
——
Irtonumero

8,90€
——

VERONMAKSAJAN TALOUSTAITO – TAITAVAA TALOUDENPITOA

——
15. 4. 2020

4/20
——

Kosketukset
pois kassalla

KAUPPA22 49
Vinkit 2019
tarkistamiseen

VEROILMOITUS39
Joko pohja
paistaa?

PÖRSSI
Kotikonttorin
yllätyskulut

ETÄTYÖ12

Korjaussarja 
koronaan

Taklataan oman talouden haasteet yksi kerrallaan

12

tt4_20kansiB.indd   1 6.4.2020   8.27



OTA YHTEYTTÄ JA VARAA LOMASI    I    LOMALINJA.FI 
TAMPERE  p. 010 289 8100   I   HELSINKI  p. 010 289 8102
Palvelumaksu 28 €/varaus. Puhelut 8,35 snt/puh + 17, 17 snt/min. 
Verkkokaupasta 24h ilman palvelumaksua. 

LOMALINJAN MATKASSA SAAT ENEMMÄN
• ohjelman mukainen majoitus
• ohjelman mukaiset kuljetukset ja ateriat
• runsas retkiohjelma
• suomenkielisen asiantuntijaoppaan palvelut

KATSO KAIKKI MATKAT: lomalinja.fi

Teemu Keskisarjan matkassa
VIIPURIN IHMISTEN HISTORIAA KESKIAJALTA  
KESÄÄN 1939
12.-13.9.2020 I 448 €
Viipurin pienet ja suuret ihmiset. Afäärejä, kulttuuritekoja ja 
veritekoja. Kalmistoja ja ilottelupaikkoja. Asiantuntijaoppaat 
historioitsija FT Teemu Keskisarja ja Eeva Tammi näyttävät 
askel askeleelta Viipurin kohtalot kolkot ja armaat.

Kari Lumikeron matkassa
VIINIÄ JA GASTRONOMIAA UNKARISSA
1.-5.10.2020 I 1 369 €
Erdőbénye, Eger, Budapest
Tutustutaan historialliseen, UNESCO:n maailmanperintökoh-
teisiinkin kuuluvaan Tokajin viinialueeseen Koillis-Unkarissa. 
Vieraillaan viinitiloilla ja käydään viininkorjuufestivaaleilla sekä 
tutustutaan barokkikaupunki Egeriin ja pääkaupunki Buda-
pestiin. MTV:n pitkäaikainen kirjeenvaihtaja, uutismies Kari 
Lumikero asuu Unkarissa ja kertoo maan haasteista, taloudes-
ta, historiasta ja ruoasta.
Asiantuntijaoppaat Kari Lumikero ja Gabriella Reviczki

Nousevan auringon maa – JAPANI
2.-12.11.2020, 10.-20.3., 19.-29.3. ja 31.3.-10.4.2021
alk. 3 328 €
Tokio, Hiroshima, Kioto
Kiertomatkalla Japanin hienostunut perinnekulttuuri ja maan 
pitkä historia kohtaavat nykypäivän modernin, pilvenpiirtä-
jien kehystämän urbaanin sykkeen. Temppelit, puutarhat ja 
historialliset kaupunginosat kiehtovat siinä missä ainutlaa-
tuinen ruoka ja luotijunatkin. Nousevan auringon maa tarjoaa 
kokeneemmallekin matkailijalle uutta ja ihmeellistä nähtävää ja 
koettavaa!
Asiantuntijaopas Rasmus Paltschik

PANAMAN KIERTOMATKA
28.12.2020-9.1.2021 I 3 456 €
Panama City, Gamboa, El Valle, Colón, Playa Blanca
Panama on kuin Amerikka pienoiskoossa: kiehtovaa historiaa, 
villiä viidakkoa, vehreää luontoa, värikästä intiaanikulttuuria, 
mahtavia vuoria, viljavia laaksoja ja neitseellisiä saaria. Panama 
City on Tyynen valtameren vanhin kaupunki, mutta samalla 
ultramoderni metropoli huikeine pilvenpiirtäjineen. Kaiken 
kruunaa maailman kahdeksas ihme – yli satavuotias Panaman 
kanava. Matkan päätteeksi rentoudutaan maailman suurimman 
valtameren rannalla. 
Asiantuntijaopas Folke West

Inkojen jäljiltä maailman laidalle
PERU, CHILE JA PÄÄSIÄISSAARI
2.-15.2.2021 I 7 140 €
Kuljetaan inkojen jalanjäljillä Cuscossa ja Machu Picchulla, 
maistellaan paikallisia ruokia ja perehdytään Andien elämän-
tapaan ja kulttuuriin, nähdään siirtomaa-ajan arkkitehtuuria 
ja vieraillaan viinitilalla Casablancan laaksossa. Kiertomatkan 
kohokohta on Pääsiäissaari salaperäisine Moai-patsaineen, 
jotka lumoavat ulkomuodollaan ja arvoituksellisuudellaan.
Asiantuntijaopas Pasi Hakala

Asiantuntijan
matkassa saat 
ENEMMÄN
ME TEEMME MATKOJA AMMATTITAIDOLLA JA 
SYDÄMELLÄ. Jokaisen lähdön takana on suomalaisen 
perheyrityksen työntekijä – ihminen, joka haluaa paketoida 
vain parasta. Lähes 200 asiantuntijaoppaamme innostava 
paikallistuntemus ja läsnäolo takaa, että jokainen matka on 
ainutkertainen ja unohtumaton elämys.

Tutustu kaikkiin asiantuntijoihin! – lomalinja.fi/asiantuntijat

Kenen matkaan Sinä lähtisit?

Asiantuntijaoppaat Rasmus Paltschik, Kari Lumikero, Teemu Keskisarja, 
Rauli Virtanen ja Folke West.
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KRIISI ON hyvä mittari sille, mitkä pal-
velut ovat elintärkeitä kansalaisille: ter-
veydenhuolto ja lainvalvonta, kauppa, 
siivous ja kuljetus. Puhumattakaan näi-
den alojen ammattilaista, jotka aherta-
vat joka päivä ulkomaailmassa, jotta me 
muut pärjäisimme lähinnä kotioloissa. 

Nämä yhteiskunnan toiminnot näky-
vät hyvin päälle päin. Kuvauksellisina ai-
heina ne hallitsevat uutislähetyksiä myös 
visuaalisesti.

Syystäkin näkymä sairaalasta, rahdista 
ja kaupasta muokkaa voimakkaasti käsi-
tystämme siitä, miten yhteiskunta toimii 
ja selviytyy kriisissä.

SEN SIJAAN niin sanotut näkymättömät 
työt jäävät vähälle huomiolle. Onko nä-
kynyt juttuja esimerkiksi valvontakes-
kuksista tai huoltoinsinööreistä, jotka 
pitävät sähköverkot, tukiasemat ja da-
taliikenteen pystyssä?

Eikä niistä saakaan kummoista tari-
naa, koska siellä laitteet vaan ruksut-
tavat. Data- ja sähköverkkojen toimin-
tavarmuus on lähes sata prosenttia. 
Kuvituskuvaksi niiden toiminnasta ei oi-
kein saa muuta kuin kaapeleita ja isoja 
tietokonenäyttöjä.

Etenkin dataverkkoihin kohdistuu nyt 
kaikkien aikojen kuormitus.

Iso osa työnteosta ja koulunkäynnistä 
on siirtynyt koteihin, mikä tarkoittaa 
kaistasyöppöjen videokokousten räjäh-
dysmäistä kasvua. Samaan aikaan verkko-
kauppa ja sähköinen viranomaisasiointi 
muuttuvat valinnaisista puolipakollisiksi 
palveluiksi.  

Microsoftin mukaan sen pilviohjel-
mistojen käyttöaste on moninkertaistu-
nut niissä maissa, joissa on tiukkoja liik-
kumisrajoituksia. Toki mukana on aimo 
annos viihdekäyttöä, kun koteihinsa luk-
kiutuneet ihmiset pelaavat ja katsovat 
suoratoistopalveluja verkossa.

KAIKKI TIETYSTI muuttuu, kun ”itsestään-
selvä” infra ei yhtäkkiä toimi. Silloin nä-
mäkin toiminnot huomataan. 

Tietoverkkojen, kuten sähkönkin, 
osalta kyse on paljon isommista asioista 
kuin Netflixin pätkimisestä. Etäyhteys 
lääkärin ja potilaan välillä katkeaa, op-
pilaat eivät kuule opettajansa ääntä, päi-
värahahakemus ei mene perille ja niin 
edelleen. 

Digitaalinen tasa-arvo nousee jatkossa 
eri vakavuustasolle. On entistäkin tär-
keämpää, että valtio jatkaa laajakaista-
rakentamisen tukea niille alueille, joille 
ei ole tulossa nopeita yhteyksiä markki-
naehtoisesti.

Koronan aiheuttaman talousshokin 
myötä moni julkinen tukikohde menee 
uudelleenharkintaan. Silloin on muis-
tettava epidemian aikaiset 
opit: kriisin aikana pääsy mo-
neen kriittiseen palveluun on 
vain digitaalinen.  

TÄMÄ HUHTIKUUN  Taloustaito 
on kuukausijulkaisuksi erityi-
sen kiinni hetkessä. 

Osallistumme kansallisiin 
talkoisiin jakamalla vero- ja 
taloustietoa koronan aiheutta-
mista haasteista niin kotona kuin työpai-
kalla. Näin haluamme omalta osaltamme 
edistää talouden toipumista. 

Yhdeksän sivun pääteema on siis pyhi-
tetty teidän, hyvät lukijamme, käytännön 
kysymyksille ja verojuristiemme vastauk-
sille. Uskomme, että tämä on tärkeää – 
juuri tässä numerossa ja tilanteessa. 

Pääkirjoitus

Kiitä myös insinööriä 

ANTTI OKSANEN
PÄÄTOIMITTAJA
ANTTI .OKSANEN@VERONMAKSAJAT.FI

DIGITAALINEN 
TASA-ARVO NOUSEE 

JATKOSSA ERI 
VAKAVUUSTASOLLE.
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taloustaito.fi
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49
KUVA: ISTOCKPHOTO

Veroilmoitus on syytä aina tarkistaa, vaikka omat 
tulot ja verot tuntuisivat simppeliltä paketilta. 
Tänä vuonna kannattaa tarkistaa etenkin palkka-
tiedot, jotka on saatu ensimmäistä kertaa 
tulorekisteristä.

Virus vaatii
veronsa

Suomen taloudelle viime vuosi oli 
hyvä. Monissa ennusteissa talouden 
kasvuvauhdin arvioitiin hidastuvan tänä 
vuonna. 

Vuoden alku oli kuitenkin lupaava. 
Keskuskauppakamarin keräämien tie-
tojen mukaan tammi-helmikuussa vienti 
kasvoi vieläkin nopeammin kuin 2019, 
joka oli erittäin vauhdikas vientivuosi.

Maaliskuussa koronaviruspandemia 
muutti kaiken. Tälle vuodelle tehtyjä ta-
lousennusteita on kevään mittaan jou-
duttu rankasti korjaamaan alaspäin. 

Handelsbanken jopa toteaa katsa-
uksessaan, että ”maailmantalous on 
ajautumassa ainakin hetkellisesti pa-
himpaan kriisiin toisen maailmansodan 
jälkeen”.

Nyt ekonomistit vetävät köyttä siitä, 
onko Suomen talouden kehityskäyrän 
muoto V, W vai peräti L eli palaudum-
meko pikaromahduksesta piakkoin, 
parin takaiskun jälkeen tai emme pit-
kiin aikoihin.

Koronakriisin puhjettua kansalaiset 
huomasivat nopeasti, että kriisillä voi 
olla rahanarvoista vaikutusta myös hei-
dän verotukseensa. Sivuilla 12–21 Ve-
ronmaksajien verojuristit auttavat ajan-
kohtaisissa verokysymyksissä.

ULLA SIMOLA

aiKaKausleHtien 
liiton jäsen

4041 0948
Painotuote
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Sisällysveroneuvonta jäsenille

03 010 5510
MA–PE 9–14 

”Kun voitto verotetaan, 
mutta tappiota ei saa 
vähentää, seurauksena on 
yliverotus”, sanoo lakiasiain 
johtaja Vesa Korpela 
Veronmaksajista.

49
OMAT VALINNAT 

VAIKUTTAVAT SAIRAUSKULU-
VAKUUTUKSEN 

HINTAAN.

24

A J A N K O H TA I S TA

 7  Korvan taakse

11  Teemu Lehtinen
 Toimitusjohtajan kolumni

V I R U S  &  V E R O T

12  Etätyöt toivat
 konttorin kotiin

Koronaviruspandemia siirsi suuren 
määrän suomalaisia etätyöhön. Etä-
työssä työmatkakulut vähenevät, mutta 
muut kulut voivat lisääntyä. Mitä vero-
vähennyksiä etätyöläinen voi saada?

15  Poikkeusolojen
 verokysymyksiä

Veronmaksajien verojuristit vastaavat 
sivuilla 15–21 koronaviruspandemian 
herättämiin verokysymyksiin.
Laajassa koosteessa on kysymyksiä 
monelta talouden alueelta: 
–Työ ja tulot
–Yrityksen verot
–Perhe ja läheiset
–Sijoitukset ja omaisuus

22  Maksaminen käy
 käsin koskematta

Pandemia-aikana ei tunnu mukavalta 
käsitellä käteistä rahaa eikä edes näpy-
tellä tunnuslukua maksupäätteeseen. 
Kännykällä voi maksaa hygieenisesti 
myös 50 euron lähimaksurajan 
ylittävät ostokset.

24  Miten valita viisaasti
 sairauskuluvakuutus?

Aikuisille otettavat sairauskuluvakuu-
tukset ovat kalliita,  ja vakuutuksen 
valinta on pitkävaikutteinen päätös. 
Miten tehdä valinta fiksusti?

33  Kolumni: Vesa Korpela

R A H ATA I T O

35  Pankkien puskurit
 nyt käytössä

Vuonna 2008 puhjenneen finanssikrii-
sin jälkeen on vahvistettu pankkien 
puskureita huonojen aikojen varalle. 
Nyt puskureita aletaan hyödyntää. 
Miten se näkyy kuluttajalle?

39  Joko pohja alkaa
 paistaa pörssissä?

Ostointoisimpia osakesäästäjiä voi jo 
poltella lähtö markkinoille salkkua täy-
dentämään. Joko laskumontun pohja 
paistaa? Minkätyyppisiä osakkeita pitkä-
jänteisen sijoittajan kannattaisi harkita?

42  Huutokauppa on
 jännittävä, mutta helppo

Huutokaupassa on helppo asioida, 
vaikka kysymys olisi arvohuutokau-
pasta. Live-huutokaupassa on
 kihelmöivä tunnelmansa, mutta
 jännitystä saa myös osallistumalla 
siihen verkossa.

48  Taide ja keräily:
 Kuka omistaa varastetun taideteoksen?

V E R O I L M O I T U S  V U O D E LTA  2 0 1 9

49  Tarkista esitäytetty
 veroilmoituksesi

Sivuilla 49–89 Veronmaksajien vinkit ja 
neuvot veroilmoituksen tarkistamiseen, 
korjaamiseen ja täydentämiseen. Muista 
myös, että monia vähennyksiä ei saa, 
ellet itse vaadi niitä veroilmoituksellasi. 

89  Verojuristi vastaa

92  Autot:
 Ajotapa voi muuttua plugarikuskina

95  Digitaito:
 Salasanaohjelma on tarpeellinen 
 muistin jatke

96  TIPS:
 Anna kyytiä kutsumattomille ötököille

97  Vielä yksi kysymys:
 Miten suojaan keksintöni?

98  Ristikko

33

aikakauslehtien 
liiton jäsen
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Jätä perinnöksi 
 inhimillisempi  

maailma.

HYVÄ PÄÄTÖS

 Tilaa  
testamentti- 

esite!
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Lakimiehemme opastavat sinua veloituksetta. Ota yhteyttä:

mia.ekstrom@punainenristi.fi tai 040 562 2472.

punainenristi.fi/testamentti
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MINNA.PETAINEN@VERONMAKSAJAT.FI 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lue lisää Taloustaidon ajankohtaisasiaa 
netissä: taloustaito.fiKorvan 

taakse
H U U T O K A U P PA 3 x 

HUHTIKUUMyin perimäni kellon voitolla,
mistä summasta maksan veron?

Isäni kuoltua helmikuussa 
2013 sain perinnöksi an-
tiikkisen, osittain kullatun 
pöytäkellon, jonka arvoksi 
arvioitiin perukirjaan 11 000 
euroa. Perin myös muuta 
omaisuutta. Perinnönjako 
sai lainvoiman syyskuus-
sa 2013. Perintöveron olen 
maksanut maaliskuussa 
2014. 

Myin kellon huutokau-
passa tammikuussa 2020 
ja sainkin siitä yllättäen 
20 000 euroa! Mitä veroa 
maksan ja mistä summasta?

Minulla on myös veli. 
Hänen mielestään hänelle 
kuuluu osa myyntihinnasta, 
koska kello arvioitiin perun-
kirjoituksessa paljon todel-
lista arvoaan eli myyntihin-
taa halvemmaksi. Voiko hän 
vielä tässä vaiheessa vaatia 
osaa kellon hinnasta?

”Pöytäkellon arvonnousu 
kellon perintöverotusarvos-
ta myyntihintaan on sinulle 
luovutusvoittona verotetta-
vaa pääomatuloa”, verojuristi 
Tuomo Lindholm vastaa.

”Jos kellon perintövero-
tusarvo on perukirjan mu-
kainen 11 000 euroa ja myit 
kellon 20 000 eurolla, sait 
kellosta 9 000 euroa luovu-
tusvoittoa. Luovutusvoitosta 
voit vähentää myös mahdol-
liset kellon myyntikulut.

Pääomatulosta maksat 
veroa 30 000 saakka 30 
prosenttia. Jos kaikki pää-
omatulosi ovat kalenteri-
vuonna yli 30  000 euroa, 

ylimenevältä osalta maksat 
veroa 34 prosenttia.

Jos sinulla ei ole pää-
omatuloista vähennettäviä 
eriä (esim. kellon myyntiku-
lut) eikä muita pääomatu-
loja kuin tuo kellosta saatu 
9 000 euron luovutusvoit-
to, maksat voitostasi veroa 
2 700 euroa (9 000 x 0,3). 
Mahdolliset kellon myyntiku-
lut pienentävät luovutusvoi-
ton veroa.

Koska perinnönjako on 
lainvoimainen, voit lain puo-
lesta rauhassa pitää itsellä-
si kellon myynnistä saamasi 
rahat.

Tavanomaisen koti-irtai-
miston (esim. astiat, vaatteet, 
kodinkoneet, huonekalut, 
harrastusvälineet, työkalut ja 
kirjat) myynnistä saadut voi-
tot ovat verovapaita, jos ne 
ovat verovuonna yhteensä 
enintään 5 000 euroa/myyjä.

Koti-irtaimiston luovu-
tusvoittojen verovapautta 
koskevaa säännöstä ei so-
velleta tavanomaista arvok-
kaampien taulujen ja muiden 
taide-esineiden tai sijoitus-
kohteina pidettävien esinei-
den myynteihin.”

  LUE LISÄÄ HUUTO- 
KAUPOISTA S.  42–46.

Yrittäjä, ota käyttöön verkkolasku
Uusi verkkolaskulaki pakottaa 
yritykset ottamaan käyttöön 
verkkolaskut viimeistään nyt, 
sillä huhtikuun alusta lähtien yri-
tykset ja julkiset organisaatiot 

voivat kieltäytyä ottamasta vas-
taan enää muita kuin verkkolas-
kuja. Kuluttajille yritykset voivat 
jatkossakin lähettää myös muita 
kuin verkkolaskuja.

Suomeen taiteen tarina elää 
lyhytelokuvissa

Suomen taiteen tarina -lyhyte-
lokuvat näyttävät tutut suoma-
laiseen taiteen klassikot uu-
dessa valossa. Kamera poimii 
teoksen pinnasta yksityiskohtia, 
joita silmä ei muuten näkisi. Tu-
tustakin teoksesta ilmenee aina 

jotain uutta: siveltimenvetoja, te-
hostevärejä ja yllättäviä yksityis-
kohtia. Mitä uutta paljastuu Ellen 
Thesleffin Omakuvasta?

Katso 13 lyhytelokuvaa: ate-
neum.fi/taideteokset-verkossa

Koronakevät koettelee, 
kirjoita kokemasi muistiin

Suomalaisen kirjallisuuden 
seura (SKS) kerää kokemuksia 
koronaviruksesta 15.6.2020 
asti. SKS:n verkkosivuilla finlit.fi 
on lista kysymyksiä, joista saat 
apua, kun kirjoitat kokemuksis-

tasi. Voit kertoa vaikkapa, mil-
laista keskustelua koronasta 
käydään lähipiirissäsi tai miten 
korona on vaikuttanut arkeesi. 
Vastaukset arkistoidaan SKS:n 
arkistoon. 
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K I R J A

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 

P U H .

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, lakiasiain johtaja Vesa Korpela, 

veroneuvontajohtaja Kati Malinen, talousjohtaja Mari Jerkku

KOKONAISTAVOITTAVUUDELTAAN 
SUURIMMAT AIKAKAUSMEDIAT 2019
(Lukijamäärä, painettu + digitaalinen, 
yli 15-vuotiaat suomalaiset):

1. Yhteishyvä  2 258 000
2. Pirkka  1 762 000
3. Me Naiset  906 000
4. Terveydeksi! (apteekki.fi)*  836 000
5. OP Lehti (op.media)*  820 000
6. Seiska  749 000
7. Avainapteekit*  624 000
8. Anna  505 000
9. Kotiliesi  443 000
10. Veronmaksajan Taloustaito  438 000

*) Digilukijamäärä muodostettu eri tavalla (ei kalibroitu FIAM-lukuun).

Uusi verojuristi 
Veronmaksajiin
Oikeustieteen maisteri Miika Härkönen 
on aloittanut verojuristina Veronmaksa-
jain Keskusliitossa. Hän on viimeksi työs-
kennellyt omassa lakiasiaintoimistossa ja 
tätä ennen toiminut muun muassa alv-asi-
antuntijana Verohallinnossa.

Taloustaito oikaisee
Taloustaidossa 3/2020 oli virhe kiinteistöverotusta koskevassa 
jutussa. Kohdassa ”Rakennusvaihe” sivulla 19 kehotetaan ilmoit-
tamaan keskeneräisestä rakennuksesta kertyneet kustannukset. 
Niitä ei enää nykyään tarvitse ilmoittaa.

NUMERO 

157mrd. e

Sijoittajan verokirja on käytän-
nönläheinen ja ajantasainen 
apuväline veropulmien ratkai-
semiseen. Kirjassa käsitellään 
seikkaperäisesti muun muassa 
osinkojen, korkojen, vuokrien ja 
luovutusvoittojen verotus. Myös 
eri sijoitusmuotojen – kuten 
osakesäästötilin, sijoitusrahas-
ton, säästöhenkivakuutuksen tai 
kapitalisaatiosopimuksen – ve-
rokohtelu on selvitetty niin tulo-
verotuksessa kuin perintövero-
tuksessa.

Konkreettiset esimerkit valai-
sevat monimutkaisia verosään-
nöksiä ja helpottavat omien sijoi-
tusten verokohtelun ennakointia. 
Mukana on neuvoja splittausten, 
sulautumisten, jakautumisten, 
osakeantien ja pääomanpalau-
tusten huomioon ottamisesta 
luovutusvoiton veroa laskettaes-

sa. Kirjassa käsitellään yleisim-
min omistettujen suomalaisten 
pörssiyhtiöiden sulautumisten, 
jakautumisten ja muiden järjes-
telyjen veroseuraamuksia. 

Sijoittajan verokirjan on kirjoit-
tanut Veronmaksajain Keskus-
liiton lakiasiain johtaja, varatuo-
mari Vesa Korpela. 

 Tilaa omasi: veronmaksajat.
fi/verkkokauppa. Hinta jäsenet 
35 e, muut 40 e.

Apuri sijoittajan veropulmiin

KMT 2019: Taloustaito 
kuuluu maan suurimpiin 

aikakausmedioihin
Aikakauslehtien lukeminen 
maistuu edelleen suomalaisille. 
Tuoreimman Kansallisen Me-
diatutkimuksen (KMT) mukaan 
aikakausmediat tavoittavat 90 
prosenttia kansalaisista, kun 
otetaan huomioon sekä paine-
tut että digitaaliset sisällöt. 

Uudistuneessa mittauksessa 
Taloustaidon kokonaistavoitta-
vuus nousi 438 000 lukijaan. 
Taloustaito onkin ainoa talous-
julkaisu KMT:n Top-10 listalla. Ko-
konaistavoittavuudeltaan maan 

suurimpia aikakausmedioita 
olivat asiakasmediat Yhteis-
hyvä ja Pirkka. Yleisömediois-
ta kärkikolmikkoon ylsivät Me 
Naiset, Seiska ja Anna.

Kokonaistavoittavuudella 
tarkoitetaan yhden painetun 
lehden keskimääräistä lukija-
määrää sekä digitaalisesti leh-
teä keskimääräisen yhden vii-
kon aikana lukeneiden nettolu-
kijamäärää. Yksi henkilö on siis 
luvuissa mukana vain kerran.

Kotitalouksilla oli vuoden 2019 
lopussa lainaa 157 miljardia 
euroa. Velkaantumisaste on 
129,0 prosenttia.

LÄHDE: TILASTOKESKUS

Sijoittajan 
verokirja

Vesa KorpelaLÄ
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Asuntolainoihin 
lyhennysvapaita
Pankit myöntävät asuntovelallisille lyhen-
nysvapaita kuukausia, jos koronavirus 
uhkaa heikentää asiakkaan maksukykyä. 
Myös pk-yritysten kassakriisiin pankit lu-
paavat lievitystä. Lainanlyhennyksiin voi 
saada pankista riippuen 6–12 kuukautta 
taukoa. Tuona aikana asiakas maksaa 
yleensä vain lainan koron ja lainanhoi-
toon liittyvät palkkiot.

 www.taloustaito.fi/lyhennysvapaa

Etätyövakuutuksesta 
turvaa 
Työtapaturmavakuutuksen turva on etä-
töissä suppea. Monet vakuutusyhtiöt 
kauppaavatkin yrityksille etätyövakuu-
tusta. Se on vapaaehtoinen henkilöva-
kuutus, joka korvaa muun muassa työn-
tekijän ansionmenetystä tapaturma-ajan 
päiväkorvauksena, hoitokuluja, pysyvää 
haittaa ja kuolemantapausta. Millaisia 
etätyövakuutuksia markkinoilla on 
tarjolla ja mitä ne pitävät sisällään?

 www.taloustaito.fi/etatyovakuutus

Tartu ajankohtaisiin
verkkotärppeihin!

Taloustaidon verkkosivuilla osoitteessa Taloustaito.fi on julkaistu 
useita juttuja, joissa on kuluttajalle hyötytietoa koronaviruspandemiasta

 ja taloudesta. Kokosimme tähän muutamia tärppejä.

Yrittäjän toimeentulo 
karanteenissa
Kela voi maksaa ansionmenetyksistä kor-
vauksena tartuntatautipäivärahaa, jos 
työntekijä määrätään karanteeniin. Yrittäjä 
on oikeutettu tartuntatautipäivärahaan, jos 
hän on ottanut itselleen YEL-vakuutuksen. 
Päivärahan suuruus määräytyy sen mu-
kaan, miten suureksi yrittäjä on vuosityö-
tulonsa määritellyt. Tartuntatautipäivära-
hassa ei ole omavastuuaikaa.

 www.taloustaito.fi/yrittajan-toimeentulo

Palkka juoksee 
koronakaranteenissa 
Työntekijän palkka on turvattu yleensä 
täysimääräisenä, jos hän joutuu työ- tai 
lomamatkalla karanteeniin. Työntekijän on 
ilmoitettava tilanteestaan työnantajalle ja 
ryhdyttävä mahdollisesti etätöihin. Irtisa-
nomisen perustetta karanteeni ei aiheuta. 
Jos karanteeniin joutuu lomamatkalla koti-
maassa, Kela maksaa tartuntatautipäivära-
haa. Se on sata prosenttia palkasta ilman 
omavastuupäiviä. 

 www.taloustaito.fi/karanteeni-palkka

Matkavakuutus ja 
koronavirus 
Korvaako matkavakuutus peruuntuneen 
matkan? Vakuutuksissa on eroja, 
joten ensin kannattaa tarkistaa oman 

matkavakuutuksen ehdot. Finanssialan 
mukaan usein vakuutus ei korvaa matkan 
peruuntumista tai keskeyttämistä epide-
miatilanteissa, ellei vakuutukseen ole lii-
tetty lisäturvaa. Lisäksi matkavakuutukset 
eivät välttämättä ole voimassa alueilla, joi-
hin matkustamista Suomen ulkoministeriö 
suosittaa välttämään. Eroa on myös siinä, 
onko ostanut matkapaketin vai omatoi-
misesti esimerkiksi lennon tai hotellima-
joituksen. Yksittäisen palvelun ostaja ei 
välttämättä saa korvausta, vaikka alueella 
olisi epidemia.

 www.taloustaito.fi/matkavakuutus

Voiko lomaa siirtää, jos 
sairastuu koronaan?
Mikäli koronavirus iskee lomalla, lomapäi-
viä voi siirtää vuosilomalain mukaisesti. 
Jos joutuu lomalla karanteeniin, mutta ei 
itse sairastu koronavirukseen, lomapäiviä 
ei kuitenkaan voi siirtää. Vuosilomalain 
mukaisesti koko vuosiloma on mahdol-
lista siirtää myöhemmäksi, jos työntekijä 
sairastuu ennen vuosilomaa tai vuosilo-
man alkaessa. Jos sairastuu vuosiloman 
aikana, työntekijällä on kuusi omavastuu-
päivää, joiden jälkeen loput vuosilomasta 
voidaan siirtää toiseen ajankohtaan.

 www.taloustaito.fi/loman-siirto

KORONAVIRUS & VEROT
Veronmaksajien verojuristit vastaavat 
koronaviruspandemiaan liittyviin 
verokysymyksiin sivuilla 12–21. 
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Vero2020-verkkoseminaari tarjosi oman talouden ja verotuksen 
hyötytietoa niin kotitalouksille, yrittäjille kuin sijoittajillekin. 

Tapahtuma keräsi tuhansia katsojia ruutujen ääreen.
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

Vero2020-puheenvuorot voi katsoa 
videolta osoitteessa veronmaksajat.fi/
vero2020-striimi. Mukana myös 
Verohallinnon pääjohtaja Markku 
Heikura. Jäsenille julkaistiin lisäksi 
neljä verojuristin tietoiskua: osake-
kaupan verotus, osakeyhtiön omista-
janvaihdokset, perityn omaisuuden 
myynti ja verosuunnittelu sekä 
kotitalousvähennys.

Veronmaksajien verotapahtuma Vero2020
 järjestettiin maaliskuussa. Koronaviruksen 
vuoksi suunnitelmia jouduttiin muuttamaan 
nopeasti. ”Vero2020 muutettiin alle viikossa 
1 800 hengen tapahtumasta suuren yleisön 
verkkoseminaariksi”, sanoi toimitusjohtaja 
Teemu Lehtinen. Avauspuheessaan Lehtinen 
kertoi Veronmaksajien sopeutumisesta poikke-
usaikojen vaatimuksiin. Jäsenpalvelu, kuten 
veroneuvonta, toimii normaalisti.

Koronavirusriskin vuoksi Vero2020-tapahtuman pääsalissa 
Finlandia-talossa ei ollut yleisöä. Puheenvuorot videoitiin ja
jo suora striimi keräsi 5 400 näyttökertaa.

”Kun edelliset 10 vuotta olemme rakentaneet 
pankkisektorille puskuria, niin näyttää siltä, että 
seuraavat 10 vuotta rakennamme puskuria 
terveydenhuoltosektorille”, arvioi eläkeyhtiö 
Varman toimitusjohtaja Risto Murto esitykses-
sään Kestääkö Suomen eläkejärjestelmä? 

Miten otetaan ”karhua korvista” 
ja selviydytään markkinaromah-
duksesta? Mihin laittaa rahat? 
Hyviä näkökulmia antoi 
Vero2020-sijoituspaneeli, 
johon osallistuivat Säästöpankin 
pääekonomisti Henna Mikkonen, 
Sijoitustiedon osakas ja perustaja 
Aki Pyysing sekä hallitusammat-
tilainen Eeva Ahdekivi. Paneelin 
juonsi päätoimittaja Antti Oksanen.

Vero2020 kiinnosti verkossa
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Kriisi hoidetaan käteisellä,
sitten tarvitaan tikkaat

TEEMU LEHTINEN
TOIMITUSJOHTAJA
VERONMAKSAJAIN KESKUSLI ITTO

”PELKKÄ VÄLITTÖMÄN 
KASSAKRIISIN HOITO 

EI PITKÄÄN RIITÄ.”

KORONAKRIISI AJAA monet perustaltaan ter-
veetkin yritykset pikavauhtia konkurssi-
kypsiksi. Mittavaan konkurssiaaltoon ja 
sen tuottamaan pitkäaikaiseen massatyöt-
tömyyteen Suomella ei ole varaa. Tästä 
kaikki tuntuvat olevan yhtä mieltä.

Yritysten ja yrittäjien tukipaketteja 
onkin käynnistetty kiitettävän nopeasti, 
ja lisää tarvitaan. Rahoituksesta se ei jää 
kiinni. Myös koronaepidemian vaatimaan 
terveydenhoitoon satsataan nyt se, mitä 
tarvitaan.

Akuutin kriisin vaatimista lyhyen aika-
välin toimista ei siis saa suurempaa riitaa 
aikaan. Niihin keskitytään myös hallituk-
sen kehysriihessä. Budjetin alijäämä saa 
rauhassa paisua.

Olennaista näissä tilanteen vaatimissa 
välittömissä toimissa on väliaikaisuus. 
Rahaa saa mennä kriisin hoitoon vaikka 
miljarditolkulla, kunhan se ei ole pysyvää.

MUTTA ENTÄ akuutin kriisin jälkeen? Miten 
elvytetään kansantalous uuteen kestävään 
nousuun, saadaan työllisyys jälleen para-
nemaan ja sopeutetaan julkinen talous uu-
teen todellisuuteen?

Myös tästä on uskallettava puhua jo nyt. 
Keskustelua kestävästä talouspolitiikasta 
ei voi lakaista maton alle, vaikka juuri nyt 
päähuomio luonnollisesti on koronakrii-
sin aiheuttamissa akuuteissa ongelmissa.

Yritykset ja palkansaajat tarvitsevat luo-
tettavan näkymän työllisyydestä, talou-
desta ja yrittämisen edellytyksistä myös 
pidemmälle aikavälille. Pelkkä välittömän 
kassakriisin hoito ei pitkään riitä.

Ennustettavuudesta ja pitkäjänteisyy-
destä tässä on kysymys. Turvallisesta ja 
kannustavasta toimintaympäristöstä har-
joittaa yritystoimintaa ja tehdä työtä.

Hallitusohjelma antaa yleensä talou-
denpitoon ennustettavuutta, aina nel-
jäksi vuodeksi kerrallaan. Nyt käsillä on 
tässä suhteessa iso ongelma. Pääministeri 
Sanna Marinin hallituksen ohjelmalta on 
pudonnut taloudellinen pohja kokonaan.

Kukaan ei siis nyt tiedä, mitä seuraa-
vaksi tapahtuu. Se ei ole kestävä tilanne 

kovin pitkään. Veropolitiikassa jatkuva 
säätäminen on pahinta myrkkyä.

Laadukkaita eväitä pohdinnalle on lu-
vassa jo vappuna, kun Vesa Vihriälän, 
Bengt Holmströmin, Sixten Korkmanin 
ja Roope Uusitalon selvitysryhmä julkai-
see omat teesinsä siitä, miten Suomi pää-
see takaisin kestävän kasvun tielle.

Toimeksianto ainakin on odotuksia he-
rättävä. Koronakriisin Suomen taloudelle 
aiheuttamien välittömien vaurioiden ra-
joittamisen lisäksi työryhmä arvioi myös 
toimia, joilla Suomi palautetaan kriisin jäl-
keen kestävän kasvun, korkean työllisyy-
den ja kestävän julkisen talouden uralle.

HALLITUKSEN OSALTA tärkeintä on lähiaikoina 
vahvistaa talous- ja veropolitiikan päälinja. 
Pitää valita talouden oikaisemiseen oikeat 
työvälineet.

Kun on äkkiä pudonnut syvään kuop-
paan, ei kannata alkaa kaivaa lapiolla 
kuoppaa syvemmäksi. Parempi vaihto-
ehto on käyttää tikkaita, jotta kuopasta 
päästään pois.

Yksi esimerkki kuopan kaivamisesta en-
tistä syvemmäksi olisi verotuksen kiris-
täminen taantumassa tai lamassa. Niin 
voidaan saada aikaan itseään ruokkiva ja 
taantumaa pitkittävä kierre, jossa toistuva 
verojen kiristäminen leikkaa jatkuvasti yk-
sityistä kysyntää ja kasvun kannustimia, 
mikä puolestaan ylläpitää veropohjan ra-
pautumista ja yhteiskunnan verotuotto-
jen hiipumista.

Mitä ne tikkaat sitten ovat, joita pitkin 
kuopasta päästään ylös? Kannustamista ja 
kasvun edistämistä eri tavoin. Kilpailuky-
vystä huolehtimista. Rakenteellisia uudis-
tuksia. Keinoja on monia, mutta kaikilla 
on yksi yleinen päämäärä: kansantalou-
den ja työllisyyden palauttaminen krii-
sin jälkeen kestävän kasvun tielle. Silloin 
julkinen talouskin alkaa taas voida hyvin.

Tämä on kaikkien etu, sillä kasvavaa 
kakkua on paljon mukavampi jakaa kuin 
pienenevää. Suomen viime vuosikymme-
nien taloushistoria tarjoaa tästä runsaasti 
esimerkkejä.
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ETÄTÖIDEN TEKEMISESTÄ aiheutuneet kulut 
ovat verotuksessa ansiotuloista vähennys-
kelpoisia, tulonhankkimisesta ja säilyttä-
misestä johtuvia kuluja. Tulonhankkimis-
kuluissa ei ole varsinaista omavastuuta, 
mutta ne vähennetään verotuksessa vain 
siltä osin kuin niiden määrä ylittää viran 
puolesta myönnettävän tulonhankkimis-
vähennyksen 750 euroa. 

Tulonhankkimiskulut pienentävät vero-
tettavaa tuloasi. Et näin olleen saa koko 
vähennyksen määrää rahallisesti hyväk-
sesi, vaan käytännössä ainoastaan noin 
lisäveroprosenttisi verran kuluista.

Verohallinto ei ole antanut erityistä oh-
jausta etätöiden verovähennyksistä koro-
natilanteessa. Jäljempänä kirjoitettu pe-
rustuu tietoon ja ohjaukseen, joka meillä 
on tätä juttua tehtäessä.

TYÖHUONEKULUT

Jos teet runsaasti etätöitä, voit vaatia ve-
rotuksessa vähennettäväksi työtilasta joh-
tuvia kuluja.

Työhuonevähennys
Voit vähentää verotuksessa tulonhankki-
miskuluna laskennallisen työhuonevä-
hennyksen, jos esimerkiksi todellisten 
kulujen selvittäminen on vaikeaa. Työ-
huonevähennys lähtökohtaisesti hyväk-
sytään, vaikkei kotona olisi mitään eril-
listä tilaa varattuna työkäyttöä varten. 

Toisaalta: jollei erillistä tilaa ole, Vero-
hallinto ei myöskään käytännössä yleensä 
hyväksy työhuonevähennystä suurempia 
todellisia kuluja vähennettäväksi.

Työhuonevähennyksen määrä vahviste-
taan vuosittain Verohallinnon yhtenäis-
tämisohjeessa. Kaavamainen työhuone-
vähennys kattaa työhuoneen vuokran, 
osuuden hoitovastikkeesta, kalusteet, 
valon, sähkön, lämmön ja siivouksen.

Vuoden 2020 työhuonevähennyksen 
määrä vahvistetaan vasta vuoden loppu-
puolella, mutta vuodelta 2019 toimitet-
tavaa verotusten varten annetun ohjeen 
mukaan vähennyksen määrä on 

  900 euroa, jos teet vuodessa 
 etätyöpäiviä yli 50 prosenttia työpäivistä
  450 euroa, jos teet huomattavasti  
 etätöitä, mutta vuodessa niitä on alle  
 50 prosenttia työpäivistä.

Verohallinnon ohjeen mukaan työhuo-
nevähennyksen enimmäismäärä puo-
lisoilla on yhteensä 675 euroa, jos mo-
lemmat puolisot käyttävät työhuonetta 
kotona osapäiväisesti pääansiotulojen tai 
pysyväisluontoisten sivutulojen hankki-
miseksi.

Ohjeessa ei oteta kantaa tilanteeseen, 
jossa molemmat puolisot tekevät etätöitä 
yli puolet työpäivistä. Jos molemmat puo-
lisot tekevät etätöitä yli puolet työajas-
taan, tulisi mielestäni molempien saada 
900 euron työhuonevähennys. Jos mo-

lemmat tekevät etätöitä runsaasti, mutta 
alle puolet työajasta, käsittääkseni puoli-
soille myönnettäisiin ohjeen mukaan yh-
teensä 675 euroa työhuonevähennyksenä. 
Työskentelymäärää tarkasteltaneen vuo-
sitasolla, vaikkei ohje tähän ota kantaa.

HUOMAA: 
Koska ohje koskee vuoden 2019 ve-
rotusta, ei siinä ole otettu kantaa 
esimerkiksi työhuonevähennyksen 
suuruuteen tilanteessa, jossa verovel-
vollinen yksin tai yhdessä puolisonsa 
kanssa työskentelee kotona juuri ko-
ronakriisin ajan, mutta muussa tapauk-
sessa selvästi vähemmän. Erityisolo-
suhteet saatetaan vuoden 2020 ve-
rotusta koskevassa ohjeistuksessa 
jollain lailla huomioida. Työtilojen jär-
jestäminen kotiin on varmasti vaatinut 
monessa taloudessa yllättäviä kerta-
luonteisia kustannuksia. Kohtuullista 
olisikin, että työhuonevähennyksen 
määrää vuoden 2020 vuoden vero-
tuksessa nostettaisiin.

Vähennys todellisten
kulujen mukaan
Kaavamaisen työhuonevähennyksen si-
jaan voit vähentää tulonhankkimiskuluna 
myös työskentelytilastasi aiheutuneet to-
delliset kustannukset, jos pystyt selvit-
tämään niiden määrän. 

Jouduin etätöihin,
voinko saada

verovähennyksiä?
Koronavirus on ajanut ennennäkemättömän määrän suomalaisia etätöihin. 

Vaikka etätöiden tekeminen säästää esimerkiksi asunnon ja työpaikan välisissä 
matkakuluissa, voi etätöiden tekemisestä aiheutua myös lisäkustannuksia.

T E K S T I :  K A T I  M A L I N E N  / /  K U V A :  I S T O C K P H O T O
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Jos omasta talostasi tai asunnostasi 
on jokin huone varattuna yksinomaan 
työntekoon koko vuoden, voit vähentää 
tuosta työtilasta aiheutuneet todelliset 
kulut yleensä täysimääräisesti. Jos työtila 
on työkäytössäsi vain osan vuotta, esim. 
koronavirusepidemian vuoksi, voit vaa-
tia verotuksessa vähennyksiä vain tuohon 
aikaan kohdistuvista kuluista.

Voit vähentää työhuoneesta aiheutu-
neet todelliset vuokra-, valaistus-, läm-
mitys-, korjaus- ja siivouskulut sekä ra-
kennuksen hankintamenon poiston 
(omakotitalossa).

Sellaiset kulut, jotka kohdistuvat yh-
täläisesti koko rakennukseen tai asun-
toon, on jaettava vähennyskelpoiseen 
ja vähennyskelvottomaan osaan pinta-
alojen suhteessa. Kulut, jotka kohdistu-
vat yksinomaisesti työkäytössä olevaan 
tilaan voi sen sijaan vähentää täysimää-
räisesti (esimerkiksi äänieristyksen li-
sääminen pelkässä työkäytössä olevaan 
huoneeseen tai tilaan).

TYÖVÄLINEEET
JA KALUSTEET

Jos hankit etätöitä varten työvälineitä, 

kuten tietokoneen, näytön, tulostimen 
taikka web-kameran, tai niiden kunnos-
sapidosta aiheutuu sinulle kustannuksia, 
voit vähentää kustannukset verotuksessa. 

Verohallinnon ohjeistuksen mu-
kaan tietokoneiden ja tietoliikenneyh-
teydestä aiheutuneiden kustannusten 
vähennysoikeuden määränä voidaan pitää 
seuraavia prosenttiosuuksia tietokoneen 
hankintamenosta tai kulusta:

  50 prosenttia, kun pystyt 
 osoittamaan,  että tietokoneella 
 on työkäyttöä
 100 prosenttia, kun pystyt 
 osoittamaan,  että tietokone on 
 pääasiassa työkäytössä

Samaa jakosuhdetta voitaneen soveltaa 
myös muihin työvälineisiin ja -kalustei-
siin.

Menot vähennetään lähtökohtaisesti 
sen vuoden verotuksessa jona ne on 
maksettu, mutta tiettyjen hyödykkei-
den hankintamenot vähennetään pois-
toina. Työvälineen hankintamenoa ei siis 
välttämättä saa vähentää kerralla maksu-
vuoden verotuksessa.

 
Hankintamenon vähentäminen poistoina:
■  kun työvälineen käyttöikä on todennä- 
 köisesti yli 3 vuotta ja
■  vähennykseen oikeuttava osa hankinta- 
 menosta on yli 1 000 euroa
■  vähennetään poistona enintään 25 
 prosenttia työvälineen jäljellä olevasta,  
 verotuksessa poistamattomasta 
 hankintamenosta vuodessa

Hankintamenon vähentäminen kerralla:
■  kun työvälineen käyttöikä toden-
 näköisesti alle 3 vuotta tai
■  vähennykseen oikeuttava osa hankinta- 
 menosta  on enintään 1 000 euroa tai
■  poistamaton hankintameno vero
 vuoden  alussa enintään 1 000 euroa

Myös työhuoneeseen hankitut kalusteet, 
kuten työpöydän tai tuolin, voi vähen-
tää verotuksessa samoin periaattein, jol-
let ole vaatinut kaavamaista työhuone-
vähennystä. Verohallinnon ohjeistuksen 
mukaan et voi saada sekä kaavamaista 
työhuonevähennystä että vähennystä 
työtilan todellisista kustannuksista, 
kuten kalusteista. Jos joudut tekemään 
isompia kalustehankintoja, kannattaa 
siis laskea, tuleeko edullisemmaksi vaa-
tia työhuonevähennystä vai kalustekus-
tannuksia.

Työnantajani järjestää minulle 
työvälineitä etätöihin. Saanko tästä 
verotettavaa etua?

Jos työnantajasi järjestää sinulle etätöitä 
varten tietoliikenneyhteyden kotiin, ei 
siitä aiheudu sinulle veroseuraamuksia, 
vaikka voisit käyttää työnantajasi hank-
kimaa tietoliikenneyhteyttä myös yksi-
tyistarkoituksiin.

Myöskään työkäyttöön saamastasi tie-
tokonelaitteistosta ja ohjelmistosta ei 
synny verotettavaa tuloa, jollet saa niitä 
omistukseesi. Sama on tilanne, jos saat 
työnantajaltasi työkäyttöön muita ka-
lusteita tai työvälineitä, joiden omistus 
säilyy työnantajalla. Jos sen sijaan työn-
antajasi hankkii työvälineitä tai työhuo-
neeseesi kalusteita, jotka saat omis-
tukseesi, on niiden käypä arvo sinulle 
verotettavaa palkkatuloa.

Jos olet hankkinut itse tietoliikenneyh-
teyden kotiisi, ei työnantajasi voi korvata 
kustannusta verovapaasti. Työnantaja voi 
kyllä maksaa sinulle korvauksen työkäy-
töstä, mutta verotuksessa se on sinulle 
ikään kuin palkankorotus: korvaus lisä-
tään muihin verotettaviin tuloihisi.

Toisaalta voit vähentää verotuksessasi 

Verottaja tekee 750 euron tulonhankkimisvähennyksen joka tapauksessa viran 
puolesta. Sen ylittäviä tulonhankkimiskulujasi voit vähentää verotuksessasi.
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tulonhankkimiskuluna sen osuuden tie-
toliikenneyhteyden kuluista, joka vastaa 
työkäyttöäsi. Saat vähennyksestä täyden 
hyödyn, jos sinulle kertyy muita tulon-
hankkimiskuluja vähintään 750 euroa 
– sen suuruisen vähennyksen verottaja 
myöntää sinulle joka tapauksessa viran 
puolesta. Silloin työkäyttöä vastaavasta 
korvauksesta ei käytännössä jää sinulle 
verotettavaa tuloa. 

Työkäytön osuudeksi voidaan Vero-
hallinnon ohjeistuksen mukaan katsoa 
muun selvityksen puuttuessa puolet.

Myöskään muista hankkimistasi työ-
välineistä työnantaja ei voi maksaa vero-
vapaita korvauksia, ellet tee hankintoja 
työnantajan puolesta niin, että esimer-
kiksi työvälineet tulevat työnantajasi 
omistukseen.

Voinko saada ravintoedun 
myös etätyöpäiviltä?

Voit saada verotuetun ravintoedun myös 
etätyöpäiviltä samojen sääntöjen mukaan 
kuin muiltakin työpäiviltä. Etätyöpäiviltä 
annetut lounassetelit, -maksukortit tai 
muut kohdennetut maksuvälineet voi 
siis arvostaa 75 prosenttiin yleisten sään-
töjen mukaan. Ravintoetu on enintään 
10,70 euroa työpäivää kohden.

Toisaalta, jollei lounasmahdollisuutta 
kodin läheisyydessä tai kotiin kulje-
tettuna ole, kannattaa miettiä, onko 
lounasedun ottaminen järkevää, jos voit 
ottaa edun myös rahana. Normaaliti-
lanteessa esimerkiksi lounassetelillä tai 
-maksukortilla tai muulla ravintoetuna 
saadulla maksuvälineellä ei voi maksaa 
kotiin kuljetettua lounasta, jos lounaan 
hintaan on leivottu sisään myös kulje-
tuksen hinta eikä ravintoetuna saadun 
maksuvälineen käyttöä kuljetuksen mak-
suun ole estetty.

Verohallinto kuitenkin muutti luon-
toisetupäätöstään tilapäisesti niin, että 
24.3.–31.8.2020 ravintoedulla voi poik-
keuksellisesti maksaa myös ruoan ko-
tiinkuljetuksen.

Edelleen on silti ongelmana, että kaik-
kien palveluntarjoajien maksujärjestelmä 
ei taivu siihen, että ravintoedun arvon 
ylittävän lounaan hinnan voisi maksaa 
toisella maksuvälineellä – esimerkiksi kä-
teisellä, maksusovelluksella tai pankki- 
tai luottokortilla.

Verohallinnon tulkinta on, että kuta-
kin työssäolopäivää kohden saisi käyttää 
vain yhden ravintoedun. Jollei Verohal-
linto muuta tätä tulkintaansa, tavallista 
lounasetua kalliimman kotiin kuljetetun 
lounaan ostaminen ja maksaminen osit-

ESIMERKKI: 
Petterin vuosipalkka 2020 on 40 000 
euroa. Petterin etätyöskentely on ko-
ronaepidemian vuoksi lisääntynyt niin, 
että koko vuoden ajanjaksolla tarkas-
teltuna hän tulee työskennelleeksi 
keskimäärin kolme viidesosaa työ-
päivistä etätöissä ja kaksi viidesosaa 
päivystää konttorilla.

Petteri tekee siis etätöitä yli 50 pro-
senttia vuoden työpäivistä. Lisäksi hän 
on hankkinut uuden tietokoneen. Hä-
nelle myönnetään tulonhankkimisvä-
hennyksiä koko vuodelta yhteensä 
1  100 euron edestä. Hän saa tulon-
hankkimisvähennystä todellisten tu-
lonhankkimiskulujensa mukaan.

Petterin maksettavaksi tulevien ve-
rojen ja veronluonteisten maksujen 
määrä on 11 434 euroa. Ellei hän ilmoit-
taisi hänelle kuuluvia vähennyksiään, 
määrä olisi 11 581 euroa eli 147 euroa 
enemmän.

VINKKI:
Tavallisesti tulonhankkimiskulut eivät 
kovin helposti nouse yli 750 euron. 
Sen suuruisen tulonhankkimisvähen-
nyksen tavalliset palkansaajat saavat 
automaattisesti.

750 euron raja voi ylittyä tänä vuon-
na jo pelkästään etätöiden ja sitä kaut-
ta työhuonevähennyksen ansiosta. Mi-
käli töissäsi tarvitsemillesi työvälineille, 
kalusteille tai ammattikirjallisuudelle on 
perusteltua tarvetta, hankinnat kannat-
taa tällöin tehdä nyt saman vuoden ai-
kana.

Tällöin esimerkiksi tulonhankkimis-
kulujen 100 euron lisäys vähentää ve-

Tulonhankkimiskulujen vaikutus 
palkansaajan nettotuloihin 2020 

* keskimääräiset kunnallis- (19,97) ja 
kirkollisveroprosentit (1,39) 

* vain viran puolesta myönnettävät 
vähennykset huomioitu 
tulonhankkimiskulujen ohella 

* 7,15 % TyEL-maksu ja 1,25 % 
työttömyysvakuutusmaksu huomioitu  
 
Palkka,  Tulon- Verot ja
euroa/v hankkimis veronluonteiset
 kulut yht. maksut
 euroa/v euroa/v 

40000 0-750 11581
40000 800 11560
40000 900 11518
40000 1000 11476
40000 1100 11434
40000 1200 11392
40000 1300 11350
40000 1400 11308
40000 1500 11265
40000 1600 11223
40000 1700 11181
40000 1800 11139
40000 1900 11097
40000 2000 11055

Työhuonevähennyksen 
vaikutus

tain lounasedulla ei käytännössä onnistu 
– ainakaan kaikilla palveluntarjoajilla.

Voinko vähentää asunnon ja 
työpaikan väliset matkakulut 
normaalisti, vaikka teen etätöitä?

Voit vähentää asunnon ja työpaikan vä-
liset matkakulut vain sellaiselta ajalta, 

jolloin oikeasti käyt työpaikallasi. Jos 
esimerkiksi teet koko huhti-, touko- ja 
kesäkuun kokonaan etätöitä koronavirus-
tilanteen vuoksi, et voi vähentää noilta 
kuukausilta asunnon ja työpaikan väli-
siä matkakuluja. 

KIRJOITTAJA ON VERONMAKSAJIEN 
VERONEUVONTAJOHTAJA    

rontarvettasi suunnilleen verokorttisi 
lisäprosenttia vastaavalla osuudella – 
esimerkiksi keskituloisella palkansaa-
jalla noin 40 eurolla.

JANNE KALLUINEN
VERONMAKSAJIEN EKONOMISTI
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KORONAVIRUS 
& VEROT

Koronaviruspandemia kouraisee syvältä niin yritysten kuin perheidenkin 
taloutta. Poikkeuksellisessa tilanteessa kaivataan myös veroneuvoja. 

Tässä Veronmaksajien verojuristit vastaavat 
ajankohtaisiin verokysymyksiin.

T Y Ö  J A  T U L O T

Joudun koronaviruspandemian vuoksi 
lomautetuksi työstäni vähintään kah-
deksi kuukaudeksi. Mitä minun tulisi 
tehdä, jotta en maksa liikaa veroja 
tämän vuoden aikana?

Vastaus: On selvää, että tämän vuoden 
ansiotulojesi määrä tulee laskemaan ja 
sinun kannattaa heti hakea muutosvero-
korttia. Jos olet työttömyyskassan jäsen, 
voit hakea ansiopäivärahaa työttömyys-
kassastasi. Jos et ole työttömyyskassan 
jäsen, voit hakea Kelasta peruspäivära-
haa tai työmarkkinatukea.

Työttömyyskassa pidättää ansiopäi-
värahasta ennakonpidätyksenä palkan 
veroprosentin, kuitenkin vähintään 25 
prosenttia, ja Kela maksamistaan tuista 
20 prosenttia, jos et toimita maksajalle 
muutosverokorttia, jossa on tilantee-
seesi sopivampi pidätysprosentti. Saat-
taa olla niinkin, että maksajan pidättämä 
vero jää reilusti alle verotuksen tasosi, 
ja silloin sinulle voi seuraavana vuonna 
tulla maksettavaksi jäännösveroa.

Muutosverokortin saat ensisijai-
sesti Omaverosta (Verokortit ja en-
nakkovero > Tilaa uusi verokortti) tai 
soittamalla Verohallinnon verokort-

tipalveluun. Omaverossa alkuvuoden 
palkkatietosi ja pidätetyt verot näkyvät 
jo valmiiksi.

Jos soitat verokorttipalveluun, ota val-
miiksi esiin viimeisin palkkalaskelmasi. 
Muutosverokortin tilaamisessa sinun tu-
lisi arvioida loppuvuonna saamasi pal-
kan määrä mahdollisimman tarkasti ja 
lisäksi sinulla tulisi olla myös tieto lo-
mautuksen aikana saamastasi ansio- tai 
työttömyyspäivärahasta. 

JUHA SALMIKIVI

Onko tartunta-
tautipäiväraha 

verotonta?
Olen normaalisti palkkatöissä. Jou-
duin koronan takia karanteeniin 
ja olen oikeutettu saamaan Kelalta 
tartuntatautipäivärahaa. Maksanko 
tästä tulosta normaalisti veroa vai 
onko se verovapaata?

Vastaus: Tartuntatautipäiväraha on ve-
rotettavaa tuloa. Tartuntatautipäivära-
haa ei ole tuloverolaissa erikseen sää-
detty verovapaaksi.

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansi-
onmenetystä, jos sinut on määrätty ole-
maan poissa työstäsi, karanteeniin tai 
eristykseen tartuntataudin leviämisen 
estämiseksi. Tartuntatautipäivärahalla 
korvataan sinun tapauksessasi siis saa-
matta jäänyttä ansiotuloa. Tällöin tar-
tuntatautipäiväraha tulee veronalaisen 
ansiotulosi sijaan, ja näin ollen sitä ve-
rotetaan ansiotulonasi.

Kela toimittaa maksamastaan tar-
tuntatautipäivärahasta ennakonpidä-
tyksen. 

HANNA SILANDER

Miten saan lomautuksen
huomioon 

verotuksessani?
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Käsittääkseni kodin ja työpaikan vä-
listen matkakustannusten omavas-
tuuosuus vuodessa on 750 euroa eli 
vain tämän määrän ylittävän osuu-
den näistä matkakuluista saa vähen-
tää. Tiedän, että esimerkiksi rakennus-
alan työntekijöillä nämä vähennykset 
menevät eri lailla, mutta itse olen toi-
mistotyöläinen ja käyn töissä aina sa-
massa työpaikassani.

Jos minut koronatilanteen takia lo-
mautetaan tai irtisanotaan, pysyykö 
tuo omavastuuosuus kuitenkin koko 
vuoden ennallaan, vaikka en olisikaan 
joka kuukausi käynyt töissä?

 
Vastaus: Kodin ja työpaikan välisten 
matkakustannusten omavastuuosuutta 
pienennetään, jos tulet saamaan joko 
työttömyysturvalain mukaista työt-
tömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea 
taikka päivärahaa toimeentulosi turvaa-
miseksi.

Omavastuuta pienennetään 70 euroa 
jokaiselta täydeltä korvauskuukaudelta 
ja korvauskuukauteen katsotaan kuulu-
van 21,5 korvauspäivää. Jotta siis oma-
vastuuta voitaisiin pienentää, korvatta-

Olen ollut 10 vuotta saman työnantajan 
palveluksessa. Työnantajani joutui vai-
keuksiin koronaviruksen aiheuttaman 
asiakaskadon vuoksi, ja lopulta minut 
irtisanottiin. Saan kuitenkin työnanta-
jaltani reilun irtisanomiskorvauksen. 
Voiko irtisanomiskorvaukseen sovel-
taa tulontasausta, jotta korvauksen ve-
rotus kevenisi?

Vastaus: Irtisanomiskorvaukseen voi-
daan soveltaa tulontasausta, mikäli irti-
sanomiskorvauksen suuruus määräytyy 
työsuhteesi keston perusteella ja tulon-
tasauksen yleiset edellytykset täyttyvät.

Tulontasauksessa ison kertatulon vero-
tuksen progressiota kevennetään maksu-
vuoden verotuksessa, mutta tuloa ei to-
siasiallisesti jaeta useammalle vuodelle. 
Tulontasauksen voi saada kertatuloon, 

joka on suuruudeltaan vähintään 2 500 
euroa ja samalla vähintään neljäsosa ve-
rovelvollisen verovuonna saamista puh-
taista ansiotuloista.

Lisäksi tulontasauksen kohteena ole-
van ansiotulon on pitänyt kertyä etu- tai 
jälkikäteen kahdelta tai useammalta vuo-
delta. Tulon kertyminen useammalta vuo-
delta täyttyy, jos irtisanomiskorvauksen 
määräytymisperusteena on työvuosiesi 
lukumäärä tai muutoin työsuhteen kesto.

Irtisanomisajalta maksettava palkka, 
lomakorvaus ja lomaraha eivät oikeuta 
tulontasaukseen, koska ne eivät kerry 
yli vuoden ajanjaksolta. Jos työnantajasi 
maksaa tällaisia suorituksia yhdistettynä 
tulontasaukseen oikeuttavaan irtisano-
miskorvaukseen, on sinun eroteltava, 
mistä eristä suoritus muodostuu, jotta 
voisit saada tulontasauksen.

Korvaus laittomasta irtisanomisesta ei 
kuitenkaan oikeuta tulontasaukseen, sillä 
korvaus ei määräydy yksinomaan työsuh-
teen keston perusteella.

Työnantaja ei voi oma-aloitteisesti so-
veltaa tulontasausta ennakonpidätystä 
toimittaessaan. Jotta tulontasauksen vai-
kutus voidaan huomioida jo ennakonpi-
dätysvaiheessa, voit hakea kertatuloa var-
ten muutosverokortin.

Tulontasausta tulee vaatia ennen ve-
rotuksen päättymistä. Vuoden 2020 ve-
rotuksen päättymispäivät ovat vuonna 
2021, joten tänä vuonna 2020 makset-
tujen korvausten osalta aikaa on vielä 
hyvin jäljellä. 

HANNA SILANDER

Miten voisi keventää irtisanomis-
korvauksen verotusta?

 Näkyykö työn väheneminen
matkakulujen omavastuussa?

OMAVASTUUOSUUS 
ON AINA VÄHINTÄÄN 

140 EUROA.

via päiviä pitää olla vähintään 22.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

jos saat työttömyysetuuksia ja niiden 
maksaja ilmoittaa Verohallinnolle näi-
den päivien määräksi esimerkiksi 92 päi-
vää, jaetaan tämä 21,5:llä (92/21,5 = 4,27). 
Näin saadaan niiden kuukausien luku-
määrä, joilta omavastuuta pienennetään. 
Tässä esimerkissä omavastuuosuuttasi 
pienennettäisiin neljältä kuukaudelta 
yhteensä siis 280 euroa (4 x 70 = 280).

Lain mukaan omavastuuosuus on kui-
tenkin aina vähintään 140 euroa. Kun il-
moitat kodin ja työpaikan väliset mat-
kakustannuksesi, sinun ei tarvitse osata 
laskea tätä omavastuuosuuden pienen-
tymistä itse, vaan Verohallinto tekee sen 
puolestasi. 

JUHA-PEKKA HUOVINEN

tt4_20s12-21virus_verot2.indd   16 6.4.2020   16.03



TALOUSTAITO  4 | 2020  

17 Virus ja verot

Olen palannut koronaviruspandemian 
vuoksi Suomeen kesken ulkomaan-
komennuksen. Nyt minua huolettaa, 
joudunko maksamaan palkasta veroa 
Suomeen. Miten on?

Vastaus: Koska ulkoministeriö on ke-
hottanut välttämään matkustamista ko-
ronaviruspandemian vuoksi, tämä ote-
taan huomioon sovellettaessa kuuden 
kuukauden sääntöä.  

Kyseisen säännön mukaan ulkomailla 
tehdystä työstä maksettua palkkaa ei ve-
roteta Suomessa, jos

■  työstä johtuva oleskelu ulkomailla 
 kestää vähintään kuusi kuukautta,
■  työntekijä ei oleskele Suomessa 
 enempää kuin keskimäärin kuusi 
 päivää kuukautta kohden ja
■  työskentelyvaltiolla on verosopimuksen  
 mukaan oikeus verottaa palkkaa tai 
 verosopimusta ei ole.

Jos ulkomaankomennus kestää vähem-
män kuin kuusi kuukautta, ulkomailla 
ansaittu palkka voi siitä huolimatta olla 
Suomessa verovapaata kuuden kuukau-
den säännön nojalla, jos Suomeen on pa-
lattu pandemian vuoksi suunniteltua ai-
kaisemmin.

Samoin jos esimerkiksi Suomessa vie-

tetyn loman jälkeen ei matkustusrajoi-
tusten vuoksi heti palatakaan takaisin 
työskentelymaahan, näitä lisäpäiviä ei 
oteta huomioon laskettaessa ylittyvätkö 
ns. Suomi-päivät vai eivät. 

Kannattaa kuitenkin huomata, että 
kuuden kuukauden säännön soveltami-
sedellytysten tulee muuten täyttyä. Esi-
merkiksi työskentelymaalla pitää olla 
verosopimuksen mukaan oikeus verot-
taa palkkaa, jotta Suomessa sovellettai-
siin kuuden kuukauden sääntöä. Suo-
messa oleskelu voi siis johtaa siihen, 
että verovapauden edellytys ei täyty, 
jos kyse on maasta, jonka kanssa Suo-
mella on verosopimus. Suomessa teh-
dystä työstä maksettu palkka on myös 
normaalisti veronalaista Suomessa. 

Verohallinto on tiedottanut korona-
pandemian vaikutuksesta ulkomaan-
työskentelyn verotukseen kannanotos-
saan 20.3.2020. 

PÄIVI  KAARI

Komennukseni keskeytyi,
mihin maksan veroja?

Kuulin uutisista, että työttömyystukien 
maksatuksessa saattaa tulla viiveitä. 
Miten se vaikuttaa verotukseeni?

Vastaus: Työttömyyskorvaukset verote-
taan sinä vuonna, jolloin ne maksetaan. 
Viivästyksillä ei ole vaikutusta, jos vuo-
delle 2020 kuuluvat tuet maksetaan kui-
tenkin saman vuoden aikana. Jos saat ti-
lillesi ensi vuoden puolella tukia, jotka 
oli ollut tarkoitus maksaa vuoden 2020 
puolella, ne verotetaan vasta vuoden 2021 
tulona. 

Sama sääntö koskee myös sitä tilan-
netta, että työnantajasi maksamissa pal-
koissa on viiveitä ja maksatus siirtyy seu-
raavalle vuodelle.

On yleistä, että tukien viivästyessä hen-
kilö saa toimeentulotukea ja se peritään 
myöhemmin takaisin. 

Perustoimeentulotuki tai osa siitä voi-
daan periä takaisin esimerkiksi takautu-
vasti maksettavasta työttömyyskorvauk-
sesta.  

Jos toimeentulotuki peritään takaisin 
veronalaisesta työttömyyskorvauksesta, 
takaisinperintä ei vaikuta työttömyys-
korvauksen verotukseen, koska alkupe-
räistä toimeentulotuen suoritusta ei ole 
verotettu.

Paras tapa varautua muuttuvaan tilan-
teeseen tulojen määrässä on hakea muu-
tosverokortti Omaverosta.  

GEORG ROSBÄCK 

Työttömyystuki viipyy, 
tuleeko verovaikutuksia?

On mahdollista, että työnantajayrityk-
seni tulee koronan takia joko lomaut-
tamaan tai irtisanomaan minut. Jos 
näin käy, tuleeko verottaja tässä yh-
tään vastaan? Kaverini kertoi, että hän 
sai aikanaan veronmaksukyvyn alen-
tumisvähennystä irtisanomisen takia.

 
Vastaus: Veronmaksukyvyn alentumis-
vähennys on harkinnanvarainen vähen-
nys ja suurimmillaan 1 400 euroa. Vä-
hennys tehdään ansiotuloistasi, joista 
on vähennetty tulonhankkimiskulut. Ky-
seistä vähennystä on tietyin varauksin 
mahdollista saada esimerkiksi työttö-
myyden perusteella, jos veronmaksuky-
kysi on olennaisesti alentunut. Vähen-
nyksen suuruuteen vaikuttavat sinun 
ja mahdollisten perheenjäsentesi koko 
vuoden veronalaiset ja myös verovapaat 
tulot sekä varallisuus.

Vaikka edellytyksiä vähennyksen saa-
miselle olisi, sitä ei kuitenkaan oteta 
huomioon vielä verokortissa. Tämä joh-
tuu siitä, että koko vuoden tulot eivät 
ole vielä tiedossa kesken verovuoden. 
Näin ollen hyödyn mahdollisesta vähen-
nyksestä saa vasta lopullisen verotuksen 
valmistuttua. 

HUOMAA: 

Verohallinto on todennut omassa 
ohjeistuksessaan, että pelkästään 
työttömyyden vuoksi veronmaksu-
kyvyn ei voida katsoa sillä tavoin 
vähentyneen, että työttömälle olisi 
myönnettävä ainoastaan tällä pe-
rusteella veronmaksukyvyn alentu-
misvähennys.
Jos kuitenkin kyseessä on pitkäai-
kaistyöttömyys ja henkilöllä on li-
säksi esimerkiksi huoltovelvollisuus 
sekä velkoja, otetaan nämä seikat 
huomioon kokonaisharkinnassa 
pohdittaessa olennaista veronmak-
sukyvyn heikkenemistä.

JUHA-PEKKA HUOVINEN

Tuleeko verottaja 
vastaan, jos työt 

loppuvat?

ULKOMINISTERIÖN KEHOTUS 
OTETAAN  HUOMIOON 

6 KUUKAUDEN SÄÄNTÖÄ 
SOVELLETTAESSA.
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Y R I T Y K S E N  V E R O T

Miten Verohallinto ottaa huomioon yri-
tysten maksuvaikeuksia koronavirusti-
lanteessa? Onko mahdollista saada hel-
potusta verojen maksamiseen?

Vastaus: Koronaviruksen aiheuttaman 
poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Vero-
hallinto aikoo helpottaa maksujärjeste-
lyn ehtoja. Valmisteilla on lakimuutos ti-
lapäisestä viivästyskoron alentamisesta 7 
prosentista 4 prosenttiin niiden verojen 
osalta, jotka kuuluvat maksujärjestelyyn. 
Maksun viivästyskorot voidaan erityisestä 
syystä jättää perimättä esim. silloin, jos 
sairaus on estänyt maksamisen eräpäi-
vänä. Näiden muutoksien ensisijainen ta-
voite on helpottaa erityisesti yritysten 
ja toiminimiyrittäjien maksuvaikeuksia.

HUOMAA:
 Yritys voi hakea helpotettua 
maksujärjestelyä Omaverossa 
25.3.2020 alkaen.

Jos yrityksellä on voimassa oleva maksu-
järjestely ja koronavirustilanteesta joh-
tuvia maksuvaikeuksia, yritys voi tehdä 
uuden maksujärjestelypyynnön Oma-
verossa 25.3. alkaen ja saada helpotetun 
maksujärjestelyn. Maksujärjestelyä voi 
hakea myös Verohallinnon palvelunume-
rosta 029 497 028.

Myöskään vasta käsittelyssä oleviin 
maksujärjestelypyyntöihin liittyviä ve-
roja ei lähetetä 25.3.2020 alkaen ulosot-
toon eikä yrityksen verovelkaa julkaista 
verovelkarekisterissä tai protestilistalla. 

Verohallinto käsittelee saapuneet maksu-
järjestelypyynnöt, kun lainmuutos alen-
netusta viivästyskorosta tulee voimaan. 
Koronavirustilanteen vuoksi pyyntöjen 
määrä todennäköisesti kasvaa ja käsitte-
lyajat pitenevät.

Verohallinto alkaa käsitellä saapuneita 
maksujärjestelypyyntöjä mahdollisimman 
pian, kun lainmuutos alennetusta viiväs-
tyskorosta on tullut voimaan. Tällä tietoa 
laki tulisi voimaan huhtikuun lopussa. 
Verohallinnon arvioima hakemusten kä-
sittelyaika on 1–2 viikkoa lain voimaan-
tulosta, joten päätöksiä maksujärjestely-
pyynnöistä voi siis odottaa toukokuusta 
alkaen.

Maksujärjestelyn mukainen ensimmäi-
nen maksuerä on nykyisen yhden kuu-
kauden sijaan vasta kolmen kuukauden 
päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä. 
Toukokuussa myönnetyn helpotetun 
maksujärjestelyn ensimmäinen maksuerä 
on siten elokuussa ja seuraavat maksue-
rät siitä eteenpäin kuukausittain.

Helpotetut maksujärjestelyn ehdot kos-
kevat myös auto- ja valmisteveron mak-
sunlykkäyksiä. Maksunlykkäyksiä voi 
hakea palvelunumerosta 029 497 156. 

JUHA SALMIKIVI

Menevätkö yhtiön
verot ulosottoon?

Osakeyhtiölläni on vaikeuksia selviy-
tyä veroista korona-ajasta johtuen. Me-
nevätkö verot ulosottoon, jos yhtiöni 
ei nyt pysty veroja maksamaan tämän 
poikkeustilanteen vuoksi?

Vastaus: Yhtiösi voi hakea Verohallin-
nosta maksujärjestelyä, jolloin siihen 
kuuluvia veroja ei lähetetä ulosottoon. 
Tässä tilanteessa myöskään käsittelyssä 
oleviin maksujärjestelypyyntöihin liitty-
viä veroja ei lähetetä ulosottoon eikä yri-
tyksen verovelkaa julkaista verovelkare-
kisterissä tai protestilistalla.

Yhtiön tarvitsee vain esittää tiedot pyy-
dettävästä maksuajasta sekä yhteystiedot, 
jotta Verohallinto voi tarvittaessa kysyä 
lisätietoja. Selvitystä maksuvaikeuksista 
ei tarvitse esittää Verohallinnolle.

JOHNNY ÖRNBERG

Myyntini putosi rajusti ja myynnin ar-
vonlisävero jää vähennettävää arvon-
lisäveroa pienemmäksi. Kuinka no-
peasti saan negatiivisen arvonlisäveron 
takaisin?

Vastaus: Verohallinto on ilmoittanut 
koronatilanteen johdosta tehostavansa 
arvonlisäveron palautusten käsittelyä. 

Negatiivinen arvonlisävero voidaan pa-
lauttaa aikaisintaan verokautta seuraa-
van kuun yleisen eräpäivän jälkeen, jollet 
ole valinnut Omaverossa muuta palautus-
ajankohtaa. Esimerkiksi kuukausimenet-
telyssä maaliskuun negatiivinen arvon-
lisävero on mahdollista saada takaisin 
aikaisintaan 12.4. jälkeen, jos arvonlisä-
veroilmoitus on tehty ennen verokautta 

seuraavan kuun yleistä eräpäivää.
Mikäli yrityksellä on erääntyviä työn-

antajasuorituksia maaliskuulta, käytetään 
palautusta ensin näihin tai mahdollisiin 
muihin Verohallinnon saataviin. Ylijäävä 
osuus palautetaan pankkitilille, jos yri-
tys ei ole asettanut omaverossa palau-
tusrajaa. 

MIIKA HÄRKÖNEN

Voiko yritys nyt saada 
helpotusta veronmaksuun?

Milloin saan alv:n palautuksen?

PYYNTÖJEN MÄÄRÄ 
TODENNÄKÖISESTI KASVAA 

JA KÄSITTELYAJAT 
PITENEVÄT.
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Isäni kuoli vuodenvaihteessa. Perin hä-
neltä suuren määrän pörssiosakkeita. 
Osakkeiden perukirjahinnat ovat tul-
leet nyt jyrkästi alas. Joudunko tosiaan 
maksamaan perintöveron kuolinpäi-
vän pörssikursseilla, vaikka osakkei-
den hinta on enää murto-osa perukir-
jahinnasta?

Vastaus: Valitettavasti kuolinpäivän 
pörssikurssi on laissa määritelty käypä 
hinta, jonka mukaan perintöveroa lähtö-
kohtaisesti maksetaan. 

Julkisesti noteerattavien arvopaperei-
den arvo lasketaan kuolinpäivänä toteu-
tuneiden kauppojen perusteella. Ne ar-
vostetaan vähintään päivän kauppojen 
alimpaan arvoon. Jos arvopaperilla ei ole 
käyty kauppaa, ne arvostetaan ostono-
teerauksen mukaiseen arvoon. Ellei ar-
vopaperia ole noteerattu kuolinpäivänä, 
arvostus tapahtuu lähimmän noteerauk-

sen mukaan.
Oikeuskäytännössä on edellä esitetystä 

pääsäännöstä poikettu tilanteessa, jossa 
jäämistöön sisältyi huomattava määrä eli 
noin 7,2 miljoonan euron arvosta tietyn 
yhtiön osakkeita, jotka oli myyty noin 
vuoden kuluttua verovelvollisuuden al-
kamisesta (korkeimman hallinto-oikeu-
den ratkaisu KHO 1992 B 536). 

Lähtökohtana oli tällöinkin käyvän 
arvon periaate, mutta huomioon otet-
tiin se seikka, että suuren osakemäärän 
realisointi kerralla ei voisi tapahtua sa-
maan hintatasoon kuin pienempien erien 
kauppa. 

Kysymys on siis ollut eräänlaisen tuk-
kualennuksen käyttämisestä. Korkeim-
man hallinto-oikeuden mukaan osakkei-
den arvoksi ei tullut tuossa tapauksessa 
määrätä enempää kuin noin 59 e/kpl eli 
yhteensä noin 6,1 miljoonaa euroa. Osak-
keiden arvosta otettiin pois siis reilut 15 

prosenttia. 
On huomattava, että kaavamaisesti 

näin ei voida menetellä, koska suurissa 
osake-erissä osakekohtainen hinta voi 
nousta suuremmaksikin kuin pienissä 
osake-erissä.

Verohallinto voi veronkantolain no-
jalla hakemuksesta myöntää perintöve-
rosta kokonaan tai osittain vapautuksen, 
jos pesäosuuden arvo on verovelvollisuu-
den alkamisen jälkeen olennaisesti vähen-
tynyt ja vapautuksen myöntämiseen on 
siihen liittyviä erityisiä syitä. Esille otta-
maasi ikävään ongelmaan törmäsi myös 
esimerkiksi 1990-luvun lamassa, mutta 
huojennusta perintöveroihin ei näissä 
tapauksissa myönnetty. Vapautuksen 
myöntäminen on siis erittäin poikkeuk-
sellista.  

TUOMO LINDHOLM

Osakkeitteni arvo on laskenut viime 
viikkoina pörssissä. Jos myyn osakkei-
tani, kuinka voin hyödyntää luovutus-
tappion?  

Vastaus: Luovutustappiot voi vähentää 
pääomatuloista. Omaisuuden luovutuk-
sesta syntyneen tappion voi vähentää 
sen syntymisvuonna ja viitenä sitä seu-
raavana vuonna. Vuonna 2020 syntyvän 
luovutustappion voi siis vähentää vielä 
vuonna 2025.  

Luovutustappiot vähennetään ensi-
sijaisesti luovutusvoitosta. Mikäli luo-
vutusvoittoja ei ole, luovutustappio vä-
hennetään muista pääomatulosta. Muita 
pääomatuloja ovat esimerkiksi vuokratu-
lot, puunmyyntitulot, pörssiyhtiön osin-
got ja osakesäästötilin tuotto.   

Luovutustappioiden vähentämisestä 
saatava verohyöty riippuu pääomatulojen 
määrästä verovuoden aikana (pääoma-
tulovero vuonna 2020 on 30 prosenttia 
30 000 euroon asti ja ylimenevästä osasta 

34 prosenttia).  
Eri vuosilta vähentämättä jääneitä luo-

vutustappioita vähennetään syntymisjär-
jestyksessä. Ensimmäiseksi vähennetään 
vanhimmat tappiot.

Tappiot vähennetään luovutusvoitoista. 
Jos niitä ei ole tai ne eivät riitä, tappioita 
aletaan vähentää muista pääomatuloista. 
Tappioita vähennetään pääomatulosta, 
josta on jo vähennetty tulon hankinnasta 
ja säilyttämisestä aiheutuneet luonnol-
liset vähennykset. Muut pääomatuloon 
kohdistuvat vähennykset, kuten korot, vä-
hennetään vasta luovutustappion jälkeen.

Omaisuuden luovutustappio ei ole vä-
hennyskelpoinen, jos samana verovuonna 
luovutetun omaisuuden yhteenlasketut 
luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa 
ja lisäksi hankintamenot enintään 1 000 
euroa. Jos siis myy vuoden aikana vähäi-
sen määrän osakkeita tappiolla, kannat-
taa varmistaa, että myytyjen osakkeiden 
hankintamenot ovat yli 1 000 euroa.  

HUOMAA: 
Ennen vuotta 2016 syntyneet luovu-
tustappiot voi vähentää vain luovu-
tusvoitoista ja vuosi 2020 on niiden 
viimeinen käyttövuosi. 

GEORG ROSBÄCK 

S I J O I T U K S E T  J A  O M A I S U U S

Perintöosakkeet romahtivat,
miten maksan perintöveroa?

Kurssit putosivat, miten 
voin hyödyntää tappioita?
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Omistamieni osakkaiden arvo on 
laskenut. Voinko myydä osakkeet 
ja ostaa ne hetken päästä takaisin 
saadakseni verotukseeni vähennys-
kelpoisen luovutustappion? 

Vastaus: Luovutustappio realisoituu 
omaisuuden myynnissä. Realisointi-
periaatteesta voidaan poiketa, jos ve-
rottajan mielestä luovutustappio on 
tehty keinotekoisesti. Verohallinnon 
ohjeen mukaan normaalissa pörssi-
kaupassa tapahtunutta edestakaista 
osakekauppaa voidaan pitää veron 
kiertämisenä ja luovutustappion vä-
hentäminen voidaan evätä yleensä 
vain seuraavien edellytysten täyt-
tyessä: 

■  tappiolliseen myyntiin on ryhdytty  
 tilanteessa, jossa verovelvolliselle  
 on kertynyt tai kertymässä luovu- 
 tusvoittoja, joista hän joutuisi mak 
 samaan veroa kyseiseltä 
 verovuodelta, 
■  verovelvollinen on ostanut myynti- 
 päivänä samana määrän saman-
 laisia osakkeita samaan tai lähes 
 samaan hintaan kuin myyntihinta ja 
■  verovelvollinen ei kykene esittä- 
 mään verotuksesta riippumatonta  
 syytä osakkeiden myyntiin ja 
 takaisinostoon. 

Verotuskäytäntöä asiasta on jonkin 
verran. Ratkaisujen KHO 2004:8, 
KHO 2009:53 ja KHO 2012:56 va-
lossa näyttää siltä, että samanlaisten-
kin osakkeiden edestakainen kauppa 
hyväksytään, jos kauppaan sisältyy 
aito kurssiriski. Myynti ja ostotoi-
meksianto kannattaa toteuttaa eri 
päivinä.    

G EORG ROSBÄCK 

Käyn töissä koronavirusepidemiasta 
huolimatta epäsäännölliseen aikaan 
ja tarvitsen välillä lastenhoitajan apua. 
Koulua käyvä lapsemme on vielä niin 
nuori, ettei häntä voi jättää yksin ko-
tiin. Lastenhoitaja myös auttaa lasta 
läksyjen tekemisessä. Saako lastenhoi-
tajan työstä kotitalousvähennyksen?

Vastaus: Lastenhoitopalvelun ostami-
nen tai lastenhoitajan palkkaaminen ko-
tiin on kotitalousvähennykseen oikeut-
tavaa tavanomaista, yleisesti kotona 
tehtävää hoiva- ja hoitotyötä. Myös läk-
syissä auttaminen oikeuttaa kotitalous-
vähennykseen, jos lastenhoitaja neuvoo 
lasta läksyjen teossa samassa yhteydessä. 
Varsinaisesta kotona annettavasta yksi-
tyisopetuksesta ei kuitenkaan saa kotita-
lousvähennystä.

Kotitalousvähennystä ei myönnetä, jos 
samaa työtä varten on saatu

■  lasten kotihoidon ja yksityisen 
 hoidon tuesta annetussa laissa 
 tarkoitettua tukea tai
■ julkisesta työvoima- ja yrity
 spalvelusta annetun lain mukaista 
 palkkatukea. 

Pienten lasten vanhemmille voidaan 
kuitenkin Verohallinnon ohjeen mu-
kaan maksaa osittaista hoitorahaa ja 
joustavaa hoitorahaa, jotta vanhemmat 
voivat lyhentää työpäiväänsä. Osittai-
nen tai joustava hoitoraha ei estä koti-
talousvähennystä lastenhoitotyöstä. 

HARRI RAJALA

Lähiomaiseni kuoli. Asioiden hoitami-
nen koronaepidemian aikana on hanka-
laa. Saanko lisäaikaa perunkirjoituksen 
toimittamiseen? 

Vastaus: Perunkirjoitus on toimitettava 
kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäi-
västä. Samassa kolmen kuukauden mää-
räajassa tulee myös hakea lisäaikaa toi-
mitukselle.

Lisäaikaa voi hakea erillisellä lomak-
keella verohallinnon sivuilta tai Omave-
rossa. Verohallinto voi antaa lisäaikaa pe-
runkirjoituksen pitämiselle esimerkiksi 
silloin, jos pesän varallisuudessa on pal-
jon selvitettävää, osakkaita on paljon tai 
heitä asuu ulkomailla (sukuselvityksen 
laatiminen voi tällöin kestää kauemmin). 
Lisäaikaa myönnetään siis vain perustel-
lusta syystä.  

Vallitsevissa koronaviruksen aiheutta-
missa poikkeusoloissa monien asioiden 
hoitaminen on tavallista hankalampaa ja 
vie enemmän aikaa. Lisäksi olosuhteet 
näyttävät muuttuvan hyvinkin nopeasti.  
Käsittääkseni lisäaikaa on saanut muu-

toinkin hyvin, jos on pystynyt esittämään 
perustellun syyn.

Lisäaikaa saa nyt todennäköisesti hel-
pommin pidemmäksi ajaksi kuin normaa-
liolosuhteissa. Hakemuksessa kannattaa 
silti selvittää, kuinka asioiden hoitami-
nen on vaikeutunut, ja selvittää tarkem-
min myös kuolinpesän laatu ja laajuus.  

GEORG ROSBÄCK 

P E R H E  J A  L Ä H E I S E TVoinko tehdä 
osakekaupoilla

tappioita 
vähennettäväksi?

Saanko kotitalousvähennystä
lapsemme kotihoidosta?

Voinko saada lisäaikaa 
perunkirjoitukseen?
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Avustan vanhuksia viranomaisasioin-
nissa, teen muun muassa veroilmoi-
tuksia heidän puolestaan. Huonokun-
toiset vanhukset eivät saa itse tehtyä 
kotitalousvähennysvaatimusta tai ve-
ronmaksukyvyn alentumisvähennystä, 
ja koronaviruspandemian aiheutta-
mien rajoitusten vuoksi minäkään en 
nyt pysty heitä kaikkia auttamaan.

Monella on pelko, että satojen euro-
jen ylimääräisiä veroja tulee maksuun, 
jolleivät he vaadi vähennyksiä veroil-
moituksella. Voisiko esimerkiksi jään-
nösveron jättää näissä oloissa maksa-
matta eräpäivänä ilman seuraamuksia? 
Kassassa ei ole ylimääräistä laittaa 
maksuun verottajalle, vaikka sen ai-
kanaan saisi takaisin.

Vastaus: Vaikka koronaviruspandemia 
on aiheuttanut monenlaisia vaikeuksia 
ja taloudellista ahdinkoa niin yrityksille 
kuin yksityishenkilöillekin, ei veroja voi 
jättää tässä tilanteessa noin vain mak-
samatta eikä verojen määrään, eräpäi-
viin, viivästyskorkoihin tai muuhun mak-
samiseen ole ainakaan vielä ilmoitettu 
muutoksia.

Esimerkiksi viivästyskorkoja ei auto-
maattisesti jätetä tilanteen vuoksi mää-
räämättä. Jos kuitenkin verojen oikea-ai-
kainen maksaminen estyy vanhuksen 
sairastumisen tai karanteeniin määrää-
misen vuoksi, voidaan viivästyskorko jät-
tää perimättä hakemuksen perusteella. 
Hakemuksen voi tehdä Omaverossa.

Kuvaamassasi tilanteessa ei tosin 
useinkaan ole pelkoa jäännösveroista, 
jos ennakonpidätysprosentin lasken-
nassa käytetyt tiedot tuloista ja muista 
vähennyksistä ovat olleet oikein.

Kotitalousvähennyksen tekemättä jät-
täminen voisi aiheuttaa jäännösveroa 
käytännössä vain, jos se olisi huomioitu 
ennakonpidätyksessä, mutta jostain 
syystä puuttuisi esitäytetyltä veroilmoi-
tukselta. Pääsääntöisesti ennakonpidä-
tyksessä huomioon otetut kotitalousvä-
hennystiedot ovat valmiina esitäytetyssä 
veroilmoituksessa.

Veronmaksukyvyn alentumisvähen-
nystä ei käytännössä myönnetä vielä en-
nakonpidätysvaiheessa, joten senkään te-
kemättä jättäminen ei sellaisenaan voi 

Mistä töistä äitini 
saa kotitalous-
vähennyksen?

Ikääntynyt äitini tarvitsee apua ko-
tona kotitaloustöihin muun muassa 
siivoukseen ja ruoanlaittoon sekä 
koronavirusepidemian vuoksi myös 
kodin ulkopuolella asiointiin. Var-
sinaista hoitoa hän ei vielä tarvitse. 
Minkälaisista kotitaloustöistä hän voi 
saada kotitalousvähennyksen, jos hän 
ostaa näitä palveluita ennakkoperin-
tärekisteriin merkityltä yritykseltä tai 
palkkaa työntekijän?

Vastaus: Kotitalousvähennykseen oi-
keuttaa kotona tai vapaa-ajan asun-
nolla teetetty tavanomainen kotita-
lous-, hoiva- ja hoitotyö, esimerkiksi 
siivous, pyykinpesu, silitys, muu vaat-
teiden huolto ja ruuanlaitto.

Kaupassakäynti, asiointi ja lemmikin 
ulkoiluttaminen oikeuttavat kotitalo-
usvähennykseen vain, jos työ on osa 
muuta, laajempaa kotitalous-, hoiva- 
tai hoitotyötä. Tällaisessa tapauksessa 
vähennyksen voi saada, vaikka näitä 
töitä ei sananmukaisesti tehdäkään ve-
rovelvollisen käyttämässä asunnossa 
tai vapaa-ajan asunnossa. Vähennyk-
sen edellytyksenä on, että työn tekee 
sama, laajempaa kotitalous-, hoiva- tai 
hoitotyötä tekevä henkilö.

Kotitalousvähennystä ei saa, jos samaa 
työsuoritusta varten on saatu kunnan 
myöntämä sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluseteli tai julkisesta työvoima- ja 
yrityspalvelusta annetun lain mukaista 
palkkatukea.

Vähennystä ei estä esimerkiksi eläk-
keensaajan hoitotuki. Sitä maksetaan 
tarvittavan hoidon ja erityiskustannus-
ten korvaamiseksi 65 vuotta täyttäneelle 
tai täyttä työkyvyttömyyseläkettä saa-
valle taikka yksilöllistä varhaiseläkettä 
saavalle henkilölle.

Kotitalousvähennystä eivät estä 
myöskään erilaiset vammaistuet, joilla 
katetaan avuntarpeesta aiheutuvia lisä-
kustannuksia ja muita ylimääräisiä me-
noja. Vähennyksen voi kuitenkin saada 
vain siltä osin kuin tuki ei kata kustan-
nuksia. 

HARRI RAJALA

Voisiko vanhus 
jättää jäännösveron 

maksamatta?

aiheuttaa jäännösveroja.  
Kannattaa myös muistaa, että veroil-

moitusta voi yleensä täydentää vähen-
nysvaatimuksin vielä määräpäivän jäl-
keenkin verotuksen valmistumiseen asti 
ilman riskiä myöhästymismaksun mää-
räämisestä. Verotuksen päättymisen jäl-
keenkin kotitalousvähnnystä voi vaatia 
oikaisuvaatimuksella kolme vuotta ve-
rovuoden jälkeen ilman veronkorotuk-
sen uhkaa.

Veroilmoituksen jättämiselle voi 
myös hakea lisäaikaa Omaverossa tai 
paperilomakkeella 3200.

HUOMAA: 
Avustamasi seniorit voivat myös 
lähettää sinulle valtakirjan ja veroil-
moituksen tekemiseen tarvittavat 
asiakirjat, jolloin sinä voit antaa ve-
roilmoituksen heidän puolestaan.

Myös maksujärjestelyn ehtoja on helpo-
tettu 25.3.2020 alkaen ja maksujärjeste-
lyn piiriin kuuluvien verojen viivästys-
korkoa lisäksi ehdotettu alennettavaksi 
4 prosenttiin. Maksuvaikeuksien vuoksi 
voi jäännösverollekin hakea maksujär-
jestelyä, mikä käytännössä tarkoitta li-
säaikaa verojen maksuun. Helpotettua 
maksujärjestelyä voi hakea Omave-
rossa tai puhelimitse palvelunumerosta 
029 497 028. 

KATI MALINEN
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”EMME OTA vastaan käteistä. Maksu pel-
kästään kortilla.” Tämä ohje tuli tutuksi 
monella palvelutiskillä jo koronaepide-
mian alkuvaiheessa.

Onneksi kivijalkakaupassa maksaminen 
ei vaadi enää maksupäätteen sormeilua. 
Kosketusvapaa kassatapahtuma edellyt-
tää kuitenkin kevyitä teknisiä ja sopimus-
virityksiä pankkisi kanssa.

Pienissä maksuissa ongelma poistui jo 
pankkikorttien suositun lähimaksuomi-
naisuuden ansiosta. Sen 50 euron raja 

tulee kuitenkin nopeasti vastaan, var-
sinkin kun liikkumisrajoitusten aikana 
kauppareissujen määrä tulisi minimoida 
ja ostaa kerralla enemmän. 

Lähimaksurajan nosto vaatisi kuiten-
kin eurooppalaisen pankkivalvojan pää-
töksen. Suomen Finanssialan (FA) mu-
kaan tarvetta enimmäisrajan nostoon ei 
edes ole. Kansalaiset voisivat hyödyntää 
lähimaksuakin paremmin. 

”Korttimaksuista vasta reilut 60 pro-
senttia maksetaan lähimaksulla”, kertoo 

FA:n johtava asiantuntija Kirsi Klepp.
Tämä oli kuitenkin lähimaksulla mak-

settujen korttimaksujen osuus koronaa 
edeltävänä aikana. Voi hyvin olettaa, 
että sekä lähi- että mobiilimaksaminen 
ottaa epidemian myötä isoja harppauk-
sia eteenpäin. 

Yhtä lailla moni pieni kauppa ja ravin-
tola harkitsee käteisen asemaa uudelleen 
virusuhan jälkeen. Hyväksyäkö käsittely-
kuluiltaan kallista maksuvälinettä enää 
ollenkaan? 

Kännykällä maksat
hygieenisesti

Maksupäätteen näpyttely kaupassa tuntuu pandemia-aikana 
entistä ikävämmältä. Mobiilimaksaminen tekeekin lopullisen 

läpimurron viimeistään tänä keväänä.

T E K S T I :  A N T T I  O K S A N E N  / /  K U V A :  I S T O C K P H O T O
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Vastaus on
puhelimessa

Toistaiseksi vasta reilu viidennes suoma-
laisista on kokeillut jotakin mobiilimak-
sutapaa. Miten sitten menetellä, jos ha-
luat maksaa kaupassa tai ravintolassa yli 
50 euron laskun koskettamatta kehen-
kään tai mihinkään?

Pohjoismaissa helppo vastaus monelle 
on Mobile Pay. Kännykkämaksusovellus 
automatisoi ensin kuluttajien väliset no-
peat rahansiirrot, ja varsinkin nuoriso 
otti sen nopeasti omakseen. 

Sittemmin Mobile Pay on levinnyt kat-
tavasti myös päivittäistavarakaupan kas-
sajärjestelmiin. Sovellus kattaakin Suo-
messa jo neljä viidestä ruokakaupasta 
mukaan lukien K- ja S-marketit sekä Lid-
lin. Käyttöönotto vaatii suomalaisen mat-
kapuhelinnumeron ja maksukortin.

Toinen vaihtoehto on lähteä liikkeelle 
oman älypuhelimen – tai tarkemmin sen 
käyttöjärjestelmän –maksuominaisuuk-
sista. 

Eri valmistajien Android- ja Applen 
iOS-puhelimet tarjoavat kohtuullisen su-
juvat maksupalvelut. Molempien käyttö 
edellyttää kuitenkin paikallista finans-
sikumppania, joka on myöntänyt asiak-
kaalle pankki- tai luottokortin.

Kaikesta Applen ja Googlen mahdista 
huolimatta ne tuovat kassatapahtumaan 
”vain” tekniikan ja yhteyden. Varsinainen 
maksu menee edelleen tavalliselta pank-
kisi kortilta, joka siirretään digitaalisesti 
matkapuhelimeesi.

Käytännössä
molempi parempi

Apple ja Google Payn asiointikokemus 
kassalla hämmentävän sujuva. Puhelin 
on ainoastaan vietävä kortinlukijan lä-
helle ja automaattinen nfc-yhteys lait-
teiden välillä hoitaa loput. 

Hygieniavinkkelistä ainoa kosketus, 
jonka asiakas Apple Payssa tekee, on lop-
pusumman vahvistaminen – tyypillisesti 
sormenjälkitunnistuksella älypuhelimen 
näytöllä. Google Pay ei edellytä edes eril-
listä vahvistusta, puhelimen lukituksen 
on vain oltava auki. 

Mobile Payssa vahvistus tapahtuu 
pyyhkäisemällä näytölle ilmaantuvaa liu-
kupainiketta. Mobile Pay-sovelluksen on 
myös oltava auki maksutapahtuman ai-
kana. Kortinlukijaan se ottaa yhteyden 
Bluetoothilla, joka käyttäjän pitää itse 
muistaa kytkeä päälle puhelimen ase-
tuksista. 

Teoriassa Apple Pay -maksu on siis 
turvallisin, koska ostoksen vahvistami-
sen voi tehdä vain se henkilö, jonka pu-
helin samalla tunnistaa biometrisesti tai 
pin-koodilla. 

Mobile Payn iso etu kilpailijoihin näh-
den on sen tuki suurten kauppaketjujen 
kanta-asiakasjärjestelmille. Eli sillä mak-
samalla voit kerätä myös pisteitä – ilman 
että tarvitsee erikseen höylätä Bonus- tai 
Plussa-kortteja.

Jos olet esimerkiksi OP:n asiakas, 
Apple ja Google Pay eivät ole edes ulot-
tuvillasi, sillä pankki ei ole ottanut niitä 

valikoimaansa. Vakiintuneista suomalais-
toimijoista kännykkäjättien maksutek-
niikat toimivat Aktian, Danske Bankin ja 
Nordean myöntämillä korteilla.

Mobile Pay on puolestaan kyennyt nou-
semaan itsenäiseen asemaan, vaikka sillä 
onkin Danske Bank -tausta. Joka pankilla 
on toki omia mobiilisuunnitelmiaan. Esi-
merkiksi OP panostaa edelleen Pivo-so-
vellukseensa. 

Kuluttajan etuna olisi saada käyttöönsä 
sekä pankeista että puhelinvalmistajista 
riippumattomia ratkaisuja. Todennäköi-
sesti myös mobiilimaksamisessa jäljelle 
jää lopulta pari voittavaa standardia. 

MOBIILIMAKSAMINEN

KAKSI TAPAA ALOITTAA

Apple Pay tai Google Pay 
(Nordean tiliasiakas)

Käyttöönotossa voi olla pieniä 
eroja pankistasi riippuen, mutta 
periaate on sama kummassakin: 
Android-puhelimen käyttäjä aktivoi 
Google Payn ja iPhone-käyttäjä 
Apple Payn. Tässä 

Nordean tapauksessa helpointa 
on tehdä se pankin Mobile -
mobiilipankkisovelluksessa.

Lataa sovelluskaupasta 
(Applen App Storesta tai Googlen 
Playsta) Nordea Mobile. Tarvitset 
siihen Nordean Tunnusluvut-
sovelluksen.

Avaa Mobilessa se maksukortti,
jota haluat käyttää mobiili-
maksamiseen.

Klikkaa iPhonessa ”Lisää Apple 
Walletiin”-painiketta tai Android-
puhelimessa ”Lisää Google Payhin”-
painiketta.

Seuraa rekisteröinnin 
vaiheita ja hyväksy käyttöehdot.

LÄHTEET:  MOBILE PAY JA NORDEA

Mobile Pay 

Lataa Mobile Pay -sovellus
 älypuhelimesi sovelluskaupasta

Avaa Mobile Pay -sovellus ja 
rekisteröidy uutena käyttäjänä.

Syötä matkapuhelinnumerosi, 
saat sen jälkeen tekstiviestillä 
6-numeroisen aktivointikoodin.

Syötä koko nimesi, henkilö-
tunnuksesi ja sähköpostiosoitteesi.

Syötä maksukorttisi tiedot. 
(Tähän tarvitset henkilökohtaiset 
pankkitunnuksesi.) Syötä myös 
tilinumerosi. 

Valitse ja vahvista 
nelinumeroinen salasanasi. 
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Terveydeksi!
Valitse vakuutus

fiksusti
Sairauskuluvakuutuksen saamiselle ikä on yhä 

harvemmin este – vakuutuksen hinta saattaa olla. 
Sairauskuluvakuutuksen valinta on usein pitkävaikutteinen päätös. 

Miten valita itselle sopiva vakuutusturva? 
Miten hintaan voisi vaikuttaa?

T E K S T I :  U L L A  S I M O L A  / /  K U V A T :  M O S T P H O T O S
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Vakuutusyhtiö Myöntämisen 
ala- ja 

yläikärajat

Vakuutuksen 
päättyminen iän 

perusteella

Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö Fennia
Terveyden turva

Ei ikärajaa Ei päättymis-
ikää

If Vahinkovakuutus-
yhtiö Oy
Sairaus- ja tapaturma-
vakuutus

15–69 v 80 v

Lähi-Tapiola 
Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö
Sairauden ja tapaturman 
hoitokuluturva

0–64 v 
sairauden 
hoitokulut

80 v

Lähi-Tapiola 
Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö
Terveysvakuutus

Ei 
ikärajaa

Ei päättymis-
ikää

Lähi-Tapiola 
Keskinäinen 
Henkivakuutusyhtiö
Vakavan sairauden 
hoitovakuutus

15–64 v 65 v

Lähi-Tapiola Keskinäinen 
Henkivakuutus-yhtiö
Terveysturvavakuutus

55–64 v 75 v

Pohjantähti Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö
Sairauskuluvakuutus

Syntyvä lapsi tai 
7 vrk –

Eliniän

Pohjantähti Keskinäinen
Vakuutusyhtiö
Tähtiterveysvakuutus

7 vrk – Eliniän

Pohjola Vakuutus Oy
Terveysvakuutus
Hoitoturva ja Kuluturva

Syntyvä 
lapsi –
85 v

100 v

Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö Turva
Aikuisen sairauskulu-
vakuutus

15–64 v 70 v

AIKUISTEN SAIRAUSKULU-
VAKUUTUKSET 1.11.2019

LÄHDE: F INE

Ajankohtaisin tieto diginä

kauppakamarikauppa.fi/striimit

koulutusonline.fi

Osallistu suorana lähetettäviin koulutuksiin 
etänä omalta koneeltasi. Kun yrityksestäsi 
osallistuu striimiin useampi henkilö, saavat 
lisäosallistujat koulutuksen puoleen hintaan.  

KoulutusOnlinen n. 270 verkkokurssilla 
opiskelet oman aikataulusi mukaan missä  
vain. Tutustu verkkokursseihin maksutta 
2 viikon ajan!

Hyödy monipuolisesti verkkomaailmastamme

Veronmaksajien 
jäsenille 20 %:n alennus  
normaalihinnasta!

KauppakamariTiedon ajantasaisilla,  
asiantuntijoiden päivittämillä talous- ja  
henkilöstöhallinnolle suunnatuilla  
verkkoteoksilla päivität tietosi helposti.  
Tutustu maksutta koekäyttötunnuksilla!

kauppakamaritieto.fi

Ammattikirjastosta löydät monipuolista  
tietokirjallisuutta eri aihealueilta. Ammattikirjasto 
vastaa digitaalisuuden haasteeseen ja tarjoaa 
kirjat käyttöösi verkossa!

ammattikirjasto.fi

 kauppakamarikauppa.fi

Taloustaito_4_97x280_Digituotanto.indd   1 30.3.2020   14.38.58
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YKSITYISIÄ sairauskuluvakuutuksia otet-
tiin pitkään etenkin lapsille. Vakuutettu-
jen lasten määrässä ei kuitenkaan enää 
viime vuosina ole tapahtunut suuria 
muutoksia. Nyt yleistyvät aikuisten sai-
rauskuluvakuutukset.

Todella voimakkaasti ovat lisäänty-
neet yritysten työntekijöilleen otta-
mat sairauskuluvakuutukset. Niillä va-
kuutettujen henkilöiden lukumäärä on 
kymmenessä vuodessa kasvanut yli 150 
prosenttia. Yksityishenkilöiden ottamat 
aikuisten vakuutukset lisääntyivät sa-
massa ajassa vajaat 60 prosenttia.

Suomessa on noin 1,2 miljoonaa yksi-
tyisellä sairauskuluvakuutuksella vakuu-
tettua. Heistä aikuisia on noin 766 000. 
He eivät ole kaikki eri henkilöitä, sillä 
osalla on sekä oma että yrityksen ottama 
vakuutus.

Elinikäisiä vakuutuksia
saatavilla yhä enemmän

Turvallisuutta ja varmuutta – niitä moni 
yksityisen sairauskuluvakuutuksen ot-
taja tavoittelee vakuutuksellaan. Sitä, 
että pääsisi hoitoon nopeasti ja jousta-
vasti. Loputtomalta tuntuva sote-sotku 
eli se, että julkisen sosiaali- ja terveys-
alan uudistusta ei vain tunnuta saata-
van aikaan, on omiaan lisäämään yleistä 
epävarmuutta ja siten varmasti kiinnos-
tusta vakuutuksiin.

Toisaalta terveyspalveluiden tarjonnan 
kasvu lisää palveluiden – ja vakuutusten 
– kysyntää, ja yksityiset palvelut ovat li-
sääntyneet. ”Yksityisiä lääkäriasemia on 
paljon enemmän kuin 10–20 vuotta sit-
ten, ja osa niistä on auki 24/7. Vakuutuk-
sella ihmiset hakevat arjen helppoutta”, 
tuotepäällikkö Piia Kononen vakuutus-
yhtiö Ifistä sanoo.

Elintason nousu on tehnyt sairausku-
luvakuutuksen ottamisen mahdolliseksi 
entistä useammille, joskin Tilastokes-
kuksen kulutustutkimuksen mukaan va-
kuutukset ovat yleisimpiä ylimmissä tu-
loluokissa.

Uudehko, kasvava asiakasryhmä ovat 
keski-ikäiset ja sitä vanhemmat. Eten-
kin eläkevuosien lähestyessä putoami-
nen työterveyshuollon ulkopuolelle voi 
alkaa huolestuttaa. Viime vuosiin asti 
yksityiset sairauskuluvakuutukset ovat 
olleet melko harvinaisia eläkeläisillä, ei-
vätkä vakuutukset ennen edes jatkuneet 
pitkälle vanhuuteen. Nykyään tarjolla on 
vakuutuksia, jotka ovat voimassa jopa sa-
tavuotiaaksi tai koko eliniän.

Työuran aikana työterveyshuolto toi-

SUOMESSA ON KÄYTY kiivasta keskuste-
lua siitä, onko koronavirustestejä tehty 
tarpeeksi. Voisiko yksityisen sairausku-
luvakuutuksen turvin päästä korona-
virustestiin, Atte Erkamo Pohjola Va-
kuutuksesta?

”Periaatteessa kyllä, jos se kuuluu oi-
reidenmukaiseen hoitoon. Testejä teh-
dään tällä hetkellä (maaliskuussa, toim. 
huom.) sekä julkisessa että yksityisessä 
terveydenhuollossa. Myös yksityiseen 

terveydenhuoltoon tarvitaan lääkärin 
määräys ja lähete testiin pääsemisek-
si. Lääkärin määräys on myös edelly-
tys sille, että testi korvataan vakuutuk-
sesta.”

”Koronavirustestejä ei tehdä kaikille 
huolestuneille, vaan osana oireenmu-
kaista hoitoa.”

”Henkilöasiakkaiden terveysvakuu-
tuksessa ei meillä ole mitään sellaista 
rajausta, että pandemian hoito ei kuu-
luisi vakuutuksen korvauspiiriin.”

mii Suomessa keskimäärin hyvin, mutta 
moni työnantajayritys tarjoaa silti väel-
leen lisäpalveluja vakuutuksella. ”Yri-
tysten työntekijöilleen ottamien sai-
rauskuluvakuutusten lisääntyminen on 
yleismaailmallinen trendi. Ne ovat yrityk-
sille keino sitouttaa henkilöstöä”, sanoo 
kehitysjohtaja Harri Aho Lähi-Tapiolasta.

Vakuutusyhtiöillä on siis sairauskulu-
vakuutuksissa vahvat kasvumarkkinat.

Hoitopaikkaverkosto ja
etäneuvonta vetonauloina

Vakuutusyhtiöt kilpailevat asiakkaista 
vakuutusten kattavuudella ja muilla va-
kuutusehdoilla. Ne tuovat markkinoin-
nissaan esiin myös yhteistyökumppa-
niverkostoaan eli sitä, miten paljon ja 
minkälaisia hoitopaikkoja niillä on käy-
tettävissään. ”Kuka pystyy tarjoamaan 
asiakkaalle tehokkaimman ja nopeimman 
hoitopolun – se on tärkeä kilpailutekijä”, 
Harri Aho sanoo.

Yhtiöt korostavat palvelunsa suju-
vuutta ja nopeutta. Monessa yhtiössä 
kehitetään puhelinpalveluja, chatia ja 
muita etäpalveluja. Esimerkiksi Ifillä on 
If Terveysneuvonta, Lähi-Tapiolalla Ter-
veyshelppi ja Pohjola Vakuutuksella Ter-
veysmestari. Vakuutettu saa etänä sai-
raanhoitajan neuvontaa, tarvittaessa 
myös etälääkärin palveluja.

”On paljon tilanteita, joissa etähoito 
on toimiva ja helpoin ratkaisu. Se myös 
nopeuttaa hoitoon pääsyä ja koko hoito-
ketjua, kun ensimmäisen yhteyden hoi-

tajaan tai lääkäriin saa nopeasti etänä. 
Hoidimme viime vuonna jo yli 150 000 
asiakaskontaktia etänä”, Harri Aho sanoo 
ja kehuu asiakkaiden ”rakastavan” Ter-
veyshelppiä.

Samanlaisia ovat kokemukset Pohjola 
Vakuutuksessa ja Ifissä. ”Terveysmesta-
ri-puhelinpalvelu on ollut todella suo-
sittu etenkin lapsiperheissä. Kun lapsen 
oireista voi ensin kysyä puhelinpalve-
lussa, ei tarvitse turhaan juosta lääkä-
rissä”, sanoo business lead (liiketoi-
mintapäällikkö) Atte Erkamo Pohjola 
Vakuutuksesta.

”Ihmiset kaipaavat usein tukea arki-
siin kysymyksiin”, Piia Kononen vah-
vistaa. ”Terveysneuvonnasta saa puhe-
limitse sairaanhoitajan kotihoito-ohjeet 
ja jos lääkäriä tarvitaan, asiakasta aute-
taan varamaan aika heti oikeaan paik-
kaan”, hän sanoo.

Piia Kononen arvioi, että tulevaisuu-
dessa digitaalisten terveysneuvontapal-
veluiden merkitys korostuu vielä ny-
kyisestään. Hän ennustaa, että toinen 
kasvualue sairauskuluvakuutuksissa on 

Vakuutuksella
koronavirustestiin?

NYKYÄÄN ON TARJOLLA 
VAKUUTUKSIA, JOTKA 
OVAT VOIMASSA JOPA 
SATAVUOTIAAKSI TAI 

KOKO ELINIÄN.
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Miten valita sairauskuluvakuutus aikuiselle?
Mieti vakuutusturvaasi 
kokonaisuutena.

– Mitä omia vakuutuksia sinulla on ennes-
tään, mitä ehkä työnantajan, ammattiliiton 
tai kenties harrastusyhteisön ottamana? 
Tarvitsetko esimerkiksi monta tapaturma-
vakuutusta? Älä turhaan kerää päällekkäi-
siä vakuutuksia. Ota toisaalta huomioon, 
että esimerkiksi työnantajan vakuutus lop-
puu, jos vaihdat työpaikkaa tai jäät eläk-
keelle.

– Pohdi, haluatko turvaa, joka kattaa mah-
dollisia hoitokuluja, vai turvaa, joka paikkaa 
perheen taloutta, jos sairastut. Mikä palve-
lisi tarpeitasi parhaiten: sairauskuluvakuu-
tus, vakavan sairauden vakuutus, työkyvyt-
tömyysvakuutus vai jokin muu?

MUISTA: Vakuutuksissa on usein urheilu-
harrastuksia ja kilpaurheilua koskevia ra-
joituksia.

Vertaile vakuutuksia. 
Lue tuoteseloste ja 
vakuutusehdot.

– Sairauskuluvakuutuksia myydään mo-
nilla nimillä. Niitä ovat esimerkiksi sairaus-
vakuutus, terveysvakuutus, sairauden hoi-
tokuluturva, vakavan sairauden hoitova-
kuutus, terveysturva, hoitoturva, kuluturva.

Joukossa on myös vakuutuksia, joista ei 
korvata hoitoa, vaan ainoastaan tutkimuk-
set diagnoosin saamiseksi. Osa sisältää 
sairauskuluvakuutuksen lisäksi tapaturma-
vakuutuksen, osa ei.

– Vakuutusten muutkin ehdot ja mahdol-
liset rajoitukset vaihtelevat suuresti, joten 
perehdy niihin huolellisesti. Kysy tarvittaes-
sa vakuutusyhtiöltä esimerkkejä siitä, min-
kälaisia hoitoja tai toimenpiteitä vakuutus 
korvaisi. Kiinnitä huomiota myös siihen, 
mitä vakuutus ei korvaa.

TARKISTA MYÖS: Vakuutuksen myöntämisen 
ikäraja ja vakuutuksen päättymisen ikäraja.

Iso vai pieni vakuutusmäärä?

– Vakuutusmäärä voi olla vakuutuskoh-
tainen, jolloin se on koko vakuutusajalta 
maksettavien korvausten enimmäismäärä. 
Vakuutuksessa on kuitenkin voitu lisäksi 
rajata, paljonko korvauksia enintään mak-
setaan esimerkiksi vakuutuskausikohtai-
sesti (esim. vuosi) tai vahinko/sairauskoh-
taisesti. Muitakin rajauksia voi olla.

– Aika tavallisia ovat sairauskuluvakuu-
tukset, joissa koko vakuutusmäärä on esi-
merkiksi 50 000 euroa, 100 000 euroa 
tai 200 000 euroa. Vakuutusmäärää pun-
nitessasi mieti, minkätyyppisiin terveys-

pulmiin haluat varautua sairauskuluvakuu-
tuksella. Onko tärkein tavoitteesi päästä 
jonottamatta ja vaivattomasti (yksityis)lää-
kärille ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin vai 
jokin muu?

– Miten arvioida sopivaa vakuutusmää-
rää? Tässä muutamia suuntaa antavia esi-
merkkejä hintatasosta: Yksityisessä ter-
veydenhuollossa tavallinen erikoislääkä-
rikäynti voi maksaa esimerkiksi 100–200 
euroa, magneettikuvaus noin 200–600 
euroa, molempien silmien kaihileikkaus 
2 500–6 000 euroa, yhden polven tai lon-
kan tekonivelleikkaus ehkä 10 00015 000 
euroa.

– Vakavimmat sairaudet hoidetaan Suo-
messa yleensä julkisessa terveydenhuol-
lossa, ja niiden hoito – jos sitä yksityiseltä 
puolelta saa – on usein myös erittäin kal-
lista. Jos vakuutusmäärä jää kymmeniintu-
hansiin euroihin, se ei usein riitä.

HUOMAA: Luontais- tai vaihtoehtohoidot ja 
ennaltaehkäisevät hoidot (mm. rokotukset) 
on usein rajattu vakuutusten ulkopuolelle, 
samoin kosmeettiset hoidot.

Ota maksut huomioon 
budjetissasi.

– Varaudu siihen, että vakuutusmaksu 

mielenterveysongelmien hoito. Mielen-
terveyden ongelmat ovat lisääntyneet 
etenkin nuorilla, mutta myös työelä-
mässä, jossa fyysiset paineet ovat usein 
vaihtuneet henkisiksi. ”Loppuunpala-
misia onkin kuvattu nykyajan työtapa-
turmiksi.”

Harri Aho uskoo, että markkinoilla on 
kasvavaa kysyntää myös uusille, ”kevy-
emmille” vakuutuksille, jotka täyden-
tävät perinteisten, kattavien sairaus-
kuluvakuutusten tarjontaa. Kevyillä 
vakuutuksilla saa rajoitetumpaa turvaa 
edullisemmalla hinnalla. ”Ne voivat pal-
vella esimerkiksi henkilöitä, joiden sai-
raushistoria rajaisi perinteisen vakuutuk-
sen korvauspiiriä huomattavasti.” 

Vakuutetun ikä näkyy
vakuutuksen hinnassa

Sairauskuluvakuutus aikuiselle on mo-
niin muihin vakuutuksiin verrattuna hin-
tava – ja sitä hintavampi mitä vanhempi 
vakuutettu on. Kahden samanlaisen va-
kuutuksen vuosimaksussa saattaa olla 
satojen eurojen ero, jos vakuutetut ovat 
eri-ikäisiä.

Myös vakuutetun asuinpaikalla on 
suuri vaikutus vakuutusmaksuun (ks. 
esimerkki s. 30), sillä muun muassa yksi-
tyisten terveyspalveluiden tarjonta, hin-
nat ja käyttö ja siten vakuutetuille mak-
setut korvaukset vaihtelevat alueittain. 

Vakuutusmaksu riippuu tietysti valitun 

turvan laajuudesta ja muista vakuutuk-
sen ehdoista, mutta käytännössä maksu 
on vähintään satasia, joskus jopa lähem-
pänä tuhatta euroa vuodessa. Tilasto-
keskuksen viime vuonna julkaiseman, 
kotitalouksien kulutustutkimukseen pe-
rustuvan selvityksen mukaan yksityis-
henkilöt maksoivat vakuutuksesta kes-
kimäärin lähes 400 euroa vuonna 2016.

Sairauskuluvakuutusten hintavertailu 
on kuluttajalle vaikeaa, koska sekä va-
kuutusten sisältö että hinta rakentuvat 
monesta palasesta. Jos toisaalta päättää 
ottaa tämäntyyppisen vakuutuksen, ei 
varmasti kannatakaan tehdä valintaa en-
sisijaisesti hinnan, vaan sisällön perus-
teella. 
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nousee vuosittain ja yleensä ripeämpää 
tahtia kuin monissa muissa vakuutuksis-
sa. Maksussa saattaa olla myös ikäportai-
ta. (Vakuutusmaksujen muodostumisesta 
enemmän jutussa edellisellä sivulla.)

MUISTA: Kysy vakuutusyhtiöstä, miten va-
kuutuksesi maksu nousee.

Iso vai pieni omavastuu?

– Joissakin vakuutuksissa on mahdollista 
valita omavastuu vaikkapa sadan ja reilusti 
yli tuhannen euron väliltä. Omavastuu vai-
kuttaa huomattavasti vakuutusmaksuun. 
Voit miettiä omavastuuta hiukan samaan 
tapaan kuin kotivakuutuksessa: varaudut-
ko pienellä omavastuulla jääkaapin rikkou-
tumiseen vai suurella omavastuulla vesiva-
hinkoon? Jos valitset suuren omavastuun, 
maksat pienemmät vahingot itse, mutta 
saat halvemmin maksuin vakuutuksen siltä 
varalta, että eteesi tulee todella kallis va-
hinko.

TARKISTA: Onko omavastuu vakuutuskausi-
kohtainen vai kalenterivuosikohtainen vai 
sairaus- tai tapaturmakohtainen?

Millaisia hoitopaikkoja 
vakuutusyhtiö tarjoaa?

– Tarkista myös, saatko valita hoitopaik-
kasi ja lääkärisi vapaasti. Usein kuitenkin 
vain vakuutusyhtiön yhteistyökumppanei-
den hoitopaikoissa hoitoa on mahdollista 

saada vakuutusyhtiön maksusitoumuksel-
la tai suorakorvauksella. Muualla joudut 
maksamaan laskun ensin itse.

HUOMAA: Sairauskuluvakuutukset korvaa-
vat lähtökohtaisesti Suomessa syntyviä 
hoitokuluja. Jos oleskelet paljon ulkomail-
la, tarkista, miten se vaikuttaa vakuutukse-
si tarjoamaan turvaan.

Millaisia terveyspalveluita 
ulottuvillasi on?

Jos asut alueella, jossa ei ole yksityistä 
palvelutarjontaa, vakuutuksen hyöty voi 
jäädä vähäiseksi. Toisaalta etälääkäripal-
veluita voit hyödyntää paikasta riippumat-
ta. Ja esimerkiksi leikkaushoitoon moni on 
joka tapauksessa valmis matkustamaan 
pidemmällekin. 

Kannattaako ottaa kytky-
vakuutus tai keskittää?

– Erityyppisiä vakuutuksia paketoidaan 
usein yhteen, jolloin maksuista voi saada 
alennusta. Muista, että jos otat sairausku-
luvakuutuksen vaikkapa kotivakuutukseen 
kytkettynä, vakuutus voi päättyä tai sen 
ehdot ja hinta voivat muuttua, jos vaihdat 
kotivakuutuksen toiseen yhtiöön.

– Jos omia tai perheen vakuutuksia keskit-
tää samaan yhtiöön, voi saada maksualen-
nuksia. Kartoita silti muidenkin yhtiöiden 
tarjonta ennen kuin valitset vakuutuksen.

Minulle tarjottiin uutta 
vakuutusta, voinko vaihtaa?

– Jos vaihdat uuteen vakuutukseen ja yh-
tiöön, joudut lopettamaan vanhan sairaus-
kuluvakuutuksesi. Sitä kannattaa miettiä 
tarkkaan. Jotkin vanhat vakuutukset ovat 
hyvin edullisia. Lisäksi joutuisit todennä-
köisesti tekemään uuden terveysselvityk-
sen. Sinulle on kenties tullut vaivoja, jotka 
rajattaisiin uuden vakuutuksen ulkopuo-
lelle.

– Sairauskuluvakuutuksen valinta on siis 
kauaskantoinen ratkaisu, ja pitkään vakuu-
tettuna olleelle vakuutuksen kilpailuttami-
nen voi olla hankalaa. Mutta vaikka jokin 
sairaus tulisi rajatuksi pois, uusi vakuutus 
saattaa silti kokonaisuutena olla parempi 
ja edullisempi kuin vanha. Eli asiaa kan-
nattaa tutkia.

HUOMAA: Jos vaihdat vakuutusta, huolehdi 
siitä, että vakuutusturvasi jatkuu katkea-
mattomana. Äläkä irtisano vanhaa ennen 
kuin tiedät, millaisin ehdoin saat uuden.

LÄHTEENÄ MYÖS RAHOITUS- JA 
VAKUUTUSNEUVONTA FINEN OPAS 
AIKUISTEN SAIRAUSKULU-
VAKUUTUKSISTA

fine.fi >Julkaisut >Sairaudet ja 
tapaturmat >Opas aikuisten 
sairauskuluvakuutuksista

VAKUUTUSTEN 
VUOSIMAKSUISSA VOI 

OLLA SATOJEN EUROJEN ERO, 
JOS VAKUUTETUT 
OVAT ERI-IKÄISIÄ.
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Toki jokaisella on silti kipurajansa hin-
nassa. ”Ensin kannattaa kuitenkin valita 
vakuutukseen itselle tärkeät ja sopivat 
elementit. Jos niistä rakentuva vakuu-
tus tuntuu liian kalliilta, voidaan miet-
tiä, millä hintaa saisi alemmas”, Atte Er-
kamo ehdottaa.

Hintaa saa yleensä halvemmaksi karsi-
malla turvan kattavuutta, pienentämällä 
vakuutusmäärää tai kasvattamalla oma-
vastuuta.

Ja aina on syytä pyytää tarjous muu-
tamasta vakuutusyhtiöstä, kun on ensin 
miettinyt, mitä vakuutukseltaan haluaisi.

Ota huomioon
vakuutusmaksun nousu

Vakuutusmaksut ja niiden korotukset 
hämmentävät monia. Vakuutus- ja ra-
hoitusneuvonta Finestä kysytään niistä 
paljon.

Sairauskuluvakuutusten vakuutus-
maksujen yleinen taso nousee vuosittain 
muun muassa korvausmenojen lisäänty-
misen ja terveydenhuollon hintojen nou-
sun vuoksi. Yksityisestä hoidosta makset-
tavien Kela-korvausten pieneneminenkin 
lisää nousupainetta.

Kaikissa vakuutuksissa ja yhtiöissä ei 
käytetä samoja indeksejä vakuutusmak-
sujen tarkistamiseen. Keskimäärin vakuu-
tusmaksut ovat kuitenkin nousseet huo-
mattavasti nopeammin kuin inflaatio eli 
kuluttajahinnat keskimäärin.

Kunkin vakuutetun oma vakuutus-
maksu nousee lisäksi vuosittain siksi, 
että hän vanhenee. 

Kaikkien näiden tekijöiden yhteisvaiku-
tuksesta vakuutusmaksu voi nousta reip-
paammin kuin on osannut etukäteen ku-
vitella. Se on hyvä pitää mielessä, kun 
suunnittelee vakuutuksen ottamista.

Jos ottaa kattavan vakuutuksen esimer-
kiksi vasta lähellä eläkeaikaa, vakuutus-
maksu on vakuutetun iän vuoksi jo heti 
alussa iso. Myöhemmin maksu saattaa 
nousta vaikkapa 10–15 prosenttia vuo-
dessa (korotus vaihtelee vuosittain). Ko-
vempiakin nousuja on nähty.

Sairauskuluvakuutus voi silti hyvin pal-
vella iäkkäämpääkin vakuutettua, kunhan 
on vakuutusta ottaessaan huolella selvit-
tänyt, mistä vakuutuksessaan maksaa.

Joissain tapauksissa sairaudet tai käyn-
nissä oleva hoito voivat estää vakuutuk-
sen myöntämisen. Jos vakuutuksen voi 
saada, sairauksilla ei kuitenkaan ole vai-
kutusta vakuutuksen hintaan. Jos vakuu-
tusta otettaessa jo on jokin sairaus, se 
vain rajataan vakuutuksen ulkopuolelle.

Sairaudet käyvät ilmi terveysselvityk-
sestä vakuutusta haettaessa. Sairauksis-
ta ja vakuutusyhtiön tekemistä rajauk-
sista tulee paljon yhteydenottoja Fineen. 
”Vakuutetun täytyy olla erittäin huolel-
linen ja täsmällinen terveysselvityksen 
tekemisessä”, painottaa vakuutusasian-
tuntija Marjo Ylönen Finestä.

Mikä vaikuttaa hintaan?
Taloustaito pyysi Ifiltä ja Pohjola Vakuutukselta esimerkke-
jä siitä, miten paljon vakuutetun ikä, asuinpaikka ja oma-
vastuun suuruus voivat vaikuttaa sairauskuluvakuutuksen 
hintaan. Laskelmien pohjana olevia vakuutuksia ei tässä 
esitellä, sillä tarkoitus ollut vertailla vakuutuksia tai yhtiöitä 
keskenään, vaan pelkästään havainnollistaa eri tekijöiden 
vaikutusta vakuutusmaksuun.

IÄN VAIKUTUS HINTAAN
Vakuutusmaksut vuodessa

  40-vuotias helsinkiläinen:  ..............................340 e
  60-vuotias helsinkiläinen: .............................. 790 e 
  ERO 450 e 
  (vanhemman maksu 132 % kalliimpi)

  40-vuotias kuopiolainen:  .............................. 240 e
  60-vuotias kuopiolainen:  .............................. 530 e 
  ERO 290 e 
  (vanhemman maksu 120 % kalliimpi)

ASUINPAIKAN VAIKUTUS HINTAAN
Vakuutusmaksut vuodessa

	40-vuotias kuopiolainen:  .............................. 266 e 
  40-vuotias helsinkiläinen:  ...............................361 e 
  ERO 95 e 
  (helsinkiläisen maksu 36 % kalliimpi)

  60-vuotias kuopiolainen:  ...............................545 e 
  60-vuotias helsinkiläinen:  ..............................749 e 
  ERO 204 e
   (helsinkiläisen maksu 37 % kalliimpi)

OMAVASTUUN VAIKUTUS HINTAAN
Vakuutusmaksut vuodessa

  40-vuotias, omavastuu 300 e:  ......................284 e
  40-vuotias, omavastuu 150 e:  ........................361 e 
  ERO 77 e 
  (27 % kalliimpi kuin isommalla omavastuulla)

 60-vuotias, omavastuu 300 e:  ......................584 e 
 60-vuotias, omavastuu 150 e:  .......................749 e 
  ERO 165 e 
  (28 % kalliimpi kuin isommalla omavastuulla)

VAKUUTUSMAKSUT 
NOUSEVAT HUOMATTAVASTI 

NOPEAMMIN KUIN 
KULUTTAJAHINNAT 

KESKIMÄÄRIN.
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Onneksi olkoon. Olet tehnyt hyvän valinnan. Veronmaksajien jäsenyys 
on paras investointi oman taloutesi hoitoon. Jäsenyys tuo turvaa ja antaa 
rahanarvoisia neuvoja koko elämän ajaksi – sekä itsellesi että läheisillesi.

Veronmaksajat. 

Jotta saat sen, 
mitä sinulle kuuluu.
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ON PELOTTAVAA jäädä yksin ja joutua 
huolehtimaan rahojen riittävyydestä. 
Näin kävi Maijalle, jonka kymmenen 
vuoden avioliitto päättyi eroon ja hän 
jäi yksin kahden lapsen kanssa. Pian 
eron jälkeen ex-puoliso ilmoitti, ettei 
hän halua hoitaa heidän lapsiaan 
enää iltaisin. Maijan oli jätettävä vuo-
rotyönsä, ja hän heittäytyi yrittäjäksi.

Ensimmäinen vuosi meni todel-
la pienellä rahankäytöllä, koska oli 
elettävä elatusmaksuilla ja yritys-
toimintaan saadulla starttirahalla. 
Vasta vuoden jälkeen yritystoiminta 
alkoi tuottaa niin, että sillä pystyi 
elättämään perheen. Maijan mukaan 
jälkeenpäin ajatellen yrittäjäksi heit-
täytyminen muutaman kuukauden 
varotusajalla tuntui hurjalta.

”Maijan tilanteessa yrittäjäksi 
ryhtyminen on todella rohkea hyppy 
tuntemattomaan, valtava riski. Hänen 
tilanteensa on ollut äärimmäisen 
vaikea, kun toimeentulon paineiden 
lisäksi on täytynyt huolehtia lapset ja 
itsensä elämänmullistuksen läpi”, sa-
noo LähiTapiola Henkivakuutusyhtiön 
asiantuntija Tuomo Mikolanniemi.

”Omat vakuutukset eivät varmasti 
ole päällimmäisenä mielessä tilan-
teessa, kun penniä pitää venyttää ja 

huolehtia yksin kaikesta. Silti niiden 
merkitys on suurin juuri tilanteissa, 
joissa perheen toimeentulo nojaa 
yhteen vanhempaan.”

Ero oli vaikea, mutta puolisoiden 
sopimuksesta Maija sai jäädä lasten 
kanssa vanhaan asuntoon. Näin 
lapset saivat vain yhden uuden kodin 
kahden sijasta. Vuoden jälkeen hän 
lunasti puolison osuuden asunnosta. 
Nyt perheen pään päällä oli vahva 
katto. Yritystoimintakin alkoi rulla-
ta hyvin ja elättää perhettä. Nämä 
olivat merkkejä, että Maija pärjää 
omillaan myös taloudellisesti.

Suurin vaikutus erolla oli perheen 
elintasoon. Ensimmäisenä vuote-
na Maijan yritys ei tuottanut juuri 
mitään, ja hänen verotettava tulonsa 
eron jälkeisenä vuotena oli lähes yhtä 
paljon kuin avioliiton aikana puolisoi-
den kuukauden käytettävissä olevat 
tulot yhteensä.

Yksin jäämisessä pelottavaa on 
myös se, että joutuu itse huolehti-
maan monista aiemmin tuntemat-
tomista arkitalouteen liittyvistä 
toimista, kuten sähkösopimuksesta 
tai vakuutuksista. Myös perheen  
budjetista on vastattava yksin. Sum-
mat saattavat yllättää, kun menot  

menevät yhdestä kukkarosta eikä 
enää kahdesta.

”Yrittäjänä toimivan yksinhuol-
tajan kannattaa huolehtia, että 
oma sosiaaliturva riittää vähintään 
minimitoimeentuloon. Liikaa ei voi 
korostaa yrittäjän eläkevakuutuksen 
merkitystä – se on sosiaaliturvan 
perusta. Yrittäjän tapaturmavakuu-
tus on viisas lisämauste jokaiselle 
yrittäjälle, eikä kannata unohtaa 
muutakaan täydentävää henkilötur-
vaa”, Mikolanniemi selventää.

Nyt Maija on tyytyväinen elämään-
sä. Vaikka rahaa ei ole käytettävissä 
yhtä paljon kuin ennen, yritystoiminta 
elättää perheen ja hyvällä talouden 
suunnittelulla rahaa jää säästöönkin. 
”Omillaan pärjääminen ja talou-
dellinen riippumattomuus on hyvin 
voimaannuttava tunne”, Maija sanoo. 
Maijan neuvo elämänmuutokseen on-
kin seuraava: rahan kanssa pitää olla 
realisti – pitää ymmärtää paljonko 
sitä on ja mihin sitä voi käyttää.

“Hyppy tuntemattomaan”  
– näin avioero vei yrittäjäksi
Yksinhuoltajaksi jäänyt Maija heittäytyi yrittäjäksi muutaman kuukauden  
varoitusajalla. Elämänmuutos oli vaikea, mutta voimaannuttava. 

ELÄKEVAKUUTUS vaikuttaa eläkkeesi 
lisäksi Kelan myöntämien päivärahojen 
määrään ja työttömyysturvaan.

HENKIVAKUUTUS turvaa läheistesi 
toimeentulon, sen lisäksi voit varmistaa 
omat kuukausitulosi työkyvyttömyyden 
tai vakavan sairauden varalle.

SAIRAUS-, TAPATURMA- JA MATKA- 
VAKUUTUKSET varmistavat sinulle 
laadukkaan ja oikea-aikaisen hoidon, 
yrittäjien tapaturmavakuutus  
on korvauspiiriltään laajin vapaa- 
ehtoinen tapaturmavakuutus.

Yrittäjä, aloita näistä
1

2

3

MAINOS

Lue lisää: www.lahitapiola.fi/ 
yrittajanhenkiloturva

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolanalueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen 
Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito Oy. Eläkevakuutukset: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.
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Tappio, tuo
verotuksen hylkiö

VESA KORPELA
LAKIASIAIN JOHTAJA
VERONMAKSAJAIN KESKUSLI ITTO

KOSKA VEROTTAJA 
SAA OSANSA VOITOISTA, 

SEN TULISI OLLA 
JAKAMASSA MYÖS TAPPION 

KATKERA KALKKI.

TAPPION VÄHENNYSOIKEUS verotuksessa 
on parantunut tuskastuttavan hitaasti.

Kauan sitten, vuoteen 1986 saakka, 
myyntivoitot olivat pääosin verovapaita. 
Silloin oli luonnollista, että tappiota ei 
voinut vähentää.

Vuoden 1986 jälkeen yli 5 tai 10 vuotta 
omistetun omaisuuden myyntivoittoi-
hin alettiin varovaisesti kohdistaa vero-
tusta. Alle 5 vuotta omistetun irtaimen ja 
alle 10 vuotta omistetun kiinteän omai-
suuden luovutustappion sai vähentää sa-
mana vuonna saadusta vastaavan omai-
suuden luovutustappiosta.

Tuloverotuksen kokonaisuudistuksen 
yhteydessä vuoden 1993 alusta säädet-
tiin kaikki luovutusvoitot verotettaviksi. 
Luovutustappion vähennysoikeutta laa-
jennettiin mahdollistamalla luovutus-
tappion vähentäminen verovuonna ja 
kolmena seuraavana vuonna saaduista 
luovutusvoitoista.

Seuraavan kerran luovutustappion vä-
hennysoikeutta parannettiin 2011 sal-
limalla vähennys samana tai viitenä 
seuraavana vuonna saaduista luovutus-
voitoista.

TODELLINEN HELPOTUS piensijoittajille 
koitti 2016. Siitä lähtien luovutustap-
pion on saanut vähentää kaikista pää-
omatuloistaan, mutta edelleenkin vain 
6 vuotta eli tappion syntymisvuonna ja 
viitenä seuraavana vuonna. 

Tavallinen piensijoittaja pääsee siis 
yleensä vähentämään tappionsa vero-
tuksessa eli voi realisoida tappionsa, kun 
se on sijoittamisen kannalta järkevää. 
Ongelmia tulee, jos veronmaksajalla ei 
ole vuosittain pääomatuloja. 

Yleinen tappion vähennysaika on 10 
vuotta. Vuoden 2016 uudistusta tehtä-
essä 5 vuoden vähennysaika katsottiin 
riittäväksi ottaen huomioon sijoitustoi-
mintaan muutoinkin liittyvä riski. Kym-
menen vuoden vähennysaikaa eivät tar-

vitse niinkään sijoittajat kuin rahapulassa 
omaisuuttaan pakkomyyneet.

Elinkeinotoiminnassa lähes kaikki 
myyntitappiot vähennetään vuosikuluna 
ja liiketoiminnan tappio vähennetään 10 
vuodessa. Outoon tilanteeseen ovat jou-
tuneet yhtiöt, jotka eivät harjoita varsi-
naista liiketoimintaa. Ne voivat vähen-
tää luovutustappionsa vain saamistaan 
luovutusvoitoista ja vain 5 vuoden ajan. 
Tällaisia yhtiöitä ovat esimerkiksi asun-
to-osakeyhtiöt ja muut keskinäiset kiin-
teistöyhtiöt.

OSAKEYHTIÖIDEN tulolähdejaon osittainen 
purkaminen toi ns. normaalin vähennys-
oikeuden piiriin osakeyhtiön 
omistamien kiinteistöjen ja 
kiinteistöyhtiöiden osakkei-
den tappiolliset luovutukset.

Jos liiketoimintaa harjoittava 
yhtiö sijoittaa varojaan pörssi-
osakkeisiin harjoittamatta var-
sinaista arvopaperikauppaa, 
luovutustappion saa vähentää 
vain vastaavista luovutusvoi-
toista samana ja viitenä seuraa-
vana vuonna. Jos yhtiö onkin 
sijoittanut ylimääräiset kassavaransa si-
joitusrahastoon, luovutustappio on nor-
maalisti vähennyskelpoinen.

EPÄSYMMETRISYYS lainsäädännössä näkyy 
ja tuntuu myös käyttöomaisuusosakkei-
den luovutustappion vähennysrajoituk-
sissa. Kun kyseessä on muu kuin kiinteis-
töyhtiön osake, käyttöomaisuusosakkeen 
luovutusvoitto on tiukoin rajoituksin ve-
rovapaa, mutta luovutustappio on hyvin 
laajasti vähennyskelvoton.

Kun voitto verotetaan, mutta tappiota 
ei saa vähentää, seurauksena on ylivero-
tus. Koska verottaja on osallisena voi-
toissa, pitäisi sen olla jakamassa myös 
tappion katkera kalkki. 
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NYT ON TODELLA vaikeaa kirjoittaa kuukau-
sittain ilmestyvään aikakauslehteen jut-
tuja, joiden sisältö kytkeytyy taloustilan-
teeseen. Normaaliolojen uutisvirrassa 
media kertoo usein nopeista muutok-
sista (eritoten sijoitusmarkkinoilla), 
mutta pintakuohun alla monet talou-
den syvät pohjavirrat näyttävät lopulta 
liikahtelevan melko rauhallisesti. Ko-
ronaviruspandemian ulotuttua Suo-
meen talouden käänteet ovat olleet en-
nennäkemättömän vauhdikkaita. Mitä 
viime viikolla tapahtui – kuka enää edes 
muistaa?

Uutiset ovat enimmäkseen mustan-
puhuvia. Onneksi välillä saadaan kuulla, 
että jotkin yritykset myös pärjäävät ja 
että osa yrityksistä pystyy uskomatto-
malla tavalla taipumaan tilanteen vaati-

miin muutoksiin.
Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin 

mukaan kuluttajien talousluottamus va-
josi jo maaliskuussa syvälle, mutta kulut-
tajien usko omaan talouteensa kuitenkin 
parani. Kotimaisella kulutuksella on jo 
pitkään ollut olennainen vaikutus Suo-
men talouskasvuun. Nyt ihmiset eivät 
pääse kuluttamaan. Jos kriisistä seuraa 
massalomautuksia ja pahimmillaan irti-
sanomisia, kulutus ei nopeasti lisäänny 
edes rajoitusten purkamisen jälkeen.

Vielä helmikuussa asuntolainakanta 
kasvoi vauhdikkaasti. Maaliskuussakin 
tehtiin asuntokauppaa, kun jo aiemmin 
alulle pantuja asunnonostosuunnitelmia 
vietiin päätökseen.

Kiinteistönvälittäjät muistuttavat, että 
jos asuntoa ollaan ostamassa tarpeeseen, 

virusepidemia ei välttämättä tilannetta 
muuta eli kysyntää ja tarjontaa edelleen 
on. Vaikea silti kuvitella, etteikö tästä ko-
konaisuudesta seuraisi reipas pudotus 
asuntokauppaan.

Myös säästäjien ja sijoittajien hermoja 
koetellaan. Sijoitusammattilaiset koros-
tavat, että omasta sijoitussuunnitelmasta 
kannattaa pitää kiinni. Pitkäjänteisen si-
joittajan ei ehkä edes kannata vilkuilla si-
joitustensa arvoa juuri nyt.

Rahastosäästäjän täytyy pitää mie-
lessä, että poikkeuksellisissa oloissa ra-
hasto-osuuksien lunastaminen ei aina 
onnistu yhtä nopeasti kuin tavallisesti. 
Joillain rahastoilla on esimerkiksi ollut 
tilapäisiä vaikeuksia osuuksiensa arvon-
laskennassa, koska muutokset ovat ol-
leet niin hurjia. 

KUUKAUDEN JUTTU: Pankit varautuneet pullein puskurein
ASUNNOT: Asuntojen hinnat, lainojen korot
SÄÄSTÄMINEN: Talletusten korot, sijoitusrahastot, kulutusluotot
OSAKESIJOITUKSET: Kuinka kaukana pörssin pohjakosketus?

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

Virus vei tahtipuikon
taloudelta
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KUUKAUDEN JUTTU

KORONAVIRUSPANDEMIA viiltää hetkessä ison 
siivun Suomen taloudesta. Lukemattomat 
yritykset ovat vaikeuksissa ja satojatuhansia 
suomalaisia uhkaa lomautus ja osaa töiden 
loppuminen kokonaan. Nyt jos koskaan kai-
vataan joustoja pankkisektorilta.

Pankit ovatkin kiiruhtaneet kertomaan 
kuluttajille, että esimerkiksi asuntolainaan 
voi saada lyhennysvapaata entistä helpom-
min. Vapaata tarjotaan yleisesti 6–12 kuu-
kaudeksi.

Joustoja voidaan tarjota, koska pankit 
ovat meillä hyvässä kunnossa. Finanssi-
valvonnan mukaan Suomen pankkisekto-
rin kyky sietää talouden häiriöistä syntyviä 
tappioita on vahvempi kuin eurooppalaisel-
la pankkisektorilla keskimäärin. Nykytilan-
teessa jopa valvova viranomainen kannus-
taa pankkeja hyödyntämään puskureitaan 
ja myöntämään esimerkiksi juuri lyhennys-
vapaita.

Pankkien vahvuuden ansiosta Finans-
sivalvonta saattoi maaliskuussa keventää 
pankeille asetettuja pääomavaatimuksia. 
Käytännössä kevennys merkitsee sitä, että 
pankit voivat aiempaa runsaammin luotottaa 
kotitalouksia ja yrityksiä ja helpottaa siten 
koronakriisin aiheuttamia talousongelmia. 
Finanssivalvonta korostaa, että huojennuk-
sia ei pidä käyttää pankkien osinkoihin tai 
muuhun voitonjakoon tai tulospalkkioihin. 
”Seuraamme sitä tarkasti”, Finanssivalvon-
nan johtaja Anneli Tuominen sanoo.

Mutta kuinka kauan pankkimme 
kestävät nykyistä menoa?
Riippuu siitä, miten pitkiksi talousongelmat 
venyvät. ”Tällä hetkellä lähdetään siitä, että 
kysymyksessä on väliaikainen ilmiö”, sanoo 
Finanssiala ry:n pääekonomisti Veli-Matti 
Mattila.

Hän kuvailee, että pankit pyrkivät nyt luo-
totuksella, lyhennysvapailla ja muilla jous-
toilla rakentamaan siltaa väliaikaisten on-
gelmien yli ”normaalitalouteen”. Se on mah-
dollista, koska pankkimme ovat vahvassa 

Pankit varautuneet pullein puskurein
Suomen pankeilla näyttäisi nyt olevan lihaksia, joiden avulla ne voivat 
päästä koronaviruksesta revenneen talouskuilun yli, jos kriisi ei veny. 

Kuluttajallekin tarjotaan tukea.

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

”Nukun yöni rauhassa: 
en pelkää, että talletukseni 
olisivat vaarassa.”

VELI-MATTI  MATTILA, 
PÄÄEKONOMISTI 
F INANSSIALAN

kunnossa ja saavat hyvin rahoitusta mark-
kinoilta. Rahoitusta tarjoaa aktiivisesti myös 
Euroopan keskuspankki (EKP).

Ongelmia on edessä, jos velalliset eivät 
lyhennysvapaidensa jälkeen pysty maksa-
maan velkojaan. Pankeille alkaisi kertyä 
luottotappioita. ”Suomen pankkisektoril-
la on kuitenkin hyvät puskurit ottaa vas-
taan luottotappioita pidemmällä aikavälil-
lä. Toki siinäkin on rajansa, mutta monen 
muun maan pankkisektorille raja tulee vas-
taan paljon nopeammin”, Veli-Matti Mattila 
sanoo.

Pankkien tila kiinnostaa myös tallettajia 
– etenkin meillä, sillä pankkitalletus on 
suomalaisten suosikkisijoitus. Miten 
talletuksia suojataan?
Talletukset on suojattu hyvin. Talletussuo-
jarahasto korvaa talletuksia, jos pankki jou-
tuu pysyviin maksuvaikeuksiin. Talletuksia 
korvataan enintään 100 000 euroa asiakas-
ta ja pankkia kohti. Jos on tili vaikka kah-
dessa pankissa, molempien pankkien tilit 
on suojattu 100 000 euroon asti.

Kukin pankki kuuluu kotimaansa talletus-
suojaan. EU- ja Eta-maissa talletussuoja on 
jo hyvin yhdenmukainen.

”Käytännössä talletussuoja on kuitenkin 
tarkoitettu vain pienille pankeille, jotka voivat 
joutua konkurssiin. Silloin tallettajat saavat 
varansa talletussuojarahastosta”, Veli-Matti 

Mattila kertoo.
”Siltä varalta, että keskikokoinen tai suuri 

pankki joutuu ongelmiin, EU:ssa on kriisin-
ratkaisumenettely. Siinä pankki pääomi-
tetaan uudelleen omistajien, sijoittajien ja 
muiden velkojien varoilla ja osia siitä ehkä 
myydään tai siirretään roskapankkiin. Vi-
ranomaisilla on keinoja saada pankki taas 
elinkelpoiseksi ja vakavaraisuusvaatimuk-
set täyttäväksi, jolloin se voi jatkaa toimin-
taansa. Myös tallettajien rahat pysyvät tal-
lettajien käytettävissä, eikä talletussuojaa 
tarvitse käyttää.”

Jos talletuksia on yli sadantuhannen 
euron, tallettajakin voi tosin joutua kanta-
maan kriisinratkaisumenettelyssä sijoittaja-
vastuuta eli hän saattaa menettää talletus-
suojarajan ylittäviä säästöjään.

Onko kriisinratkaisumenettelyn 
toimivuudesta kokemuksia?
”Menettely on rakennettu vuoden 2008 fi-
nanssikriisin jälkeen. Vielä ei tiedetä, miten 
hyvin se lopulta toimii kriisioloissa. Espan-
jassa tosin yksi pankki on ollut kriisinrat-
kaisumenettelyssä, ja se sujui jokseenkin 
niin kuin oli suunniteltu”, Veli-Matti Mattila 
kertoo. 

■ Lue lisää talletussuojasta:
 taloustaito.fi/talletussuoja
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ASUNTOLAINAN KORKO, %
6.3.2020, laina 100 000 euroa, 18 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

ASUNTOJEN HINNAT, KAKSIOT e/m2
KOLMEN EDELTÄVÄN KUUKAUDEN KESKINELIÖHINNAT, 
EI  S IS.  UUDISASUNTOJA. 
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LÄHDE: KI INTEISTÖNVÄLITYSALAN KESKUSLI ITTO KVKL RY/
KVKL-HSP-HINTASEURANTAPALVELU 

LÄHDE: TALOUSTAITO

ASUNTOLAINAN KUUKAUSIERÄN KEHITYS
Kuukausierä eri viitekoroilla, euroa
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Kiinteä 3 v korko

Viitekorko prime

Viitekorko 12 kk euribor

Kuvio kertoo, miten asuntolainasta maksettava kuukausierä on kolmen viime 
vuoden kuluessa muuttunut, kun lainan viitekorkona on joko 12 kuukauden euribor 
tai prime tai laina on sidottu 3 vuoden kiinteään korkoon. Prime on Dansken, 
Nordean ja OP:n primekorkojen kuukauden keskiarvo.

Esimerkkilaina: 100 000 e, laina-aika 20 vuotta, nostettu huhtik. 2017, 
annuiteettilaina (kk-erä muuttuu, jos lainan korko muuttuu). Marginaalina uusien 
asuntolainojen keskimarginaali nostoajankohtana. Kk-maksu ei sisällä pankin 
laskutuspalkkiota.

Esimerkkilainasta maksettu kuukausierä maaliskuussa 2020:
          
Viitekorko: 3 v kiinteä Prime 12 kk euribor

Kk-erä 477 e 486 e 459 e
Lainaa jäljellä: 86 701 e 87 040 e 86 198 e

LÄHDE: SUOMEN RAHATIETO

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 maaliskuussa 2020:

Helsinki, Oulunkylässä sijaitseva taloyhtiö
Pankki Kokonaiskorko Marginaali Viitekorko

Danske Bank 0,73 % 0,70 % Euribor 12kk
Aktia 0,74 % 0,70 % Euribor 12kk
Nordea  0,83 % 0,80 % Euribor 12kk
OP Helsinki 0,88 % 0,85 % Euribor 12kk
Hypo 0,93 % 0,90 % Euribor 12kk

Tampere, Kalevassa sijaitseva taloyhtiö
Pankki Kokonaiskorko Marginaali Viitekorko

Danske Bank 0,73 % 0,70 % Euribor 12kk
Handelsbanken  0,73 % 0,70 % Euribor 12kk
Nordea  0,83 % 0,80 % Euribor 12kk
POP Pankki Tampere 1,26 % 1,15 % Euribor 12kk
Aito Säästöpankki 1,32 % 1,20 % Euribor 12kk

Korko on todellinen kokonaiskorko = marginaali + viitekorko + 
nostokulut + laskutuspalkkiot laina-ajalle jaksotettuna.
LÄHDE: SUOMEN RAHATIETO

    

50 %
Hiukan yli puolet uudisasunnoista rakenne-
taan vuokratontille keskimäärin koko maassa. 
Helsingissä osuus on noin 48 %, Oulussa yli 
80 %. Turussa osuus jää 20 prosenttiin.

LÄHDE: HYPO/TILASTOKESKUS
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SÄÄSTÄMINENSÄÄSTÄMINEN

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. Tuotot 31.3.2020, parhaat 3 vuoden tuoton 
mukaan:

Rahasto     Vuosituotto % teetti, %
 12 kk 3 v 5 v 12 kk

Osakerahastot
Danske Invest Teknologia Indeksi K 23,4 21,7 17,2 18,5
Säästöpankki Aasia B 24,6 19,7 10,6 17,8
EQ Eurooppa Kiinteistö 1 K 24,0 18,0 9,4 11,7
HCP Focus 5,3 16,3 14,7 14,8
OP-Amerikka Kasvu A 14,7 14,3 9,7 16,7
OP-Kiina A 21,8 13,8 5,6 19,4
SEB Finland Small Cap B 32,1 12,6 12,2 10,7

Yhdistelmärahastot
Sijoitusrah. Alexandria Tuottohak. 8,5 5,0 4,1 8,4
SEB 80 B 6,7 4,8 3,8 8,8
SEB Finland Optimum B 6,3 4,0 3,4 7,4
Evli Suomi Mix B 5,0 3,9 4,4 5,8
Lähi-Tapiola Maailma 80 3,6 3,8 3,9 8,4
Lähi-Tapiola 2045 4,6 3,8 4,2 9,3
Lähi-Tapiola 2035 5,0 3,7 4,2 8,9

Korkorahastot
OP-Yrityslaina Amerikka A 20,3 5,4  5,8
Nordea 1 - US Corporate Bond BP 18,7 4,3 4,2 6,6
Danske Inv.Em.Markets Debt HC, EUR W h 8,3 4,3 5,0 9,9
Aktia Emerging Market Bond+ 9,0 4,2 3,5 3,4
Nordea Euro Yrityslaina Plus A K 5,8 4,1 4,7 3,6
Nordea Euro Obligaatio A K 8,5 3,6 2,1 4,1
FIM Euro 8,4 3,5 2,2 4,0
Aktia Emerging Market Local 
Currency Frontier Bond+ A 8,7 3,5  3,6

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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KULUTUSLUOTON KORKO, %
25.3.2020, laina 10 000 euroa, 3 vuotta
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SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSTILIT
Tiedot kysytty 19.3.2020

Pankki   Tilin nimi       Vuosikorko % Viitekorko
Instabank 8) * Korkeakorkoinen säästötili 1,05 Kiinteä korko
Balanzia 2) * Säästötili 0,85 ***
Svea Ekonomi 2) Säästötili 0,80 ***
Norwegian Bank 8) * Talletustili 0,75 Vaihtuvakorkoinen
Collector Bank 2) Collector säästötili 0,60 Kiinteä korko
TF Bank 2) Säästötili 0,50 ***
Nordax Bank 2) * Tuottotili 0,40 Vaihtuvakorkoinen
Hypo  Talletustili  0,30 Hypo-prime
Danske Bank 7) Turvatili 0,20 Perus- ja bonuskorko
OP Helsinki  Kasvutuotto 0,15 Kiinteä korko
Oma Säästöpankki, Helsinki Säästötili 0,10 Kiinteä korko
S-Pankki 3) S-tuottotili 0,10 S-prime
Suupohjan OP 4) POP-tuottotili 0,10 POP-prime
Ålandsbanken Itämeritili 0,10 ÅAB-prime
Nordea 1) Joustotalletus 0,05 Kiinteä korko
Nooa Säästöpankki Säästötalletus 0,025 Kiinteä korko

Taulukossa on tilejä, joiden korko on yli nollan.
*** Pankilla on oikeus muuttaa korkoa.
1) Talletusjakso 12 kk talletus 500–100 000 e, 2) Ruotsin valtiollinen talletussuoja 
enint. 100 000 e, 3) korkoportaat 0,1–0,15 %, 4) POP-pankki,  7) vähint. 50 e/kk tai 
säästössä 5 000–15 000 e, 8) Norjan talletussuoja (100 000 e 1.1.2019 alkaen).
* Ei sivuliikettä Suomessa. Asiakkaan tulee ilmoittaa korkotulo 
veroilmoituksellaan (ellei pankki ole sitä tehnyt).

LÄHDE: SUOMEN RAHATIETO

RAHASTOJEN TUOTTO,%, 12 KK
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LÄHDE: SUOMEN SIJOITUSTUTKIMUS

182,5 milj. €
Noin paljon suomalaiset yritykset saivat viime vuonna 
rahoitusta joukkorahoitusalustojen kautta. 
Joukkorahoitus on lisääntynyt, mutta viimevuotinen 
summa oli silti vain 1 % suhteessa luottolaitoksista 
nostettuun yrityslainakantaan.

LÄHDE: SUOMEN PANKKI
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 RAHATAITO
OSAKESIJOITUKSET

MIKÄ ON NYT PARAS SIJOITUSSTRATEGIA?

”Viisainta on pysyä omassa alkuperäisessä 
suunnitelmassa. Säännöllistä säästämistä 
kannattaa jatkaa valitsemallaan riskitasolla.”

YKSITYISTALOUDEN EKONOMISTI 
HANNU NUMMIARO ,  LÄHI-TAPIOLA

”Osakemarkkinoilla on syytä olla aina. 
Sinne kannattaa sijoittaa vain rauhallista 
rahaa eli sellaista, jota ei tarvitse lyhyellä 
aikavälillä.”

TOIMINNANJOHTAJA JAAKKO RAVALD , 
ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT

F

KORONAVIRUKSEN aiheuttama kriisi sysäsi 
maailman pörssit poikkeuksellisen nope-
aan ja syvään laskuun. Äärimmäisen jän-
nittynyt tunnelma osakemarkkinoilla jatkuu, 
kun poikkeustilan kestoa ja vaikutuksia ta-
louteen voi vain arvailla.

Yhtenä päivänä valtioiden esittelemät el-
vytyspaketit piristävät pörssejä, kun taas 
seuraavana päivänä uutiset taudin etene-
misestä kääntävät kurssit jälleen laskuun.

Osakesäästäjä ja Espoo-Kauniaisten 
Osakesäästäjien toiminnanjohtaja Jaak-
ko Ravald on seurannut osakemarkkinoita 
1980-luvun alkupuolelta lähtien ja nähnyt 
pörssissä monta myllerrystä.

”Kriisit ovat tulleet ja menneet, mutta 
kaikkien niiden jälkeen henki on aina pi-
hissyt”, Ravald sanoo.

Koronakriisin vakavuudesta huolimatta 
hän uskoo myös nykyisen osakemarkkinoi-
ta koettelevan kaaoksen hellittävän ennen 
pitkää. Siksi osakesäästäjän ei tässäkään 
tilanteessa kannata muuttaa strategiaansa.

”Osakemarkkinoilla on syytä olla aina. 
Sinne kannattaa sijoittaa vain rauhallista 
rahaa eli sellaista, jota ei tarvitse lyhyellä 
aikavälillä.”

AJALLINEN HAJAUTUS
NYT TÄRKEÄÄ
Myös Lähi-Tapiolan yksityistalouden eko-
nomisti Hannu Nummiaro kehottaa vält-
tämään äkkinäisiä päätöksiä ja pitämään 
kiinni osakesijoituksista. Huonoin vaihto-
ehto olisi lähteä myymään, sillä se todennä-
köisesti vahingoittaisi pitkän ajan tuottoja ja 
lykkäisi säästämistavoitteen saavuttamista.

”Viisainta on pysyä alkuperäisessä si-
joitussuunnitelmassa. Säännöllistä säästä-
mistä kannattaa jatkaa valitsemallaan ris-
kitasolla.”

Kuinka kaukana pörssin
pohjakosketus?

Osakekurssien raju lasku kirpaisee, mutta pitkäaikaisen 
sijoittajan ei ole syytä hätääntyä. Joko nyt on aika ostaa osakkeita 

vai vieläkö kannattaa odottaa?
T E K S T I :  M A T T I  R E M E S

Ravaldin tavoin myös Nummiaro koros-
taa ajallisen hajautuksen merkitystä eli 
kaikkia rahoja ei kannata laittaa osakkei-
siin samalla kertaa, vaan tehdä sijoituksia 
vähitellen eri aikoina. Näin ainakin osa han-
kinnoista osuu hyviin ajankohtiin, mikä pa-
rantaa tuottomahdollisuuksia.

”Markkinoiden pohjakosketusta ei kan-
nata jäädä odottamaan, sillä sitä on mah-
dotonta ennakoida”, Nummiaro korostaa.

”Myös maantieteellinen hajauttaminen 
on hyvä muistaa. Helsingin pörssin rinnalla 
on syytä katsastaa vaihtoehtoja muualta-
kin. Se käy helpoimmin rahastojen avulla”, 
Ravald jatkaa.

MILLAISIA OSAKKEITA
KANNATTAA HARKITA?
Kurssien notkahdus on haukannut ison 
osan osakesalkkujen arvosta, mutta toi-

saalta se voi tarjota oston paikkoja pitkäai-
kaiselle säästäjälle. Jos yhtiöiden tulokset 
ja arvostukset jälleen elpyvät, pörssistä saa 
nyt edullisesti hyviä yhtiöitä.

Jaakko Ravald kertoo tehneensä notkah-
duksen jälkeen varovaista analyysiä poten-
tiaalisista yhtiöistä, mutta tätä kirjoitettaessa 
hän ei ollut vielä tehnyt täydennyksiä salk-
kuunsa.

”Ostonappulan painaminen on kuitenkin 
herkässä.”

Ravaldin mielestä osakesäästäjän kan-
nattaa tässä tilanteessa katsoa ennen 
muuta yhtiöitä, joiden liiketoiminta liittyy ta-
valla tai toisella yhteiskunnan elintärkeisiin 
toimintoihin. Hän ei anna ostosuosituksia, 
mutta tällaisia yhtiöitä ovat esimerkiksi päi-
vittäistavaroita myyvä Kesko tai lääkealan 
Orion ja Oriola. Tähän ryhmään kuuluvat 
myös teleoperaattorit Elisa ja Telia tai ener-
giayhtiö Fortum.

”Näidenkin yhtiöiden toimintaan voi tulla 

Noin paljon suomalaiset yritykset saivat viime vuonna 
rahoitusta joukkorahoitusalustojen kautta. 
Joukkorahoitus on lisääntynyt, mutta viimevuotinen 
summa oli silti vain 1 % suhteessa luottolaitoksista 
nostettuun yrityslainakantaan.

LÄHDE: SUOMEN PANKKI
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 RAHATAITO
ruttuja, mutta ne eivät kuitenkaan kaadu mi-
hinkään.”

Ravaldin mielestä suhteellisen turvassa 
mahdollisilta konkursseilta ovat Fortumin 
ohella myös muut pörssiyhtiöt, joissa valtio 
on merkittävä omistaja.

”Strategisesti tärkeitä yhtiöitä valtio tus-
kin päästää kaatumaan.”

Ravald suosittelee tässäkin maantieteel-
listä hajautusta. Yksi vaihtoehto on etsiä 
sijoituskohteita osakerahastoista, jotka si-
joittavat muissa maissa terveysalalle, ener-
gianhuoltoon tai muihin yhteiskunnan pe-
rustoimintojen kannalta oleellisille aloille.

OSAKEKURSSIT OVAT
AINA TOIPUNEET
Hannu Nummiaro rauhoittelee, että osa-
kekurssien suuretkin heilahtelut kuuluvat 
asiaan. Esimerkiksi Yhdysvaltain osake-
markkinoilla on koettu viime 74 vuoden 

aikana 23 kurssilaskua, jotka ovat olleet 
10–20 prosenttia. Yli 30 prosentin romah-
duksiakin on ollut viisi.

”Yhteistä suurille laskuille on, että kurssit 
ovat aina toipuneet. Lyhyemmissä pudotuk-
sissa toipuminen on ollut nopeampaa kuin 
suuremmissa laskuissa.”

Nummiaron mielestä koronaepidemian 
aiheuttamaa šokkia rahoitusmarkkinoilla 
voi verrata vuoden 2008 finanssikriisiin. 
Toisaalta kurssien lasku on ollut nyt ennä-
tyksellisen nopeaa.

”Jatko riippuu pitkälti siitä, kuinka pitkä 
šokista tulee ja onnistuvatko maailman kes-
kuspankit ja valtiot massiivisilla tukitoimil-
laan pitämään yritykset jaloillaan”, Nummia-
ro sanoo.

Kolme vaihtoehtoista kehityskulkua on 
hänestä mahdollista. Suomen talouden ke-
hitystä kuvaava käyrä voi näyttää jatkossa 
W-kirjaimelta, jos meneillään olevasta krii-
sistä toipuminen keskeytyy johtuen talou-
teen iskevästä uudesta šokista. Se voi olla 

esimerkiksi Italian sytyttämä eurokriisi tai 
viruksen uusi aalto.

Myös L-käyrä on Nummiaron mielestä 
mahdollinen. Silloin tuotanto pysyisi pit-
kään matalalla tasolla ja osa työttömyydestä 
muuttuisi pitkäaikaiseksi. Kulutuksen sijaan 
ihmiset pitäisivät rahansa sukanvarressa.

Maalis–huhtikuun vaihteessa tehdyssä 
haastattelussa Nummiaro pitää kuitenkin to-
dennäköisempänä V-käyrää. Sen mukaan 
kyse olisi väliaikaisesta šokista, ja korona-
epidemian helpotettua talous palaisi lopulta 
entiselle uralle.

KORONAKRIISIN PUHKEAMISEN jälkeen Helsin-
gin pörssissä on käyty kauppaa erittäin ah-
kerasti. Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja 
Henrik Husman sanoo, että osakekauppo-
jen määrällä mitattuna maaliskuun toinen 
viikko oli Pohjoismaiden pörsseissä vilkkain 
kautta aikojen.

Henrik Husman, olet työskennellyt 
pörssissä runsaat 20 vuotta. Miten 
tilanne eroaa aiemmista kriiseistä?
”Tuoreimpana mielessä ovat vuosituhannen 
vaihteen it-kuplan puhkeaminen ja vuoden 
2008 finanssikriisi. Niihin verrattuna virus-
kriisi on ollut tosi nopea. Lisäksi epävarmuus 
on suurempi, sillä kriisin kestoa ja vaikutuk-
sia on mahdoton arvioida.

Tosin kauempaa katsottuna kurssipudo-
tus kymmenen vuoden nousun jälkeen ei 
ole mikään yllätys. Nousut ja laskut kuuluvat 
pörssin kaupankäyntiin.”

Miten olette varmistaneet, että 
pörssikauppa jatkuu myllerryksestä 
huolimatta?
”Aloitimme jo varhaisessa vaiheessa jatku-
vuussuunnitelman mukaiset toimenpiteet. 

Tiimit jaettiin ryhmiin, joista toinen puoli ryh-
tyi tekemään töitä kotona tai varatiloissa.

Nyt lähes kaikki pörssin työntekijät ym-
päri maailmaa tekevät töitä kotona. On ollut 
hieman hämmästyttävääkin todeta, että ny-
kytekniikalla pörssejä pystyy operoimaan 
ja pitämään auki käytännössä täysin etänä.

Kurssiheilahtelujen lisääntyminen on kas-
vattanut osakkeista tehtyjen tarjousten mää-
rää ja kaupankäyntiä. Tästä huolimatta olem-
me pystyneet pitämään markkinat normaalisti 
auki, mutta paljon ponnisteluja ja teknisen 
kapasiteetin lisäystä se on vaatinut.”

Millaisia pidempiaikaisia 
vaikutuksia kriisillä voi olla?
”Osa sijoittajista ei ole koskaan kokenut 
näin rajua markkinoiden laskua. Se saat-
taa lisätä joidenkin sijoittajien varovaisuutta.

Sijoituksia suojaavien johdannaistuottei-
den käyttö voi kasvaa pidemmälläkin aika-
välillä. Se on eräänlainen vakuutus, joka on 
hyvinä aikoina saattanut unohtua.”

Mikä on viestisi osakesäästäjälle?
”Sijoitussuunnitelma on hyvä olla ja siinä on 
myös hyvä pysyä. Hätiköinti tai panikointi ei 

kannata. Jos ajatuksena on ollut vaikkapa 
ostaa kvartaaleittain osakkeita, niin sellai-
sesta suunnitelmasta ei ole mitään syytä 
luopua.

Ajallinen hajautus on jatkossakin tärkeää. 
Ja edelleen pätee vanha viisaus, jonka mu-
kaan osakkeissa ei kannata pitää rahoja, 
joita saattaa seuraavan viiden vuoden ai-
kana tarvita.” 

Helsingin pörssissä
hurja trafiikki

M A T T I  R E M E S

Henrik Husman

TÄHÄN  MENNESSÄ 
KURSSIT OVAT AINA 
TOIPUNEET ISOISTA 

LASKUISTA.
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Jännityksen hetkiä
huutokaupassa

SUOMESSA TOIMII USEITA erilaisia huuto-
kauppoja maaseudulla viikonloppuisin 
pidettävistä huutokaupoista arvohuuto-
kauppoihin. Näiden käytännöt saattavat 
vaihdella ja erota suurestikin toisistaan.

Arvohuutokaupoissa huutokaupan pe-
riaate on toimia välittäjänä myyjän ja asi-
akkaan välillä. Huutokauppa tarjoaa ai-
noastaan ”alustan”, jonka kautta esine 
myydään; se ei osta tai omista huudetta-
via esineitä. Huutokaupassa asiakas saa 
rehellisen ja puolueettoman arvion esi-
neistään, koska sekä huutokauppakama-
rin että asiakkaan intressi on saada myy-
tävälle esineelle mahdollisimman korkea 
hinta. 

Monille arvohuutokauppaan piipahta-
misen kynnys saattaa olla korkea. Jo pel-
kästään se, miten huutokaupoissa toi-
mitaan myyjän tai ostajan roolissa, voi 
tuntua hankalalta.

Esineen huutaminen huutokaupassa on 
kuitenkin varsin helppoa. Suurimmilla 
huutokauppakamareilla kaikki huudet-
tavat esineet on luetteloitu nettiin, ja 
niihin voi tutustua vaikka kotisohvalla 
rennosti loikoillen. Esineestä voi tehdä 
tarjouksen ennakkoon tai osallistua huu-
tokauppaan puhelimitse tai netin väli-
tyksellä.

Osa Suomessa toimivista huutokau-

”Death, Divorse and Disaster” (kuolema, ero ja katastrofi) ovat 
kolme yleisintä syytä, miksi huutokauppiaan apua tarvitaan. 

Huutokaupassa kuplii jännitys, osallistuupa siihen 
paikan päällä tai verkon välityksellä. 

T E K S T I :  K A T J A  W E I L A N D - S Ä R M Ä L Ä  / /  K U V A T :  L E E N A  L O U H I V A A R A

kohottavat tarjouksen merkiksi henkilö-
kohtaisia, huutokaupassa jaettavia huu-
tonumeroita.

Tosin myös kaikissa edellä mainituissa 
vasarahuutokaupoissa ostajalla on mah-
dollisuus osallistua huutokauppaan yhtä 
lailla verkossa tai puhelimitse.

Yksi online- ja vasarahuutokaupan 
konkreettisista eroista on se, että vasara-
huutokaupassa esineen palautusoikeutta 
ei käytännössä ole, mutta verkossa palau-
tusoikeus on kaksi viikkoa. 

Miksi esineellä on 
monta hintaa?  

Esineille on määritelty monta eri hintaa: 
lähtöhinta, pohjahinta, vasarahinta ja li-
säksi erilaisia provisioita päälle.

■ LÄHTÖHINTA
Käytäntö saattaa hieman vaihdella huuto-
kauppakamareittain, mutta perusperiaate 
on seuraava: lähtöhinta on hinta, jonka 
esineen myyjä ja huutokaupan asiantun-
tija yhdessä määrittelevät esineelle. Se 
on asetettu ikään kuin merkiksi esineen 
summittaisesta arvosta. Sen tarkoitus on 
antaa ostajalle osviittaa siitä, missä hin-
taluokassa esine pyörii: puhutaanko sa-

poista, kuten Stockholms Auktionsverk 
ja Bukowskis, toimiikin puhtaasti netissä 
ns. online-huutokauppoina, mutta esi-
merkiksi Hagelstam & Co:lla, Helanderilla 
ja Annmari’s’lla pidetään live- eli vasa-
rahuutokauppoja.  Vasarahuutokaupassa 
meklari johtaa huutotilaisuutta ja ostajat F
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Jännityksen hetkiä
huutokaupassa

Vuoden alussa yli 
40 vuotta vanha 
Hagelstamin perhe-
yritys vaihtoi omis-
tajia. Taidehistorioit-
sija ja pitkän 
huutokauppauran 
tehnyt Joachim 
Borgström luotsaa 
pääomistajana ja 
toimitusjohtajana 
Hagelstam & Co:n 
huutokauppaa, 
jossa työskentelee 
hänen lisäkseen 
seitsemän henkilöä. 

F
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HUUTOKAUPPAAN LIITTYVIÄ verovaikutuk-
sia on mahdollista tarkastella useasta nä-
kökulmasta ja jokaiseen niistä liittyy omia 
erityispiirteitään. Jos suunnittelee tava-
roiden myymistä huutokaupassa, verotta-
jan suhtautuminen kiinnostaa. Täytyykö 
myyjän maksaa myynneistään veroa? Jos 
täytyy, miten paljon?

Lähtökohtana on, että myyntiä koske-
vat kaikki yleiset luovutus- eli myynti-
voittosäännökset, jolloin myyntihinnan 
ylittäessä hankintahinnan syntyy verotet-
tavaa tuloa.

Myyntivoiton veroprosentti on 30. Jos 
myyntivoitto ylittää 30 000 euroa, vero 
ylittävältä osalta on 34 prosenttia. Myyn-
tivoitto on pääomatuloa, joten 30 000 
euron rajaa laskettaessa huomioon ote-
taan kaikki verovuoden pääomatulot 
eikä vain myyntivoittoja. 

Myyjän verotukseen vaikuttaa kuitenkin 
olennaisesti se, onko myytäväksi vietävä 
tavara koti-irtaimistoa vai muuta tavan-
omaista arvokkaampana pidettäviä tai-
de-esineitä tai koruja.

Tavanomaisen koti-irtaimiston myyn-
nistä saatu voitto on lain mukaan verova-
paata tuloa, jos omaisuus on ollut vero-
velvollisen omassa tai hänen perheensä 
käytössä ja myyjän verovuoden aikana saa-
mat koti-irtaimistomyynnin luovutusvoi-
tot ovat yhteensä enintään 5 000 euroa. 
Tämän ylittävä osa voitosta on verotetta-
vaa. Olennaista on huomata, että laissa pu-
hutaan tässä kohtaa juuri luovutusvoiton 
ylärajasta eikä luovutushinnasta.

ESIMERKKI:
Paavo myy huutokauppiaalle kodistaan ja ke-
sämökiltä tarpeettomaksi jäänyttä koti-irtai-
mistoa yhteishintaan 6 000 euroa. Paavolla 
ei ole tavaroita koskevia ostokuitteja talles-
sa, joten muun selvityksen puuttuessa käyte-
tään 20 prosentin hankintameno-olettamaa. 
Tällöin luovutusvoitto on 4 800 euroa (6 000 
– 20 %). Voitto kuitenkin jätetään lain erityis-
säännöksen vuoksi verottamatta, koska luovu-
tusvoitto jää alle 5 000 euron.

Mikä on tavanomaista
koti-irtaimistoa?

Tavanomaista koti-irtaimistoa ovat kaikki 
tavalliset, kotitalouden päivittäiseen 
käyttöön tarkoitetut esineet, vähäarvoi-
sen taiteen lisäksi esimerkiksi vaatteet, 
huonekalut, tavalliset astiat sekä kodin-
koneet ja -elektroniikka.

Koti-irtaimistoksi luetaan vakituisen 
asunnon irtaimiston lisäksi myös lo-
ma-asunnon tavanomainen irtaimisto.

Autot, moottoripyörät ja veneet sekä 
muut vastaavat kulkuvälineet eivät ole 
tavanomaista koti-irtaimistoa. 

Mitä pidetään
arvoesineenä?

Tavanomaista arvokkaampaa taidetta tai 
muita sijoituskohteita ei pidetä tavan-
omaiseen koti-irtaimistoon kuuluvina. 
Niistä saaduista myyntivoitoista makse-
taan veroa tavalliseen tapaan.

Mitään tiettyä euromäärää ”tavan-
omaista arvokkaammille” esineille ei ole 
olemassa, joten arvokkuus arvioidaan tar-
vittaessa tapauskohtaisesti. Oikeuskirjal-
lisuudessa on todettu, että ainakin muu-
tamien kymmenientuhansien eurojen 
arvoiset taide-esineet ovat myyntivoitto-
verotuksessa tavanomaista arvokkaampia.

Näin lasketaan
myyntivoitto

Jotta myynti- eli luovutusvoitto pystyttäi-
siin laskemaan, täytyy tietää omaisuuden 
hankintahinta tai ainakin omistusaika. 
Myyntivoiton laskemiseen on kaksi tapaa. 
Niistä valitaan verovelvolliselle edulli-
sempi eli se, jolla verotettava luovutus-
voitto jää pienemmäksi.

KAKSI TAPAA LASKEA VEROTETTAVA 
LUOVUTUSVOITTO:

A) Myyntihinnasta vähennetään verotukses-
sa poistamatta oleva omaisuuden todellinen 

hankintameno (ostohinta tai perintö- tai lah-
javerotuksessa käytetty arvo) ja voiton hank-
kimisesta johtuneet menot, esimerkiksi omai-
suuden myyntikulut (esim. mahdollinen huu-
tokauppameklarin palkkio).

TAI

B) Myyntihinnasta vähennetään ns. hankinta-
meno-olettama, joka on
● 20 prosenttia myyntihinnasta tai 
● jos myyjä on omistanut omaisuuden vä-
hintään 10 vuotta, vähennys on 40 prosenttia 
myyntihinnasta.
Hankintameno-olettaman lisäksi ei saa vähen-
tää todellista hankintamenoa eikä myöskään 
voiton hankkimisesta aiheutuneita kuluja.

Omistusaika lasketaan yleensä hankin-
tasopimuksen tekemisestä luovutusso-
pimuksen tekemiseen. Perintönä saadun 
omaisuuden omistusaika lasketaan perit-
tävän kuolemasta.

Jos omaisuus on saatu lahjana ja lah-
jansaaja myy sen edelleen ennen kuin 
vuosi on kulunut siitä, kun lahja on saatu, 
hankintamenona ei vähennetä lahjavero-
tusarvoa, vaan hankintamenona käyte-
tään lahjanantajan hankintamenoa.

Jos myyty omaisuus on saatu osituk-
sessa, omistusaika ja hankintameno las-
ketaan ositusta edeltäneen omistajan-
vaihdoksen mukaan.

Entä jos tulee
tappiota?

Luovutustappiot, jotka aiheutuvat tavan-
omaisen koti-irtaimiston tai muun siihen 
rinnastettavan henkilökohtaiseen käyt-
töön tarkoitetun omaisuuden luovutuk-
sesta, eivät ole vähennyskelpoisia.

Tavallista arvokkaammat taide- ja arvoe-
sineet eivät kuulu tavanomaiseen koti-ir-
taimistoon, joten niiden luovutuksesta syn-
tyneet tappiot ovat vähennyskelpoisia.H

KIRJOITTAJA ON VERONMAKSAJAIN 
KESKUSLI ITON VEROJURISTI

Voittoa tai tappiota
huutokaupasta 

Mietitkö tavaran myymistä huutokaupassa? Tiedätkö, miten 
lasketaan huutokaupassa myytyjen esineiden verotettava luovutusvoitto?

T E K S T I :  J U U S O  L O I K K A N E N
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doista vai tuhansista euroista. Toki jos-
kus huutokauppatilanne voi yllättää ja 
lähtöhinta saatetaan ylittää roimastikin.

■ POHJAHINTA
Esineelle määritelty pohjahinta on puo-
lestaan sovittu myyjän ja huutokaupan 
arvioitsijan kanssa yhdessä. Se tarkoit-
taa hintaa, jonka alle myyjä ei esinettään 
suostu myymään. Näin turvataan myyjän 
etu, ettei esinettä huudeta polkuhintaan. 
Kun huudot esineestä ylittävät asetetun 
pohjahinnan, se on käytännössä myyty. 
Näin esineen voi saada joskus lähtöhin-
taa alhaisemmalla hinnalla, sillä pohja-

neen vasarahinnasta huutokaupalle pyö-
rii huutokauppakamarista riippuen noin 
15:n ja 25 prosentin välillä.  Joissain huu-
tokauppakamareissa veloitetaan myyjältä 
myös esineen kuvaukseen liittyvä erilli-
nen kiinteä maksu, joka on esimerkiksi 
15–17 euroa.

Lisäksi esineestä saatetaan periä erinäi-
siä muita maksuja. Esimerkiksi Bukowskis 
perii vasarahinnasta myyjältä myös 1,25 
prosentin vakuutusmaksun. Ostaja mak-
saa puolestaan noin 22 prosentin provi-
sion huutokaupalle vasarahinnan päälle.

Ostajan maksettavaksi jää myös tie-
tyistä taideteoksista mahdollinen jälleen-
myyntikorvaus.  Jotkut huutokaupat pe-
rivät myös erilaisia, eri nimillä kulkevia 
pienehköjä, muutamien eurojen käsit-
telymaksuja. Annmari’s huutokaupassa 
huutohinta on all inclusive, johon kuu-
luu rahti ja kuvastomaksu. 

Millaista tavaraa
otetaan myyntiin?

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että arvo-
huutokaupat ottavat huudettavaksi esi-
neitä, joiden lähtöhinta ylittää sata euroa, 
jotta myyminen on kulujen jälkeen mie-
lekästä sekä asiakkaalle että yritykselle. 
Jotkut huutokaupat, esimerkiksi Hagel- 
stam ja Helander, hoitavat tarvittaessa 
palveluna koko kuolinpesän, osa puoles-

Helsingin Stock-
holms Auktionsver-
kissä työskentelee 
kolme rautaista 
ammattilaista, joilla 
jokaisella on oma 
osasto vastuualuee-
naan: Dan von 
Koskullilla design, 
Nina Oker-Blomilla 
(vas.) kellot ja korut 
ja Helena Laaksolla 
taide.

Stockholms 
Auktionsverkillä
huudettavana ollut 
Kaj Franckin 
Prisma-maljakko.

hinta asetetaan yleensä hieman lähtö-
hintaa alhaisemmaksi.

■ VASARAHINTA
Vasarahinta tarkoittaa puolestaan viimei-
sen huudon euromäärää, sitä, mihin hin-
taan esine huudettiin.

■ MUUT MAKSUT
Vasarahinnan päälle tulevat huutokaup-
pakamarista riippuen vielä huutokaupan 
velottamat erilaiset maksut ja provisiot 
sekä myyjältä että ostajalta.

Myyjän maksama provisio myydyn esi-

Vanhan, empiretyyli-
sen kirjoituspöydän 
kaunistuksen lähtö-
hinta oli 400 euroa 
Stockholms Auktions-
verkissä.

F
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Netin kautta yhä useampi 
huutokauppatalo tavoittaa 
myös kansainväliset 
asiakkaat. Kuvassa Helena 
Laakso luetteloi esinettä 
verkkosivuille ja Dan von 
Koskull tavoittelee 
asiakasta. 

taan poimii kotikäynneillä vain ne esineet, 
jotka sopivat huutokauppaan. 

Mikäli sinulla on esine tai esineitä, jotka 
haluaisit arvioittaa tai myydä, kannattaa 
lähettää niistä kuva tai sähköpostia huu-
tokauppakamariin. Esineen voi tuoda näy-
tille paikan päälle, mutta asiantuntijat te-
kevät myös kotikäyntejä.

Välttämättä asiakkaan oma asiantunte-
mus ei aina riitä tunnistamaan sitä arvok-
kainta esinettä. Stockholms Auktionsver-
kin asiantuntijat kertoivat tapauksesta, 
jossa heille oli lähetetty valokuva esi-
neestä, joka ei ollut kovin arvokas, mutta 
kuvassa esineen takana pilkottava valaisin 
oli tuhansien eurojen arvoinen.

Samaisen huutokaupan asiantuntija 
Dan von Koskull kertoi, miten asiakas 
toi myyntiin ”Kaj Franckin vanerivatia”. 
Koskull kertoi asiakkaalle esineen suun-
nittelijan olevan Tapio Wirkkala ja hin-
ta-arvion esineelle olevan 10 000 euroa. 
Asiakas lähti pois ja vasta vuoden päästä 
palasi sama vanerivati mukanaan. ”Hinta 
ei ole enää 10 000 euroa”, von Koskull 
kiusoitteli. Asiakkaan suun mutristuessa 
hän kertoi esineen lähtöhinnan nousseen 
jopa 15 000 euroon. Esine huudettiin lo-
pulta 18 000 eurolla. 

Nina Oker-Blom muistuttaa, ettei hen-
kilön olemus tai kodin osoite välttämättä 
kerro mitään siitä, löytyykö kodista jo-
tain arvokasta. ”Saammeko kurkistaa 
vielä keittiön kaapit?” on kysymys, joka 
päättää usein kotikäynnit. Monesti kaa-
pin perältä olikin löytynyt se todella ar-
vokas esine.

Arvioijan työ onkin eräänlaista aartee-
netsintää. Yksi Hagelstam & Co:n huuto-
kauppakamarin toimitusjohtajan Joachim 

Borgströmin mieleenpainuvimmista löy-
döistä oli erään kuolinpesän keittiössä 
säilytetty 1700-luvun hopeakannu. Asun-
nossa ei ollut mitään muuta arvokasta, 
mutta kannun lähtöhinnaksi arvioitiin 10 
000 euroa ja se myytiin lopulta 15 000 eu-
rolla.  Erityistä iloa Borgströmille tuotti 
se, että raha, joka esineestä saatiin, tuli 
tarpeeseen. 

Miten varmistan 
esineen alkuperän?

Huutokaupoissa on myös eroja: kannat-
taa valita huutokauppakamari, jonka asi-
antuntijat ovat alalleen kouluttautuneita 
ja alalla pitkään toimineita. Näin myyjä 
varmistaa, että saa esineelleen oikean hin-
ta-arvion, ja ostaja puolestaan voi varmis-
taa ostavansa aidon esineen.

Väärennöksiä tulee huutokauppa-alalla 
vastaan viikoittain. Stockholms Auktions-
verkin asiantuntijan Helena Laakson mu-
kaan viime vuosien kohu väärennöksistä 
on tehnyt alalle myös hyvää: asiantuntijat 
ovat entistä tarkempia. Mikäli hälytyskel-
lot alkavat soida, esine viedään tutkitta-
vaksi taidemuseon erityisasiantuntijoille, 
ja maalauksia tutkitaan laitteilla, joilla 
voidaan analysoida värien koostumusta 
ja varmentaa maalauksen ikä. Sama pätee 
designesineisiin. Esimerkiksi lasiesineitä 
varten on EDXRF-spektrometri, jolla la-
simassaa voidaan analysoida.

Miksi vierailla
huutokaupassa?

Nykyään ekologisuus, ilmastotietoisuus ja 
kierrätys näkyvät erityisesti nuorten pu-

heissa. Pikkuhiljaa nuoret ovat löytäneet 
myös huutokaupat, vaikka yleisin asia-
kas lieneekin keski-ikäinen taiteesta ja           
designista kiinnostunut henkilö.

Nykyään huutokaupoissa käyvät myös 
tavalliset sisustajat, jotka hakevat kotiinsa 
jotain erityistä ja keskivertosisustuksesta 
poikkeavaa.

”Nyt on ostajan markkinat”, Hagelsta-
min huutokauppakamarin toimitusjoh-
taja Joachim Borgström toteaa. Mahdol-
lisuus tehdä edullisia löytöjä on suuri. 
Huutokaupoissa ostaja kilpailee samoista 
esineistä esimerkiksi antiikkikauppiai-
den kanssa. Antiikkikauppiaan kaupassa 
saman esineen hinta mahdollisen kunnos-
tuksen, verhoilun ja muiden kulujen jäl-
keen on usein toinen kuin huudettaessa.

Huutokaupassa kannattaa vierailla, 
vaikkei olisikaan ostoaikeissa. Siellä näkee 
upeaa taidetta ja mielenkiintoisia esineitä. 
Huutokaupan jälkeen esinettä ei välttä-
mättä koskaan enää näe, jos sitä ei hankita 
museoon, vaan sen ostaa yksityishenkilö, 
jonka kotiin tai kokoelmiin esine päätyy.

Suomalaiset designklassikot 
kiehtovat ostajia ympäri maailman. 
Hagelstam & Co on sataprosentti-
sesti suomalainen yritys, mutta sen 
asiakkaista 30–40 prosenttia on 
ulkomaalaisia.
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Kabe Crown-MB

www.kabe.se/fi

Aina askeleen edellä…

Kabe Crown-MB

Kabe Van

Kabe Van

Ole oman polun kulkija
Kun teet vapaa-ajanviettoon yksilöllisiä arvovalintoja 
taloustaito ja terve järki ohjaavat ratkaisujasi.
Arvostamalla Kaben laatua ja liikkuvaa vapaa-aikaa niin 
kotimaassa kuin ulkomailla teet myös ympäristötekoja.

Vastuullisuus ja kestävän kehityksen periaatteet ovat 
jo 63 vuotta ohjanneet Kaben valmistusta ja tuoneet 
menestystä.  Kabe onkin ympärivuotiseen käyttöön 
rakennettujen Premium-luokan matkailuautojen 
suvereeni edelläkävijä Euroopassa.
Tervetuloa perehtymään laajaan ja monipuoliseen 
Kabe-mallistoon asiantuntevien jälleenmyyjiemme 
asiantuntevalla opastuksella.
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Kenen rikos, kenen teos?

PAULIINA LITTORIN
FILOSOFIAN TOHTORI, 
TAIDEMARKKINOIDEN 
ASIANTUNTIJA, 
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TAIDETEOS JOUTUU tyypillisim-
min rikoksen kohteeksi siten, 
että se väärennetään tai va-
rastetaan, mutta kuka teok-
sen omistaa rikoksen jälkeen? 
Se ei ole aina ihan selvää.

On esimerkiksi vaikea sel-
vittää monien välikäsien 
kautta kulkeutuneen varaste-
tun teoksen omistajaa, koska 
omistajavaihdoksia saattaa 
varkauden jälkeen olla useita. 
Itse rikos saattaa myös olla 
vanhentunut.

Eri maissa
erilaiset säännöt

Tulkinnat varastetun teok-
sen laillisesta omistajasta 
vaihtelevat maittain, vaikka 
YK:n Unesco ja eri maiden la-
kien harmonisointia edistävä 
Unidroit yrittävät muuttaa la-
keja samansisältöisiksi.

Esimerkiksi Sveitsissä va-
rastetun teoksen omistaa 
henkilö, joka pystyy todista-
maan, että on ostanut teok-
sen hyvässä uskossa ja pitänyt 
sitä viisi vuotta hallussaan. 
Englannissa aikaraja on seit-
semän vuotta, Hollannissa 
20 vuotta ja Japanissa kaksi 
vuotta.

Suomessa ei tällaista omis-
tusaikarajaa ole, vaan teoksen 
alkuperäisellä omistajalla on 
oikeus teokseen varkauden 
jälkeen. Tosin uusi omistaja 
saa niin sanottua vilpittömän 
mielen suojaa, joka oikeut-
taa hänet korvaukseen, kun 
hän luovuttaa teoksen sen oi-
kealle omistajalle.

Vähemmän
tunnettuja töitä

Yleensä taidevarkailla on ku-
vitelmia siitä, miten helposti 
varastetun teoksen saa myy-
tyä huumeparonille, mafialor-

dille tai asekauppiaalle tai sit-
ten voi pyytää lunnasrahoja, 
vakuutusrahoja tai saada vih-
jepalkkion.

Taidevarkaan näkökulmasta 
on helpompi saada myytyä vä-
hemmän tunnetun taiteilijan 
mestarityö tai tunnetun tai-
teilijan vähän tunnettu työ, 
koska niistä ei löydy paljon 
dokumentoitua tietoa. Tai-
devarkauksien ratkomista 
jarruttavat usein niinkin in-
himilliset tekijät kuin se, että 
monesti taiteilijat ovat teh-
neet samasta aiheesta lukui-
sia eri versioita.

Tärkein henkilö estämään 
taiderikoksia on taidekauppias 
tai myyjä, ja siksi hänen tulisi 
aina tarkistaa, kuuluuko teos 
varastetun taiteen listalle. Va-
kavasti otettavat taidekeräili-
jät vaativat aina arvoteoksesta 
kunnon taustatietoselvityksen 
laillisten dokumenttien kera, 
ja kunniakas taidekauppias 
pyrkii aina antamaan ne.

Väärentäminen on
yleisin taiderötös

Suurin osa taiderikollisuu-
desta keskittyy taideväären-
nöksiin. Yleensä väärennös jää 
omistajalle, jos teoksen vaih-
taessa omistajaa ei ole tarkoi-
tuksellisesti yritetty huiputtaa 
ostajaa eli myyjä on toiminut 
vilpittömässä mielessä. Jos 
oikeudessa on todettu vää-
rennöksiä myydyn huiputus-
tarkoituksessa, työt takavari-
koidaan valtiolle ja ostaja on 
oikeutettu korvaukseen.

Jos teos on väärennetty ja 
signeerattu toisen taiteilijan 
nimiin ja tyyliin ja myydään 
kyseisen taiteilijan teoksena, 
myyjä syyllistyy rikokseen. Jos 
myyjä ei itse tiennyt, että ky-
seessä on väärennös – ja sitä-
kin usein tapahtuu – on hän 

kuitenkin vastuussa.
Silti taidekauppiaalla ei ole 

velvollisuutta todistaa myytä-
vää teosta aidoksi, vaan omis-
tajan eli yleensä teoksen os-
tajan on todistettava teos 
vääräksi.

Oikeudessa yleensä pun-
nitaan sitä, miten paljon tie-
toa kenelläkin tulisi olla. Ky-
seessä on rikos, jos työssä on 
ollut selvästi merkki siitä, 
että työ on kopio, ja merkki 
on otettu pois. Kopion teke-
minen ei sinänsä ole rikos.

Väärennöksen omistajalla 
on tarkoitus myydä teos ai-
tona, sillä väärennöksen 
omistaminen ei ole rikos. 
Myyjä tietää teoksen myy-
dessään, että se on väären-
nös, mutta myy sen aitona. 
Teos saatetaan myös myydä 

väärällä nimellä tai siten, että 
sen voisi sekoittaa toisen tai-
teilijan työhön. H
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Keskusrikospoliisin tiloissa olevassa 
Rikosmuseossa on useita valtiolle tuomittuja 
väärennöksiä. Jos oikeudessa on todettu 
väärennöksiä myydyn huiputustarkoituk-
sessa, työt takavarikoidaan valtiolle ja ostaja 
on oikeutettu korvaukseen. Kuvassa väären-
nös Nikolai Lehdon Raidallisesta kissasta.
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VEROILMOITUS 
VUODELTA 2019 
Tarkista, korjaa, 

ilmoita
Esitäytetyllä veroilmoituksella on suurin osa tiedoista valmiina,

mutta tiedoissa voi olla virheitä tai puutteita. Tarkista tänä vuonna 
erityisesti palkat. Monia vähennyksiä pitää myös muistaa itse vaatia.

Tästä lehdestä sivuilta 50–87 saat Veronmaksajien verojuristien 
vinkit esitäytetyn veroilmoituksesi tarkistamiseen. Ennen kuin ryhdyt työhön, 

lue seuraavalta sivulta alkava juttu. Siitä selviää, mitä yleistä sinun 
on hyvä tietää veroilmoituksesta.
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VUODEN 2019 esitäytetty veroilmoitus pos-
titetaan koteihin maalis-huhtikuussa. Tie-
dot näkyvät myös Omaverossa maaliskuun 
puolesta välistä alkaen ja liikkeen- ja am-
matinharjoittajilla ja maanviljelijöillä hel-
mikuun lopusta alkaen. Jos olet valinnut 
Suomi.fi-palvelussa sähköisen viranomais-
asioinnin, tietoja ei postiteta kotiin eli tiedot 
näkyvät vain Omaverossa. 

Tarkista tulo- ja vähennystiedot esitäy-
tetystä veroilmoituksesta. Verotuksen lop-
putuloksen näet verotuspäätöksestä tai 
alustavasta verotuspäätöksestä. Verotus-
päätökseen on laskettu valmiiksi verotuk-
sen lopputulos niillä tiedoilla, jotka on saatu 
työnantajilta, pankeilta jne.

Verotuspäätöksestä selviää, saatko mak-
sua vai palautusta. Jos joudut maksamaan 
jäännösveroa, saat maksutiedot jo tässä 
vaiheessa. Kyseessä on kuitenkin arvio. 
Verotus muuttuu, jos ilmoitat lisää tuloja tai 
vähennyksiä. Tällöin saat Verohallinnolta 
uuden verotuspäätöksen ja tiedon maksus-
ta tai palautuksesta. Uusi päätös tulee to-
dennäköisesti kesällä. 

MÄÄRÄPÄIVÄT
TOUKOKUUSSA

Veroilmoituksen määräpäiviä on kolme. 
Oma päiväsi on merkitty valmiiksi esitäy-
tettyyn veroilmoitukseen ja se on ilmoitet-
tu myös Omaverossa. 

Määräpäivä on joku seuraavista touko-
kuun tiistaipäivistä: 5.5, 12.5 tai 19.5. Puo-
lisoilla se on aina sama päivä. Jos esitäy-
tettyä veroilmoitusta ei ole tullut lainkaan 
ja ilmoitettavaa on, määräpäivä on 19.5. 
Liikkeen- ja ammatinharjoittajien ja maan-
viljelijöiden sekä heidän puolisoittensa ve-
roilmoitusten määräpäivä on huhtikuussa 
2.4.2020.

Veroilmoitus 2019
Aloita tästä!

Perillä 
määräpäivänä

Veroilmoituksen pitää olla perillä 
määräpäivänä. Huomioi tämä eri-
tyisesti, jos annat tietoja postitse 
paperilomakkeella.

Jos annat veroilmoituksen myö-
hässä, joudut yleensä maksamaan 
50 euron myöhästymismaksun. 
Käytännössä maksu peritään yleen-
sä vain, jos ilmoitus on myöhässä 
enemmän kuin kolme päivää.

Myöhästymismaksua ei kuiten-
kaan määrätä, jos veroilmoituksel-
la vaaditaan vähennyksiä eli verot 
alenevat, vaikka ilmoituksen antaisi 
myöhässä.

Jos ilmoitat tuloja myöhässä 
vasta sen jälkeen, kun verotus on 
jo valmistunut, myöhästymismak-
sun sijaan voidaan määrätä veron-
korotus. Veronkorotuksen määrä 
on yleensä kaksi prosenttia lisätys-
tä tulosta.

Myös Omaverossa voi antaa ve-
roilmoituksen määräpäivän jälkeen. 

MILLOIN JA MITEN 
OMAVEROSSA TAI 

OMALLA LOMAKKEELLA 
Kaikki korjaukset ja lisäykset tehdään joko 
verkossa Omaverossa tai omilla lomakkeil-
laan, jotka postitetaan verotoimistoon. Ko-
tiin ei lähetetä valmista lomaketta, johon 
tietoja voisi lisätä tai korjata, eikä palau-
tuskuorta.

Omaverossa voit verkon kautta ilmoittaa 

kätevästi kaikki puuttuvat tiedot, jos sinulla 
on henkilökohtaiset verkkopankkitunnuk-
set. Omaverossa ei tarvita liitelomakkeita. 

Jos teet veroilmoitusta toisen puolesta, 
asia on mutkikkaampi. Jos kuolinpesällä on 
esimerkiksi vuokratuloja, paperilomake on 
ainoa mahdollinen, jos pesällä ei ole Y-tun-
nusta. Kuolinpesällä on Y-tunnus ainakin 
silloin, kun se harjoittaa metsätaloutta. Täl-
löin se osakkaista, jolla on ns. katso-tunnis-
te, voi ilmoittaa Omaverossa kuolinpesän 
vuokratulot. 

NÄIN HANKIT
PAPERILOMAKKEET:

■ Jos haluat ilmoittaa puuttuvat tiedot pa-
perilomakkeella, esitäytetystä veroilmoi-
tuksesta näet tarvittavan lomakkeen nu-
meron. Esimerkiksi vuokratulot osakehuo-
neistosta ilmoitetaan lomakkeella 7 H.
■ Varmista etukäteen, että sinulla on käy-
tössäsi oikeat lomakkeet.
■ Lomakkeet voi tulostaa Verohallinnon si-
vulta www.vero.fi. Lomakkeita sekä palau-
tuskuoria voi tilata verohallinnon numeros-
ta 029 497 030 tai hakea verotoimistoista.
■ Lomakkeet voi postittaa myös omassa 
kirjekuoressa. Muista silloin maksaa pos-
timaksu. 
■ Osoite on: Verohallinto, PL 700, 00052 
VERO. Osoite on mainittu myös paperilo-
makkeen yläkulmassa. 

TARKISTA JA ILMOITA
LISÄÄ PUUTTUVAT

TULOT JA VÄHENNYKSET

Monet vähennykset eivät tule 
itsestään, vaan niitä pitää 
erikseen vaatia.
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Asiaan vaikuttaa se, milloin verotus 
päättyy. Ajankohta vaihtelee toukokuun 
ja lokakuun välillä. Suurimmalla osalla 
verotus päättyy kesäkuussa ja mahdolli-
nen veronpalautus kolahtaa pankkitilille 
elokuussa. Verotus voi päättyä kuiten-
kin vasta lokakuussa, jolloin veronpa-
lautus maksetaan joulukuussa. 

Myös jäännösverojen eräpäivä on 
riippuvainen verotuksen päättymis-
kuukaudesta. Jos verotus valmistuu ke-
säkuussa, jäännösveron ensimmäinen 
eräpäivä on elokuun alussa. Jos verotus 
valmistuu heinäkuussa, jäännösveron 
eräpäivä on syyskuussa jne.

Puolisoilla verotus päättyy samaan ai-
kaan. Kotiin tulleessa verotuspäätökses-
sä näkyy verotuksen päättymispäivä. Se 
on kuitenkin vain arvio ja voi muuttua. 
Samalla muuttuu myös veronpalautuk-

sen maksupäivä tai jäännösveron erä-
päivä.

Veronpalautus maksetaan pankkitilil-
lesi, jos se on Verohallinnon tiedossa. 
Tilinumero on merkitty tietoihisi. Muus-
sa tapauksessa veronpalautus makse-
taan maksuosoituksena Osuuspankin 
välityksellä.

Jos tilinumero puuttuu tai haluat 
muuttaa sitä, ilmoita oikea tili Verohal-
linnolle. Voit ilmoittaa tilinumeron Oma-
verossa.

● LOMAKE  7208 tai Omavero

Myös paperilomakkeella ilmoittaminen 
on mahdollinen (lomake 7208 Henki-
löasiakkaan ilmoitus tilinumerosta). Kuo-
linpesille on oma lomake.

Veronpalautukset
ja jäännösverot

Veronpalautukset maksetaan pankkitilille 
heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana.

Esitäytetty veroilmoitus pitää ja kannattaa 
tarkistaa sekä tarvittaessa korjata – muu-
ten et tiedä, millaisen veroilmoituksen olet 
antamassa.

Muista tarkistaa myös palkkatulot sekä 
ilmoittaa puuttuvat tulot. Työnantajat ovat 
ilmoittaneet viime vuoden palkkatiedot 
ensimmäisen kerran tulorekisterin kautta 
ja tiedoissa voi sen vuoksi olla tavallista 
enemmän virheitä. 

Pääomatulojen ryhmässä on perinteisesti 
eniten korjattavaa ja ilmoitettavaa. Esimer-
kiksi vuokratulojen määrä voi näkyä valmii-
na, mutta se voi myös puuttua kokonaan, 
vaikka vuokratuloista olisi maksettu ennak-
koveroa. Summat eivät myöskään välttämät-
tä ole oikein. 

Kauppojen tarkistaminen on myös tär-
keää. Vaikka esitäytetyllä veroilmoituksella 
on tiedot viime vuonna myymistäsi osak-
keista, rahasto-osuuksista, kiinteistöistä ja 
asunto-osakkeista, pitää sinun tehdä erik-
seen luovutusvoittolaskelma, ellei luovu-
tusvoittoja ole laskettu valmiiksi. Ja vaikka 
olisikin, ole silloinkin tarkkana, että luovu-

TARKISTA
■  Henkilötiedot
■  Tilinumero (erityisesti jos olet  
 saamassa veronpalautusta)
■  Ansiotulot kuten palkat
■  Osinkotulot erityisesti 
 noteeraamattomista yhtiöistä
■  Luovutusvoitot ja luovutustappiot
■  Ay-jäsenmaksut
■  Eläkemaksut
■  Vapaaehtoisen eläke-
 vakuutuksen ja ps-tilien maksut
■  Velkojen korot  
■  Ennakonpidätykset, ennakko-
 verot ja lisäennakot
■  Varallisuus ja velat (erityisesti  
 velan käyttötarkoitus)

ILMOITA
■  Puuttuvat ansiotulot 
 (Omavero tai lomake 50A)
■  Vuokratulot (Omavero tai 
 lomakkeet 7H ja 7K)
■  Luovutusvoitot ja luovutus-
 tappiot (Omavero tai 
 lomakkeet 9 ja 9A)
■   Muut kuin lähdeverotetut 
 korkotulot (Omavero tai 
 lomake 50B)
■  Muut pääomatulot 
 (Omavero tai lomake 50B)
■  Puuttuvat pääomanpalautukset,  
 ellei vapautettu ilmoitus-
 velvollisuudesta 
 (Omavero tai lomake 9A)

VAADI
■  Matkakustannukset (Omavero  
 tai lomake 1A, 1B, 1C tai 1D)
■  Tulonhankkimiskulut (Omavero  
 tai lomake 50A)
■  Kotitalousvähennys (Omavero  
 tai  lomake 14A, 14B tai 14C)
■  Työasuntovähennys 
 (Omavero tai lomake 19)
■  Elatusmaksut (Omavero tai 
 lomake 50A)
■  Veronmaksukyvyn alentumis
 vähennys (Omavero tai 
 lomake 50A)
■  Puolisosiirrot (Omavero tai 
 lomake 50B)
■  Tulontasaus (Omavero tai 
 lomake 50A)

tusvoitot on laskettu sinulle edullisimmalla 
tavalla ja niiden määrät ovat oikein.

HUOMAA: 
Myös ulkomailla asuvan täytyy antaa 
veroilmoitus Suomeen, jos hän saa Suo-
mesta muita kuin lähdeverotettavia tuloja. 
Ilmoitettavia tuloja ovat esimerkiksi luo-
vutusvoitot Suomessa olevan kiinteistön 
myynnistä sekä vuokratulot. 

SÄILYTÄ JA KIRJAA
TOSITTEET TÄYTYY

PITÄÄ TALLESSA

Veroilmoitukseen ei liitetä kuitteja tai muita 
tositteita, joista selviää esimerkiksi osto, 
myynti tai maksu. Tositteiden on kuitenkin 
säilyttävä omassa arkistossa yleensä kolme 
vuotta. Vuoden 2019 verotukseen liittyvi-
en tositteiden on siis oltava tallessa vielä 
vuonna 2022.

F
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Monet tositteet ja asiakirjat on 
syytä kuitenkin säilyttää paljon 
pidempään kuin kolme vuotta.

Se on oman etusi mukaista. Koska luovutus-
voitto on lähes aina veronalaista tuloa, kan-
nattaa säilyttää esimerkiksi kaikki kesämökin 
rakennuslaskut. Jos mökki joskus myöhem-
min myydään, pystyy tositteiden avulla sel-
vittämään todellisen hankintamenon. Tietoa 
tarvitaan voiton laskemisessa. 

Tositteiden säilyttämistavasta ei ole mi-
tään säännöksiä. Riittää, että pyydettäessä 
selvitykset voidaan saada paperille. 

MUISTIINPANOT
TULONHANKINNASTA

Pelkkä tositteiden säilyttäminen ei aina 
riitä, vaan tulonhankkimistoiminnasta täy-
tyy pitää muistiinpanoja.

Muistiinpanovelvollisuus koskee niitä tu-
loja, joista ei tarvitse pitää varsinaista kir-
janpitoa. Näitä ovat esimerkiksi maa- ja 
metsätalous, vuokraustoiminta ja arvopa-
perikauppa. 

Yksi vuokralainen ei vielä edellytä muis-
tiinpanojen tekemistä. Tietenkin kaikki tulo- 
ja menotositteet on tällaisestakin vuokraus-
toiminnasta säilytettävä.

Vuoden 2019 verotukseen sovelle-
taan kolmen vuoden muutoksenha-
kuaikaa ja oikaisuaikaa. Kyse on siitä, 
missä ajassa verovelvollinen voi hakea 
muutosta vuoden 2019 verotukseen ja 
missä ajassa Verohallinto voi oikaista 
jo toimitettua verotusta. Kolmen vuo-
den aikaa on sovellettu vuodesta 2017 
alkaen. 

Verohallinto voi oikaista vuoden 

2019 verotusta pääsääntöisesti kol-
men vuoden ajan eli vielä vuoden 2022 
loppuun saakka. Verovelvollisen täytyy 
tehdä oikaisuvaatimus samassa ajassa, 
jos haluaa muutosta vuoden 2019 ve-
rotukseen. Tietyissä tilanteissa Vero-
hallinnolla on kolmea vuotta pidempi 
aika oikaista verotusta verovelvollisen 
vahingoksi. 

Muutoksenhakuaika kolme vuotta

Monella arvopaperivälittäjällä on sähköi-
nen palvelu, jossa säilytetään tiedot vero-
vuoden aikana hankituista ja luovutetuista 
osakkeista sekä saaduista osingoista. Tällai-
nen riittää sijoitustoiminnan muistiinpanoiksi 
ja tositteiksi. H

Muistiinpanovelvollisten täytyy 
säilyttää tositteet kuusi vuotta 
eli vuoden 2025 loppuun.

PÄIVI  KAARI

SEURAAVILLA SIVUILLA 
VEROJURISTIEN 

VINKIT JA NEUVOT 
VEROILMOITUKSEN
 TARKISTAMISEEN.

KAIKKI 
VEROILMOITUS-

OHJEET JA VINKIT 
MYÖS VERKKO-
 SIVUILLAMME: 

www.veronmaksajat.fi/veroilmoitus
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PALKAT JA TYÖKORVAUKSET

Tarkista, että kaikkien työnantajiesi vuodel-
ta 2019 maksamat palkat ja luontoisedut on 
merkitty esitäytetylle veroilmoitukselle. Jos 
tiedot puuttuvat, ilmoita ne. Työnantajan an-
tamalta laskelmalta ilmenee rahapalkkojen 
ja luontoisetujen määrä. 

1.1.2019 jälkeen on työnantajan tai muun 
suorituksen maksajan tullut ilmoittaa mak-
setut palkat luontoisedut, palkkiot, työkor-
vaukset sekä muut ansiotulot tulorekisteriin. 
Myös verovapaat ja veronalaiset kustannus-
ten korvaukset on ilmoitettava. 

Vaikka maksaja ei olisi tietoja ilmoitta-
nut, verovelvollisen vastuulla on ilmoittaa 
tiedot esitäytetyllä veroilmoituksellaan. 
Tulonsaajan on myös pyydettävä maksajaa 
korjaamaan virheelliset tai puuttuvat tiedot 
tulorekisteriin.

Yhtä lailla maksajan on puolestaan ilmoi-
tettava tiedot tulorekisteriin huomattuaan 
puutteellisuuden. Näitä puuttuvia tietoja voi-
vat maksajat siten ilmoittaa vielä esitäytetyn 
veroilmoituksen saavuttuakin.

Huomaa, että voit joutua mak-
samaan veronkorotusta, jos ve-
roilmoituksessa tai muissa vaa-
dituissa tiedoissa on puutteita tai 
virheitä etkä ole oma-aloitteisesti 
korjannut niitä ennen verotuksesi 
päättymistä. Veronkorotus on 
2 prosenttia puuttuvan tulon mää-
rästä, kuitenkin vähintään 
75 euroa. 

 

Palkkatuloja ovat myös tilapäisestä työstä 
saadut palkat tai palkkiot. Myös työkorva-
ukset ilmoitetaan silloin, kun et ilmoita niitä 

liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoi-
tuksella. Työkorvaus on työstä, tehtäväs-
tä tai palveluksesta muuna kuin palkkana 
maksettava korvaus, joka tehdään toimek-
siantosuhteessa.

Jos olet saanut työpanososinkoa ja si-
nulla on holdingyhtiö, tarkista, ettei samaa 
tuloa veroteta sekä palkkana että osinkona.

ELÄKKEET JA ETUUDET

Eläkkeet ja etuudet ovat yleensä valmiina 
esitäytetyllä veroilmoituksella omissa koh-
dissaan. Esimerkiksi Suomesta saadut työ- 
ja yrittäjäeläkkeet, kansaneläkelain mukai-
set eläkkeet ja ansiotulona verotettavat 
vakuutuksiin perustuvat eläkkeet sekä ta-
kuueläkkeet on merkitty valmiiksi esitäyte-
tylle veroilmoitukselle.

Mikäli tietoja puuttuu, ilmoita ne sekä 
etuuden tai eläkkeen määrän lisäksi myös 
maksajan nimi sekä toimitetun ennakonpi-
dätyksen määrä.

Tarkista myös, että maksetut etuudet, 
kuten sairausvakuutuslain mukaiset päivä-, 
äitiys- tai isyysrahat, työttömyyspäivärahat, 
opintorahat ja aikuiskoulutustuet löytyvät 
esitäytetyltä veroilmoitukselta.

ELÄKETULOJEN
JAKSOTUSVAATIMUS
Eläkkeet voidaan verotuksessa jaksottaa, 
jos olet vuonna 2019 saanut takautuvaa 
eläkettä vähintään 500 euroa ja eläke koh-
distuu vähintään kolmen kuukauden ajalta 
verovuotta edeltäneeseen aikaan. Jakso-
tusvaatimus on esitettävä ennen eläkkeen 
maksuvuodelta toimitettavan verotuksen 
päättymistä. Jos olet vaatinut eläketulojen 

jaksottamista jo ennakkoperinnässä ja jak-
sotus on vaatimuksen perusteella huomioitu 
muutosverokorttia laskettaessa ja ennakon-
pidätystä toimitettaessa, sinun ei tarvitse 
vaatia uudelleen jaksotusta. 

TAITEELLISEN JA FREELANCE-
TOIMINNAN TULOT JA
NIIHIN LIITTYVÄT MENOT 

● LOMAKE 11 tai Omavero: 
Tulonhankkimistoiminta

Tulonhankkimistoimintaan liittyvät, esitäy-
tetyltä veroilmoitukselta puuttuvat työkor-
vaukset ilmoitetaan omalla lomakkeellaan.

Tällaisia tuloja ovat esimerkiksi taiteelli-
sesta ja freelancetoiminnasta saadut tulot. 
Myös esimerkiksi yksityisopetuksesta saa-
dut tulot ja järjestysmiesten ja tarjoilijoiden 
palvelurahat ilmoitetaan tällä lomakkeella. 

● LOMAKE 50A tai Omavero

Jos työkorvaukset ovat esitäytetyllä veroil-
moituksella, mutta tiedoissa on virheitä, nii-
hin liittyvät virheet korjataan omalla lomak-
keellaan.

● LOMAKE 10 tai Omavero: 
Apurahat 

Apurahat ja stipendit, jotka on saatu opin-
toja tai tieteellistä tutkimusta tai taiteellista 
toimintaa varten, ovat joko kokonaan ve-
rottomia tai veronalaisia tietyn euromäärän 
jälkeen.

Valtiolta, kunnalta, muulta julkisyhtei-
söltä tai Pohjoismaiden neuvostolta saa-
dut apurahat ovat verottomia ilman ylärajaa. 

ANSIOTULOT
Tämänkeväiseen esitäytettyyn veroilmoitukseen on ilmoitettu 

tulot ensimmäistä kertaa tulorekisterin kautta. Sen vuoksi tiedot 
täytyy tarkistaa erityisen huolellisesti.

LOMAKKEET ● 50A  ● 10  ● 11
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Yksityisen myöntämät apurahat ovat vero-
nalaisia siltä osin kuin niiden yhteismäärä 
yhdessä edellä mainittujen kokonaan ve-
rottomien apurahojen kanssa ylittää meno-
jen vähentämisen jälkeen vuotuisen taiteili-
ja-apurahan määrän. 

Taiteilija-apurahan verovapaa määrä 
vuonna 2019 oli 20 728,44 euroa.

Apurahan tai stipendin verovapaus on 
tarvittaessa selvitettävä. Veronalaiset ja 
verovapaat apurahat ilmoitetaan lomak-
keella 10 tai Omaverossa. Ilmoita lomak-
keella tiedot saamistasi apurahoista, sti-
pendeistä ja tunnustuspalkinnoista. Tällä 
lomakkeella ilmoitetaan myös apurahan tai 
stipendin kohteena olevaan toimintaan liit-
tyvät menot. 

Muulta kuin julkisyhteisöltä tai Pohjois-
maiden neuvostolta saadun apurahan ve-
ronalaista määrää laskettaessa apurahasta 
vähennetään ensin siihen kohdistuvat luon-
nolliset vähennykset. Luonnollisia vähen-
nyksiä ovat esimerkiksi kustannukset opin-
tomateriaalista, apuhenkilöistä, matkoista, 
puhtaaksikirjoituksesta ja muista välittömäs-
ti tutkimustoimintaan liittyvistä menoista.

Jos stipendi tai muu apuraha on annettu 
jotain tiettyä työtä, matkaa tai tutkimusta 
varten, siihen ei kohdisteta muita kuin tähän 
työhön tai tutkimukseen liittyviä menoja. 

Jos kyseessä on ns. elatusapuraha tai 
työskentelyapuraha, joka on tarkoitettu 
elinkustannusten rahoittamiseen, siitä ei 
voida vähentää tutkimustyön kustannuk-
sia, mutta ne voidaan vähentää henkilön 
muista tuloista.

Taiteellisesta työstä johtuneet menot 
eivät edes osaksi kohdistu valtion taiteili-
ja-apurahaan, joka on myönnetty työsken-
telyedellytysten turvaamiseksi ja paranta-
miseksi. Elatus- tai työskentelyapurahaan 
ei siten voida kohdistaa taiteellisen toimin-
nan menoja, vaan ne vähennetään taiteili-
jan muista tuloista. Jos muita tuloja ei ole, 
taiteilijalle vahvistetaan tappio.

TULONTASAUS

● LOMAKE 50A tai Omavero 

Tulontasauksen toimittamista on 
vaadittava ennen verotuksen 
päättymistä. Verotuksen päätty-
mispäivä on henkilökohtainen. 
Verotus voi päättyä verovuotta 
seuraavan vuoden toukokuun ja 
lokakuun välisenä aikana, suurim-
malla osalla kuitenkin jo kesällä. 

Voit vaatia autoedun arvon alentamista, 
jos edun arvo on ennakonpidätyksessä 
huomioitu suuremmasta arvosta. Alen-
nusta kannattaa vaatia, jos yksityisajoa 
on vuodessa alle 18 000 kilometriä eli 
keskimäärin alle 1 500 km/kk.

Verohallinto vahvistaa vuosittain taval-
lisimpien luontoisetujen verotusarvot. 

Autoedun arvo lasketaan yleensä 
kaavamaisesti siten, että esimerkiksi
■ ikäryhmässä A ns. perusarvoon 
lisätään vuonna 2019 joko 270 euroa 
(vapaa autoetu) tai 105 euroa 
(käyttöetu) ja
■ ikäryhmässä B joko 285 euroa 
(vapaa autoetu) tai 120 euroa
(käyttöetu).

Jos yksityisajoja on vähän, autoedun 
arvo kannattaa vaatia laskettavaksi 
käyttäen edellä kerrotun kiinteän arvon 
sijasta kilometrikohtaista arvoa siten, 
että perusarvoon lisätään
■ ikäryhmässä A 18 senttiä/yksityiskilo-
metri (vapaa autoetu) tai 7 senttiä/yksi-
tyiskilometri (käyttöetu) ja 

■ ikäryhmässä B 19 senttiä/yksityiskilo-
metri (vapaa autoetu) tai 8 senttiä/yksi-
tyiskilometri (käyttöetu) vuonna 2019.

Yksityisajojen määrästä on pyydettäes-
sä esitettävä ajopäiväkirja tai muu luo-
tettava selvitys. 

Voit vaatia autoedun arvon alentamis-
ta myös, jos sinulla on työajoja yli 
30 000 kilometriä vuodessa.  

ESIMERKKI

Sinulla on vapaana autoetuna vuonna 
2019 käyttöönotettu auto. Yksityisajoja 
on 800 kilometriä kuussa. Edun arvo 
kuukaudessa on 500 euroa.

Vähennä tästä 500 eurosta vapaan 
autoedun kiinteä arvo 270 euroa
(500 – 270 = 230) ja lisää 
kilometrikohtainen arvo 
(800 x 0,18 = 144 + 230 = 374), jolloin 
autoedun arvoksi jää 374 euroa.

Autoedun arvonalennus

Voit vaatia tulontasausta, jos olet saanut 
vuonna 2019 kertasuorituksena vähintään 
2 500 euron suuruisen ansiotulon, joka on 
kertynyt etu- tai jälkikäteen kahdelta tai use-
ammalta vuodelta. Lisäksi edellytetään, että 
tulo on vähintään neljäsosa vuoden 2019 
kaikkien ansiotulojen yhteismäärästä, josta 
on vähennetty tulonhankkimiskulut.

Jos olet vaatinut tulontasausta jo ennak-
koperinnässä ja tulontasaus on vaatimuk-
sen perusteella huomioitu muutosverokort-
tia laskettaessa ja ennakonpidätystä toimi-
tettaessa, sinun ei tarvitse vaatia uudelleen 
tulontasausta.

ENNAKONPIDÄTYKSET
● LOMAKE 50A tai Omavero: 
Ansiotulot ja niistä 
tehtävät vähennykset

Tarkista palkoista ja palkkioista pidätetyt 
verot eli ennakonpidätykset esitäytetyltä 
veroilmoitukselta. Mikäli sinulla on korjat-
tavaa ennakonpidätyksiin verrattuasi niitä 
palkkalaskelmiin, ilmoita korjaukset Oma-
verossa tai lomakkeella 50A Ansiotulot ja 
niistä tehtävät vähennykset.

Jos korjaat tietoja, ilmoita lisäksi maksa-
jan nimi, Y-tunnus tai henkilötunnus maksa-
jan antamalta palkkatositteelta sekä palkan 
ja luontoisetujen määrä.

Verohallinnon tiedossa olevat maksetut 
ennakonpidätykset, ennakot ja lisäennakot 
ovat esitäytetyllä veroilmoituksella. H

MERJA-LI ISA HUOLMAN-LAKARI
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PALKKATULO JA
VEROSOPIMUKSET

Ulkomaan työskentelystä yksityi-
seltä sektorilta saatu palkkatulo 
voi olla Suomessa kokonaan 
verotonta.

Usein ulkomaan palkka on verotonta Suo-
messa niin sanotun kuuden kuukauden 
säännön perusteella. Mikäli henkilö kuuluu 
Suomen sosiaaliturvaan ulkomaankomen-
nuksen ajan, ulkomaan työskentelystä mak-
setun palkan tai ns. vakuutuspalkan perus-
teella joudutaan kuitenkin maksamaan Suo-
meen sairausvakuutusmaksu, joka vuonna 
2019 oli 1,54 %.

Yksityisoikeudelliseen työsuhtee-
seen perustuvasta palkasta saate-
taan mahdollisesti verottaa myös 
työntekovaltiossa.

Kun työntekovaltiolla on verotusoikeus, 
sinne on yleensä annettava myös veroil-
moitus.

Ulkomaantyötulojen verotukseen vaikut-
taa Suomen ja työntekovaltion välinen mah-
dollinen verosopimus ja sen sisältö. Näillä 
sopimuksilla ja lailla kansainvälisen kaksin-
kertaisen verotuksen poistamisesta este-
tään kaksinkertainen verotus.

Vuoden 2019 lopussa Suomella oli voi-
massa verosopimus lähes 80 valtion kanssa. 

KUUDEN KUUKAUDEN SÄÄNTÖ

Kuuden kuukauden säännön perusteella 
ulkomailla tehdystä työstä maksettu palk-
ka on verotonta Suomessa, mikäli kaikki 
seuraavat ehdot täyttyvät: 

■ Työskentely ulkomailla kestää yhtä-
jaksoisesti vähintään kuusi kuukautta.

■ Suomen ja työskentelyvaltion välinen 
verosopimus ei estä palkan verottamista 
työskentelyvaltiossa. 

■ Työntekijä ei oleskele Suomessa 
enempää kuin keskimäärin kuutena 
päivänä kuukaudessa ulkomaantyöskente-
lyn aikana. 

■ Työnantaja ei ole suomalainen julkis-
yhteisö, Finpro ry eikä työtä tehdä suoma-
laisessa laivassa tai lentokoneessa.

KAKSINKERTAISEN
VEROTUKSEN POISTAMINEN

HYVITYSMENTELMÄ: Jos kuuden kuukau-
den sääntö ei sovellu ulkomaanpalkkaan ja 
työskentelyvaltio on verottanut tuloja, kak-
sinkertainen verotus poistetaan Suomessa 
yleensä hyvitysmenetelmällä. Suomen ol-
lessa verosopimuksen mukainen asuinval-
tio Suomi verottaa ulkomaantulosta, mutta 
vähentää verosta tuloverot, jotka verovel-
vollinen osoittaa maksaneensa työskente-
lyvaltiossa.

Jos Suomessa verokanta on esimerkik-
si 30 prosenttia, mutta ulkomainen vero on 
suurempi, Suomessa voidaan hyvittää kui-
tenkin vain 30 prosenttia.

VAPAUTUSMENETELMÄ: Joissain veroso-
pimuksissa, esimerkiksi Pohjoismaiden välil-
lä solmitussa verosopimuksessa, Suomi on 
sitoutunut ns. progressioehtoiseen vapau-
tusmenetelmään. Tällöin esimerkiksi Ruot-
sissa ansaitusta palkasta ei makseta veroa 
Suomessa, mutta ulkomaan työskentelystä 
ansaittu tulo otetaan huomioon määrättäes-
sä sitä verokantaa, jota Suomessa sovelle-
taan verovelvollisen ansiotulon verotukses-
sa. Ruotsiin maksetulla verolla ei ole Suo-
men verotuksessa merkitystä. Ulkomaantulo 
siis tässä tapauksessa kiristää työntekijän 
mahdollisesti ansaitsemien muiden ansio-
tulojen verotusta Suomessa. 

TARKISTA VEROSOPIMUKSEN
MUKAINEN ASUINVALTIO

Suomella ei ole verotusoikeutta 
yksityiseltä sektorilta saatuun ul-
komaan palkkatuloon, jos työs-
kentelyvaltiosta on tullut ulkomail-
le muutettuasi verosopimuksen 
mukainen asuinvaltiosi. 

Mikäli olet Suomessa edelleen yleisesti ve-
rovelvollinen, olet kuitenkin velvollinen an-
tamaan tietoja Suomeen ulkomailla ansai-
tusta palkasta, vaikkei Suomi verottaisikaan 
tuloa.

SELVITÄ ULKOMAILLE
MAKSETTU VERO

Jos olet ollut töissä ulkomailla, ilmoita ulko-
mailta saamasi palkat ja luontoisedut sekä 
ulkomailla palkkatulostasi maksamat verot 

ULKOMAAN PALKKA- 
JA ELÄKETULOT

Ulkomaantyötulojen verotukseen vaikuttaa 
Suomen ja työntekovaltion välinen mahdollinen 

verosopimus ja sen sisältö.
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euroina ja laskettuna joko maksupäivän 
kurssiin tai Euroopan keskuspankin vahvis-
tamaan vuoden 2019 keskikurssiin.

Siinä tapauksessa, että kuuden 
kuukauden sääntö ei sovellu ulko-
maantyötuloon, sekä Suomi että 
työskentelyvaltio saattavat verot-
taa kyseisen tulon. Tämän vuok-
si on tärkeää, että lomakkeella il-
moitetaan ulkomaille maksetun 
veron määrä ja vaaditaan kaksin-
kertaisen verotuksen poistamista. 
Voit vaatia vähennettäväksi ve-
ronalaiseen ulkomaantyötuloon 
kohdistuvat tulonhankkimiskulut.

Ulkomaanpalkkaan liittyvät eläke- tai työttö-
myysvakuutusmaksut voi vaatia vähennet-
täviksi Omaverossa tai lomakkeella 50A, 
mikäli tiedot puuttuvat esitäytetyltä veroil-
moitukseltasi.

ULKOMAAN ELÄKETULOT

Jos saat eläketuloa ulkomailta, ilmoita ulko-
mailta maksettu bruttoeläke sekä ulkomail-
la eläketulostasi maksetut verot euroina ja 
laskettuna joko maksupäivän kurssiin tai 
Euroopan keskuspankin vahvistamaan vuo-
den 2019 keskikurssiin. 

Muuna valuuttana kuin euroina saadus-
ta eläketulosta voi vähentää pankin peri-
mät valuutan vaihtamiseen liittyvät kulut. 
Valuutanvaihtokuluina voi vähentää joko 
todelliset kulut selvityksen perusteella tai 
60 euroa vuodessa ilman muuta selvitystä.

Ilmoita kulut kuitenkin vain, jos ne ovat 
yhteensä yli 60 euroa vuodessa, koska Ve-
rohallinto vähentää verotuksessa eläkkeen 
määrästä valuutanvaihtokuluja 60 euroa. H

Verohallinto saa suorasiirtona tie-
dot Ruotsista maksettavista eläk-
keistä ja vähentää viran puolesta 
valuutanvaihtokulut 60 euroa. 

HANNA SILANDER

  
● LOMAKE 16A tai Omavero: 
Ulkomaan palkka- ja eläketulot 
● LOMAKE 16A tai Omavero: 
Ulkomaan palkan tulonhankkimiskulut
● LOMAKE 50A tai Omavero: 
Ulkomaanpalkkaan liittyvät eläke- 
tai työttömyysvakuutusmaksut 

Softa SuperStore Finland Oy
PL 55, 00921 Helsinki, P: 09-3424 370

email: myynti@softasuperstore.com

Acronis True Image 2020 ESD 3xPC......67 €
Adobe Acrobat DC Pro Win&Mac ML .204 €
Adobe Creative Cloud for teams IE alk...814 €
Adobe InDesign CC for teams ML alk .....359 €
Adobe Photoshop CC for teams ML alk ..359 €
AutoCAD 2020 Win&Mac 3YR ............4739 €
AutoCAD LT 2021 Win&Mac 1YR ........428 €
Corel PaintShop Pro 2020 ML ESD .......59 €
CorelDRAW 2020 Graph Suite 1YR ....269 €
F-Secure Freedome 1YR 3 Devices .......21 €
F-Secure Internet Security 1.5YR 1xPC 23 €
F-Secure Internet Security 1YR 3xPC .. 32 €
F-Secure PSB Computer Prot ESD.......45 €
F-Secure SAFE ESD 1YR 3 Devices.......34 €
F-Secure TOTAL ESD 1YR 3 Devices.....59 €

Etsitkö kenties jotain muuta softaa? Soita tai meilaa
meille tarjouspyyntösi, niin saat pian tarjouksemme!

Suomen vanhin 
atk-ohjelmistojen nettikauppa

jo yli 650.000 tuotenimikettä!

Markzware IDMarkz Mac 1YR Subs.....148 €
MindManager 2020 Win ESD 1YR........119 €
Office 2013 Professional FIN ESD.......169 €
Office 2016 Pro Win FIN ESD ..............319 €
Office 2019 Home & Buss ML ESD .....239 €
Office 2019 Pro Win10 FIN ESD ..........439 €
Office 365 Business ESD 1YR CSP ....126 €
Office 365 Home Prem ESD 1YR...........85 €
Office 365 Pro Plus ESD 1YR CSP......168 €
pdf2cad Win ESD ..................................179 €
progeCAD 2020 Professional ESD......266 €
SketchUp Pro 2020 Win&Mac ESD .....269 €
Vectorworks 2020 Pro Landmark.......2840 €
ViewCompanion Pro ESD ......................62 €
V-Ray Next for SketchUp ESD 1YR.....315 €

Kaikki yo. hinnat alv0%. Oikeudet muutoksiin pidetään.

New 
CorelDRAW 2020 Graphics Suite

Professional graphic design software
Welcome to our fastest, smartest, 
and most connected graphics suite ever.

Lahjaverokirja
Lahjaverokirja on selkeä, 
käytännönläheinen opas 
lahjoituksen hoitamiseen alusta 
loppuun. Kirjasta saat neuvoja 
muun muassa käteisen rahan, 
pörssiosakkeiden, asunnon ja 
yrityksen lahjoittamiseen.

Tarjolla on konkreettisia 
esimerkkejä eri vaihtoehtojen 
vaikutuksesta lahjaveron 
määrään sekä vinkkejä, jotka 
helpottavat lahjoittamisen verosuunnittelua. Lahjaverokirja 
sisältää myös lahjoittamisen oikeudelliset perusasiat, 
lahjoittamiseen liittyvää oikeuskäytäntöä sekä perustiedot 
hallintaoikeudesta ja alihintaisesta kaupasta.

Oppaan on kirjoittanut Veronmaksajain Keskusliiton 
lakimies Tuomo Lindholm.

Jäsenhinta 27 €(norm. 32 €)

Tilaa soittamalla 03010 5511, lähetä sähköpostia osoitteeseen  
jasenrek@veronmaksajat.fi tai tilaa osoitteesta www.veronmaksajat.fi/ 

verkkokauppa. Hinnat voimassa toistaiseksi. Hintoihin lisätään lähetyskulut  
5 € / lähetys. Toimitukset vain kotimaahan. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
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Verottaja vähentää ilman eri selvitystä palk-
katulosta tulonhankkimiskuluna viran puo-
lesta 750 euroa, kuitenkin enintään vuotui-
sen palkkatulon määrän.

Kustannusten selvittämiseksi ei 
siis kannata nähdä vaivaa, jos to-
delliset tulonhankkimiskulusi eivät 
ylitä 750 euroa. Ilmoita verottajalle 
yhteissummaltaan 750 euroa ylit-
tävät kulusi täysimääräisenä vä-
hentämättä niistä kaavamaista tu-
lonhankkimisvähennystä.

Vaatimiesi kulujen on liityttävä palkkatuloje-
si hankintaan. Pidä tallessa tulonhankkimis-
kuluihin liittyvät tositteet. Verohallinto voi 
pyytää ne nähtäväksi.

Alla on esimerkkejä yleisimmistä kuluista.

TYÖHUONEVÄHENNYS

Jos työnantajasi ei ole järjestänyt sinul-
le työpistettä tai -huonetta tai työhösi liit-
tyy huomattavasti kotona tehtävää työtä ja 
näistä syistä käytät itse hankkimaasi työtilaa 
palkkatyösi tekemiseen, voit vähentää siitä 
johtuvia kuluja.

Mikäli olet hankkinut työskentelyäsi var-
ten erillisen työtilan, voit vähentää sen todel-
liset kustannukset, kuten vuokran tai vastik-
keen. Voit vähentää myös muita työtilasta 
maksamiasi kuluja, esimerkiksi sähkö-, läm-
mitys-, korjaus- tai siivouskuluja.

Jos työskentelet kotonasi, todellisten työ-
huonekulujen selvittäminen voi olla hanka-
laa. Tällöin todellisten kulujen sijasta voit vä-
hentää Verohallinnon yhtenäistämisohjeiden 
mukaisen kaavamaisen työhuonevähennyk-
sen seuraavasti:

1. Niille, joille työnantaja ei ole järjestänyt 
työpistettä tai -huonetta ja jotka käyttävät 
työhuonetta kotonaan pääansiotulonsa 
hankkimiseen (esimerkiksi freelancer-toi-
mittajat), 900 euroa/vuosi.
2. Niille, joille työantaja on järjestänyt työ-
paikalle työpisteen tai -huoneen, mutta 
jotka tekevät etätyötä kotona yli 50 % ve-
rovuoden työpäivien kokonaismäärästä, 
900 euroa/vuosi.
3. Niille, joille työnantaja on järjestänyt 
työpaikalle työpisteen tai huoneen, mutta 
jotka tekevät etätyötä kotona enintään 
50 % verovuoden työpäivien kokonais-
määrästä, 450 euroa/vuosi.
4. Niille, jotka käyttävät työhuonetta koto-
naan osapäiväisesti pääansiotulojen taik-
ka huomattavien tai pysyvien sivutulojen 
hankkimiseen (esimerkiksi oppilaitosten 
opettajat ja sivutoimiset isännöitsijät), 450 
euroa/vuosi.
5. Niille, jotka käyttävät työhuonetta koto-
naan satunnaisten sivutulojen hankkimi-
seen, 225 euroa/vuosi.

Jos molemmat aviopuolisot käyttävät työ-
huonetta kotonaan osapäiväisesti pääansio-
tulojen tai pysyväisluontoisten sivutulojen 
hankkimiseksi, kaavamaisen vähennyksen 
määrä on puolisoilla yhteensä 675 euroa/
vuosi.

Jos verovelvollinen käyttää työ-
huonetta myös muiden tulojen, 
kuten esimerkiksi maatalouden 
ja metsätalouden tulojen tai pää-
omatulojen hankintaan, voidaan 
työhuonevähennys tehdä myös 
näistä tuloista.

Kaikissa tulolähteissä ja tulolajeissa myön-
nettyjen kaavamaisten työhuonevähennys-

ten yhteismäärä voi olla enintään 900 euroa 
verovuodessa, jos verovelvollinen ei esitä 
selvitystä suuremmista todellisista kustan-
nuksista.

AMMATTIKIRJALLISUUS
JA TYÖVAATTEET
Toimialaasi tai ammattiasi käsittelevien kir-
jojen ja ammattilehtien hankintakustannuk-
set voivat olla vähennyskelpoisia tulonhank-
kimismenoja. Edellytyksenä on, että tällai-
sen ammattikirjallisuuden hankkiminen on 
tarpeellista työn edellyttämän ammatillisen 
pätevyyden tai ammattitaidon ylläpitämisek-
si. Sanoma- ja aikakauslehtien hankintakus-
tannukset ovat yleensä vähennyskelvotto-
mia elantomenoja.

Työvaatteet ovat vähennyskel-
poisia, jos työ edellyttää esimer-
kiksi suojavaatteita taikka vaat-
teet likaantuvat tai kuluvat työn 
vuoksi tavanomaista enemmän tai 
jos työvaatteita ei voi käyttää va-
paa-ajalla (esimerkiksi sotilaan, 
poliisin tai papin virkapuvut).

Jos työnantajasi hankkii sinulle työpuvut tai 
suojavaatteet, et voi saada vaatteiden hank-
kimiskuluista vähennystä. Jos työnantaja 
kustantaa vain osan työvaatteiden hankin-
takuluista, voit saada vähennyksen itselle-
si maksettavaksi jääneiden kustannusten 
osalta.

TYÖVÄLINEET

Jos olet itse joutunut hankkimaan ja pitä-
mään kunnossa työssä tarvitsemiasi työ-
kaluja, koneita ja laitteita, saat vähentää 
palkkatulostasi niistä aiheutuneet kustan-

PALKANSAAJAN 
TULONHANKKIMISKULUT

Palkkatulojen hankkimisesta aiheutuneet menot ovat 
verotuksessa vähennyskelpoisia.

LOMAKKEET ● 1D  ● 19   ● 50A  
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nukset. Vähennyskelpoisia ovat välineiden 
hankinta-, huolto- ja korjausmenot. Tyypilli-
siä aloja, joissa työntekijä käyttää omia työ-
välineitään, ovat esimerkiksi rakennusala, 
käsityöammatit ja taiteen harjoittaminen.

Kunnossapitomenot ja pienehköjen työ-
kalujen ja laitteiden hankintamenot vähen-
netään sinä vuonna, jona ne on maksettu. 
Jos työvälineen todennäköinen taloudelli-
nen käyttöaika on yli kolme vuotta, han-
kintameno vähennetään poistoina. Poisto 
tehdään esinekohtaisesti ja sen määrä on 
enintään 25 % menojäännöksestä.

Jos työvälineen hankintameno on 
enintään 1 000 euroa, katsotaan 
sen todennäköisen taloudellisen 
käyttöajan yleensä olevan enin-
tään kolme vuotta ja vähennys 
tehdään kerralla. Verotuskäytän-
nössä on hyväksytty poistamatta 
olevan hankintamenon vähentä-
minen kerralla sinä vuonna, jona 
se on edellisten vuosien poisto-
jen myötä laskenut 1 000 euroon 
tai sen alle. 

VÄHENNYS TIETOKONEESTA

Jos käytät omaa tietokonetta palkkatyös-
säsi, voit vähentää sen hankintahinnasta 
työkäyttöä vastaavan osan.

Muista ilmoittaa
tulonhankkimiskulut!
● LOMAKE 1D tai Omavero: 
Tulonhankkimismenoina 
vähennettävät matkat
● LOMAKE 19 tai Omavero: 
Työasuntovähennys
● LOMAKE 50A tai Omavero: Muut 
palkkatulojen tulonhankkimismenot

Tulonhankkimiskulut on muistettava 
ilmoittaa itse, sillä ne puuttuvat esi-
täytetyltä veroilmoitukselta ainakin 
osittain jopa silloin, kun ne on huo-
mioitu verokorttisi ennakonpidätys-
prosentissa.

Tulonhankkimiskulujenkin ilmoit-
taminen verottajalle hoituu helposti 
Omavero-palvelussa. Vaihtoehtoisesti 
voit korjata tiedot erillisillä paperilo-
makkeilla, jotka on mainittu esitäyte-
tyllä veroilmoituksella kunkin tiedon 
kohdalla.

Jos tietokoneen pääasiallinen 
käyttö liittyy palkkatulonhankin-
taan, on koko hankintameno vä-
hennyskelpoinen.

Vähäinen yksityiskäyttö ei silloin vaikuta 
vähennykseen. Jos voit esittää selvitystä 
tietokoneen jonkinlaisesta käytöstä työ-
tehtäviisi, saat vähentää hankintahinnasta 
puolet.

Tulonhankinnassa käytetyn tietoliiken-
neyhteyden käytön kuluista vähennys voi-
daan myöntää samoja prosenttiosuuksia ja 
periaatteita noudattaen kuin tietokoneiden 
hankintamenoa vähennettäessä.

Enintään 1 000 euroa maksanut laite vä-
hennetään kerralla ja sitä kalliimmat ja yli 
kolme vuotta käytettävät laitteet vuotuisi-
na poistoina. Vuotuinen poistoprosentti on 
enintään 25 %.

ESIMERKKI
Poisto
Tietokoneen ostohinta on 2 500 euroa. 
Työnantajan todistuksen mukaan työnteki-
jä tarvitsee kotitietokonetta työtehtäviensä 
tekemiseen satunnaisesti. Vähennyskel-
poista on silloin puolet hankintahinnasta 
eli 1 250 euroa.

Ensimmäisenä vuonna poisto on 0,25 x 
2 500 euroa = 625 euroa, josta vähennyk-
seksi hyväksytään puolet eli 312,50 euroa. 
Toisena vuonna poisto olisi 25 % jäljellä ole-
vasta 1 875 eurosta (2 500 - 625) eli 468,75 
euroa, josta jälleen hyväksytään vähennyk-
seksi puolet eli 234,38 euroa jne.

Loppu hankintamenosta vähennetään 
kerralla sinä vuonna, jona se on edellisten 
vuosien poistojen myötä laskenut 1 000 eu-
roon tai sen alle.

KOULUTUKSEN
KUSTANNUKSET

Voit vähentää ammattitaidon ylläpitämisek-
si ja täydentämiseksi tarpeellisen lisäkou-
lutuksen kustannukset. Vähennyskelpoisia 
kustannuksia ovat mm. kurssimaksu, mate-
riaali-, matka- ja majoituskulut.

Sinun on tullut hankkia alan peruskoulu-
tus jo aiemmin tai pätevöityä työssä siten, 
että lisäkoulutuksella et tähtää uuteen am-
mattiin, vaan koulutus täydentää sinulla jo 
olevaa ammattitaitoa. Voit vähentää kulut, 
jos tarvitset näitä uusia tietoja ja taitoja juuri 
siinä työssä, jossa toimit jo ennen koulutusta.

Myös normaaliin urakehitykseen eli työ-
tehtävien tavanomaiseen kehittymiseen 

työnantajan palveluksessa tähtäävän kou-
lutuksen kustannukset ovat yleensä vähen-
nyskelpoisia tulonhankkimismenoja. Niinpä 
vähennyskelpoisia ovat koulutuskustannuk-
set, jotka aiheutuvat työntekijän nykyisen 
työtehtävän kehittymisestä ja muuttumises-
ta tai hänen siirtymisestään nykyisiin työteh-
täviin rinnastuviin tehtäviin saman työnan-
tajan tai samaan konserniin kuuluvan työn-
antajan palveluksessa.

TYÖMATKAT ILMAN 
PÄIVÄRAHAA

Jos olet tehnyt tilapäisen työmat-
kan, josta työnantajasi olisi voinut 
maksaa sinulle verovapaata päi-
värahaa, mutta ei ole kuitenkaan 
maksanut, voit tehdä verotukses-
sa vähennyksen, joka on matkas-
ta aiheutuneiden ylimääräisten 
elantokustannusten suuruinen.

Työmatka on pitänyt tehdä erityiselle työn-
tekemispaikalle – siis muulle kuin vakitui-
selle tai toissijaiselle työntekemispaikalle. 
Edellytyksenä on, että erityinen työnteke-
mispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä 
joko palkansaajan varsinaisesta työpaikas-
ta tai asunnosta riippuen siitä, kummasta 
matka on tehty, ja yli 5 kilometrin päässä 
sekä varsinaisesta työpaikasta että asun-
nosta.

Työmatkan on lisäksi oltava tilapäinen. 
Tilapäisenä työskentelynä pidetään enin-
tään kolme vuotta kestävää työskentelyä 
samassa työntekemispaikassa. Jos työs-
kentely kestää pidempään, palkansaajalle 
muodostuu työntekemispaikalle varsinai-
nen työpaikka.

Vähennyksen määrä on joko to-
dellisten lisääntyneiden elan-
tokustannusten suuruinen tai 
Verohallinnon yhtenäistämisoh-
jeissaan esittämän kaavamaisen 
vähennyksen suuruinen.

Kaavamaisen vähennyksen määrät 
ovat vuonna 2019 seuraavat:

-  yli 6 tuntia kestäneeltä 
 matkalta 15 euroa ja
-  yli 10 tuntia kestäneeltä matkalta 
 28 euroa vuorokaudessa.

Kaavamaisen vähennyksen saamiseksi on 
pystyttävä selvittämään se, mistä tai miten 
lisääntyneet elantomenot ovat syntyneet, F

tt4_20s49-88Veroilmoitus.indd   59 6.4.2020   15.52



TALOUSTAITO  4 | 2020  

60

● LOMAKE 50A tai Omavero

VERONMAKSUKYVYN
ALENTUMISVÄHENNYS

Veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen 
voi saada, jos verovelvollisen maksukyky 
on hänen ja hänen perheensä käytettävissä 
olevat tulot ja varallisuus huomioiden olen-
naisesti alentunut jonkin poikkeuksellisen 
tapahtuman vuoksi. Näitä ovat esimerkiksi 
elatusvelvollisuus, työttömyys ja sairaus. Vä-
hennys voidaan myöntää, vaikka veronmak-
sukyvyn alentumisperuste on syntynyt vasta 
verotusvuonna.

Jos vaadit vähennystä pelkästään 
sairauskulujen perusteella, omien 
ja perheenjäsentesi yhteenlasket-
tujen sairauskulujen on oltava vä-
hintään 700 euroa, ja niiden on 
oltava samalla vähintään kymme-
nen prosenttia ansio- ja pääoma-
tulojesi yhteismäärästä, josta on 
vähennetty tulonhankkimiskulut.

Vaikka nämä edellytykset täyttyisivätkin, vä-
hennys on harkinnanvarainen. Harkintaan 
vaikuttavat omat sekä puolison tulot ja varat. 
Vähennys ansiotuloista, joista on vähennet-

ty tulonhankkimiskulut, on enintään 1 400 
euroa.

Vähennysvaatimus on perusteltava, mutta 
älä liitä menotositteita mukaan, vaan säily-
tä ne.

MAKSETUT
ELATUSMAKSUT

Suoraan valtionverosta vähennettävän ela-
tusvelvollisuusvähennyksen saa sellainen 
verovelvollinen, joka on verovuoden aikana 
maksanut tuomion tai sosiaaliviranomaisen 
vahvistaman sopimuksen perusteella ala-
ikäiselle lapselle elatusapua.

Alaikäisenä pidetään lasta, joka ei ole 

MUITA VÄHENNYKSIÄ

mutta elantomenojen todellista määrää ei 
tarvitse selvittää.

TYÖMATKAT ILMAN
KILOMETRIKORVAUSTA

Jos olet tehnyt tilapäisen työmat-
kan, josta työnantajasi olisi voinut 
maksaa sinulle verovapaata mat-
kustamiskustannusten korvausta, 
mutta ei ole kuitenkaan maksanut, 
voit vähentää verotuksessasi mat-
kasta aiheutuneet matkustamis-
kustannukset.

Tilapäisestä työmatkasta aiheutuneet mat-
kustamiskustannukset vähennetään ilman 
omavastuuosuutta ja ylärajaa. Kulut vähen-
netään käytetystä kulkuneuvosta tosiasialli-
sesti aiheutuneiden kustannusten mukaan. 
Omaa autoa käytettäessä vähennys on 
muun selvityksen puuttuessa 0,25 euroa/km 
ja käyttöetuautoa käytettäessä 0,10 euroa/
km. Vapaan autoedun auton käyttämises-
tä tilapäiseen työmatkaan ei vähennystä 
myönnetä, koska vapaan autoedun saa-
neelle ei aiheudu kuluja eikä työajo vaikuta 
autoedun arvon laskentaan.

TYÖASUNTOVÄHENNYS

Jos työskentelet vakituisesti eri paikkakun-
nalla kuin sillä, missä sinulla on yhteinen koti 
puolisosi ja/tai alaikäisen lapsesi kanssa, ja 
vuokraat työskentelypaikkakunnalta itsel-
lesi työasunnon, voit saada työasuntovä-

hennyksen. Edellytyksenä vähennykselle 
on, että vakituinen asuntosi sijaitsee yli 
100 kilometrin etäisyydellä sekä työasun-
nosta että siitä varsinaisesta työpaikasta, 
jonka sijainnin vuoksi työasunto on hankittu. 
Työasuntovähennys liittyy aina työssäkäyn-
tiin varsinaisella työpaikalla.

Jos työnantajasi on järjestänyt sinulle 
työskentelypaikkakunnaltasi asunnon (työ-
suhdeasunto), voit myös sen perusteella 
saada työasuntovähennyksen. Sen sijaan 
omistusasunnon perusteella ei voi tehdä 
työasuntovähennystä.

Puolisoista vain toinen voi saada työasun-
tovähennyksen samalta ajalta.

Jos olet perheetön, voit saada 
työasuntovähennyksen vain, jos 
sinulla on samanaikaisesti (vähin-
tään) kaksi varsinaista työpaikkaa 
ja tästä johtuen kaksi asuntoa.

Vähennyksen määrä on verovuonna 2019 
enintään 450 euroa täydeltä kalenteri-
kuukaudelta, ei kuitenkaan enempää kuin 
työasunnosta maksamasi vuokran verran. 
Työsuhdeasunnosta vähennyksenä myön-
netään enintään asunnon luontoisetuarvoa 
vastaava määrä. (Tällöinkin enimmäismäärä 
on kuitenkin 450 euroa.)

Työasuntovähennystä ei myönnetä, jos 
olet saanut verovuonna toisella paikka-
kunnalla asumiseen liittyvää verovapaata 
korvausta tai etuutta (esim. asumistukea). 
Työasuntovähennyksen määrää pienentävät 
mahdolliset muut vähennykset, joihin sinulla 
on oikeus verovuoden verotuksessa kysei-
sen asunnon käytön perusteella.

Poikkeuksena on kotitalousvähennys, 
joka ei vaikuta työasuntovähennyksen mää-
rään. H

TERO HÄMEENAHO

Rakennusalan 
ateriakorvaus

Jos työskentelet rakennus-, maanra-
kennus- tai metsäalalla eikä sinulla ole 
varsinaista työntekemispaikkaa, sinul-
la on oikeus verovapaaseen päivära-
haan tai sitä vastaavaan vähennyk-
seen vain niiltä vuorokausilta, jolloin 
olet yöpynyt työmatkalla.

Voit kuitenkin vaatia verotuksessa 
kotoa tehdyistä päivittäisistä työmat-
koista ateriakorvauksen suuruisen 
vähennyksen. Tämä edellyttää, ettei 
työnantajasi ole maksanut sinulle ate-
riakorvausta tai päivärahaa, antanut 
lounasseteleitä eikä järjestänyt ruo-
kailua työntekemispaikalla tai sen vä-
littömässä läheisyydessä. Lisäksi eri-
tyisellä työntekemispaikalla työsken-
telyn on oltava tilapäistä. Tilapäinen 
työskentely samassa kohteessa voi 
kestää enintään 3 vuotta.

Ateriakorvaus on 10,50 euroa työ-
päivältä vuonna 2019. Jos työnantaja 
on maksanut ateriakorvausta pienem-
män määrän, vähennyksen määrää 
pienennetään työnantajan samas-
ta matkasta maksamien korvausten 
määrällä. 
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VERONMAKSUKYVYN 
ALENTUMISVÄHENNYS
■  Harkinnanvarainen
■  Vähennysperusteina esimerkiksi 
 elatus, työttömyys, sairaus
■  Vähennykseen vaikuttavat vero-
 velvollisen sekä perheen tulot ja varat
■  Enintään 1 400 e
■  Vähennetään ansiotuloista

ELATUSMAKSUVÄHENNYS
■  Enintään 80 e/alaikäinen lapsi
■  Vähennetään suoraan verosta
■  Maksujen pitää perustua tuomioon 
 tai sosiaaliviranomaisten vahvistamaan  
 sopimukseen

LAHJOITUSVÄHENNYS
■  Lahjoitus korkeakoululle tai 
 yliopistolle tiedettä tai taidetta varten
■  Lahjoituksen suuruus vähintään 850 e  
 ja enintään 500 000 e
■  Vähennetään ansiotuloista
  

ennen vuoden 2019 alkua täyttänyt 17 vuot-
ta. Vähennys on 1/8 maksetusta elatusavus-
ta, kuitenkin enintään 80 euroa lasta koh-
den.

Maksamasi elatusmaksut näkyvät valmii-
na esitäytetyllä veroilmoituksella, mutta ai-
noastaan silloin, kun olet ilmoittanut nämä 
aiemmin hakiessasi muutosverokorttia.

MUUT VÄHENNYKSET

■ Tulonhankkimisvähennys, eläketulovä-
hennys, invalidivähennys, merityötulovä-
hennys, opintorahavähennys, ansiotulo-
vähennys, perusvähennys ja työtulovä-
hennys on laskettu valmiiksi esitäytetyn 
veroilmoituksen tietojen perusteella. 
Jos korjaat ja lisäät esitäytetyssä veroil-
moituksessa olleita tulo- ja vähennystie-
toja, näidenkin vähennysten suuruus voi 
muuttua. Saat myöhemmin uuden verotus-
päätöksen, josta näet vähennysten suu-
ruuden. 
■ Jos on aloittanut opintonsa 1.8.2005–
30.7.2014 ja suorittanut ne määräajassa, 
saa takaisin maksamastaan opintolainasta 

MATKAKULUT
Matkakulujen ilmoittamisessa on tärkeää osata valita oikea 

veroilmoituksen kohta, jossa tietoja ilmoitetaan.

Jos veroilmoituksellasi on matkakuluja kos-
kevia tietoja esitäytettynä, muista tarkistaa, 
että tiedot ja vähennettävä määrä ovat oi-
keat.

Jos korjaat jotakin esitäytettyä 
matkakulutietoa, anna kaikki 
samaan luokkaan kuuluvien 
matkojen tiedot uudelleen.

Matkakulujen ilmoittamisessa on tärkeää 
osata valita oikea veroilmoituksen kohta, 
jossa tietoja ilmoitetaan. Vähennysten 
myöntämisperusteet ja enimmäismäärät 
riippuvat matkan luonteesta. Kiinnitä eri-
tyistä huomiota myös siihen, mitä tietoja 
veroilmoituksella kysytään ja halutaanko 
sinun itse vähentävän matkakuluistasi jo-

tain. Ilmoittamalla tiedot oikeassa kohdas-
sa varmistat, että vähennys lasketaan ja 
myönnetään Verohallinnossa oikeilla pe-
rusteilla. Vältyt myös mahdollisesti asioi-
den jälkikäteiseltä selvittelyltä.

Huomaa, että tässä selostetut matka-
kustannukset vähennetään verotetta-
vista tuloista, ei veroistasi. Käytännössä 
euromääräinen hyötysi on karkeasti laskien 
lisäveroprosenttisi suuruinen osuus vähen-
nyskelpoisista kustannuksista. 

ASUNNON JA TYÖPAIKAN
VÄLISET MATKAT

● LOMAKE 1A tai Omavero

Työskenteletkö vakituisesti samassa paikas-
sa, esim. työnantajasi toimistolla, varastolla 
tai myymälässä? Voit vähentää asunnon ja 

työpaikan välisiä matkakuluja verotuksessa, 
jos 750 euron omavastuuraja ylittyy. Ilmoi-
ta tällaisina asunnon ja työpaikan välisinä 
matkoina

-päivittäisistä asunnon ja varsinaisen työ-
paikan välisistä matkoista aiheutuneet mat-
kakustannukset sekä

-jos sinulla on toissijainen työpaikka, 
matkakustannukset toissijaisen työpaikan 
ja mahdollisen toisella paikkakunnalla sijait-
sevan majoituspaikkasi välillä.

VÄHENNYKSEN MÄÄRÄ

Asunnon ja työpaikan välisten matkakus-
tannusten vähennysten omavastuu on 750 
euroa ja yläraja 7 000 euroa.

Täyden vähennyksen saat, jos matkakulu-
si ovat olleet vähintään 7 750 euroa. Mikäli 
olet ollut osan vuotta työttömänä, omavas-

opintolainavähennyksen. Vähennys on 30 
prosenttia lainan 2 500 euroa ylittävästä 
osasta. 

Vähennyksellä on tietty enimmäismäärä, 
johon vaikuttaa esimerkiksi tutkinnon laa-
juus sekä korkeakoulun sijaintivaltio, missä 
tutkinto on suoritettu. Verohallinto saa Ke-
lalta opintolainavähennystä varten tarpeel-
liset tiedot.

Verohallinto myöntää opintolaina-
vähennyksen vuosittain Kelan an-
tamien tietojen perusteella, eikä 
sitä tarvitse erikseen vaatia.

■ Saat vähentää lahjoitusvähennykse-
nä ansiotuloistasi vähintään 850 euron ja 
enintään 500 000 euron suuruisen raha-
lahjoituksen, jos se on tehty tiedettä tai 
taidetta edistävään tarkoitukseen Euroo-
pan talousalueella olevalle julkista rahoi-
tusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle 
taikka näiden yhteydessä olevalle yliopis-
torahastolle. H

JUHA-PEKKA HUOVINEN

LOMAKKEET ● 1A  ● 1B   ● 1C  ● 1D

F
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VIIKONLOPPUMATKAT KOTIIN

● LOMAKE 1B tai Omavero

Oletko työskennellyt pidempään muualla 
kuin kotipaikkakunnallasi? Voit tietyissä ti-
lanteissa vähentää matkakulut kotona käyn-
neistä. Ilmoita viikonloppumatkoina kulut 
matkoista kotipaikkakunnalle

-jos työskentelet vakituisesti eri paikka-
kunnalla kuin missä perheesi asuu ja asut 
viikot työntekopaikkakunnalla tai

-jos työskentelet tilapäisesti muualla kuin 
kotipaikkakunnallasi.

Jos kyse on vakituisesta työskentelystä, voit 
vähentää matkat kotipaikkakunnallesi vain, 
jos sinulla on perhe. Matkat perheen vaki-
tuiselle asuinpaikkakunnalle voi vähentää 
kerran tai kaksi viikossa. Perheetön henkilö 
ei yleensä voi verotuksessa vähentää vii-
konloppumatkojen matkakuluja tällaises-
sa tilanteessa. Verotuksessa perheeksesi 
katsotaan:

tuuta alennetaan 70 eurolla jokaiselta täy-
deltä korvauskuukaudelta. Omavastuu on 
tällöinkin aina vähintään 140 euroa. Muilla 
perusteilla, esimerkiksi työttömyyden, opis-
kelun tai eläkkeelle jäämisen perusteella, 
omavastuuta ei pienennetä.

Verohallinto laskee omavastuuosuuden vi-
ranomaisilta saamiensa tietojen perusteella.

Älä vähennä omavastuuosuutta 
tai käytössäsi olleen 
työsuhdematkalipun arvoa 
itse, vaan ilmoita matkakulujen 
kokonaismäärä. Verohallinto tekee 
vähennykset viran puolesta.

Voit vähentää matkakulut vain 
sellaisilta päiviltä, jolloin tosiasial-
lisesti olet käynyt työpaikallasi ja 
matkakustannuksia on syntynyt.

Esimerkiksi etätyön, sairasloman tai loma-
päivien ajalta ei saa vähennystä. Jos kuljet 
kimppakyydillä maksamatta kyydistä, et voi 
myöskään vähentää verotuksessa asunnon 
ja työpaikan välisiä matkakuluja.

Jos olet ollut säännöllisesti työssä koko 
vuoden ja sinulla on ollut normaali vuosilo-
ma, voit laskea vähennyksen 11 kuukaudelta. 
Työpäiviä täyteen työssäolokuukauteen kat-
sotaan kuuluvan keskimäärin 22.

YRITTÄJÄN
TYÖMATKAKULUT

Myös yrittäjät vähentävät asunnon ja työpai-
kan väliset matkakustannukset henkilökoh-
taisella veroilmoituksellaan.

Oikeuskäytännön mukaan kuiten-
kin vain sellainen osakeyhtiön osa-
kas, joka nostaa yhtiöstään myös 
palkkaa, voi vähentää asunnon ja 
yrityksensä välisistä matkoista ai-
heutuneet kulut.

Matkakuluvähennykset
vuoden 2019 verotuksessa:

■ Oma auto 0,25 e/km
■ Työsuhdeauto 0,19 e/km
■ Moottoripyörä 0,16 e/km
■ Mopo 0,09 e/km
■ Polkupyörä 85 e/vuosi

MUUT MATKAKULUT

Halvin kulkuneuvo
Asunnon ja työpaikan väliset matkat 
vähennetään eri säännöin kuin varsi-
naiset työmatkat.

Voit vähentää verotuksessa 
kodin ja työpaikan väliset 
matkakustannukset halvimmal-
la kulkuneuvolla. Vähennyksen 
saa omalla autolla vain 
poikkeuksellisesti.

Halvin kulkuneuvo on yleensä julkinen 
kulkuneuvo. Vähennys lasketaan lisäk-
si halvimman matkustustavan mukaan, 
joka on tavallisesti kausi- tai sarjalippu. 

Oma auto tai työsuhdeauto hyväksy-
tään halvimmaksi kulkuneuvoksi, jos
■  julkisilla kulkuneuvoilla ei 
 pääse kotoa työpaikalle.
■  julkista kulkuneuvoa käyttäen 
 kävelymatka yhteen suuntaan 
 on vähintään 3 km.
■  odotusaika meno-paluumatkalla 
 on yhteensä vähintään kaksi tuntia.  
 Itse työmatkan kestolla ei ole vero- 
 tuskäytännössä ollut merkitystä. 
■  työmatka alkaa tai päättyy yöllä 
 klo 00.00-05.00.

Omaa autoa ei hyväksytä halvimmaksi 
kulkuneuvoksi esimerkiksi seuraavilla 
perusteilla:
■  joudut kuljettamaan lapset kouluun  
 tai päiväkotiin töihin lähtiessäsi,
■  asunnon ja työpaikan väliseen 
 matkaan kuluu selvästi vähemmän  
 aikaa omalla autolla,

■  tarvitset autoa työssäsi työpäivän 
 aikana.

Oikeuskäytännössä oma auto on hyväk-
sytty halvimmaksi kulkuneuvoksi myös 
tilanteessa, jossa ammattimuusikko jou-
tui kuljettamaan päivittäin painavia soit-
timia isoissa kuljetuslaatikoissa asunnon 
ja työpaikan välillä. 

Jos osalla matkaa on käytettävissä jul-
kinen kulkuneuvo ja kulkuneuvojen vaih-
topaikalla on pysäköintimahdollisuus, 
hyväksytään oma auto halvimmaksi kul-
kuneuvoksi vain toiselle osalle matkaa. 
Matkakulut saatetaan myös hyväksyä 
omalla autolla ainoastaan niiltä päiviltä, 
jolloin mahdollisuutta julkisen liikenteen 
käyttämiseen ei ole ollut (esim. yövuo-
rot).  Liityntäpysäköinnistä aiheutuneet 
kustannuksia ei verohallinnon ohjeistuk-
sen mukaan saa vähentää verotuksessa.

Älä vaadi matkakuluja 
vähennettäväksi omalla 
autolla, jollei sinulla ole 
perustetta katsoa oma auto 
halvimmaksi kulkuneuvoksi. 
Perusteettomasta vähennysvaa-
timuksesta voi seurata 
veronkorotus.

Jos sinulla on ollut useita eri työpaikkoja 
tai esimerkiksi kotiosoitteesi on muut-
tunut vuoden aikana, voit antaa tiedot 
erikseen kunkin matkan osalta erikseen.
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■ aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen 
toinen osapuoli,
■ avopuoliso, jonka kanssa olet ollut nai-
misissa tai jonka kanssa sinulla on tai on 
ollut yhteinen lapsi sekä
■ alaikäiset, huollettavanasi olevat lapsesi. 
Oikeuskäytännön mukaan muukin kuin lä-
hivanhempi saa vähentää viikonloppumat-
kat sille paikkakunnalle, jossa on yhteis-
huollossa olevien alaikäisten lasten kanssa 
välillä asunut (KHO 2016:188). 

Jos työskentelet tilapäisesti vieraalla paik-
kakunnalla sijaitsevalla erityisellä työnte-
kemispaikalla, voit vähentää viikonloppu-
matkojen kustannukset, vaikkei sinulla olisi 
perhettä. Valitse siis huolella, kummalla pe-
rusteella ilmoitat vaativasi viikonloppumat-
kojen matkakuluja veroilmoituksella vähen-
nettäväksi. Tilapäiseksi katsotaan korkein-
taan kolmen vuoden työskentely samassa 
kohteessa.

Tilapäisen työkomennuksen kes-
keytyessä kotimatkat saa vähen-
tää tulonhankkimiskuluina todel-
lisuudessa käytetyn kulkuneuvon 
mukaan laskettuna ilman omavas-
tuuosuutta ja ylärajaa.

Tästä johtuen veroilmoituksessa täytyy il-
moittaa komennuksen katkeamisen syy. 
Pidempi työkomennus toisella paikkakun-
nalla katkeaa sairas- ja vuosilomien sekä 
juhlapyhien ajaksi, sekä tilanteessa, jossa 
majoitusta ei ole järjestetty. Vähennyk-
sen määrä on 0,25 e/km, jos kuljit matkan 
omalla autolla.

Voit vähentää kulut vain siltä osin, 
kuin työnantajasi ei ole niitä kor-
vannut. Jos työnantajasi on kor-
vannut osan kuluista, vähennä 
viikonloppumatkoja koskevasta 
omasta vähennysvaatimuksesta-
si työnantajasi maksama osuus. 
Omaverossa tämä onnistuu vain 
rukkaamalla matkojen kilomet-
rimäärää tai käyntikertoja niin, 
että vähennysvaatimukseksi tulee 
työnantajan maksamalla osuudel-
la vähennetty euromäärä.

Muut viikonloppumatkat vähennetään asun-
non ja työpaikan välisiä matkoja koskevien 
sääntöjen mukaisesti halvimmalla kulku-
neuvolla. Vaikka nämäkin viikonloppumat-
kat ilmoitetaan veroilmoituksella omassa 

kohdassaan, vähennetään ne verotukses-
sa vain siltä osin, kuin ne yhdessä muiden 
asunnon ja työpaikan välisten matkakulu-
jen kanssa ovat yli 750 euroa ja enintään 
7 000 e. 

Käytännössä halvimmaksi kulkuneuvoksi 
voidaan katsoa oma auto vain silloin, jos jul-
kista liikennettä käyttäen et lainkaan ehtisi 
käydä kotona viikonlopun aikana tai sitä ei 
ole käytettävissä.  Tämän vuoksi veroilmoi-
tuksella kysytään erikseen matkakuluja jul-
kisella ja muulla kuin julkisella liikenteellä, 
samoin kuin syytä muun kuin julkisen kulku-
neuvon käyttämiselle ja viikonloppumatkan 
vähentämiselle. 

MATKAT TOISSIJAISELLE 
TYÖPAIKALLE

● LOMAKE 1C tai Omavero

Oletko työskennellyt säännöllisesti kahdes-
sa työnantajasi toimipaikassa eri paikka-
kunnilla? Jollei työnantajasi ole korvannut 
matkoja, ilmoita matkoina toissijaiseen työ-
paikkaan
■ matkakulusi kotoa tai varsinaiselta työ-
paikaltasi toissijaiselle työpaikalle sekä
■ matkakulusi kotoa tai varsinaiselta työ-
paikaltasi toissijaisen työpaikan sijainnin 
vuoksi järjestettyyn majoitukseen.

Nämä matkakulut vähennetään ilman 
omavastuuta ja enimmäismäärää tulon-
hankkimiskuluna. Vähennyksen määrä on 
0,25 e/km, jos kuljit matkan omalla autolla.

Voit vähentää kulut vain siltä osin 
kuin työnantajasi ei ole niitä kor-
vannut. Jos annat tiedot pape-
rilomakkeella, älä kuitenkaan vä-
hennä työnantajasi mahdollisesti 
maksamaa korvausta itse kuluis-
tasi, vaan ilmoita veroilmoituksen 
erittelyssä matkakustannusten ko-
konaismäärä ja erikseen työnan-
tajan maksamien verovapaiden 
matkakustannusten korvausten 
määrä.

Sinulla on toissijainen työpaikka, jos työs-
kentelet säännöllisesti kahdella tai useam-
malla paikkakunnalla saman työnantajan 
toimipaikoissa. Toissijainen työpaikka on 
yleensä se työnantajan toimipaikka, jossa 
työskentelet vähemmän. Ensisijaiselle var-
sinaiselle työpaikalle tehdyt matkat vähen-
netään asunnon ja työpaikan välisinä mat-
koina.

ERITYISALAN MATKAT JA MUUT
TULONHANKKIMISMENONA
VÄHENNETTÄVÄT TILAPÄISET TYÖMATKAT

● LOMAKE 1D tai Omavero

Työskenteletkö erityisalalla ilman varsinais-
ta työpaikkaa tai oletko muuten tehnyt työ-
päiväsi aikana matkan muualle kuin varsi-
naiselle työpaikallesi? Jollei työnantajasi ole 
korvannut sinulle matkoja tilapäisiin työkoh-
teisiin, saat vaatia matkakuluja vähennettä-
väksi verotuksessa.

Ilmoita matkakulut tulonhankkimismenoi-
na vähennettävinä matkoina, jos
■ työskentelet erityisalalla eikä sinulla ole 
varsinaista työpaikkaa tai
■ olet matkustanut työtehtäviesi vuoksi 
työskentelemään tilapäisesti muualle kuin 
varsinaiselle työpaikallesi.

Erityisaloilla tarkoitetaan aloja, joilla työn-
tekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn 
lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein 
vaihtamaan. Tällaisia aloja ovat esimerkik-
si rakennus-, maanrakennus- ja metsäala.

Niin erityisalojen päivittäiset matkat kuin 
muutkin asunnon ja erityisen työntekemis-
paikan väliset matkat voi vähentää tulon-
hankkimiskuluna ilman 750 euron omavas-
tuuosuutta ja asunnon ja työpaikan välisten 
matkojen 7 000 euron ylärajaa. Vähennyk-
sen määrä on 0,25 e/km, jos kuljit matkan 
omalla autolla.

Voit vähentää kulut vain siltä osin 
kuin työnantajasi ei ole niitä korvan-
nut. Jos ilmoitat tiedot paperilomak-
keella, ilmoita lomakkeen alussa 
kohdassa 2 yhteenlasketut matka-
kulusi vuodessa vähennettynä työn-
antajan mahdollisesti maksamalla 
korvauksella. Erittele veroilmoi-
tuksella lisäksi matkakustannus-
ten kokonaismäärä ja työnantajan 
maksamien verovapaiden matka-
kustannusten korvausten määrä.

Muista kustannusten erittelyn lisäksi merkitä 
paperilomakkeelle työmatkojen yhteenlas-
kettu määrä vuodessa – muuten vähen-
nysvaatimuksesi ei tallennu Verohallinnon 
järjestelmään oikein ja jää pahimmassa ta-
pauksessa huomioimatta.

Huomaa, että tilapäiseksi katsotaan enin-
tään kolmen vuoden pääasiallinen työsken-
tely samassa kohteessa. Kolmen vuoden 
jälkeen työkohde katsotaan varsinaiseksi 
työpaikaksi. Tämän vuoksi veroilmoituksel-
la kysytään tietoja työskentelyn kestosta 
kohteittain. H

KATI MALINEN
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Voit saada kotitalousvähennystä vähennyk-
senä veroistasi enimmillään 2 400 euroa 
vuoden 2019 verotuksessa. Täyden koti-
talousvähennyksen voi saada riippumatta 
siitä, onko työ tavanomaista kotitaloustyötä, 
hoiva- ja hoitotyötä vai asunnon peruspa-
rannus- ja kunnossapitotyötä.

Tulojen suuruus ei vaikuta kotitalousvä-
hennyksestä saatavan hyödyn suuruuteen. 
Jos saat kotitalousvähennystä esimerkiksi 
500 euroa, verosi pienenevät saman ver-
ran. Jos tulosi ovat hyvin pienet, saattaa ko-
titalousvähennys tosin olla suurempi kuin 
tuloistasi määrätyt verot, jolloin osa kotita-
lousvähennyksen hyödystä jää saamatta.

KOTITALOUSVÄHENNYS
PUOLISOILLA

Voit saada puolisosi kanssa yhteensä 4 800 
euron vähennykset. Samoja kustannuksia ei 
voi vähentää kahteen kertaan molempien 
veroilmoituksilla.

Jos verovelvolliskohtainen vähen-
nyksen 2 400 euron yläraja ei ylity, 
kannattaa vähennystä vaatia vain 
toiselle puolisolle. Näin 100 euron 
henkilökohtainen omavastuu tulee 
vähennetyksi vain kertaalleen.

Jos vähennystä vaatineen verot eivät riitä 
vähennyksen tekemiseen tai vähennyksen 
vaadittu määrä ylittää enimmäismäärän, vä-
hentämättä jäänyt määrä siirretään viran 
puolesta toiselle puolisolle. Kotitalousvä-
hennys tulee näin hyödynnettyä perheen 
sisällä.

Puolisoina pidetään myös avopuolisoita, 
jotka elävät avioliitonomaisissa olosuhteis-
sa ja joilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai 
jotka ovat aikaisemmin keskenään olleet 
naimisissa. 

KOTITALOUSVÄHENNYS
Muista vaatia kotitalousvähennys, jos olet 

teettänyt yrittäjällä esimerkiksi remontin kotonasi 
tai ostanut yritykseltä siivouspalvelun. 

LOMAKKEET ● 14A  ● 14B   ● 14C  

auttaminen, syöttäminen ja kylvettäminen 
oikeuttavat vähennykseen. Vähennystä ei 
saa esimerkiksi kotisairaanhoitajan tai kam-
paajan kotona tekemästä työstä.

Lisäksi vähennyksen saa asunnon ja va-
paa-ajanasunnon kunnossapito- tai perus-
parannustyöstä, kuten keittiön ja kylpyhuo-
neen remontista tai rakennusten ulkokun-
nostuksesta. Myös koneella tehdyn työn 
osuus työkorvauksesta oikeuttaa kotitalo-
usvähennykseen. Esimerkiksi maalämpöjär-
jestelmään siirtymisen kustannuksista suuri 
osa aiheutuu poraustyöstä.

Asunnon kunnossapitotyönä ei 
yleensä pidetä kodin koneiden 
ja laitteiden korjaus- tai asennus-
työtä. Poikkeuksena ovat tieto- ja 
viestintätekniikan laitteiden, oh-
jelmistojen, tietoturvan ja tietolii-
kenneyhteyksien asennus- ja kun-
nossapitotyöt, jotka oikeuttavat 
kotitalousvähennykseen. Myös 
niihin liittyvä opastustyö oikeuttaa 
vähennykseen.

Osana laajempaa keittiöremonttia myös 
esimerkiksi jääkaapin tai uunin asennus oi-
keuttaa kotitalousvähennykseen.

Uudisrakentamisesta tai siihen verratta-
vasta rakentamisesta ei saa vähennystä. 
Tällaista on esimerkiksi rakennuksen laa-
jentaminen tai kylmätilojen muuttaminen 
asuinkäyttöön tai grillikatoksen tai leikki-
mökin rakentaminen.

Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää 
sitä, että laajakin vanhan rakennuksen 
asuintilojen perusparannus oikeuttaa kotita-
lousvähennykseen. Vähennykseen oikeut-
tavat myös kattamattomien rakennelmien, 
kuten pation, aidan tai laiturin rakennutta-
minen ennestään rakennetun rakennuksen 
yhteyteen. 

Mitkä kustannukset
ovat vähennyskelpoisia?
■ Työkorvaus
Yrittäjälle tai yritykselle vuonna 2019 
maksetusta työn osuudesta saat vä-
hentää 50 prosenttia. Vähennys las-
ketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. 
Jos maksat myös materiaaleista tai 
matkakuluista, pyydä yritykseltä sel-
lainen lasku, josta selviää työn osuus.

Vähennyksen tekeminen edellyt-
tää, että yritys tai yrittäjä on ennak-
koperintärekisterissä. Voit tarkistaa 
asian internetistä yritys- ja yhteisö-
rekisteristä osoitteessa www.ytj.fi tai 
soittamalla Verohallintoon. 

■ Palkka
Jos olet maksanut palkkaa kotitalou-
dessasi työskentelevälle työntekijäl-
le, saat vähentää 20 prosenttia vuon-
na 2019 maksamasi palkan määrästä.

Lisäksi saat vähentää kokonaisuu-
dessaan maksamasi palkan sivukulut 
eli työnantajan sosiaaliturvamaksun, 
työeläke- ja työttömyysvakuutusmak-
sun sekä tapaturmavakuutus- ja ryh-
mähenkivakuutusmaksut. 

VÄHENNYKSEEN
OIKEUTTAVA TYÖ

Kotitalousvähennyksen saa kotona tai va-
paa-ajan asunnossa teetetystä tavanomai-
sesta kotitaloustyöstä. Tällaista on esimer-
kiksi siivous, ruoanlaitto ja ruohonleikkuu.

Vähennyksen saa myös tavanomaisesta 
hoiva- ja hoitotyöstä, kuten lasten, vammais-
ten tai vanhusten hoidosta. Myös ulkoilussa 
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KOTITALOUSVÄHENNYS
ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ
Asunto-osakeyhtiön osakas saa vähennyk-
sen vain omalle kunnossapitovastuulleen 
kuuluvista kunnossapito- ja perusparan-
nustöistä. Asunto-osakeyhtiön vastuulle 
kuuluvista töistä kotitalousvähennystä ei 
voi saada.

Parvekelasituksia koskee KHO:n ratkai-
suun perustuva poikkeus. Vaikka parveke 
kuuluisi yhtiön vastuulle, voi osakas saada 
kotitalousvähennyksen parvekelasituksen 
työkustannusten perusteella, jos asun-
to-osakeyhtiö ei osallistu kustannuksiin eikä 
niitä veloiteta osana yhtiövastikkeita.

Rivitaloyhtiöissä on asunnon välittömässä 
yhteydessä oleva piha-alue yleensä ainoas-
taan osakkaan käytössä. Verohallinnon oh-
jeen mukaan myös tällaiselle piha-alueelle 
tehty työ voidaan katsoa tehdyksi tosiasi-
allisesti osakkaan hallinnassa olevalla pi-
ha-alueella, vaikka piha-alueen hallinnasta 
ei olisi erikseen yhtiöjärjestyksessä mainittu. 
Vain henkilökohtaisessa käytössään oleval-
la piha-alueella tehdyistä perusparannus- ja 
kunnossapitotöistä osakas saa kotitalousvä-
hennyksen, jos muut kotitalousvähennyk-
sen edellytykset täyttyvät.

TUKIEN JA VAKUUTUS-
KORVAUSTEN VAIKUTUS

Kotitalousvähennystä ei myönnetä, jos 
samaa työsuoritusta varten on saatu 
omaishoidon tukea, kunnan myöntämä so-
siaali- ja terveydenhuollon palveluseteli, 
lasten kotihoidontukea tai yksityisen hoi-
don tukea, työnantajana toimivalle kotita-
loudelle maksettavaa palkkatukea tai ma-
talapalkkatukea. 

Edellä mainitut tuet ja palveluseteli estä-
vät vähennyksen saamisen vain niissä töis-
sä, joita varten tuki on saatu. Esimerkiksi il-
lalla tapahtuva lastenhoito oikeuttaa vähen-
nykseen, vaikka kotihoidontukea on saatu 
päivällä tapahtuvaa hoitoa varten.

Vähennystä ei myöskään myönnetä, jos 
asunnon korjaukseen on myönnetty julkis-
yhteisön varoista korjausavustusta.

Kotitalousvähennystä ei saa siitä osuu-
desta työtä, jonka vakuutusyhtiö on kor-
vannut.

TYÖN TEKEMISPAIKKA

Kotitalousvähennyksen voi saada vakitui-
sessa asunnossa, kakkosasunnossa tai va-
paa-ajanasunnossa tehdystä kotitalousvä-
hennykseen oikeuttavasta työstä. Asuntoon 
kuuluvat myös piha-alue ja sillä sijaitsevat 
asumiseen liittyvät rakennukset, kuten au-

Myös työ ulkomailla voi 
oikeuttaa vähennykseen

totalli ja sauna. Asunnon hallintatavalla ei 
ole merkitystä, kyseessä voi olla oma tai 
vuokrattu asunto.

Kotitalousvähennyksen voi saada 
myös työstä, joka on tehty sinun 
tai puolisosi (tai kuolleen puoliso-
si) vanhempien, isovanhempien 
tai edellä mainittujen henkilöiden 
puolisoiden käyttämässä asun-
nossa tai vapaa-ajanasunnossa, 
jos maksat siitä aiheutuneet kulut 
joko itse tai puolisosi maksaa ne.

Vähennyksen voi saada myös, jos vähennyk-
seen oikeuttavaa työtä tehdään yksityisessä 
palvelutalossa asuvan henkilön omissa tilois-
sa. Myös kunnallisessa palvelutalossa asu-
van omissa tiloissa teetetyn vähennyskelpoi-
sen työn perusteella, jos kunnan sopimus ei 
kata töitä eikä niitä varten ole saatu kunnan 
myöntämää palveluseteliä.

Jos kesämökki on suvun yhteiskäytössä, 
on kotitalousvähennykseen oikeus kaikilla 
mökkiä käyttäneillä, jotka ovat osallistuneet 
korjauskustannuksiin. Vähennys myönne-
tään siinä suhteessa, missä kukin on korja-
uskustannuksiin osallistunut.

Sijoitusasuntoon kohdistuvista töistä ei 
saa kotitalousvähennystä, ellei vuokralaise-
na ole edellä mainittu sukulainen. H

Verohallinnon kotitalousvähennystä
 koskeva ohje löytyy osoitteesta 
www.vero.fi.

HARRI RAJALA

● LOMAKE 14A tai Omavero: 
Työkorvaukset yritykselle
● LOMAKE 14B tai Omavero: 
Palkat työntekijälle
● LOMAKE 14C tai Omavero: 
Todistus ulkomaisen yrityksen 
verovelvoitteiden hoitamisesta 
Suomen veroviranomaisia varten

Vähennys voi olla esitäytetyllä veroilmoi-
tuksella valmiina, jos olet hakenut muutosta 
verokorttiisi vähennyksen vuoksi.

Tarkista kuitenkin, onko kotitalousvähen-
nys veroilmoituksessa. Jos tiedot puuttuvat, 
lisää ne.

HUOMAA: 
Pidä laskut ja kuitit tallessa 
vuoden 2022 loppuun asti. 

Kotitalousvähennyksen saa myös toises-
sa Euroopan talousalueeseen kuuluvas-
sa valtiossa tehdystä työstä maksetus-
ta työkorvauksesta, jos verovelvollinen 
osoittaa, ettei suorituksen saajalla ole 
olennaisia verotukseen liittyviä maksu- 
ja ilmoituslaiminlyöntejä tai kirjanpidon 
laiminlyöntejä.

Esimerkiksi Espanjassa 
sijaitsevan loma-asunnon 
remonttitöistä voi siis vaatia 
kotitalousvähennystä, jos 
työkorvaus maksetaan 
espanjalaiselle yritykselle.

Verohallinto saattaa pyytää selvityksen 
yrityksestä. Selvitys voi olla kyseisen val-
tion veroviranomaisen antama todistus 
tai lomake 14C, jossa on kyseisen valtion 
veroviranomaisen merkinnät. Samat tie-
dot voi ilmoittaa Omaverossa.

Vähennyksen edellytykset voidaan 
osoittaa myös sillä, että työkorvauksen 

saaja on merkitty kyseisessä valtiossa 
Suomen ennakkoperintärekisteriä vastaa-
vaan rekisteriin. Toisessa valtiossa olevaa 
rekisteriä pidetään Suomen ennakkope-
rintärekisteriä vastaavana rekisterinä, jos 
kyseiseen rekisteriin merkitsemisen ja 
sieltä poistamisen edellytykset ovat pää-
osin samat kuin Suomessa. 

Kotitalousvähennys voidaan myöntää 
myös ulkomailla olevassa asunnossa tai 
vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä 
maksetusta palkasta.

Vähennyskelpoisia ovat myös palkan 
perusteella ulkomailla maksetut ja Suo-
men työnantajan sosiaaliturvamaksua, pa-
kollista työeläkemaksua, tapaturmavakuu-
tusmaksua, työttömyysvakuutusmaksua 
ja ryhmähenkivakuutusmaksua vastaavat 
työnantajan maksettavaksi jäävät palkan 
sivukulut niiden määrästä riippumatta.

Oikaisuvaatimuksella voi vaatia jälki-
käteen aiempina vuosina ulkomailla tee-
tetyistä töistä kotitalousvähennystä aina 
vuodesta 2014 alkaen. H
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Ilmoita pääomatulot. 
Niitä ovat esimerkiksi:

■  Pääomatuloa olevat eläkkeet
■  Pitkäaikaissäästämissopimuk- 
 sen eli PS-sopimuksen 
 mukaiset suoritukset
■  Sijoitus- tai säästöhenkivakuu- 
 tuksesta (esimerkiksi ns. 
 vakuutuskuori) saatu tuotto
■  Kapitalisaatiosopimuksesta 
 saatu tuotto
■  Korkotulot (tavallisten pankki-
 talletusten korkoja tai muita 
 lähdeveron alaisia korkoja ei 
 tarvitse ilmoittaa)
■  Saamasi jälkimarkkinahyvitys
■  Sijoitusrahaston tuotto-osuuksil- 
 le maksettu vuotuinen tuotto
■  Puun myyntitulot tonttimaalta  
 (esimerkiksi kesämökiltä)
■  Maa-ainesten myyntitulot
■  Valuuttakurssivoitot
■  Pääomatuloksi lisättävä 
 sijoitustoiminnan veron-  
 huojennus, joka on  
 aikaisempana verovuotena  
 vähennetty verotuksessasi

PÄÄOMATULOT
Pääomatulojen vero on 30 000 euroon asti 30 prosenttia ja 

30 000 euroa ylittävältä osalta 34 prosenttia.

LOMAKKEET ● 9  ● 9A   ● 16B   ● 7H   ● 7K

Ilmoita tulosta seuraavat tiedot: maksajan 
henkilö- tai Y-tunnus, maksajan nimi, brut-
totulon määrä vuodessa, tulosta vuoden 
aikana tehty ennakonpidätys ja selvitys, 
mitä tuloa ilmoitat (esimerkiksi korkotulo).

HUOMAA: 
Luonnollisen henkilön saamat valuuttakurs-
sivoitot ovat verovapaita, jos kurssivoitot 
ovat vuodessa enintään 500 euroa ja jos 
ne eivät liity henkilön harjoittamaan tulon-
hankkimistoimintaan.

● LOMAKE 50B tai Omavero
Jos luettelossa mainittuihin pääomatuloi-
hin liittyvissä tiedoissa on virheitä tai puut-
teita, voit korjata tiedot Omaverossa tai 
lomakkeen 50B kohdassa 3.

Osingot ja osuuskunnan ylijäämät ilmoi-
tat kuitenkin lomakkeen kohdassa 2, jos 
ne puuttuvat esitäytetystä veroilmoitukses-
ta tai ovat siinä väärin.

● LOMAKKEET 9 tai 9A 
tai Omavero: 
Luovutusvoitot ja 
-tappiot (ks. tämän lehden sivu 68)
● LOMAKE 16B tai Omavero: 
Ulkomailta saadut pääomatulot 
(ks. tämän lehden sivu 74)
● LOMAKE 7H ja 7K tai Omavero: 
Vuokratulot (ks. tämän 
lehden sivu 67)

tt4_20s49-88Veroilmoitus.indd   66 6.4.2020   15.52



TALOUSTAITO 4 | 2020  

67 Veroilmoitus 2019

Vuokratulo on veronalaista pääomatuloa. 
Tavallisimpia vuokrauksen kohteita ovat 
osakehuoneistot ja kiinteistöt. Pääomatu-
lojen veroprosentti on 30 ja pääomatulojen 
30 000 euroa ylittävältä osalta 34. 

Voit ilmoittaa saadut vuokratulot Omave-
rossa tai paperilomakkeella. Verohallinnon 
lomake numero 7H on osakehuoneiston ja 
lomake 7K kiinteistön vuokratuloja varten. 
Muun omaisuuden, esim. auton tai veneen 
vuokrauksesta saadut vuokratulot voit il-
moittaa Omaverossa tai lomakkeella 7L. 
Kuitteja ei liitetä veroilmoitukseen, vaan 
verottaja pyytää niitä tarvittaessa. 

Vuokratuloksi katsotaan rahana tai rahan 
arvoisena suorituksena maksettu korvaus. 
Vuokratulon verotusta ei voi siten välttää 
sopimalla vuokran maksusta esimerkiksi 
vastavuoroisella työsuorituksella. Vuokran 
yhteydessä vedestä ja lämmöstä maksettu 
korvaus rinnastetaan niin ikään vuokraan. 

Yksityishenkilön tulot ja menot kä-
sitellään verotuksessa ns. kas-
saperiaatteen mukaan, joten 
vuoden 2019 vuokratuloa ovat 
vuoden loppuun mennessä tilille 
tulleet vuokranmaksut. 

Kaikki vuokrauksesta aiheutuneet kulut saa 
vähentää. Asunnon hankkimiseen otetun 
lainan korot vähennetään erikseen eikä 
niitä ilmoiteta suoraan vuokratuloista vä-
hennettäviksi. Yleensähän lainan myöntä-
nyt pankki on ilmoittanut suoraan Verohal-
linnolle korot, jolloin niiden tulisi näkyä val-
miiksi esitäytetyllä veroilmoituksella.

Asunnon hankinnan yhteydessä makset-
tu varainsiirtovero ja välittäjän palkkio vä-
hennetään myöhemmin luovutusvoittove-
rotuksessa, ellei myyntivoittoa lasketa ns. 
hankintameno-olettamaa käyttäen. 

VUOKRATULOT
Vuokratuloon lasketaan vuokran lisäksi myös muut 

vuokralaisen vuokranantajalle maksamat maksut, esimerkiksi 
vesimaksu tai autopaikan vuokra. 

LOMAKKEET ● 7H   ● 7K   ● 7L

merkiksi matkakulut asuntoon tehdyistä 
tarkastuksista sekä vuokralaisen hankki-
misesta aiheutuvat menot, kuten lehti-il-
moitukset tai välittäjälle maksettu palkkio. 
Vuokran perintäkulut ja vuokrattuun kiin-
teistöön kohdistuvat vakuutukset oikeut-
tavat myös vähennykseen.

Omakotitalon tai muun rakennuksen 
hankintameno vähennetään vuokratulos-
ta poistoin. Poisto on 4 prosenttia asuin-, 
toimisto- tai muun vastaavan rakennuksen 
poistamattomasta hankintahinnasta. Pois-
toprosentti on 7, jos kysymyksessä on myy-
mälä-, tehdas-, varasto-, työpaja- tai muu 
vastaava rakennus.

REMONTTIKULUJEN
VÄHENTÄMINEN

VUOSIKORJAUKSET: Vuosikorjauskulut 
aiheutuvat korjattaessa asunnon normaa-
lia kulumista. Vuosikorjauksessa huoneisto 
saatetaan alkuperäiseen kuntoon. Asun-
non ja kiinteistön vuosikorjauskulut omista-

Vuokrattaessa asunto kalustettuna vä-
hennys on vuodessa 25 prosenttia kalus-
teen poistamattomasta hankintahinnasta.

Poisto tehdään esinekohtaisesti. Jos 
kalusteen hankintameno on enintään            
1 000 euroa, voidaan sen todennäköisen 
taloudellisen käyttöajan yleensä katsoa 
olevan enintään kolme vuotta ja vähen-
nys tehdään kerralla. 

Jos kalusteiden hankintahintaa ei tie-
detä, vähennys voidaan tehdä kaavamai-
sesti Verohallinnon yhtenäistämisohjei-
den mukaan. Vuokralaisten lukumäärällä 
ei ole merkitystä.

Vähennys yksiössä tai huoneessa on 
enintään 40 euroa kuukaudessa ja suu-
remmassa huoneistossa 60 euroa kuu-
kaudessa. Kaavamainen vähennys kat-
taa kaikki kalustuksesta tavanomaisesti 
aiheutuvat kustannukset. Kaavamaisen 
vähennyksen lisäksi vähennyskelpoisia 
ovat muun muassa hoitovastike ja asun-
to-osakeyhtiön kirjanpidossaan tuloutta-
ma pääomavastike sekä asunnon korja-
usmenot kuten edellä on todettu. Kalus-
tettuna vuokrauksesta on hyvä laittaa 
maininta vuokrasopimukseen. 

VASTIKKEIDEN JA MUIDEN
KULUJEN VÄHENTÄMINEN
Tavallisin vähennys asunto- tai kiinteistö-
osakeyhtiön osakkeen vuokratulosta on yh-
tiövastike. Yhtiövastike koostuu yleensä 
hoito- ja rahoitusvastikkeesta. Yhtiövastike 
on nimityksestä riippumatta vähennyskel-
poinen siltä osin kuin se kirjataan taloyhtiön 
kirjanpidossa veronalaiseksi tuloksi.

Rahastoitava osuus vastikkeesta katso-
taan osaksi asunnon hankintahintaa. Sitä 
ei saa vähentää vuokratuloista, vaan vasta 
asunnon myynnin yhteydessä. Vastikkeen 
vähennyskelpoisuuteen ei vaikuta, kuinka 
monessa erässä sitä maksetaan. Vastikkeen 
käsittelyä taloyhtiön kirjanpidossa kannat-
taa kysyä isännöitsijältä.  

Vuokranantaja saa vähentää maksaman-
sa vesi-, sähkö- ja muut vastaavat maksut. 
Kiinteistön omistaja saa vähentää kiinteis-
töveron siltä osin kuin kiinteistö on vuok-
rattuna.

Muita vähennyskelpoisia menoja ovat esi-

Asunnon vuokraus kalustettuna

F
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● LOMAKKEET 9 ja 9A tai Omavero

Omaisuuden myynti ei automaattisesti tar-
koita velvollisuutta maksaa veroja. Pääoma-
tuloveroa maksetaan vain, jos omaisuuden 
luovutuksesta tulee voittoa. Pääomatulosta 
maksetaan vuonna 2019 veroa 30 prosent-
tia 30 000 euroon asti ja tämän ylittävistä 
pääomatuloista 34 prosenttia. 

Luovutusvoitto syntyy, kun olet myynyt 
omaisuuttasi korkeammalla hinnalla kuin 
sillä, mikä omaisuuden hinta oli hankin-
tahetkellä. Jos kauppahinta maksetaan 
muulla kuin rahalla, puhutaan omaisuuden 
vaihdosta. Myös omaisuuden vaihdossa 
voi syntyä luovutusvoittoa, jos luovute-
tun omaisuuden arvo on omistusaikanasi 
noussut. 

Luovutusvoittoa voi syntyä myös lahjana 
tai perintönä saatua omaisuutta myytäessä, 
kun myyntihinta ylittää perintö- tai lahjave-
rotusarvon.

Luovutusvoitto verotetaan sinä 
vuonna, jona sitova kauppa 
on tehty. Rahojen saannin tai 
omistusoikeuden siirtymisen 
ajankohdalla ei pääsääntöisesti 
ole merkitystä. 

KAKSI TAPAA LASKEA
LUOVUTUSVOITTO
Luovutusvoiton voi laskea kahdella tapaa. Niis-
tä tulisi aina valita se, joka johtaa verovelvolli-
sen kannalta pienempään veroseuraukseen.  

Luovutusvoitto lasketaan joko niin, että
■ myyntihinnasta vähennetään todellinen 
hankintahinta mahdollisine lisäyksineen ja 
vähennyksineen, tai niin että
■ vähennetään omistusajan mukaan mää-

räytyvä ns. hankintameno-olettama. Han-
kintameno-olettamaa ei saa käyttää yhtä 
aikaa todellisen hankintahinnan ja voiton-
hankkimiskulujen kanssa.  

Todellisella hankintahinnalla laskettaessa 
luovutushinnasta vähennetään omaisuuden 
alkuperäinen hankintameno sekä myynti-
kulut ja mahdolliset perusparannusmenot. 
Jos olet omaisuutta ostaessasi maksanut 
varainsiirtoveroa, saat myös vähentää sen. 
Luovutusvoiton sijasta syntyy luovutustappio, 
mikäli vähennyskelpoiset erät ylittävät myyn-
tihinnan (lue jäljempänä luovutustappioista).  
Perintönä tai lahjana saadun omaisuuden to-
dellinen hankintameno on perintö- tai lahja-
verotusarvo. Poikkeuksena on lahjoituksiin 
liittyvä niin sanottu yhden vuoden sääntö, 
josta kerrotaan jäljempänä. 

Jos omaisuutesi on ollut tulonhankki-
mistoiminnassa ja olet tehnyt siitä poistoja, 
esimerkiksi vuokrauksen aikana, hankinta-

LUOVUTUSVOITOT 
JA LUOVUTUSTAPPIOT

Valitse itsellesi edullisin tapa laskea luovutusvoitot.

ja saa vähentää kokonaisuudessaan mak-
suvuonna.

PERUSPARANNUKSET: Perusparannus-
ta ovat omaisuuden laajennus-, muutos- ja 
uudistustoimenpiteet. Perusparannuksessa 
asuntoa muutetaan tasokkaammaksi. Perus-
parannusmenoja ei saa vähentää kerralla. 
Osakehuoneiston omistajan itse teettämät 
perusparannusremontit vähennetään yhtä 
suurina vuotuisina poistoina vaikutusaika-
naan. Jos menon todennäköinen vaikutus-
aika kuitenkin on 10 vuotta pitempi, poisto 
tehdään 10 verovuotena.

Kiinteistön omistaja lisää rakennuksen pe-
rusparannusmenon sen poistamattomaan 
hankintamenoon. Maapohjan tai asunto- tai 
kiinteistöosakeyhtiön osakkeen hankintahin-
nasta ei saa tehdä poistoja vuokratuloista.

Kun remontti on tehty asunnon vuokraus-
aikana, kulut ovat vähennyskelpoisia vuok-
ratuloista. Mikäli asunto on vuokralaisen 
vaihtumisen vuoksi tyhjillään ja siellä teh-

dään tänä aikana remontti ja asunto vuokra-
taan tämän jälkeen uudelleen, saa remont-
tikulut vähentää.

Jos sen sijaan huoneisto otetaan vuosi-
korjauksen jälkeen vuokrauskäytöstä muu-
hun käyttöön (esim. omaksi asunnoksi), jae-
taan vuosikorjausmenot vuokratulosta vä-
hennyskelpoisiin ja vähennyskelvottomiin 
kuluihin. Ellei erityisistä syistä muuta johdu, 
kuluista hyväksytään puolet vähennyskel-
poisiksi kuluiksi.

Remonttikuluja ei hyväksytä vä-
hennettäväksi vuokratuloista, jos 
remontti on tehty välittömästi osa-
kehuoneiston hankkimisen jäl-
keen, mutta ennen kuin se on 
annettu vuokralle. Tällöin remont-
tikulut lisätään asunnon hankin-
tahintaan ja kulut voi vähentää 
vasta, kun asunto myydään.

Silloin, kun on kyse vähennyskelpoisesta 
remontista, saa vähentää materiaalikulut 
ja työstä maksetut korvaukset. Oman työn 
arvoa ei saa vähentää.

Sen sijaan omat matkakulut remontoi-
tavalle asunnolle ovat vähennyskelpoisia. 
Vuonna 2019 vähennyksen määrä omalla 
autolla on 0,25 euroa kilometriltä.

Vuokralla olevan huoneiston remonttiku-
luista ei myönnetä kotitalousvähennystä. H 

JOHNNY ÖRNBERG

● LOMAKE 7H tai Omavero: 
Vuokratulot osakehuoneistosta
● LOMAKE 7K tai Omavero: 
Vuokratulot kiinteistöstä
● LOMAKE 7L tai Omavero: 
Vuokratulot muusta 
omaisuudesta

LOMAKKEET ● 9   ● 9A   
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meno on pienentynyt poistoja vastaavalla 
määrällä.

Kannattaakin miettiä, haluaako 
poistopohjan säilyttää vähennet-
täväksi luovutusvoitosta. Kiinteis-
tön maapohjan ja asunto-osak-
keen hankintahinnasta ei saa 
tehdä poistoja. Rakennuksen 
hankintahinnasta saa sen sijaan 
poiston tehdä. 

Toisessa vaihtoehdossa luovutushinnas-
ta saa vähentää hankintameno-olettaman, 
mutta ei mitään muuta.

Hankintameno-olettamalla las-
kettaessa ei voi syntyä luovu-
tustappiota. Kun hankintame-
no-olettama on vähennetty 
luovutushinnasta, on jäljelle jäävä 
osuus luovutusvoittoa.

Hankintameno-olettama on useimmiten 
joko 40 tai 20 prosenttia luovutushinnas-
ta. Kiinteistökauppa, joka tehdään valtion, 
maakunnan, kunnan tai kuntayhtymän 
kanssa, mahdollistaa 80 prosentin hankin-
tameno-olettaman käytön.  Samaa oletta-
maa voit myös käyttää, jos kiinteistösi on 
pakkolunastettu tai se olisi voitu pakkolu-
nastaa. 

Olettaman suuruus määräytyy omaisuu-
den omistusajan perusteella. Jos olet omis-
tanut myydyn kohteen vähintään kymme-
nen vuotta, saat vähentää luovutushinnasta 
40 prosenttia. Tätä lyhyemmän omistus-
ajan perusteella vähennys on 20 prosenttia.

Omistusaika on omaisuuden hankintapäi-
vän ja myyntipäivän välinen aika. Lahjana 
tai perintönä saadun omaisuuden hankin-

ta-aika lasketaan lahjoituspäivästä tai kuo-
linpäivästä. 

KÄYTÄ LUOVUTUSTAPPIOITA
VEROSUUNNITTELUUN

Luovutustappiot kannattaa ilmoittaa heti 
niiden syntyvuonna. Näin ne säilyvät ve-
rottajan tiedossa ja otetaan automaattisesti 
verotuksessasi huomioon. Luovutustappiot 
ovat vähennyskelpoisia kaupantekovuon-
na ja viitenä sitä seuraavana vuotena.

Omaisuuden luovutuksesta synty-
neet tappiot ovat vuodesta 2016 
alkaen olleet luonnollisten hen-
kilöiden ja kuolinpesien verotuk-
sessa vähennyskelpoisia luovu-
tusvoittojen ohella myös muista 
pääomatuloista, kuten esimerkik-
si vuokratuloista ja metsämyynti-
tuloista.

Luovutustappiot vähennetään kuitenkin 
ensisijaisesti omaisuuden luovutuksesta 
saaduista voitoista. 

Ennen vuotta 2016 syntyneisiin luo-
vutustappioihin sovelletaan vanhoja 
säännöksiä eli ne ovat vähennyskelpoi-
sia ainoastaan omaisuuden luovutuksesta 
saaduista voitoista. Vuoden 2015 luovutus-
tappio on viimeisen kerran käytettävissä 
vuoden 2020 verotuksessa. Jos sinulla on 
eri vuosilta vähentämättä jääneitä luovu-
tustappioita, ne vähennetään syntymisjär-
jestyksessä vanhimman vuoden tappioista 
alkaen.

Luovutustappioita ei oteta huomioon 
pääomatulojen alijäämää vahvistettaessa 
eli niistä ei voi saada niin sanottua alijää-
mähyvitystä.  

Oman vakituisen asunnon myynnistä syn-
tyvä luovutusvoitto on veroton, jos asun-
toa on omistusaikana käytetty omana tai 
perheen vakituisena asuntona yhtäjak-
soisesti vähintään kaksi vuotta. 

Sillä ei ole merkitystä, missä omistus-
ajan vaiheessa asunnossa on asuttu yh-
täjaksoisesti kaksi vuotta.

Jos kahden vuoden yhtäjaksoisen asu-
misen jälkeen asunnon myynnistä syntyy-
kin tappiota, ei se ole verotuksessa vä-
hennyskelpoinen. 

Verolomakkeita täyttäessä on hyvä 
huomioida, että myös oman asunnon 
myynti ja asumisaika täytyy ilmoittaa, vaik-
ka kyseessä onkin verovapaa luovutus. 

Älä myy omaa
asuntoa liian aikaisin

HYÖDYNNÄ VEROVAPAAT
PIENET LUOVUTUSVOITOT
Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän 
saama omaisuuden luovutusvoitto ei ole 
verotettavaa tuloa, jos vuonna 2019 luovu-
tetun omaisuuden yhteenlasketut luovu-
tushinnat ovat enintään 1 000 euroa.

Luovutushinnoissa ei oteta huomioon 
sellaisia myyntejä, joista saatu voitto on 
muualla laissa säädetty verovapaaksi (esi-
merkiksi oman asunnon myynti), eikä ta-
vanomaisen koti-irtaimiston tai muun sii-
hen rinnastettavan, henkilökohtaiseen käyt-
töön tarkoitetun omaisuuden luovutuksia.  
Vastaavasti omaisuuden luovutustappio 
ei ole vähennyskelpoinen, jos verovuon-
na luovutetun omaisuuden yhteenlasketut 
luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa 
ja lisäksi hankintamenot enintään 1 000 
euroa.

OMISTA LAHJANA SAATU
OMAISUUS VÄHINTÄÄN VUOSI  

Jos lahjaksi saatu omaisuus myydään 
ennen kuin lahjan saamisesta on kulunut 
vuosi, lahjaverotusarvoa ei saa vähentää 
myyntihinnasta luovutusvoittoa laskettaes-
sa. Silloin hankintamenona käytetään lah-
javerotusarvon sijasta sitä arvoa, jolla lah-
janantaja oli omaisuuden hankkinut tai 20 
prosentin hankintameno-olettamaa. 

VÄLTÄ LAHJANLUONTEISEN
KAUPAN VEROTUSRISKIT

Verotuksellisesti olisi usein järkevää, että 
maksettavaksi sovittu kauppahinta ylittää 
75 prosenttia omaisuuden käyvästä arvosta.

Lahjanluonteisesta kaupasta puhutaan, 
jos kauppahinta on enintään 75 prosent-
tia käyvästä arvosta. Käyvällä arvolla tarkoi-
tetaan todennäköistä luovutushintaa, joka 
kaupan kohteesta saataisiin vapailla mark-
kinoilla toisistaan riippumattomien tahojen 
välisessä kaupassa.

Lahjanluonteisessa kaupassa ostajal-
le voi tulla maksettavaksi lahjaveroa ja li-
säksi myyjälle yllättävät luovutusvoittove-
roseuraukset. Lahjanluonteinen kauppa 
jaetaan verotuksessa kauppaan ja lahjaan.  
Myyjä saa vähentää kauppahinnasta oman 
hankintamenonsa vain siltä osin kuin kaup-
pa on vastikkeellinen. Koko hankintame-
noa ei voi siis vähentää, jos kauppahinta 
on esimerkiksi vain 60 prosenttia käyvästä 
hinnasta. Tällöin hankintamenoksi hyväk-
sytään vain 60 prosenttia todellisesta han-
kintahinnasta. F
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Myyntihinnasta voi siis esimerkik-
si sukulaisten välillä tinkiä vajaan 
neljänneksen ilman riskiä siitä, 
että alennus katsottaisiin lahjak-
si ostajalle.

OSOITA OSAKKEIDEN
LUOVUTUSJÄRJESTYS

Osakemyyntien luovutusvoitot ja -tappiot 
lasketaan hankintaerä kerrallaan. Myös 
hankintameno-olettaman käyttö ja sen 
suuruus ratkaistaan jokaisen erän osalta 
erikseen. 

Samalla arvo-osuustilillä olevat saman 
yhtiön osakkeet ja saman sijoitusrahaston 
rahasto-osuudet katsotaan myydyiksi ja nii-
den hankintahinnat vähennetään siinä jär-
jestyksessä kuin osakkeet ja sijoitusrahas-
to-osuudet on hankittu. Tästä periaatteesta 
käytetään nimitystä fifo (first in, first out).

Fifo-periaatteesta voidaan poike-
ta, jos pystyt osoittamaan toisen 
myyntijärjestyksen. Käytännössä 
tällaista tilannetta varten on syytä 
avata toinen arvo-osuustili. Fifo-pe-
riaatteesta poikkeavaa luovutus-
järjestystä ei ole hyväksytty saman 
arvo-osuustilin samanlajisten arvo-
papereiden kesken.

Pääomanpalautusten verotus 
muuttui vuonna 2014.

Osakeyhtiön jakaessa sidottua omaa 
pääomaa osakkailleen sovelletaan läh-
tökohtaisesti luovutusvoittosäännöksiä. 

Vuodesta 2014 alkaen listattujen yh-
tiöiden varojen jakoa vapaan oman pää-
oman rahastosta on verotettu aina osin-
koina. Myös listaamattoman yhtiön varo-
jenjako sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastosta verotetaan luonnollisella hen-
kilöllä lähtökohtaisesti osingon tavoin, jos 
sijoitus on tehty tammikuun 1. päivänä 
2014 tai sen jälkeen.

Listaamattoman yhtiön varojenjakoa 
sijoitetun vapaan pääoman rahastosta 

voidaan kuitenkin käsitellä verotukses-
sa luovutuksena eli luovutusvoittovero-
säännösten mukaan, jos yhtiö palauttaa 
osakkeenomistajalle hänen tekemänsä 
pääomansijoituksen. Edellytyksenä luo-
vutusvoittona verottamiselle on, että pää-
omansijoituksen tekemisestä on varoja 
jaettaessa kulunut enintään kymmenen 
vuotta ja verovelvollinen esittää luotetta-
van selvityksen siitä, että kyse on varo-
jen palauttamisesta sijoituksen tehneelle 
osakkeenomistajalle. 

Kun pääomanpalautus rinnastetaan luo-
vutukseen, se pienentää osakkeen han-
kintamenoa maksua vastaavan määrän; 
osakkeen hankintahinta siis laskee pää-
omanpalautuksen verran. Verotettavaa 

luovutusvoittoa ei synny niin kauan kuin 
hankintamenoa voidaan vähentää yhtä 
paljon kuin pääomanpalautusta makse-
taan. Yli menevä osa verotetaan luovu-
tusvoittona. 

Pääomanpalautuksistakin saa vaihto-
ehtoisesti aina vähentää hankintame-
no-olettaman, jollei todellista hankinta-
hintaa enää ole riittävästi jäljellä vähen-
nettäväksi tai jos et tiedä sen määrää. 

Pääomanpalautukset luetaan mukaan 
verovuoden yhteenlaskettuihin luovu-
tushintoihin. Jos kaikki yhteenlasketut 
luovutushinnat verovuoden aikana (pää-
omanpalautus mukaan lukien) eivät ylitä 
1 000 euroa, pääomanpalautusta ei tarvit-
se ilmoittaa veroilmoituksella.

Pääomanpalautus voi olla luovutusvoittoa

OSAKEJÄRJESTELY MÄÄRÄÄ
VOITON LASKENTATAVAN
Osakkeenomistajan verotukseen vaikut-
tavia osakejärjestelyjä ovat muun muassa 
yhtiöiden osakeannit ja osakkeiden split-
taamiset.

Sijoittajan on hyvä osata perussäännöt 
yleisimpien osakejärjestelyiden luovutus-
voittolaskennasta. 

Esimerkiksi osakeannissa aikaisemman 
osakeomistuksen perusteella saadut uudet 
osakkeet katsotaan omistetuiksi yhtä kauan 
kuin ne osakkeet, joiden omistuksen perus-
teella ne on merkitty. 

Omistusaika määrittää sen miten suurta 
hankintameno-olettamaa saa käyttää.

Todellisen hankintamenon määrittäminen 
voi kuitenkin olla hankalaa. Jos osakeantiin 
liittyvä osakepääoman korotus on merkitty 
kaupparekisteriin viimeistään 31.12.2004, ei 
osakemerkinnän perusteena olevan osak-
keen hankintameno vaikuta merkityn osak-
keen hankintamenoon.

Vanhojen osakkeiden hankintameno säi-
lyy siis entisellään ja uusien osakkeiden 
hankintahinnaksi katsotaan niistä maksettu 
todellinen merkintähinta lisättynä mahdollis-
ten lisämerkintäoikeuksien hankintahinnal-
la. Maksuttomassa rahastoannissa saatujen 
osakkeiden merkintähinta on nolla, mutta 
voit silti käyttää vanhojen osakkeiden han-
kinta-ajankohdan mukaan määräytyvää han-
kintameno-olettamaa. 

Jos osakeanti on toteutettu 
1.1.2005 tai myöhemmin, jae-
taan merkinnän perusteena olleen 
osakkeen ja merkityn osakkeen 
yhteenlasketut hankintamenot 
näille kaikille osakkeille. 

Hankintamenot siis tavallaan tasataan van-
hojen ja uusien osakkeiden kesken, oli ky-
seessä sitten maksullinen tai maksuton osa-
keanti. 

Splitissä osakkeiden lukumäärää lisä-
tään jakamalla osake useammaksi yksiköksi 
osakepääomaa muuttamatta. Alkuperäisen 
osakkeen hankintameno jaetaan splitissä 
muodostuneiden osakkeiden kesken, jos 
saatavat osakkeet ovat keskenään saman-
arvoisia.

Lisätietoa luovutusvoiton laskemiseksi eri-
laisissa osakejärjestelytilanteissa voi lukea 
esimerkiksi verohallinnon ohjeesta ”Arvo-
paperien luovutusten verotus”. H

GEORG ROSBÄCK
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Jos olet omistajayrittäjä* ja olet nostanut 
osakaslainaa siten, että se on ollut yhtiölle 
saatavana osinkoverojen laskennan poh-
jana olevalla tilinpäätöshetkellä, vähenne-
tään osakaslaina elinkeinotoimintaa har-
joittavan yhtiön osakkeidesi arvosta. Tämä 
lähes poikkeuksetta pienentää verotukses-
sa huojennettujen pääomatuloina verotet-
tavien osinkojen määrää.

Jos et ole ymmärtänyt ottaa osakaslai-
nan osakkeittesi arvoa vähentävää määrää 
huomioon osinkojen mitoituksessa, johtaa 
tämä helposti ansiotuloina verotettavien 
osinkojen määrän kasvuun, vaikka olisit toi-
sin suunnitellut.

Kun taas aikanaan maksat osakaslainan 
takaisin yhtiölle, pyri varmistamaan, että si-
nulla on riittävästi pääomatuloja, joista vä-
hentää takaisinmaksettu määrä.

Muuten voi pahimmassa tapauksessa 
käydä niin, että näennäisesti vähennyskel-
poisesta takaisinmaksetusta osakaslainasta 
jääkin verohyöty saamatta. 

Osakaslainojen nostaminen ja takaisin-
maksaminen olisi verotuksen kannalta jär-
kevää ajoittaa niin, että nostettaessa pää-
omatulojesi määrä ei ylittäisi 30 000 euroa, 
johon asti pääomatuloista maksetaan 30 
prosenttia veroa. Ylittävältä osin veropro-
sentti on 34. Lainojen jakamisesta eri vuo-
sille voi olla hyötyä.

Vastaavasti takaisinmaksu olisi hyvä hoi-
taa sellaisena vuonna, jona pääomatulot 
ylittävät 30 000 euroa. Näin vähennysvai-
kutus kohdistuu 34 prosentin verokantaan 
ja verohyöty on suurempi.

Huonoin tilanne on silloin, jos osakaslai-

OSAKASLAINAT
Omistajayrittäjä, muistathan ottaa osakaslainan 

huomioon osinkoverosuunnittelussasi.

*OMISTAJAYRITTÄJÄ tarkoittaa, että omis-
tat elinkeinotoimintaa harjoittavan 
yhtiön osakkeista yksin tai yhdessä 
perheenjäsentesi kanssa vähintään 
10 % tai teillä on vastaava osuus yhtiön 
kaikkien osakkeiden tuottamasta ääni-
määrästä. Perheenjäsenellä tarkoite-
taan tässä puolisoa ja vuonna 2002 tai 
sen jälkeen syntynyttä lasta.

LOMAKE ● 13   

naa nostettaessa joudutaan maksamaan 34 
prosenttia veroa ja takaisinmaksettaessa 
saadaan verovähennys 30 prosentin mu-
kaan tai vähennystä ei päästä tekemään 
lainkaan.

   

Kun nostat osakaslainaa, voit 
myös pyrkiä estämään taikka pie-
nentämään osakaslainan nostosta 
pääomatuloiksi tuloutuvan määrän 
esimerkiksi realisoimalla luovutus-
tappioita sijoitusomaisuudestasi.

Vastaavasti jos joskus myöhemmin sinul-
la on vanhenemassa verovuoden 2016 tai 
uudempia luovutustappioita, voit estää näi-
den vanhenemisen kuittaamalla näitä luo-
vutustappioita pääomatuloiksi tuloutuvaa 
osakaslainaa vastaan.

VEROVÄHENNYS
TAKAISINMAKSUSTA

Jos maksoit vuonna 2019 takaisin sellais-
ta pääomatulona verotettua osakaslainaa, 
jonka olet nostanut aikaisintaan vuonna 
2014 ja viimeistään vuonna 2018, takaisin 
maksettu määrä on merkitty esitäytetylle ve-
roilmoitukselle pääomatuloista tehtävien vä-
hennysten ja velkojen ryhmään.

Osakaslainojen takaisinmaksuista saata-
va verovähennys pääomatuloista edellyttää, 
että laina on maksettu takaisin viiden vuo-
den kuluessa lainan nostovuoden päätty-
misen jälkeen.

OSAKASLAINA
PÄÄOMATULONA

Jos nostit osakeyhtiöstä osakaslainaa 
vuonna 2019 etkä maksanut lainaa ko-
konaan takaisin vuoden 2019 aikana, 
31.12.2019 maksamatta oleva määrä tästä 
lainasta on merkitty esitäytetylle veroilmoi-
tukselle pääomatulojen ryhmään.

Osakeyhtiöstä vuoden 2019 aikana otet-
tu laina on lainansaajan pääomatuloa, mi-
käli lainaa ei ole maksettu yhtiölle takaisin 

vuoden loppuun mennessä ja olet omista-
jayrittäjä*. 

OSAKASLAINAN
ILMOITTAMINEN

● LOMAKE 13 tai Omavero

Verotusta varten osakaslaina pitää ilmoittaa 
ainakin kolmesta eri syystä: tulona verotta-
misen, verovähennyksen sekä osinkovero-
tuksen takia.

Tarkista kuitenkin ensin, ovatko tiedot jo 
valmiina esitäytetyssä veroilmoituksessa.

Jos veroilmoituksen tiedot osa-
kaslainoista ovat oikein, sinun 
ei tarvitse tehdä mitään.

Esitäytetyt tiedot nostetuista ja takaisin 
maksetuista osakaslainoista perustuvat 
osakeyhtiön antamaan vuosi-ilmoitukseen.

Jos osakaslainaa ei ole merkitty esitäy-
tetylle veroilmoitukselle tai esitäytetty tieto 
nostetusta tai takaisin maksetusta osakas-
lainasta ei pidä paikkaansa, ilmoita osa-
keyhtiöstä vuonna 2019 nostetut ja vuo-
den lopussa 31.12.2019 maksamatta olleet 
osakaslainat tai takaisin maksamasi osa-
kaslaina sekä osakeyhtiön nimi ja Y-tunnus 
Omaverossa tai lomakkeella 13. Jokainen 
osakaslainaa saanut perheenjäsen antaa 
tarvittaessa oman ilmoituksen.

Vaikka vuoden 2019 aikana ei olisi 
nostettu osakaslainaa, omista-
jayrittäjän* täytyy muistaa antaa 
tiedot aiemmin nostetusta osakas-
lainasta.

Osinkoverotuksessasi tehtävää osakaslai-
navähennystä varten osakaslainan määrä 
on ilmoitettava, jos osakaslainaa oli silloin, 
kun osakeyhtiön tilikausi vuonna 2018 päät-
tyi ja olit samalla hetkellä omistajayrittäjä*. 
Ilmoita lainan määrä sinä päivänä, jona osa-
keyhtiön tilikausi vuonna 2018 päättyi. H

JUHA-PEKKA HUOVINEN
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Verovelvollisen tulee tarkistaa, löytyvätkö 
maksetut osingot ja ennakonpidätykset 
esitäytetyltä veroilmoitukselta. Jos eivät 
löydy, on hänen ilmoitettava osinkotulo, 
joka maksettu tai ollut nostettavissa vuon-
na 2019.

Puuttuvat osinkotulot tulee ilmoittaa siitä 
huolimatta, että osingon maksajalla on ollut 
velvollisuus ilmoittaa verottajalle vuonna 
2019 maksetut ja viimeistään 31.12.2019 nos-
tettavissa olleet osingot. 

KOTIMAISTEN NOTEERATTUJEN 
YHTIÖIDEN OSINGOT

● LOMAKE 50B tai Omavero

Kotimaisten julkisesti noteerattujen 
yhtiöiden maksamat osingot tar-
kistetaan esitäytetyn veroilmoituk-
sen kohdasta Osingot julkisesti no-
teeratuista yhtiöistä ja ilmoitetaan 
bruttomääräisinä. Niistä ei vähen-
netä jo ennakolta pidätettyä veron 
määrää tai verovapaata osuutta.

 

Julkisesti noteeratun yhtiön jakamasta osin-
gosta on kyse, kun yhtiön osake tai osake-
sarja on ollut osingonjaosta päätettäessä 
julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin 
pörssissä tai vastaavalla tavalla ulkomailla. 
Sama on voimassa myös niiden yhtiöiden 
kohdalla, joiden osakkeet on otettu yhtiön 
suostumuksella tai hakemuksesta kaupan-
käynnin kohteeksi ns. monenkeskisessä 
kaupankäynnissä.

Julkisesti noteerattujen yhtiöiden mak-
samista osingoista 85 % on veronalaista 
pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa. 
Osinkotuloa on myös julkisesti noteeratun 
yhtiön varojenjako vapaan oman pääoman 
rahastosta. 

NOTEERAAMATTOMIEN
YHTIÖIDEN OSINGOT
● LOMAKE 50B tai Omavero

Muut kuin edellä tarkoitetut osakkeet ovat 
julkisesti noteeraamattomia osakkeita. 

Noteeraamattomien yhtiöiden 
maksamat osingot tarkistetaan 
esitäytetyn veroilmoituksen koh-
dasta Osingot muista kuin julkises-
ti noteeratuista yhtiöistä ja ilmoi-
tetaan bruttomääräisinä, jos ne 
ilmoitukselta puuttuvat. 

Noteeraamattoman yhtiön maksamasta 
osingosta on maksajan tullut toimittaa en-
nakonpidätys, joten tarkista myös ennakon-
pidätysten määrä verotuspäätöksen koh-
dasta Ennakonpidätykset  ja ennakkovero 
yhteensä.

VEROHALLINTO TEKEE
JAON ANSIO- JA
PÄÄOMATULO-OSUUKSIIN
■ Jos osinko on enintään 8 prosenttia osak-
keen matemaattisesta arvosta, on osingosta 
veronalaista tuloa 25 prosenttia 150 000 
euroon saakka ja 75 prosenttia on koko-
naan verovapaata tuloa.
Lievemmin verotettava 150 000 euron raja 
on verovelvolliskohtainen eli siihen luetaan 
kaikki verovelvollisen eri noteeraamattomis-
ta yhtiöistä vuonna 2019 saamat pääomatu-
lo-osingot.
■ Jos jaettu osinko on enintään 8 prosenttia 
omistettujen osakkeiden matemaattisesta 
arvosta ja 150 000 euron raja ylittyy, on 
osingosta veronalaista pääomatuloa 85 pro-
senttia ja verovapaata tuloa 15 prosenttia.  
■ Jos jaettava osinko ylittää osakkeen ma-

temaattiselle arvolle laskettavan 8 prosen-
tin suuruisen tuoton, on ylittävästä osasta 
75 % veronalaista ansiotuloa ja 25 prosent-
tia verovapaata tuloa.

Osakkeen matemaattisen arvon laskenta-
perusteena on vuonna 2018 päättyneen 
tilikauden tilinpäätös. Verotuspäätökses-
tä voidaan tarkistaa osinkojen veronalaiset 
määrät.

Listaamattoman yhtiön osakkeen mate-
maattinen arvo lasketaan yhtiön verovuotta 
edeltävän vuoden nettovarallisuuden pe-
rusteella siten, että yhtiön tilinpäätöshetken 
nettovarallisuus (varat - velat) jaetaan yhti-
ön ulkona olevien osakkeiden lukumääräl-
lä. Yhtiön lunastamia ja muutoin hankkimia 
omia osakkeita ei oteta laskelmassa huo-
mioon.

Kannattaa esimerkiksi verra-
ta, vastaako verotuspäätöksessä 
oleva osakemäärä kaupparekiste-
riotteessa olevaa osakemäärää.

OSINGON PÄÄOMATULO-OSUUS
JA OSAKASKOHTAISET OIKAISUT
● LOMAKE 13 tai Omavero

ASUNTO
Yrittäjäosakkaan tulee antaa selvitys osin-
goista Omaverossa tai lomakkeella 13 niissä 
tapauksissa, joissa hänellä on verovuonna 
2019 ollut osinkoa jakaneen yhtiön varoihin 
vuonna 2018 päättyneellä tilikaudella kuu-
lunut asunto omana tai perheensä käytössä 
ja/tai hänellä (tai hänen perheenjäsenellään) 
on osakaslainaa yhtiöltä. Omistajayrittäjän 
tulee ilmoittaa, jos hän (tai hänen perheen-
jäsenensä) on ottanut lainan yhtiöltä.

OSINKOTULOT JA YLIJÄÄMÄT 
OSUUSKUNNISTA

Noteerattujen ja noteeraamattomien yhtiöiden osingot sekä 
osuuspääoman korot ilmoitetaan bruttomääräisinä.

LOMAKKEET ● 50B   ● 13   ● 16B
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Osakeyhtiöissä osakkaan tai 
hänen perheensä käytössä oleva 
asunto ilmoitetaan vain silloin, 
kun osakasta ei TyEL:in mukaan 
pidetä mainittuun yhtiöön työ-
suhteessa olevana vuonna 2018 
päättyneen tilikauden lopussa. 
Edellytyksenä on, että henkilö on 
yhtiössä määräävässä asemassa 
ja omistaa yksin yli 30 % tai 
yhdessä perheenjäsenensä 
kanssa yli 50 % yhtiön osakkeista 
tai osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä.

Jos tämä kriteeri täyttyy ja vuoden 2018 
taseen mukaan yhtiön varoihin kuuluu 
asunto, joka verovuonna 2019 on ollut 
osakkaan tai hänen perheensä käytös-
sä, vähennetään asunnon arvo osakkaan 
omistamien osakkeiden matemaattisesta 
arvosta osingon pääomatulo-osuutta las-
kettaessa. Perheenjäsenellä tarkoitetaan 
tässä puolisoa ja iästä riippumatta samassa 
taloudessa asuvia omia tai puolison suoraan 
etenevässä tai takenevassa polvessa olevia 
sukulaisia. Asunto voi olla muukin kuin vaki-
tuinen asunto.

OSAKASLAINA
Rahalaina pienentää osakkeiden mate-
maattista arvoa, jos henkilö omistaa vuonna 
2018 päättyneen tilikauden lopussa yksin 
tai yhdessä perheenjäsenensä kanssa vä-
hintään 10 prosenttia muun kuin julkisesti 
noteeratun yhtiön osakkeista tai äänimää-
rästä. Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä 
puolisoa ja alaikäisiä lapsia.

Jos tämä kriteeri täyttyy ja kyse on osak-
kaan tai hänen perheenjäsenensä ottamas-
ta ja vuonna 2018 päättyneen tilikauden lo-
pussa maksamatta olevasta rahalainasta, 
vähennetään lainan määrä lainan ottajan 
omistamien osakkeiden matemaattises-
ta arvosta ja mahdollinen ylimenevä 
osuus perheenjäsenten omistamien 
osakkeiden matemaattisesta arvosta 
omistusten suhteessa osingon pää-
omatulo-osuutta laskettaessa.

Laina vähennetään vain elinkeinotoimin-
taa harjoittavan yhtiön osakkeen matemaat-
tisesta arvosta ja sen määräisenä kuin laina 
oli sen tilikauden taseessa, jonka mukaan 
osakkeen matemaattinen arvo laskettiin.

YLIJÄÄMÄT
OSUUSKUNNISTA
● LOMAKE 50B tai Omavero

Ylijäämää on osuuspääoman korko tai muu 
osuuskuntalaissa tarkoitettu osuuskunnan 
jakama ylijäämä. Lisäksi julkisesti noteera-
tusta osuuskunnasta saatua varojenjakoa 
vapaan oman pääoman rahastosta käsitel-
lään verotuksessa ylijäämänä.

Jos olet saanut ylijäämää julkisesti notee-
ratusta osuuskunnasta, muusta kuin julki-
sesti noteeratusta osuuskunnasta (vähin-
tään 500 jäsentä) tai muusta kuin julkisesti 
noteeratusta osuuskunnasta (alle 500 jä-
sentä), tarkista ja tarvittaessa korjaa ylijää-
mää koskeva tieto osuuskuntaa koskevassa 
omassa kohdassaan. Jos korjaat tätä koh-
taa, ilmoita ylijäämien bruttomäärä Oma-
verossa tai lomakkeella 50B. 

Jos korjaat yllä mainittuja osuuskuntien 
jakamaa ylijäämää koskevia tietoja, tarkista 
myös kohta Ennakonpidätykset ja ennakko-
vero yhteensä.

Noteeraamattoman osuuskunnan (vähin-
tään 500 jäsentä) jakamasta ylijäämästä on 
25 prosenttia veronalaista pääomatuloa ja 
75 prosenttia verovapaata tuloa 5 000 eu-
roon saakka. Siltä osin kuin verovelvollisen 
saman ylijäämän määrä ylittää 5 000 euroa, 
ylijäämästä 85 prosenttia on veronalaista 
pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaa-
ta tuloa.

Muutoin osuuskunnan (alle 500 jäsentä) 
jakamasta ylijäämästä on 75 prosenttia ve-
ronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia ve-
rovapaata tuloa siltä osin kuin tästä osuus-
kunnasta saatu ylijäämä ylittää määrän, 

joka vastaa 8 prosentin vuotuista tuottoa 
verovelvollisen kaikista kyseisen osuus-
kunnan osuuksista ja osakkeista ylijäämän 
päättämistä edeltävän tilikauden lopussa 
osuuskunnan omaan pääomaan merkityl-
le määrälle. Jos 8 prosenttia ei ylity, saatua 
ylijäämää verotetaan samalla tavalla kuin 
vähintään 500-jäsenisen osuuskunnan yli-
jäämää.

ULKOMAILTA SAADUT
OSINGOT JA ULKOMAISEN
OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMÄT

● LOMAKE 16B tai Omavero 
(ks. ulkomaan pääomatuloista 
myös tämän lehden sivu 74) 

Kaikki ulkomailta saadut osingot (ja muut 
ulkomaan pääomatulot) ilmoitetaan Oma-
verossa kohdassa Ulkomaan pääomatulot 
tai lomakkeella 16B, jos tieto maksetuista ul-
komaan osingoista puuttuu tai on väärin ve-
roilmoituksella. Sillä ei ole merkitystä, onko 
osinkoa jakaneen yhtiön osake noteerattu 
vai noteeraamaton.

Ulkomaan osingot ilmoitetaan brutto-
määräisinä euroina eikä niistä vähennetä 
jo ennakolta mahdollisesti pidätettyä läh-
deveroa.

Ulkomailta saatuja osinkoja ovat esimer-
kiksi Telian, Daniscon sekä Scottish & New-
castlen maksamat osingot.

Jos saamistasi ulkomaan osingoista on 
ulkomailla pidätetty lähdeveroa, merkitse tai 
korjaa Omaverossa tai lomakkeella 16B. H

JUHA SALMIKIVI
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Ulkomailta saatuja pääomatuloja ovat esi-
merkiksi ulkomailta saadut osinko- ja kor-
kotulot, vuokratulot sekä luovutusvoitot tai 
-tappiot. 

Suomalaisen välittäjän kautta saadut ul-
komaiset osinko- ja korkotulot näkyvät esi-
täytetyssä veroilmoituksessa. Jos tiedois-
sa on korjattavaa, korjaa tiedot lomakkeella 
16B. Ilmoita maa, josta osinko on saatu, sekä 
osingon määrä ja osingosta mahdollisesti 
ulkomaille maksettu vero.

Verosopimuksissa on määritelty 
veroprosentti, jonka mukaan tiet-
tyyn maahan maksettua veroa 
voidaan enintään hyvittää. Esi-
merkiksi pohjoismaisessa veroso-
pimuksessa osinkojen veropro-
sentti on 15 %

Veroilmoituksella voit ilmoittaa korkeintaan 
verosopimuksessa olevan veroprosentin 
mukaan lasketun veron, vaikka olisitkin 
maksanut ulkomaille enemmän veroa.

Ilmoita osinkoa jakavan yhtiön nimi ja se, 
onko kyseessä julkisesti noteerattu yhtiö 
vai muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö. Jos 
olet saanut osinkotuloa muusta kuin julki-
sesti noteeratusta yhtiöstä, ilmoitat lisäksi 

osakkeiden lukumäärän ja osakkeiden ma-
temaattisen tai käyvän arvon euroina sentin 
tarkkuudella (käypä arvo edellisen verovuo-
den viimeisenä päivänä). Ilmoita myös osin-
kotuloon kohdistuvat mahdolliset tulonhank-
kimismenot.

Jos osinkotulosta on peritty ulko-
mailla veroa enemmän kuin ve-
rosopimuksessa on säädetty, 
liikaa maksetut verot haetaan ta-
kaisin lähdevaltiolta. Esimerkiksi 
jos olet maksanut Ruotsiin veroa 
enemmän kuin 15 %, sinun on 
haettava veroa takaisin Ruotsin 
verohallinnolta.

Verohallinnon verkkosivuilta löytyy tauluk-
ko Verosopimuksen mukaiset hyvitettävien 
verojen enimmäismäärät, kun osinkotulo on 
saatu ulkomailta.

Myös ulkomailla olevan asunnon 
luovutusvoitto voi olla verovapaa. 
Ilmoita ulkomaan pääomatulois-
sa oman asunnon myyntivoitto, jos 
kysymys on ulkomailla sijaitsevas-
ta asunnosta.

Luovutuksesta saamasi voitto ei ole vero-
nalaista tuloa, jos olet luovuttanut asuinhuo-
neiston tai -rakennuksen, jonka olet omis-
tanut vähintään kaksi vuotta ja jota olet 
omistusaikanasi ennen luovutusta käyttä-
nyt yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuo-
den ajan omana tai perheesi vakituisena 
asuntona.

HUOMAA: 
Jos tulo on maksettu muussa valuutassa 
kuin euroissa, muunna tulot ja niistä mah-
dollisesti perityt verot euroiksi tapahtuma-
päivän kurssin mukaan. Voit käyttää myös 
Euroopan keskuspankin julkaisemaa kes-
kikurssia.

Luovutusvoittojen ja -tappioiden osalta 
pitää kuitenkin käyttää omaisuuden hankin-
tahetken ja luovutushetken kursseja. H

HANNA SILANDER

ULKOMAAN PÄÄOMATULOT
LOMAKKEET ● 16B   ● 9A   

● LOMAKE 16B tai Omavero: 
Ulkomaan pääomatulot
● LOMAKE 9A tai Omavero: 
Ulkomaisten arvopapereiden 
luovutusvoitot tai -tappiot

Lahjoita puolenpitoa, 
lahjoita jäsenyys Veronmaksajissa
Arvosta läheistäsi lahjoittamalla hänelle Veronmaksajien jäsenyys ja 
samalla Veronmaksajien monipuoliset jäsenedut: henkilökohtainen 
veroneuvonta puhelumaksun hinnalla, Taloustaito-lehti 12 kertaa 
vuodessa ja käyttöoikeus verotietopankkiin verkossa. 

Tilaa Veronmaksajien Lahjakortti osoitteesta
www.veronmaksajat.fi/lahjakortti tai numerosta 03010 5511 (ppm/mpm). 
Lahjakortilla Veronmaksajien 2 kalenterivuoden jäsenyys, arvo 56 euroa.
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PÄÄOMATULOISTA 
TEHTÄVÄT 

VÄHENNYKSET
LOMAKE ● 50B 

PÄÄOMATULOJEN
TULONHANKKIMISMENOT

● LOMAKE 50B tai Omavero

Tarkista esitäytetty veroilmoitus. Jos pää-
omatuloihin liittyvissä vähennyksissä on vir-
heitä tai puutteita, voit korjata tiedot Oma-
verossa tai lomakkeella 50B. 

Jos veroilmoituksestasi puuttuu muita 
pääomatulojen tulonhankkimismenoja tai 
tiedoissa on virheitä, ilmoita tulonhankkimis-
menojen yhteismäärä kohdassa ”Muut tu-
lonhankkimismenot yhteensä/vuosi”. Anna 
tarkempi selvitys tulonhankkimismenoista 
kohdassa ”Perustele, mistä tulonhankkimis-
menot ovat syntyneet”.

Pääomatulojen tulonhankkimismenoja 
voivat olla esimerkiksi

■  puhelinkulut  
■  atk-kulut, kuten tietokone tai 
 nettiyhteys
■ ammattikirjallisuuden 
 hankkimisesta syntyneet kulut
■  työhuonevähennys
■  matkakulut

Kulujen täytyy liittyä tulojen hankkimiseen, 
esimerkiksi sijoitustoimintaan.

Pääomatuloista vähennettävissä 
kuluissa ei ole omavastuuta, pait-
si jos kulut liittyvät arvopaperei-
den, arvo-osuuksien tai vastaavan 
omaisuuden hoitoon ja säilyttämi-
seen, jolloin kuluista vähennetään 
50 euron omavastuu. 

Jos arvopaperien hoito- ja säilyt-
tämismenot ovat yhteensä yli 50 
euroa, merkitse menot täysimää-
räisinä. Älä vähennä omavas-
tuuosuutta.

Merkitse myös sen maksun saajan nimi 
sekä Y-tunnus, jonka tiedot puuttuivat tai 
olivat virheellisiä.

Ilmoita tässä kohdassa 4.3. myös jälki-
markkinahyvitys, jonka olet maksanut myy-
jälle ostaessasi joukkovelkakirjan, ja tulon-
hankkimisvelkaan kohdistuvat muut kulut 
kuin korot.

Jälkimarkkinahyvitys on korkoa vastaa-
va hyvitys, joka on kertynyt joukkovelkakir-
jalainoista. Jälkimarkkinahyvitystä kertyy 
joukkovelkakirjan luovutusta edeltäneen 
koronmaksupäivän ja luovutuspäivän väli-
seltä ajalta. Hyvitys saadaan tai maksetaan 
joukkovelkakirjan luovutuksen yhteydessä. 
Joukkovelkakirjalainan oston yhteydessä 
ostaja voi maksaa jälkimarkkinahyvitystä 
myyjälle. Jälkimarkkinahyvitys on silloin os-
tajalle tulonhankkimismenoa, ja hän voi vä-
hentää sen omassa verotuksessaan.

MAATALOUSYHTYMÄN
OSAKKAAN KOROT JA TAPPIOT

● LOMAKE 50B tai Omavero

Osakkaan maatalousyhtymään 
kohdistuvat korot ja vaatimus tap-
pioiden vähentämisestä pääoma-
tuloista: Jos olet osakkaana maa-
talousyhtymässä, voit vähentää 
yhtymän verovuoden 2019 tappioi-
ta pääomatuloistasi. Lomakkees-
ta 50B kyseinen kohta löytyy si-
vulta 3.

Jos maatalousyhtymä on lopettanut maa-
talouden harjoittamisen, voit poikkeuksel-
lisesti vähentää pääomatuloistasi myös ai-
empien vuosien vahvistettuja tappioita. Jos 
haluat vähentää tappioita pääomatuloista, 
merkitse tähän osuutesi vähennettävän tap-
pion määrästä joko prosentteina tai euroina. 
Tappion vähentämistä pääomatuloista on 
vaadittava ennen kuin verovuoden vero-
tuksesi päättyy.

Tässä kohdassa voit ilmoittaa myös koron 
osakkaana ottamastasi velasta, joka kohdis-
tuu maatalousyhtymän toiminnan rahoitta-
miseen. Ilmoita nämä tiedot: koron määrä 
euroissa, velan määrä verovuoden lopussa 
ja maatalousyhtymän Y-tunnus. H

TUOMO LINDHOLM
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ASUNTOLAINAN KOROT 
JA ALIJÄÄMÄHYVITYS

KORKOJEN VÄHENTÄMINEN

Asuntolainan korkovähennys tehdään ensi-
sijaisesti pääomatuloista. Jos niitä ei ole tai 
niitä ei ole tarpeeksi korkomenojen vähen-
tämiseen, syntyy alijäämä. Silloin osan vä-
hennyskelpoisista korkomenoista voi saada 
vähennettyä alijäämähyvityksenä ansiotulo-
jen veroista.

Vuonna 2019 asuntolainan koroista on vä-
hennyskelpoista 25 prosenttia.

Asuntolainalla tarkoitetaan sellaista lai-
naa, joka kohdistuu verovelvollisen tai 
hänen perheensä vakituisen asunnon hank-
kimiseen tai peruskorjaukseen. 

Perheeseen verotuksessa lasketaan ala-
ikäiset lapset ja aviopuoliso tai avopuoliso, 
jos hänet rinnastetaan tuloverolain mukaan 
aviopuolisoon. Näin esimerkiksi siinä ta-
pauksessa, että verovuonna yhteisessä ta-
loudessa jatkuvasti elänyt avopari on aikai-
semmin ollut avioliitossa tai heillä on tai on 
ollut yhteinen lapsi. 

Jos avio- tai avopuolisoilla on yhteinen 
velka, josta he ovat yhteisvastuussa, voi yh-
teisen velan korot maksanut puoliso vähen-
tää ne verotuksessa kokonaan. Jos puolisoi-
den vaatimukset ovat ristiriitaiset, vähenne-
tään korot puoliksi.

Muiden kuin verotuksessa puo-
lisoina käsiteltävien henkilöiden 
velan korot vähentää kukin velalli-
nen itse. Siten esimerkiksi avopuo-
lisot saavat vähentää vain oman 
velkansa korkoja. 

Avopuolisoiden osalta oikeuskäytännössä 
on kuitenkin katsottu, että avopuolisoista 
se, joka on maksanut avopuolisoiden yh-
teisen lainan korot, saa vähentää ne koko-
naan. Jos maksaja ei ole selvillä tai vaati-
mukset ovat ristiriitaiset, on oikeuskäy-
tännössä muun selvityksen puuttuessa 
vähennetty kummankin avopuolison vero-
tuksessa puolet korkojen määrästä.

ALIJÄÄMÄHYVITYS ASUNTO-
LAINAN KORKOMENOISTA
Jos vähennettävänä on vain asuntolainan 
korkoja eikä verovelvollisella ole lainkaan 
pääomatuloja, alijäämä on koron suuruinen. 
Alijäämähyvitys on 30 prosenttia alijäämäs-

tä. Ensiasunnon ostajalla alijäämähyvitys on 
32 prosenttia ja enintään 10 vuotta.

Alijäämähyvitys vähennetään ansiotu-
lojen verosta. 

Alijäämähyvityksen maksimimäärä on 
1 400 euroa verovelvollista kohden. Enim-
mäismäärää korotetaan 400 eurolla yhdes-
tä lapsesta ja 800 eurolla kahdesta tai sitä 
useammasta lapsesta. Jos verovelvolliseen 
sovelletaan puolisoita koskevia säännöksiä, 
korotetaan sen puolison alijäämähyvityksen 
enimmäismäärää, jonka ansiotuloista mää-
rättävän valtion tuloveron määrä on suurem-
pi, elleivät puolisot ole toisin vaatineet.

Puolisoilla siirretään toisen puolison käyt-
tämättä jäävä osa alijäämähyvityksen enim-
mäismäärästä toiselle puolisolle.

Esimerkiksi pelkkiä ansiotulo-
ja hankkivalla nelihenkisellä lap-
siperheellä asuntolainan korkoja 
”mahtuu” täyteen alijäämähyvityk-
seen vuodessa 48 000 euroa, jos 
vanhemmilla ei ole muita pääoma-
tuloista tehtäviä vähennyksiä. 

● LOMAKE 50B tai Omavero

Verovelvollinen saa vähentää maksamansa 
asuntolainan ja tulonhankkimislainan korot 
pääomatuloistaan. Lisäksi takausvelan korot 
ovat tietyissä tapauksissa vähennyskelpoisia. 

KORKOJEN VÄHENTÄMINEN 2019

Paljonko saa vähentää:

■  Kulutusluoton ja 
  opintolainan koroista 0 %
■  Asuntolainan koroista 25 %
■  Tulonhankkimisvelan 
  koroista 100%

Korot vähennetään ensisijaisesti pääomatu-
loista. Jos pääomatuloihin kohdistuvat vä-
hennykset, kuten korkomenot, ylittävät pää-
omatulojen määrän, syntyy alijäämä. Alijää-
män perusteella verovelvollisella on oikeus 
ansiotulojen verosta myönnettävään alijää-
mähyvitykseen (ks. tarkemmin Asuntolainan 
korot ja alijäämähyvitys). 

Korkojen vähennyskelpoisuus riip-
puu lainan käyttökohteesta. Vero-
velvollisen on tämän vuoksi selvi-
tettävä, mihin tarkoitukseen velka 
on käytetty. Jos velan käyttötarkoi-
tus myöhemmin muuttuu, verovel-
vollisen on esitettävä selvitys velan 
uudesta käyttötarkoituksesta.

Jos verovelvollinen joutuu esimerkiksi ta-
loudellisten vaikeuksien vuoksi ottamaan 
uutta lainaa vanhan lainan pääoman tai kor-
kojen maksamista varten, on uuden lainan 
käyttötarkoitus lähtökohtaisesti sama kuin 
vanhan lainan.

Korko, joka on maksettu ennen aikaa, 
jolta se on laskettu, on vähennyskelpoinen 
vain siltä osin kuin se kohdistuu verovuo-
teen ja sitä seuraavaan vuoteen. Suurem-
paa korkovähennystä ei siten saa maksa-
malla korkoja pitkältä ajalta etukäteen.

Jos koroissa on virheitä tai puutteita, voit 
korjata tiedot Omaverossa tai lomakkeella 
50B. H

LOMAKE ● 50B 
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Nelihenkinen perhe voi alijäämähyvityksenä 
vähentää veroistaan 3 600 euroa. Tällöin 
perheen asuntolainan korkojen on pitänyt 
olla vähintään 48 000 euroa (vuonna 2019 
asuntolainan koroista 25 % oli vähennyskel-
poista, joten alijäämähyvityksen enimmäis-
määrä lasketaan näin: 30 prosenttia 0,25 x 
48 000 eurosta = 3 600 euroa).

ALIJÄÄMÄHYVITYS,
JOTA EI VOIDA
VÄHENTÄÄ VEROISTASI 
Puolisoiden verotuksessa alijäämähyvityk-
sen enimmäismäärä on yhteinen siten, että 
toisen puolison enimmäismäärästä käyttä-
mättä jäävä osa voidaan siirtää toiselle puo-
lisolle. Eli jos saat alijäämähyvitystä, mutta 
tuloistasi ei peritä riittävästi veroja, joista vä-
hennyksen voi tehdä, voit siirtää hyvityksen 
puolisollesi (rasti lomakkeen 50B kohtaan 
5). Vaatimus on tehtävä ennen verotuksen 
päättymistä.

Jos alijäämähyvitystä ei siirrä tehtäväksi 

puolisosi veroista, vahvistetaan sinulle pää-
omatulolajin tappio. 

PÄÄOMATULOLAJIN TAPPIO
JA ALIJÄÄMÄHYVITYS

Pääomatulolajin alijäämää (tap-
piota) syntyy, jos sinulla on 
pääomatuloihin kohdistuvia 
vähennyskelpoisia tulonhankki-
mismenoja, vähennyskelpoisia 
korkomenoja ja vähennettäväk-
si vaadittuja tulolähteen tappioita 
enemmän kuin veronalaisia pää-
omatuloja yhteensä. 

Saat ensin alijäämähyvitystä ansiotuloista 
menevistä veroista ja kun alijäämähyvitys 
on käytetty lain mukaan, vahvistetaan sinul-
le seuraavaksi pääomatulolajin tappio, sikäli 
kuin vielä vähennettävää riittää. 

Pääomatulolajin tappio on pääoma-
tulolajin tappion syntymisvuoden 
jälkeen vähennyskelpoista 
kymmenen vuoden ajan.

Pääomatulolajin tappion vähentäminen 
edellyttää pääomatuloja seuraavan kym-
menen vuoden aikana. Jollei niitä ole tie-
dossa, käyttämättä jäävä (=sinulta ei peritä 
riittävästi veroja, joista voisit tehdä alijäämä-
hyvityksen) alijäämähyvitys kannattaa siirtää 
puolisolle.

Esimerkiksi isojen remonttikulujen vuoksi 
verovelvollisella voi olla vuokraustoiminnan 
tappiota, tai metsätaloudessa on syntynyt 
enemmän menoja kuin verovelvollisella on 
kaikkia pääomatuloja yhteensä, joihin kaikki 
kulut voitaisiin kuitata. Tällöin syntyy alijää-
mää ja siitä taas alijäämähyvitystä (ks. Asun-
tolainan korot ja alijäämähyvitys). H

TUOMO LINDHOLM

Muiden korkojen vähentäminenMIKÄ ON ASUNTOLAINAA?
■ Kakkosasunnon korot ovat tietyissä 
tilanteissa vähennyskelpoisia. Verotus-
käytännössä kakkosasuntona on pidetty 
sellaista verovelvollisen asuntoa, joka on 
työn vuoksi eri paikkakunnalla kuin hänen 
ja hänen perheensä yhteinen koti.

■ Asumisoikeusasunnon hankintaan tarvit-
tavaa asumisoikeusmaksua varten otettu 
velka rinnastetaan asuntolainaan.

■ Asunnon peruskorjaukseen otetun 
lainan korko rinnastetaan asuntolainan 
korkoon. Peruskorjauksella tarkoitetaan 
asunnon laajennus-, muutos- ja uudistus-
toimenpiteitä. Peruskorjauksella asunto 
muuttuu tasokkaammaksi.

■ Verotuskäytännössä on hyväksytty vä-
hennyskelpoiseksi myös asuntoyhtiön 
suurehkon remontin, esimerkiksi putkire-
montin, kustannusosuuden maksamiseksi 
otetun lainan korko. Lainan lyhennyksiä ei 
saa vähentää. 

■ Vuosikorjaukseen otetun lainan korot 
eivät ole vähennyskelpoisia. Vuosikor-
jauskuluilla tarkoitetaan menoja, jotka ai-
heutuvat asunnon kulumisen korjaamises-
ta. Vuosikorjauksessa vaihdetaan aiempi 
materiaali vastaavan tasoiseen uuteen, 
toisin sanoen huoneisto saatetaan alkupe-
räiseen kuntoon.

TULONHANKKIMIS-
VELAN KOROT
Korkojen vähennysoikeus koskee myös 
sellaista lainaa, joka kohdistuu veronalai-
sen tulon hankkimiseen. 

Tulonhankkimislaina kohdistuu 
esimerkiksi vuokralla olevaan 
huoneistoon, yhtiöosuuden han-
kintaan tai pörssiosakkeisiin. 

Sellaista korkoa ei kuitenkaan saa vä-
hentää, joka kohdistuu korkotulon läh-
deverosta annetussa laissa tarkoitettuun 
korkotuloon tai mainitun lain mukaisen 
joukkovelkakirjan luovutuksen yhtey-
dessä saatuun jälkimarkkinahyvityk-
seen. Myöskään vapaaehtoisen yksilöl-
lisen eläkevakuutuksen hankkimiseen tai 
pitkäaikaissäästämissopimukseen otetun 
lainan korkoja ei saa vähentää.

Alihintaista huoneiston vuokra-
usta esimerkiksi perhesyistä ei 
pidetä tulonhankintana eikä ve-
rotuskäytännön mukaan tällai-
seen asunnon hankintaan otetun 
lainan korkoja saa vähentää. 

TAKAUSVELAN 
KOROT
Takaajalla tai muun vakuuden asettajal-
la on oikeus vähentää sitoumuksensa 
perusteella suorittamansa velan tai sen 
suorittamista varten ottamansa velan 
korot, jotka ovat kertyneet siitä alkaen, 
kun velallinen on todettu maksukyvyt-
tömäksi. Nämä korot ovat kuitenkin vä-
hennyskelpoisia vain, jos alkuperäisellä 
velallisella olisi ollut oikeus niiden vähen-
tämiseen elinkeinotoimintaan tai maata-
louteen kohdistuvina korkoina.

Jos alkuperäinen velallinen on vas-
tuunsa perusteella maksanut takaajalle 
tai muulle vakuuden asettajalle hyvityk-
sen, hänellä on oikeus korkoa koskevien 
säännösten mukaan vähentää siihen si-
sältyvä velan korkoa vastaava osuus.

HUOMAA: 
Opintolainan korkovähennysoikeus on 
poistettu vuoden 2015 verotuksesta 
alkaen. Myöskään henkilökohtaises-
sa käytössä olevan kesämökin, auton, 
veneen tai lomamatkan hankintaan 
otetut velan korot eivät ole vähennys-
kelpoisia. Samoin harrastustoimintaan 
liittyvän velan korot ovat vähennyskel-
vottomia.
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● LOMAKE 50B tai Omavero

Vuonna 2019 maksetut vapaaehtoisten elä-
kevakuutusten vakuutusmaksut ja ps-so-
pimuksen maksut tarkistetaan esitäytetyn 
veroilmoituksen kohdassa Vapaaehtoisen 
eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämis-
sopimuksen maksut.

Pankki tai vakuutusyhtiö ilmoittaa 
maksetut vakuutus- ja ps-sopimuk-
sen maksut Verohallinnolle. Mak-
sujen määrät korjataan tai ilmoite-
taan ensisijaisesti Omaverossa.

Voit myös antaa ilmoituksen paperilomak-
keella 50B. 

Vapaaehtoisten eläkevakuutusten maksut 
merkitään kohtaan Vapaaehtoisen eläkeva-
kuutuksen ja pitkäaikaissäästämissopimuk-
sen maksut riippumatta siitä, milloin vapaa-
ehtoinen eläkevakuutus on otettu. 

HUOMIOI ELÄKEIKÄ
SOPIMUKSISSA

Jos vapaaehtoinen eläkevakuutus- tai 
ps-sopimus on tehty ennen 1.1.2013, ovat 
maksut vähennyskelpoisia, kun eläkettä voi 
sopimuksen mukaan alkaa aikaisintaan nos-
taa seuraavasti:

Syntymävuosi Eläkeikä, vuotta

1957 tai aiemmin 63

1958-1961 64

1962-1972 65

1973-1984 66

1985-1997 67

1998 tai 
myöhemmin

68

Jos vapaaehtoinen eläkevakuutus- tai 
ps-sopimus on tehty 2013 tai sen jälkeen, 
ovat maksut vähennyskelpoisia, kun eläket-
tä voi sopimuksen mukaan alkaa aikaisin-
taan nostaa seuraavasti:

Syntymävuosi Eläkeikä, 
vuotta

1957 tai aiemmin 68

1958-1961 69

1962 tai myöhemmin 70

Vakuutus katsotaan otetuksi ja ps-sopimus 
tehdyksi, kun sopimusten mukaisia maksu-
ja on alettu maksaa. Maksuja ei saa enää 
vähentää sinä verovuonna, kun eläkettä tai 
suorituksia on alettu maksaa eikä myöskään 
enää maksuvuoden jälkeen.

MITEN SUURI VERO-
HYÖTY MAKSUISTA?

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja ps-so-
pimuksen maksut vähennetään pääomatu-
loista. Vähennettävien maksujen enimmäis-
määrä on 5 000 euroa vuodessa.

Jos pääomatuloja ei ole tai ne eivät riitä 
maksujen vähentämiseen, syntyy pääoma-
tulojen alijäämä. Tästä alijäämästä lasketaan 
erityinen alijäämähyvitys, joka on 30 pro-
senttia pääomatulojen alijäämästä. Tämä vä-
hennetään ansiotuloista menevästä veros-
ta. Erityisen alijäämähyvityksen enimmäis-
määrä on 1 500 euroa (30 % 5 000 eurosta). 

Palkan tai muun ansiotulon verot alenevat 
siis 1 500 euroa, jos maksuja on vähintään 
5 000 euroa. 

Erityinen alijäämähyvitys tehdään tavalli-
sen alijäämähyvityksen jälkeen, joka on ai-
heutunut esim. vuokraustoiminnan tappiosta 
tai asuntovelan korkovähennyksestä.

Vapaaehtoisten eläkevakuutusten 
ja ps-sopimusten maksut voi vä-
hentää ainoastaan vakuutetun tai 
ps-sopimuksen kohteena oleviin 
varoihin oikeutetun henkilön ve-
rotuksessa. Maksuja ei voi siirtää 
puolison verotuksessa vähennet-
täväksi, vaikka puoliso olisi mak-
sut maksanut.

Jos vakuutetun tai ps-sopimuksen 
varoihin oikeutetun verojen määrä 
ei riitä erityisen alijäämähyvityk-
sen täysimääräiseen vähentä-
miseen, siirretään vähentämät-
tä jäänyt määrä vähennettäväksi 
puolison veroista ilman vakuute-
tun vaatimusta.

Tämä johtuu yleensä siitä, että vakuutetulla/
varoihin oikeutetulla ei ole pääomatuloja tai 
tarpeeksi maksettavia veroja.

Jos verovelvollisen puolisolla on vähen-
nettäviä vapaaehtoisen eläkevakuutuksen 
tai ps-sopimuksen maksuja, mutta ei lain-
kaan tuloja tai pääoma- ja ansiotuloista mak-
settavia veroja, voi verovelvolliselle siirtyä 
hänen puolisoltaan erityistä alijäämähyvitys-
tä toiset 1 500 euroa. Hän voi siten saada 
enimmillään 3 000 euron suuruisen erityisen 
alijäämähyvityksen.

Jos puolisonkaan verot eivät riitä erityi-
sen alijäämähyvityksen vähentämiseen, 
vakuutusmaksu jää tältä osin vähentämät-
tä, sillä vakuutusmaksujen perusteella ei 
vahvisteta pääomatulolajin tappiota, joka 
voitaisiin vähentää tulevina vuosina pää-
omatuloista. 

ELÄKESÄÄSTÄMINEN
Verovelvollisen ja hänen puolisonsa ottamien vapaaehtoisten 

eläkevakuutusten ja pitkäaikaissäästämissopimusten (ps-sopimusten) 
maksut vähennetään pääomatuloista.

LOMAKKEET ● 50B  ● 50A
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● LOMAKE 50A tai Omavero

Jos verovelvollinen on itse maksanut osan 
työnantajan ottaman kollektiivisen eläkeva-
kuutuksen maksuista, tarkistetaan maksut 
esitäytetyltä veroilmoitukselta ja tarvittaessa 
ilmoitetaan verovelvollisen maksuosuus elä-
kevakuutusmaksuista Omaverossa kohdas-
sa Pakolliset eläkevakuutusmaksut muista 
tuloista kuin palkoista tai lomakkeella 50A.

Jos kollektiivinen eläkevakuutus on otet-
tu ennen 6.5.2004, voi verovelvollinen vä-
hentää itse maksamansa kollektiivisen elä-
kevakuutuksen maksut kokonaan omassa 
verotuksessaan, jos eläketurva on vastannut 
eduiltaan enintään rekisteröityä lisäeläketur-
vaa ja eläke voidaan maksaa aikaisintaan 
55 vuotiaana.

Jos työntekijä on tullut kollektiivisen elä-
kevakuutuksen piiriin 6.5.2004–31.12.2012, 
voi työntekijä vähentää itse maksamiaan va-
kuutusmaksuja määrän, joka on enintään 5 
prosenttia työnantajan maksamasta palkasta 
ja enintään 5 000 euroa.

Maksetulla palkalla tarkoitetaan myös ra-
hapalkan lisäksi tai sijaan annettuja luontoi-
setuja ja muita veronalaisia etuja. Maksu ei 
ole vähennyskelpoinen siltä osin kuin se ylit-
tää työnantajan maksaman vakuutusmaksun 
määrän. Lisäksi edellytetään, että eläkettä 
aletaan maksaa aikaisintaan vakuutetun täy-
tettyä 60 vuotta.

Jos työntekijä on tullut kollektiivisen elä-

kevakuutuksen piiriin 1.1.2013 tai sen jäl-
keen, maksujen vähentäminen työntekijän 
verotuksessa edellyttää, että eläkettä ale-
taan maksaa syntymävuodesta riippuen ai-
kaisintaan 68-, 69- tai 70-vuotiaana.

Kollektiivisten eläkevakuutusten maksu-
jen maksaminen ei rajoita yksilöllisen eläke-
vakuutuksen maksujen vähentämistä.

Esitäytetyn veroilmoituksen kohdassa Pa-
kolliset eläkevakuutusmaksut muista tuloista 
kuin palkoista vähennetään myös urheili-
jan vapaaehtoisen eläke- tai tapaturma-
vakuutuksen maksut. Tarvittaessa tee kor-
jaus Omaverossa kyseisessä kohdassa tai 
lomakkeella 50A.

OMA JA TYÖNANTAJAN
OTTAMA VAKUUTUS 

Jos vakuutetulla on lisäksi myös 
työnantajan ottama ja maksa-
ma yksilöllinen eläkevakuutus tai 
ps-sopimus, pienenee erityisen ali-
jäämähyvityksen enimmäismäärä 
750 euroon.

Se vastaa 2 500 euron suuruisten maksu-
jen vähennysoikeutta. Sama koskee myös 
ns. osakastyöntekijää eli omassa yritykses-
sään työskentelevää yrittäjäasemassa ole-
vaa työntekijää.

Työnantaja voi vuodessa mak-
saa työntekijälleen (tai yrityksessä 
työskentelevälle osakkaalle) otta-
mansa vapaaehtoisen yksilöllisen 
eläkevakuutuksen maksuja enin-
tään 8 500 euroa ilman, että siitä 
syntyy työntekijälle palkkana ve-
rotettava etuus. 

Jos maksut ylittävät 8 500 euroa, on ylit-
tävä osa palkkaa. Jos useampi työnantaja 
on maksanut eläkevakuutusmaksuja, mak-
sut lasketaan yhteen ja ylimenevä osa on 
palkkaa.

Lisäksi on muistettava, että palkansaaja ei 
saa vähentää ylimenevää palkaksi katsotta-
vaa osaa omassa verotuksessaan.

Työantajan ottamasta eläkevakuutuk-
sesta maksettava eläke on ansiotuloa. H

JUHA SALMIKIVI

Kollektiivisten eläkevakuutusten 
maksut vähennetään ansiotuloista

TERVETULOA  
KOTIIN. 

Uusi matkailuauto, vaikka kotiovellesi 
toimitettuna. Ota yhteyttä lähimpään 
Carado-maahantuojaan. Yhteystiedot 
löydät kotisivuiltamme. 

Suunnittele omaan käyttöösi sopiva 
matkailuauto ohjelmamme avulla:   

www.carado.de/fi

TURVALLINEN 
LIIKKUVA KOTISI
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Esitäytetylle veroilmoitukselle on merkitty 
Verohallinnolla olevat tiedot verovelvollisen 
varoista ja veloista. Varoja ovat muun muas-
sa verovelvollisen verovuoden päättyes-
sä omistamat arvo-osuudet, sijoitusrahas-
to-osuudet, asunto-osakkeet ja kiinteistöt.

Mikäli esitäytetylle veroilmoitukselle ei 
ole merkitty varoja ja velkoja, jotka tulee 
ilmoittaa verottajalle, verovelvollisen tulee 
ilmoittaa puuttuvat tiedot verottajalle. Myös 
tiedoissa olevat virheet on korjattava. Ilmoi-
tusvelvollisuus koskee varoja ja velkoja sel-
laisena kuin ne olivat vuoden 2019 päät-
tyessä.

● LOMAKE 50B tai Omavero

Jos käytetään paperilomakkeita, muutok-
set ja korjaukset varallisuuden osalta il-
moitetaan lomakkeella 50B kohdassa 6 
(Muutokset varallisuustietoihin). Velkojen 
osalta tiedot ilmoitetaan lomakkeella 50B 
kohdassa 4.4 (Vähennyskelpoiset korot ja 
muutokset velkatietoihin).

Mikäli tila ei ole riittävä, kannattaa täyt-
tää tarvittaessa uusi lomake, johon lisättävät 
velat listataan ja yksilöidään.

Tarkista, että velan käyttötarkoi-
tus on merkitty veroilmoitukseen 
oikein, koska se vaikuttaa korko-
jen vähentämiseen verotuksessa. 

MITÄ OMAISUUTTA
EI TARVITSE ILMOITTAA
Kaikkea varallisuutta ei tarvitse ilmoittaa 
verottajalle, vaikka sitä ei olisi merkitty esi-
täytettyyn veroilmoitukseen. Verottajalle 
ei ilmoiteta:

■  Tavanomaista omassa käytössä olevaa  
 koti-irtaimistoa.
■  Autoja, moottoripyöriä tai veneitä.
■  Suomalaisessa pankissa tai 

VARAT JA VELAT
Varat ja velat on ilmoitettava sellaisina kuin 

ne olivat vuoden 2019 päättyessä.

KIINTEISTÖTIETOJEN 
ILMOITTAMINEN

Ohje verkossa: veronmaksajat.fi/
veroilmoitus, kiinteistöveroilmoi-
tuksen tarkistusohjeet julkaistu 
myös Taloustaidon numerossa 
3/2020.

 Euroopan  talousalueella sijaitsevassa  
 pankissa olevia lähdeveronalaisia talle 
 tuksia ja käyttelytileillä olevia varoja.
■  Lähdeveronalaiset suomalaiset ja 
 Euroopan talousalueella sijaitsevista  
 valtioista olevat obligaatiot ja 
 joukkovelkakirjalainat.
■  Osuutta kotimaiseen kuolinpesään.
■  Osuutta kulutusosuuskuntaan.
■  Tavanomainen osuus osuuspankkiin.

MITÄ VAROJA
PITÄÄ ILMOITTAA
Verohallinto kerää varallisuustietoja muun 
muassa kiinteistöverotusta ja verovalvontaa 
varten. Verovelvollisen tulee tarvittaessa 
ilmoittaa verottajalle vain ne varat, joiden 
osalta on säädetty ilmoitusvelvollisuus.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös 
ulkomailla olevia varoja. 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän on an-
nettava veroilmoituksessaan tiedot ja niitä 
koskevat selvitykset vain seuraavista omis-
tamistaan varoista:

■ Kiinteistöt eli esimerkiksi tontit ja 
 tilat sekä muut kiinteistörekisteriin 
 merkittävät yksiköt.
■ Erottamaton määräala.
■ Rakennus ja rakennelma, joka on toisen  

 maalla, esim. vuokrakiinteistöt.
■ Asunto-osakeyhtiön osakkeet.
■ Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön 
 osakkeet.
■ Osakeyhtiön osakkeet ja yhteis-
 sijoitusyritysten osuudet.
■ Osuuskunnan osuus (ei kuitenkaan  
 osuuksia osuuskunnassa, joka harjoit- 
 taa tavanomaisten kulutustavaroiden
  tai -palveluiden myyntiä eli kulutus 
 osuuskuntien ja osuuspankkien tavan 
 omaisia osuuksia).
■ Sijoitusrahasto-osuudet.
■ Muut arvopaperit ja arvo-osuudet, ei  
 kuitenkaan joukkovelkakirjoja, joita 
 verotetaan korkotulon lähdeverosta 
 annetussa lain mukaan. Ilmoittaa ei 
 tarvitse myöskään vastaavia yleisön  
 merkittäväksi tarjottuja, Euroopan 
 talousalueella olevan julkisyhteisön tai  
 kirjanpitovelvollisen koronmaksajan 
 Euroopan talousalueella liikkeeseen  
 laskemia joukkovelkakirjoja.
■ Osuudet avoimeen yhtiöön, komman- 
 diittiyhtiöön ja muuhun yhtymään. 
 Yhtymän osakkaan on omassa vero-
 ilmoituksessaan ilmoitettava yhtymän  
 nimi, y-tunnus sekä osuutensa yhtymän  
 varallisuuteen.
■ Hallinta- ja nautintaoikeus kiinteistöön,  
 huoneistoon tai arvopapereihin, kun 
 oikeus on pidätetty omaisuuden luovu- 
 tuksen yhteydessä tai saatu tahi 
 lahjana, perintönä tai testamentilla. 
■ Liike- ja ammattitoiminnan sekä maa-
 tilatalouden varat (paperilla ilmoitettaes- 
 sa liike- ja ammattitoiminnan varat 
 lomakkeella 5 ja maatalouden varat 
 lomakkeella 2 tai 2Y)

YHTYMÄ YKSILÖIDÄÄN
Y-TUNNUKSELLA

Omistusosuuden yhtymästä tulisi selvitä ve-
roilmoituksen esitäytetyistä tiedoista. Mikäli 
osuutta ei ole merkitty, osuus tulee ilmoit-
taa. Yhtymän yksilöinti tapahtuu yhtymän 
y-tunnuksen avulla. Osuudesta on ilmoitet-

LOMAKKEET ● 50B  ● 5  ● 2/2Y
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tava yhtymän nimi ja kotipaikka sekä mur-
tolukuna osuus yhtymän tuloon ja varalli-
suuteen.

Yhtymä muodostuu esimerkiksi 
sisarusten yhteisesti omistamasta 
metsäkiinteistöstä.

VAROJEN ARVOA
EI YLEENSÄ ILMOITETA
Varoista ilmoitetaan vain varojen laji, luku-
määrä ja varojen yksilöimiseksi tarpeelliset 
tiedot.  Luonnollisen henkilön ja kuolinpe-
sän veroilmoituksessa ei ilmoiteta varojen 
arvoa koskevia tietoja.

Esimerkiksi asunto-osakkeista on ilmoi-
tettava asunto-osakeyhtiön nimi ja y-tun-
nus, huoneiston numero ja omistusosuus. 
Arvo-osuuksista on ilmoitettava yhtiön nimi 
ja osakkeiden lukumäärä ja sijoitusrahas-
to-osuuksista sijoitusrahaston nimi ja osuuk-
sien lukumäärä. 

Säännöstä, jonka mukaan omaisuuden 
varallisuuden arvoa ei ilmoiteta, on poik-
keuksia. 

Ilmoitettavia saatavia ovat esimerkiksi 
joukkovelkakirjat, joiden arvona ilmoitetaan 
niiden nimellisarvo. Tämä koskee vain niitä 
saamisia, joita ilmoittamisvelvollisuus yli-
päätään koskee eli muita kuin korkotulon 

Nautinta- ja hallintaoikeudella tarkoite-
taan muulla kuin omaisuuden omistajalla 
olevaa oikeutta käyttää omaisuutta ja/tai 
saada hyväkseen sen tuotto. Ilmoittamis-
velvollisuus koskee kiinteistöihin, asun-
to- ja kiinteistöosakkeisiin sekä arvopa-
pereihin kohdistuvia hallinta- ja nautin-
taoikeuksia.

Lisäksi ilmoittamisvelvollisuus koskee 
tällaisiin varoihin kohdistuvia nautinta- ja 
hallintaoikeuksia vain niissä tapauksissa, 
joissa nautinta- tai hallintaoikeus on pidä-
tetty tai saatu omaisuuden luovutuksen 
yhteydessä tai joissa se on saatu lahjana, 
perintönä tai testamentilla. Omaisuuden 
luovutuksia ovat kauppa, vaihto ja lahja.

ESIMERKKI
Oikeus asua kiinteistöllä
Kiinteistön kaupan yhteydessä myyjä on 
pidättänyt itselleen elinikäisen tai mää-

räaikaisen oikeuden asua kiinteistöllä. 
Myyjän on ilmoitettava varoinaan nautin-
ta- ja hallintaoikeus kiinteistöön. Ostajan 
on ilmoitettava kiinteistö omistaminaan 
varoina.

ESIMERKKI
Oikeus osinkoon
A on lahjoittanut osakeyhtiö X:n osak-
keet C:lle, mutta on määrännyt, että B:llä 
on oikeus osakkeiden perusteella mak-
settavaan osinkoon. C:n on ilmoitettava 
osakeyhtiö X:n osakkeet omistaminaan 
varoina. B:n on ilmoitettava varoinaan oi-
keus osakkeiden tuottoon.

ESIMERKKI
Asunto lesken hallinnassa
Leski on käyttänyt oikeuttaan pitää ja-
kamattomana hallinnassaan jäämistöön 

kuuluva asunto. Lesken on ilmoitettava 
varoinaan asuntoon kohdistuva hallinta-
oikeus. Jakamattoman kuolinpesän on il-
moitettava asunto omistaminaan varoina. 

Hallinta- ja nautintaoikeuden haltijan 
on ilmoitettava oikeudestaan varoihin 
vastaavat tiedot kuin omistajan ja lisäk-
si hänellä olevan oikeuden laji. Jos esi-
merkiksi 100 kappaletta X Oy:n osakkeita 
on lahjoitettu siten, että oikeuden niiden 
tuottoon on saanut henkilö A ja omistus-
oikeuden henkilö B, A:n on ilmoitettava 
veroilmoituksessaan yhtiön nimi X Oy, 
osakkeiden tai arvo-osuuksien lukumää-
rä (100) ja oikeuden laji (tuoton saaja). B:n 
on puolestaan ilmoitettava veroilmoituk-
sessaan yhtiön nimi, osakkeiden luku-
määrä ja oikeuden laji (omistaja).

Hallintaoikeuden ilmoittaminen

Kenen velat 
ja varat?

Jokainen täydentää tarvittaessa 
omaan veroilmoitukseensa ainoas-
taan omat varansa ja velkansa. Jos 
puolisot omistavat omaisuutta yh-
dessä (esimerkiksi asunnon), sen 
tulisi näkyä omistusosuuksien mu-
kaisen jakosuhteen mukaan kum-
mankin puolison varoina. Jos asun-
to on vain toisen puolison nimissä, 
koko asunnon tulisi olla merkitty ko-
konaan hänen varallisuudekseen.

Sama periaate koskee myös vel-
koja. Mikäli velka on esimerkiksi 
molempien puolisoiden nimissä, 
kumpikin täydentää tarvittaessa il-
moitustaan niin, että puolet velasta 
on merkitty omaan ilmoitukseen ve-
laksi, mikäli velkakirjan ehdot eivät 
määrittele velkaosuuksia jollakin 
muulla tavalla. 

lähdeverotuksen piiriin kuuluvia.
Ilmoittamisvelvollisuus ei koske kuiten-

kaan esimerkiksi yksityishenkilön saata-
vaa toiselta yksityishenkilöltä eli esimer-
kiksi vanhempien antamaa korotonta lai-
naa lapsille.  

Ilmoitus kiinteistön tiedoissa 
mahdollisesti tapahtuneista 
muutoksista annetaan kiinteistö-
veroilmoituksella.

Muutoksilla tarkoitetaan kiinteistön tiedois-
sa kiinteistön hankinnan, rakentamisen, 
maankäytön muuttumisen, perusparannuk-
sen, huomattavien korjaustoimenpiteiden 
tai muun tällaisen syyn vuoksi tapahtuneita 
muutoksia. Kiinteistön yksilöinti tapahtuu 
esim. kiinteistötunnuksella.

VELOISTAKIN
ILMOITETAAN OSA

Veloistaan luonnollisen henkilön ja kotimai-
sen kuolinpesän on ilmoitettava lainat, jotka 
on saatu luotto- ja rahoituslaitoksilta, valtiol-
ta, kunnalta, vakuutus- ja eläkelaitokselta, 
huoltokonttorilta ja työnantajalta. Lisäksi ve-
rovelvollisen on ilmoitettava muutkin lainan-
sa, jos niiden korko on verotuksessa vähen- F
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MÄÄRÄPÄIVÄT
Yrittäjän esitäytetyn vero-
ilmoituksen määräpäivät:

■ Ammatin-, liikkeen- tai maata-
loudenharjoittajan sekä hänen 
puolisonsa esitäytetyn veroilmoi-
tuksen määräpäivä oli 2.4.2020. 
Tämä sama päivä oli myös elinkei-
notoiminnan veroilmoituksen (lo-
make 5) ja maatalouden veroilmoi-
tuksen (lomake 2) määräpäivä sekä 
ammatin-, liikkeen- tai maatalou-
denharjoittajan metsätalouden tu-
loveroilmoituksen (lomake 2C)
määräpäivä.

■ Osakeyhtiön omistajan sekä 
kommandiittiyhtiön tai avoimen 
yhtiön yhtiömiehen esitäytetyn 
veroilmoituksen määräpäivä on 
5.5., 12.5. tai 19.5.2020.

■ Osakeyhtiön veroilmoitus on an-
nettava 4 kuukauden kuluessa tili-
kauden päättymiskuukauden 
lopusta laskien.

■ Avoimen yhtiön ja kommandiit-
tiyhtiön vuoden 2019 veroilmoi-
tuksen määräpäivä oli 2.4.2020. 

TULONHANKKIMIS-
VELKOJEN KOROT
On tärkeää, että lainan käyttötarkoitus on 
merkitty oikein esitäytetylle veroilmoituk-
selle.

Tulonhankkimisvelan korot ovat 
toisin kuin asuntolainan korot 
kokonaan vähennyskelpoisia 
pääomatuloista.

Jos olet ottanut oman osakeyhtiösi osakkei-
den hankintaan lainaa, tarkista esitäytetys-
tä veroilmoituksesta, että laina on merkitty 
tulonhankkimisvelaksi ja että lainan korot 
on merkitty pääomatuloista tehtäviksi vä-
hennyksiksi.

Avoimen yhtiön tai kommandiitti-
yhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen 
yhtiöosuuden hankintaan käytetyn 
velan korot vähennetään kuitenkin 
yhtiömiehen tulona verotettavas-
ta osuudesta yhtiön elinkeinotulos-
ta ennen tulo-osuuden jakamista 
ansio- ja pääomatuloksi.

Tällainen korollinen elinkeinoyhtymäosuu-
den hankintavelka vähennetään yhtiömie-
hen osuudesta yhtiön elinkeinotoiminnan 
nettovarallisuudesta. Velan määrä kalenteri-
vuoden 2019 päättyessä vähennetään vuo-
den 2019 nettovarallisuusosuudesta, joten 
se vaikuttaa vuoden 2020 tulo-osuuden ja-
kautumiseen ansio- ja pääomatuloksi. Vuo-
den 2019 tulo-osuus jaetaan ansio- ja pää-
omatuloksi vuoden 2018 nettovarallisuus-
osuuden, josta on vähennetty velan määrä 
vuoden 2018 lopussa, perusteella.

YEL- JA MYEL-
VAKUUTUSMAKSUT

Ammatin- tai liikkeenharjoittajana voit ve-
roilmoituksia antaessasi valita, vähennätkö 
YEL- vakuutusmaksut elinkeinotoiminnan 
kuluna vai esitäytetyn veroilmoituksen yh-

YRITTÄJÄ JA 
VEROILMOITUS

Mitä yrittäjän on tiedettävä esitäytetystä 
veroilmoituksesta?

nyskelpoinen. Lainasta on ilmoitettava sen 
käyttötarkoitus, maksamatta oleva määrä 
verovuoden päättyessä ja lainanantaja sekä 
mahdollinen lainan tunnus. 

Lainan korko on verotuksessa vähen-
nyskelpoinen silloin, kun laina on käytetty 
tulonhankintaan (esimerkiksi vuokratulojen 
tai muiden pääomatulojen hankintaan). Va-
kituiseen asuntoon käytetty lainan korko on 
osittain vähennyskelpoinen. Lainan korko 
on vähennyskelvoton, mikäli laina on käy-
tetty esimerkiksi kulutukseen, auton osta-
miseen tai vapaa-ajan asunnon han-kintaan. 
Mikäli lainan korko on verotuksessa vä-
hennyskelpoinen, myös muulta kuin ra-
ha-laitokselta saatu velka on ilmoitettava.

Yksityishenkilöltä otettua korotonta vel-
kaa esimerkiksi asunnon tai kesäpaikan 
hankintaan ei tarvitse ilmoittaa, mutta yk-
sityishenkilöiden välisestä velasta on va-
rauduttava esittämään Verohallinnolle vel-
kakirja ja kirjallinen selvitys velan takaisin-
maksusta tai takaisinmaksusuunnitelman 
noudattamisesta.

Korollinen velka yksityishenkilöltä ja sen 
korko on ilmoitettava, jos velka on käytetty 
esim. oman vakituisen asunnon hankintaan, 
koska osa korosta on vähennyskelpoinen.  

Valtion tai Ahvenanmaan maakunnan 
hallituksen takamaa opintolainaa ei tarvit-
se ilmoittaa, jos lainan pääoma on enintään 
1 700 euroa. 

Omistajayrittäjien on hyvä muistaa, että 
heidän on ilmoitettava osakaslainan määrä 
tilikauden lopussa ja tarvittaessa osakaslai-
nan muutoksia koskevia tietoja. Jos osakas-
lainaa ei ole merkitty valmiiksi esitäytetylle 
veroilmoitukselle, osakkaan on ilmoitettava 
takaisin maksettu osakaslaina ja osakeyhti-
östä vuonna 2019 nostetut osakaslainat, joita 
ei ole maksettu takaisin 31.12. mennessä (ks. 
osakaslainoista tämän lehden s. 71). H

JUHA KOPONEN
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Yrittäjän matkakulut
● LOMAKE 1A tai Omavero

Yrittäjän asunnon ja työpaikan/pysyvän toi-
mipaikan välisistä matkoista aiheutuneet 
kulut ilmoitetaan esitäytetyn veroilmoituk-
sen korjauksena joko Omaverossa kohdas-
sa Matkakulut - Asunnon ja työpaikan vä-
liset matkat tai lomakkeella 1A (ks. tämän 
lehden s. 61 Kodin ja työpaikan väliset mat-
kat).

teydessä ansiotuloista tehtävänä vähen-
nyksenä.

Maataloudenharjoittajana voit valita, vä-
hennätkö MYEL-vakuutusmaksut maata-
louden menona vai esitäytetyn veroilmoi-
tuksen yhteydessä ansiotuloista tehtävänä 
vähennyksenä.

Kolmas vaihtoehto on vähentää YEL- ja 
MYEL-vakuutusmaksut puolison esitäyte-
tyn veroilmoituksen yhteydessä puolison 
ansiotuloista tehtävänä vähennyksenä. Vaa-
timus maksujen vähentämisestä puolison 
verotuksessa on tehtävä ennen verotuksen 
päättymistä.

Jos haluat vähentää YEL- tai MYEL-va-
kuutusmaksut ansiotuloista tehtävänä vä-
hennyksenä, merkitse ne Omaverossa esi-
täytetyn veroilmoituksen vähennyksiin tai 
paperilomakkeelle 50A. Jos YEL-vakuu-
tusmaksut on kirjattu kuluiksi kirjanpitoon, 
merkitse vakuutusmaksut lisäksi elinkei-
notoiminnan veroilmoitukselle (lomake 5) 
vähennyskelvottomiksi kuluiksi.

Kun vähennät YEL- tai MYEL-
vakuutusmaksut esitäytetyn 
veroilmoituksen yhteydessä, 
ne eivät pienennä yrittäjävähen-
nyksen laskupohjaa.

Yrittäjävähennys on 5 % jaettavasta yritystu-
losta eli elinkeinotoiminnan tai maatalouden 
tuloksesta, josta on vähennetty aikaisem-
pien vuosien vahvistetut elinkeinotoiminnan 
tai maatalouden tappiot. Yrittäjävähennystä 
ei merkitä veroilmoitukseen, Verohallinto 
vähentää sen automaattisesti.

Osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä ja 
kommandiittiyhtiössä yhtiö yleensä mak-
saa ja vähentää YEL-vakuutusmaksut. Jos 
olet kuitenkin itse maksanut oman tai puoli-
sosi YEL-vakuutusmaksun, merkitse maksu 
esitäytetylle veroilmoitukselle ansiotuloista 
tehtäväksi vähennykseksi. H

MARJO SALIN   

Omistajayrittäjä omistaa yksin tai yh-
dessä perheenjäsentensä kanssa vä-
hintään 10 % elinkeinotoimintaa har-
joittavan osakeyhtiön osakkeista tai 
äänimäärästä (TVL 33 b § 5 mom). Per-
heenjäsenellä tarkoitetaan tässä yhtey-
dessä verotuksessa puolisona pidettä-
vää henkilöä ja alaikäisiä lapsia. Lapsi 
on vuoden 2019 verotuksessa alaikäi-
nen, jos hän on syntynyt vuonna 2002-
2019. Avopuolisoa pidetään verotuk-
sessa puolisona vain, jos avopuolisoilla 
on tai on ollut yhteinen lapsi tai he ovat 
olleet aiemmin keskenään avioliitossa.

Yrittäjäosakkaalla tarkoitetaan osakas-
ta, jota ei työeläkelainsäädännön mu-

kaan pidetä yhtiöön työsuhteessa ole-
vana (TVL 33 b § 4 mom). 

Osakasta ei työeläkelainsäädännön 
mukaan pidetä yhtiöön työsuhteessa 
olevana, jos hän työskentelee osakeyh-
tiössä johtavassa asemassa ja omistaa 
yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjä-
sentensä kanssa yli 50 % yhtiön osak-
keista tai äänimäärästä. 

Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä 
yhteydessä työeläkelainsäädännön tar-
koittamaa perheenjäsentä eli avio- tai 
avopuolisoa tai henkilöä, joka on sukua 
suoraan ylenevässä tai alenevassa pol-
vessa ja asuu osakkaan kanssa samas-
sa taloudessa.

■ Yrittäjän vapaaehtoiset 
eläkevakuutusmaksut ja
ps-sopimuksen maksut:
Ammatin-, liikkeen- tai maatalouden-
harjoittajan vapaaehtoisen yksilöllisen 
eläkevakuutuksen maksuja tai pitkäai-
kaissäästämissopimuksen maksuja ei 
saa vähentää elinkeinotoiminnan tai 
maatalouden veroilmoituksella, vaan ne 
vähennetään esitäytetyn veroilmoituk-
sen yhteydessä (ks. tämän lehden s. 78 
Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut 
ja ps-sopimuksen maksut).

■ Osingot ja osakaslainat:
Omasta osakeyhtiöstä nostetuista 
osingoista ja osakaskohtaisista 
oikaisuista ks. juttu Osinkotulot t
ämän lehden s. 72. Osakeyhtiöltä 
saaduista lainoista ks. juttu 
Osakaslainat s. 71.

Verohallinnon ohjeissa
käytettyjä termejä
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Esitäytetystä veroilmoituksesta selviävät ve-
rotuksen perusteena olevat tiedot. Veroil-
moitus sisältää kokonaisuudessaan esitäy-
tetyn veroilmoituksen, verotuspäätöksen ja 
verotustodistuksen. 

Veroilmoituksen sisältö ei ole välttämättä 
kaikille sama, mikäli kaikkia verotustietoja ei 
ole käytettävissä. Sisältö voi poiketa esimer-
kiksi yrittäjillä tai maataloudenharjoittajilla.

Veroilmoituksen täydentämisen ja korjaa-
misen jälkeen on mahdollista laskea loppu-
tulos. Onko syksyllä tulossa veronpalautus-
ta eli ennakonpalautusta vai tuleeko lisää 
maksettavaa eli jäännösveroa? Lopullisen 
verotuksen tuloksen laskeminen käsin on 
mahdollista ja avartavaa, mutta myös työ-
lästä.

Verot lasketaan sentin tarkkuudella. Oi-
kean lopputuloksen ehdoton edellytys on, 
että olet muistanut ottaa huomioon kaikki 
tulot ja vähennykset. Esitäytetyn veroilmoi-
tuslomakkeen erittelyosassa (Verotuksen 
perusteena olevat tiedot) on eritelty esitäy-
tetyt tulotiedot ja vähennyksiä. Verotuspää-
tösosassa on verolaskelma. Lomakkeelta 
löytyvät myös viran puolesta laskettavat vä-
hennykset, lopullisen veron määrä eriteltynä 
ja huomioon otettavat ennakot.

Karkeasti laskien ansiotulon lisäys lisää 
maksettavaksesi tulevia veroja vuoden 2019 
lopussa voimassa olleen verokortin lisäpro-
sentin verran, etenkin jos arvioitu vuositulosi 
määrä ei poikkea kovin merkittävästi lopulli-
sista vuosituloistasi. Vastaavasti vähennys-
kelpoisten, tulosta tehtävien vähennysten 
lisääminen pienentää maksettavia veroja 
lisäprosentin verran. Verosta tehtävä vä-
hennys pienentää maksettavaa veroa koko 
määrällään. Tarkemman lopputuloksen saat 
vain tekemällä koko verolaskelman uudel-
leen korjatuilla luvuilla. Omassa laskelmas-
sasi on syytä noudattaa samaa järjestystä 
kuin veroilmoituksen verotuspäätösosas-
sa on käytetty. Laskelman tarkistamisessa 
voi olla avuksi Veroprosenttilaskuri 2019 
Verohallinnon verkkosivuilla. Mikäli haluat 
käytännönläheisen esimerkin palkansaajan 

verojen ja verovähennysten laskemisesta 
vuonna 2019, kannattaa sinun katsastaa Ve-
ronmaksajien sivuilta ”Jarin palkka” -osio.

ALOITA PÄÄOMATULOISTA

Pääomatulot ovat samanarvoisia, joten ne 
voi ensin laskea yhteen ja vasta sitten vä-
hentää niistä tulonhankkimismenot. Koska 
eri pääomatulot ilmoitetaan eri apulomak-
keilla (ellei Omaverossa), on kuitenkin luon-
tevampaa laskea esimerkiksi vuokratulo-
jen ja vuokratuloista tehtävien vähennysten 
erotus lomakkeella 7H, 7K tai 7L ja siirtää se 
sitten nettomääräisenä omaan laskelmaan.

Vuonna 2019 pörssiyhtiöstä nostetusta 
osingosta on 85 % veronalaista pääomatu-
loa, 15 % pörssiosingosta on verovapaata 
tuloa. Laskelmassa tulee huomioida vain 
osingon veronalainen osuus.

Listaamattomasta osakeyhtiöstä nostet-
tu osinko voi olla osittain pääomatuloa tai 
osittain ansiotuloa. Jako perustuu nostetun 
osingon määrään, yrityksen varallisuuteen 
ja osakaskohtaisiin oikaisuihin. Ansio- ja 
pääomatulona verotettava osuus pienyhti-
ön jakamista osingoista kannattaa selvittää 
kirjanpitäjältä.

Luovutusvoiton veronalainen määrä las-
ketaan joko hankintameno-olettamaa käyt-
täen tai vähentäen luovutushinnasta omai-
suuden hankintameno ja kulut. Veronalai-
sesta luovutusvoitosta vähennetään ensin 
vanhat luovutustappiot ja sitten verovuoden 
aikana syntyneet luovutustappiot. Vuodesta 
2016 lähtien syntyneitä luovutustappioita on 
ollut mahdollista vähentää muistakin pää-
omatuloista kuin luovutusvoitoista. Tarkem-
min luovutusvoittojen ja -tappioiden laske-
misesta on kerrottu toisaalla tässä lehdessä.

Tulolähteiden eli maatalouden tai amma-
tin tappiot voi siirtää pääomatuloista vähen-
nettäväksi. Ellei siirtoa vaadi veroilmoituk-
sella, jäävät tappiot kyseiseen tulolähtee-
seen. Seuraaville vuosille siirtyvät tappiot on 
syytä merkitä itselle muistiin, jotta voi ottaa 
ne huomioon laskelmilla ja tarkistaa, että ne 

on otettu seuraavien vuosien verotuksissa 
oikeamääräisinä huomioon.

PÄÄOMATULOJA:
■  vuokratulot 
 (lomakkeilta 7H, 7K ja 7L)
■  luovutusvoitot 
 (lomakkeilta 9 ja 9A)
■  85 % pörssiosingoista
■  25 % tai 85 % listaamattoman  
 yhtiön pääomatulo-osingosta
■  pääomatulo-osuus elinkeino-
 toiminnan tai maatalouden 
 tuloksesta
■  henkilöyhtiön (ay tai ky) 
 tulo-osuuden pääomatulo-osuus
■  osakaslainan lisäys vuonna 2019
■  valuuttakurssivoitto 
 (vain 500 euroa ylittävä osa)
■  korkotulot (ei lähdeverotettavia  
 korkoja)
■  sijoitusrahaston voitto-osuus
■  maa-ainesten myyntitulot
■  puun myyntitulo
■  säästövakuutuksen 
 nostettu tuotto
■  korvaus patentista tai tekijän-
 oikeudesta, kun oikeus on 
 peritty tai ostettu
■  nostetun vapaaehtoisen 
 eläkkeen pääomatulo-osuus
■  nostettu ps-säästö

KOROT VÄHENNETÄÄN
AINA PÄÄOMATULOISTA

Pääomatulojen ja niiden hankkimisesta joh-
tuneiden menojen laskemisen jälkeen vä-
hennetään pääomatuloista luovutustappio 
ja tulolähteen tappio. Sen jälkeen vähenne-
tään tulonhankkimislainan korot, asuntolai-
nan koron vähennyskelpoinen osuus. Kor-
kojen vähennysoikeus on selvitetty toisaalla 

NÄIN LASKET 
vuoden 2019 verosi

Voit itse arvioida lopullisen verotuksesi.
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tässä lehdessä.
Jos vähennysten jälkeen pääomatuloista 

jäi jotakin jäljelle, jäljelle jääneestä summas-
ta maksetaan 30 % veroa, jos verotettava 
pääomatulo on enintään 30 000 euroa. Siltä 
osin kuin pääomatulo vähennysten jälkeen 
ylittää 30  000 euroa, veroa maksetaan 
34 %. Jos pääomatuloja oli vähemmän kuin 
vähennyksiä, on syntynyt pääomatulolajin 
alijäämä, joka tässä vaiheessa merkitään 
muistiin.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen va-
kuutusmaksu ja sijoitukset ps-tilille vähen-
netään pääomatuloista viimeiseksi. Ellei-
vät pääomatulot riitä, muodostetaan näistä 
maksuista erityinen alijäämähyvitys.

MUISTA LASKEA
KAIKKI ANSIOTULOT

Useimmat ansiotulot, kuten palkat, eläkkeet 
ja muut etuudet ovat esitäytetyllä veroil-
moituksella valmiina. Tulojen määrään voi 
vaikuttaa vielä veroilmoitusta täyttäessään. 
Luontoisetujen arvoihin voi saada alen-
nusta. Luontoisedun arvo on verotukses-
sa enintään sen käypä arvo. Autoetuun voi 
saada alennusta ajopäiväkirjaa pitämällä.

Tuloista puuttuvat ainakin yritystoiminnan 
ansiotulona jaettava yritystulo, henkilöyh-
tiön voitto-osuus ja ulkomaantulot. Niistä 
pitää ilmoittaa verotuksen toimittamiseksi 
tarpeelliset tiedot. Omaan verolaskelmaan 
ne pitää osata ottaa oikean suuruisina mu-
kaan, jos haluaa selvittää veron määrän.

ANSIOTULOJA OVAT 
ESIMERKIKSI:

■  palkat
■  kokouspalkkiot
■  tekijänoikeuskorvaukset 
 (tekijälle maksetut)
■  urheilijan palkkiot
■  eläkkeet
■  sairausvakuutuskorvaukset
■  hoitotuet
■  vakuutuskorvaukset (verotetta- 
 van ansiotulon sijaan saadut)
■  vahingonkorvaukset
  (verotettavan 
 ansiotulon sijaan saadut)
■  merityötulo
■  maatalouden ansiotulo-osuus
■  elinkeinon ansiotulo-osuus
■  henkilöyhtiön tulo-osuuden 
 ansiotulo-osuus 
■  75 % ansiotulona verotettavasta 
 osingosta

ANSIOTULOSTA TEHTÄVÄT 
VÄHENNYKSET VALTION- JA 
KUNNALLISVEROTUKSESSA
Luonnolliset vähennykset
■  tulon hankkimisesta johtuneet  
 menot tai tulonhankkimis-
 ähennys
■  kulut päivittäisistä kodin ja 
 työpaikan välisistä matkoista
■  ammattiyhdistysjäsenmaksut
■  työttömyyskassamaksut

Puhtaista ansiotuloista 
tehtävät vähennykset
■  pakolliset ja vapaaehtoiset 
 eläkevakuutusmaksut
■  pakollinen työttömyys-
 vakuutusmaksu
■  sairausvakuutuksen 
 päivärahamaksu
■  työnantajan ottamasta ryhmä-
 eläkevakuutuksesta 
 maksetut maksut
■  merityötulovähennys
■  veronmaksukyvyn 
 alentumisvähennys
■  lahjoitusvähennys tieteelle 
 ja taiteelle

Vain valtionverotuksessa 
tehtävä vähennys
■  valtionverotuksen eläketulo-
 vähennys

Vain kunnallisverotuksessa 
tehtävät vähennykset
■  kunnallisverotuksen 
 eläketulovähennys
■  invalidivähennys
■  opintorahavähennys
■  ansiotulovähennys
■  perusvähennys

PUHTAIDEN ANSIO-
TULOJEN MÄÄRÄ
Ansiotuloista vähennetään ensin luonnol-
liset vähennykset eli tulon hankkimisesta 
aiheutuneet menot. Niitä ovat tulonhankki-
misvähennys, työmatkakulut ja työmarkki-
najärjestöjen jäsenmaksut. 

Palkkatulon hankkimisesta johtuneita 
menoja ei tarvitse laskea, jos muiden me-
nojen kuin ammattiyhdistys- ja työttömyys-
kassamaksujen sekä matkakulujen määrä 
on vähemmän kuin 750 euroa. Palkkatulois-
ta vähennetään automaattisesti tulonhank-
kimisvähennyksenä 750 euroa, kuitenkin 

enintään palkkatulojen määrä. Matka- ja tu-
lonhankkimiskulujen vähentämisessä on 
omat sääntönsä, jotka on esitelty toisaalla 
tässä lehdessä.

Muun ansiotulon kuin palkkatulon hank-
kimisesta johtuneet menot ovat kokonai-
suudessaan vähennyskelpoisia siitä riip-
pumatta, ylittävätkö ne tulonhankkimisvä-
hennyksen.

Esimerkiksi kirjoituspalkkio on yleensä 
ansiotulona verotettava käyttökorvaus, 
johon kohdistuvat menot ovat vähennyskel-
poisia tulonhankkimisvähennyksen lisäksi. 
Muihin ansiotuloihin kohdistuvien menojen 
tallennuksessa tapahtuu toisinaan virheitä, 
joten muista tarkistaa ne.

Luonnollisten vähennysten vähentämi-
sen jälkeen meillä on tiedossa puhdas an-
siotulo. Sitä lukua tarvitaan eräiden vähen-
nysten laskennassa.

Puhtaasta ansiotulosta vähennetään sai-
rausvakuutuksen päivärahamaksu, pakol-
liset eläkemaksut ja työttömyysvakuutus-
maksut. 

Sairausvakuutusmaksun päiväraha-
maksu vuonna 2019 on 1,54 prosenttia tu-
losta, joka yleensä vastaa eläkevakuutus-
maksun perusteena olevaa palkkatuloa. 
Sitä ei peritä lainkaan eläketuloista eikä 
etuustuloista. Jos palkka- ja työtulon yh-
teismäärä on alle 14 282 euroa, sairaus-
vakuutuksen päivärahamaksua ei peritä. 
YEL-vakuutetun yrittäjän päivärahamaksu 
on 1,77 % YEL:n mukaisesta työtulosta. 

Vakuutusmaksujen vähentämisen jäl-
keen lasketaan verotettava tulo erikseen 
kunnallisverotusta ja erikseen valtionvero-
tusta varten.

VALTIONVEROTUKSEN
ELÄKETULOVÄHENNYS
Valtionverotuksen eläketulovähennys on 
vuonna 2019 enintään 11 590 euroa. Jos 
puhtaat ansiotulot ylittävät 11 590 euroa, 
pienenee vähennys 38 % ylittävältä osal-
ta. Kun puhtaan ansiotulon määrä on noin 
42 090 euroa tai enemmän, vähennystä ei 
saa. Eläketulovähennyksen määrä on enin-
tään eläketulojen määrä.

KUNNALLISVEROTUKSESSA
ON VAIKEITA VÄHENNYKSIÄ

Kunnallisverotuksessa tehtävät vähennyk-
set ovat kaikki viran puolesta tehtäviä ja 
melko työläitä laskea käsipelillä. Kun esi-
täytetyllä veroilmoituksella olevia ansiotu-
loja tai niistä tehtyjä vähennyksiä muute-
taan, on laskelmassa tarpeen ottaa huo-
mioon vain ne vähennykset, joilla on itselle 
vaikutusta. F
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Useimmat palkansaajat saavat näistä 
vähennyksistä vain kunnallisverotuksen 
ansiotulovähennyksen. Vähennyksen 
määrä on 51 prosenttia työtulojen 2 500 
euroa ylittävästä osasta 7 230 euron tu-
loihin asti ja sen ylittävistä tuloista 28 pro-
senttia. Vähennyksen enimmäismäärä on 
3 570 euroa.

Tässä tarkoitettuja työtuloja ovat palkka, 
muusta toiselle tehdystä työstä maksettu, 
ansiotulona verotettava käyttökorvaus, jaet-
tavan yritystulon ansiotulo-osuus, yhtymän 
osakkaan ansiotulo-osuus ja ansiotulona ve-
rotettava osinko.

Vähennys alkaa pienentyä puhtaan an-
siotulon määrän ylittäessä 14 000 euroa. 
Pienennys on 4,5 prosenttia puhtaan an-
siotulon 14 000 euroa ylittävästä osuudes-
ta. Vähennystä ei saa, jos puhtaat ansiotu-
lot ovat yli 93 333,33 euroa. Laskelmissa 
on huomioitava, että vähennyksen määrä 
lasketaan työtuloista, mutta vähennyksen 
alenemaan vaikuttavat kaikki ansiotulot, 
mutta vasta luonnollisten vähennysten jäl-
keen. 

Kunnallisverotuksen eläketulovähennys 
on enintään 9 050 euroa. Eläketulovähen-
nys pienenee 51 prosentilla siitä määrästä, 
jolla eläkkeensaajan puhtaat ansiotulot ylit-
tävät eläketulovähennyksen enimmäismää-
rän. Vähennystä ei saa, jos eläkkeensaajan 
puhtaiden ansiotulojen määrä on 26 796 
euroa. Vähennyksen määrä on enintään 
eläketulojen määrä. 

Kunnallisverotuksen invalidivähennys 
myönnetään vain muista ansiotuloista kuin 
eläkkeestä. Sen suuruus on haitta-asteen 
suuruinen osa 440 eurosta. Haitta-asteen 
on oltava vähintään 30 prosenttia.

Kunnallisverotuksen opintorahavähen-
nys on opintorahan suuruinen, enintään 
2 600 euroa vuodessa. Opintorahavähen-
nys pienenee, mikäli henkilö saa opintora-
han ohella muitakin verotettavia ansiotuloja. 
Vähennys pienenee 50 %:lla siitä määrästä, 
jolla puhtaat ansiotulot ylittävät 2 600 euroa. 
Vähennys poistuu puhtaiden ansiotulojen 
ylittäessä 7 800 euroa.

Perusvähennys lasketaan viimeiseksi. 
Sen enimmäismäärä on 3 305 euroa. Jos 
muiden vähennysten jälkeen verovelvolli-
sen kunnallisverotuksessa verotettava tulo 
on sitä vähemmän, ei kunnallisveroa mää-
rätä. Jos kunnallisverotuksessa verotettava 
tulo ennen perusvähennystä ylittää 3 305 
euroa, pienennetään vähennystä 18 pro-
senttia 3 305 euroa ylimenevästä tulojen 
osasta. Perusvähennystä ei saa, jos kunnal-
lisverotuksessa verotettava tulo on muiden 
vähennysten (lukuun ottamatta perusvähen-
nystä itseään) jälkeen noin 21 666 euroa tai 
enemmän.

LASKE KUNNALLIS- JA
KIRKOLLISVERO SEKÄ
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU

Kun kunnallisverotuksessa verotettava tulo 
on saatu selville, siitä lasketaan kunnallis- ja 
kirkollisvero. Sairausvakuutuksen päivära-
hamaksu lasketaan palkka- ja muista työtu-
loista edellä selostetulla tavalla ja vähenne-
tään verotettavaa tuloa laskettaessa. Muista 
ottaa se huomioon myös maksuna.

Verotuksessasi käytetyt veroprosentit sel-
viävät esitäytetyn veroilmoituksen Verotus-
päätös-osasta. Kunnallisveroprosentit vuo-
delle 2019 voit tarkistaa myös esimerkiksi Ta-
loustaidon numerosta 12/2018 sivuilta 40-43. 

Sairausvakuutuksen sairaanhoitomak-
su on 1,61 % verotettavista eläke- ja etuus-
tuloista.

VALTION TULOVERO
LASKETAAN ASTEIKOLTA

Valtionverotuksessa verotettavasta tulos-
ta lasketaan valtionvero tuloveroasteikkoa 
käyttäen. Asteikkoa käytetään siten, että 
asteikolta etsitään lähinnä valtionverotuk-
sessa verottavien tulojen alapuolella oleva 
tuloporras. Verotettavien tulojen ja tulopor-
taan alarajan erotus kerrotaan asteikon sa-
malta riviltä löytyvällä prosentilla ja lisätään 
tulorajan kohdalla olevaan veron määrään.

ESIMERKKI:
Jos valtionverotuksessa verotetta-
va tulo on 30 000 euroa, ollaan as-
teikon portaalla 26 400–43 500 e. 
Veron määrä lasketaan kertomal-
la ensin 30 000 euron ja 26 400 
euron erotus 17,25 prosentilla: 
17,25 % x (30 000 e – 26 400 e) = 
621,00 e.

Saatuun lukuun (621,00 e) lisätään 
asteikolla alarajalle määrätty summa 
536,00 euroa. Valtion tuloveron 
määräksi saadaan tässä vaiheessa 
1 157,00 euroa.

VALTION TULOVEROASTEIKKO 2019
Alaraja Vero alarajan Vero alarajan
 kohdalla ylittävältä
  osalta 

17 600 e 8,00 e 6,00 %
26 400 e 536,00 e 17,25 %
43 500 e 3 485,75 e 21,25 %
76 100 e 10 413,25 e 31,25 %

LASKE YLE-VERO

Yle-vero on 2,50 % 18 vuotta täyttäneen 
henkilön puhtaiden ansio- ja pääomatulo-
jen yhteenlasketusta määrästä, joka ylittää 
14 000 euroa. Yle-veron määrä on kuitenkin 
enintään 163 euroa. 

Vuonna 2002 tai sen jälkeen syntyneet ja 
Ahvenanmaalla asuvat eivät maksa vuodelta 
2019 Yle-veroa. Täysi 163 euron vero tulee 
maksettavaksi, jos puhtaat ansio- ja pää-
omatulot ovat vähintään 20 519,80 euroa. 

LASKE ELÄKETULON LISÄVERO

Eläketuloa saavien henkilöiden eläketulosta 
maksetaan valtiolle vuonna 2019 eläketulon 
lisäveroa 5,85 prosenttia siltä osin kuin elä-
ketulo vähennettynä eläketulovähennyksel-
lä ylittää 47 000 euroa.

LASKE VÄHENNYKSET VEROSTA

Kun ansiotulojen verot on laskettu, niistä vä-
hennetään työtulovähennys, valtionverotuk-
sen invalidivähennys, opintolainavähennys, 
alijäämähyvitys, erityinen alijäämähyvitys, 
elatusvelvollisuusvähennys, kotitalousvä-
hennys ja lapsivähennys.

Työtulovähennys lasketaan samoista työ-
tuloista kuin kunnallisverotuksen ansiotulo-
vähennys. Työtulovähennyksen määrä vuo-
den 2019 verotuksessa on 12,2 % työtulo-
jen 2 500 euroa ylittävästä osasta, enintään 
1 630 euroa. Puhtaan ansiotulon ylittäessä 
33 000 euroa vähennys pienenee 1,72 % 
puhtaan ansiotulon 33 000 euroa ylittäväl-
tä osalta. Vähennys poistuu, kun puhtaat an-
siotulot ylittävät noin 127 767 euron määrän.

Alijäämähyvitys on 30 prosenttia pää-
omatulolajin alijäämästä. Ensiasunnon hank-
kimiseksi otetun asuntolainan korosta alijää-
mähyvitys on 32 %. Alijäämähyvitys on enin-
tään 1 400 euroa, puolisoilla se on yhteensä 
2 800. Alijäämähyvityksen enimmäismää-
rää korotetaan yhdestä alaikäisestä lapsesta 
400 euroa ja kahdesta tai useammasta lap-
sesta 800 euroa. Korotuksen voi saada vain 
toinen puolisoista. Erityinen alijäämähyvi-
tys syntyy vapaaehtoisen eläkevakuutuksen 
tai ps-tilille tehtyjen maksujen perusteella. 

Valtionverotuksen invalidivähennys on 
haitta-astetta vastaava osuus 115 eurosta. 
Haitta-asteen on oltava vähintään 30 pro-
senttia.

Valtionverotuksen elatusvelvollisuusvä-
hennys on 1/8 maksetuista elatusavuista, kor-
keintaan 80 euroa alaikäistä lasta kohden.

Invalidi- ja elatusvelvollisuusvähennykset 
voidaan tehdä vain ansiotulojen perusteella 
määrättävästä valtionverosta. Kotitalousvä-
hennys voidaan tehdä muistakin veroista. 
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Kotitalousvähennys ja invalidivähennys 
siirretään viran puolesta toiselle puolisolle, 
jos vähennystä vaatineen verot eivät riitä 
vähennyksen tekemiseen.

Alijäämähyvitys voidaan vähentää myös 
kunnallis- ja kirkollisverosta sekä sairaus-
vakuutuksen sairaanhoitomaksusta, jos val-
tionvero ei siihen riitä. Käyttämättä jäänyt 
alijäämähyvitys voidaan siirtää toiselle puo-
lisolle, jos sitä on vaadittu veroilmoituksella. 
Erityinen alijäämävähennys siirretään puoli-
solle viran puolesta.

Opintolainavähennys voidaan myöntää 
korkeakoulututkinnon määräajassa suorit-
taneelle henkilölle, joka on vastaanottanut 
opiskelupaikkansa ennen elokuuta 2014. 
Verosta saa vähentää takaisin maksetun 
opintolainan lyhennystä vastaavan määrän. 
Vähennyksen enimmäismäärä on 30 % lai-
nan 2 500 euroa ylittävästä osasta.

LASKE KAIKKI VEROT YHTEEN

Kun olet laskenut yhteen valtion tuloveron 

ansiotuloista ja pääomatuloista, kunnallisve-
ron, kirkollisveron, sairausvakuutusmaksut, 
Yle-veron sekä eläketulon lisäveron, saat 
selville jäännösveron tai veronpalautuksen 
määrän vertaamalla maksettavia veroja en-
nakonpidätyksinä ja ennakkoina hyväksesi 
laskettaviin, jo maksettuihin veroihin.

Veronpalautukselle maksetaan 0,5 pro-
sentin korkoa. Korko lasketaan palautuksel-
le helmikuun 1. päivästä maksupäivään asti. 
Veronpalautus verovuodelta 2019 makse-
taan suurimmalle osalle henkilöasiakkais-
ta Verohallinnolle ilmoitetulle pankkitilille 
4.8.2020 tai 4.9.2020.

Luonnollisilta henkilöiltä peritään huojen-
nettua viivästyskorkoa, jos ennakonpidätyk-
set ja ennakkoverot eivät riitä verojen suori-
tukseksi. Vuonna 2020 huojennettu viiväs-
tyskorko on 2 prosenttia. Verovuoden 2019 
jäännösveroille lasketaan huojennettua vii-
västyskorkoa 1.2.2020 alkaen jäännösveron 
eräpäivään asti. Suurimmalla osalla jäännös-
veron eräpäivät ovat elo- ja lokakuussa tai 
syys- ja marraskuussa. Jos jäännösvero on 

170 euroa tai enemmän, jäännösvero peri-
tään kahdessa erässä. Toisen erän eräpäivä 
on kahden kuukauden kuluttua ensimmäi-
sen erän eräpäivästä. Jäännösveron korosta 
vähennetään 20 euroa tai koron määrä, jos 
korko on alle 20 euroa. Saatu korko on vero-
vapaata ja maksettua korkoa ei saa vähentää.

Jos olet maksanut lisäennakkoa, makset-
tu lisäennakko pienentää lankeavaa viiväs-
tyskorkoa. Koron voi välttää kokonaan mak-
samalla lopullisen veron ja maksettujen en-
nakoiden erotuksen suuruisen lisäennakon 
viimeistään 1.2.2020. Lisäennakkoa haetaan 
Omaverossa.

Oman verotuksesi päättymispäivän näet 
Omaverosta tai verotuspäätöksestä. Alle 10 
euron jäännösveroa ei huomioida. Alle 10 
euron veronpalautusta ei makseta, mutta 
se tullaan huomioimaan verotuksessa myö-
hemmin. H

JANNE KALLUINEN

Ota yhteyttä
puh. 0301 0 5510 (ppm/mpm)
email: toimeksianto@veronmaksajat.fi 
tai täytä yhteydenottolomake 
veronmaksajat.fi /toimeksianto

Puolenpitäjä Kati Malinen”
” Valituksella 

verotus 
kuntoon. 

JURISTI
PALVELUT
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koulutusvero

Hyödynnä vero-osaamisemme 
– osallistu koulutukseen!

KATSO OHJELMAT JA ILMOITTAUDU!
Netissä veronmaksajat.fi/koulutus 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset myös sähköpostilla koulutus@veronmaksajat.fi tai
puhelimitse 09 6188 7343/koulutus.

Kurssikalenteri

LÄHIOPETUSPÄIVÄT
 
Lähiopetukset pidetään AnnaK:n tiloissa, 
osoitteessa Annankatu 24, Helsinki

HUOM!
Lähiopetusten tilanteesta päätetään 
olosuhteiden ja viranomaisten suosi-
tusten mukaisesti.

Näet ajantasaisen tilanteen sivulta 
veronmaksajat.fi/koulutukset

28.1. Yritysverotuksen intensiivikurssi
10.3. Kuolinpesän verosuunnittelu
31.3. Yrittäjän veropäivä - PERUTTU
1.4. Omistus- ja yritysjärjestelyt 
 osakeyhtiössä - PERUTTU
16.4. Kansainvälisen arvonlisä- 
 verotuksen tehopäivä
19.5. Ostojen arvonlisäveropäivä
22.9. Yhdistyksen verotus ja 
 kirjanpito
27.10. Verosuunnittelua vai  
 veronkiertoa?

WEBINAARIT

6.2. Päivärahat ja kilometri- 
 korvaukset verotuksessa
13.2. Erityisalojen matkakulut 
 verotuksessa
17.3. Vuosilomapalkkalaskennan 
 erityistilanteet
24.3. Kiinteistöjen arvonlisäveropäivä
21.4. Edustusmenot verotuksessa
7.5. Osingonjaon verosuunnittelu
26.5. Henkilökuntaedut verotuksessa
28.5. Tulolähdejako muuttui 
 osakeyhtiössä

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

OSINGONJAON 
VEROSUUNNITTELU

• 7.5. Webinaari

Tulon nostamista omasta 
osakeyhtiöstä kannattaa 
suunnitella. Verosuunnittelu 
ei kuitenkaan onnistu, jos et 
tiedä, mikä vaikuttaa omaan 
verotukseen.

Webinaarissa käydään läpi 
osinkoverotuksen perusteet 
sekä vertaillaan eri vaihto-
ehtoja nostaa varoja omasta 
yhtiöstä.

Luennoitsijana on johtava 
verojuristi Päivi Kaari Veron-
maksajista.

Luentoaika on kello 9.30–11.00. 
Hinta Veronmaksajien jäsenille 
190 € + alv ja muille 250 € + alv.

HENKILÖKUNTAEDUT 
VEROTUKSESSA

• 26.5. Webinaari

Hierontaa, sählyvuoroja, 
merkkipäivälahjoja, sairaus-
kuluvakuutukset – työnantaja 
voi työkyvyn ja työntekijöiden 
motivaation ylläpitämiseksi 
antaa henkilöstölle monenlai-
sia etuja. Tietyin edellytyksin 
henkilöstöedut ovat verova-
paita. 

Osallistu webinaariin kuullak-
sesi, millaisia etuja verotuk-
sen näkökulmasta on järkevä 
tarjota.

Luennoitsijana on veroneu-
vontajohtaja Kati Malinen 
Veronmaksajista.

Luentoaika on kello 9.30–11.00. 
Hinta Veronmaksajien jäsenille 
190 € + alv ja muille 250 € + alv.

TULOLÄHDEJAKO 
MUUTTUI OSAKE-
YHTIÖSSÄ

• 28.5. Webinaari

Osakeyhtiöiden ja muiden 
yhteisöjen verotus muuttui 
verovuodesta 2020 alkaen. 

Osakeyhtiöillä ja muilla yhtei-
söillä ei tiettyjä poikkeuksia 
lukuun ottamatta ole tulove-
rolain mukaan verotettavaa 
TVL-tulolähdettä verovuodes-
ta 2020 alkaen.

Luennoitsijana on johtava 
asiantuntija Marjo Salin  
Veronmaksajista.

Luentoaika on kello 10.00–11.00. 
Hinta Veronmaksajien jäsenille 
150 € + alv ja muille 210 € + alv.

Marjo SalinPäivi Kaari Kati Malinen
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MERJA-LI ISA
HUOLMAN-
LAKARI

PÄIVI 
KAARI

JUHA
SALMIKIVI

KATI
MALINEN

JUHA-PEKKA
HUOVINEN

JUHA
KOPONEN

HANNA
SILANDER

HARRI
RAJALA

TERO
HÄMEENAHO

MIIKA
HÄRKÖNEN

VESA
KORPELA

JOHNNY
ÖRNBERG

GEORG 
ROSBÄCK

VEROJURISTI
V A S T A 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.

Miten saisimme jaettua 
riitaisan kuolinpesän?
Äitini kuoli kahdeksan vuotta sitten. 
Kuolinpesä on edelleen jakamatta, koska 
yksi kuudesta sisaruksesta ei suostu 
jakoon. Olemme kaikki aikuisia. 

Kuolinpesässä on varoja vain noin 6 000 
euroa, joten ulkopuolisen pesänjakajan 
käyttäminen ei ole meidän muiden näkö-
kulmasta järkevää. Onko mitään muuta 
mahdollisuutta saada pesä jaettua?

Vastaus: Teillä on vain kaksi tapaa edetä 
perinnönjaossa. Ne ovat sopimusjako yh-
teisymmärryksessä kuolinpesän osakkaiden 
kesken tai käräjäoikeuden määräämän pe-
sänjakajan suorittama jako. Ketään ei voi 
velvoittaa tai pakottaa tekemään sopimusta. 

Pesänjakaja toimittaa jaon, jos osakas sitä 
vaatii tai jonkun osakkaan osuus pesästä on 

ulosmitattu. Ulosottomies saa antaa osak-
kaille tai pesänjakajalle luvan toimittaa jaon 
osakkaiden sopimalla tavalla, jos velkoja, 
jonka oikeutta jako koskee, siihen suostuu.

Tässä tapauksessa pesänjakajan käyttä-
minen ei pesänjakajan pesästä ottaman 
palkkion takia ole teille taloudellisesti järke-
vä ratkaisu. Sopimukseen pääseminen, vaik-
ka vähän laihaankin, on usein onnistunein ja 
lopulta tyydyttävin lopputulos. 

JUHA SALMIKIVI

Pienentääkö sairaus-
loma omavastuutani?
Olin sairauslomalla masennuksen vuoksi 
muutaman kuukauden vuonna 2019. Pal-
kansaajan omavastuu matkakuluista on 
750 euroa vuodessa. Onko matkakulujeni 
omavastuu pienempi, koska olen ollut töis-
sä vain noin puolet vuodesta?

Vastaus: Valitettavasti ei ole. Sairausloma ei 
ole pienennä matkakulujen omavastuuta.

Jos sen sijaan on ollut osan vuotta työttö-
mänä, matkakulujen omavastuu on pienempi. 

Asunnon ja työpaikan välisiä matkakus-
tannuksia voi vähentää vain työssäoloajalta 
ja toteutuneen matkustuksen perusteella. 
Yleensä vähennys myönnetään 11 työssäolo-
kuukaudelta.

TUOMO LINDHOLM

Siirtyykö kotitalous- 
vähennys eteenpäin?
Olen teettänyt kotonani työtä, josta voisin 
saada 2 000 euron kotitalousvähennyk-
sen. Minulla ei ole kuitenkaan verotettavia 
tuloja tänä vuonna niin paljoa, että voisin 
vähentää kotitalousvähennyksen koko-
naan niiden veroista.

En ole naimisissa ja asun yksin. Voinko F
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siirtää tänä vuonna käyttämättä jäävän 
osuuden kotitalousvähennyksestäni ensi 
vuoden verotukseen?

Vastaus: Et voi siirtää käyttämättä jäävää 
osuutta kotitalousvähennyksestäsi seuraa-
vien vuosien verotukseen.

Kotitalousvähennys on kalenterivuosi-
kohtainen. Vähennys myönnetään palkan, 
palkan sivukulujen tai työkorvauksen maksu-
vuonna, kun niiden perusteena oleva työ on 
tehty. Kulujen vähentämistä ei voi vaatia jon-
kin muun kuin maksuvuoden verotuksessa.

Jos verosi eivät riitä kotitalousvähennyk-
sen tekemiseen kokonaan tai osittain, kus-
tannuksia ei siis voi siirtää vähennettäväksi 
myöhempien vuosien verotuksessa. Käyttä-
mättömästä kotitalousvähennyksestä ei 
myöskään vahvisteta verotukseesi minkään-
laista tappiota, jota voisit vähentää myö-
hempien vuosien tuloveroistasi.

TERO HÄMEENAHO

Pitääkö metsäkaupasta 
maksaa veroa?
Olen myynyt kaikki omistamani metsäkiin-
teistöt pojalleni. Minun tietääkseni suku-
laisten välisistä metsäkaupoista ei tarvitse 
maksaa veroa. Nyt kuitenkin verottaja on 
sitä mieltä, että vero pitää maksaa. Kumpi 
on oikeassa? 

Vastaus: Myyntivoiton verovapaus edellyt-
tää, että olet omistanut metsän yli 10 vuotta 
tai että se on ollut sinun ja sellaisen henki-
lön omistuksessa yhteensä yli 10 vuotta, 
jolta olet saanut sen vastikkeettomasti. 
Vastikkeettomasti saaminen tarkoittaa käy-
tännössä, että olet itse saanut metsän lah-
jana, perintönä tai vastikkeetta osituksessa. 

Jos omistusaika täyttyy, sinun ja poikasi 
välinen metsäkauppa on verovapaa, sillä 
myyty omaisuus ja sukulaisuussuhde osta-
jaan (vanhempi ja lapsi) täyttävät tapaukses-
sasi verovapauden edellytykset. Ostajan 
pitää nimittäin olla luovuttajan kuten myyjän 
lapsi tai muu rintaperillinen tai luovuttajan 
sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli. Nämä lähi-
sukulaiset voivat olla ostajana joko yksin tai 
yhdessä puolisonsa kanssa.

HANNA SILANDER

Onko perintövero
maksettava jo nyt?
Mieheni kuoli jokin aika sitten. Meillä on 
testamentti, jossa minulle määrätään hal-
lintaoikeus kaikkeen omaisuuteemme. 
Minun kuolemani jälkeen koko omaisuus 

siirtyy pojallemme. 
Joudunko minä maksamaan perintöve-

roa? Onko poikamme maksettava veroa jo 
nyt, vaikka hän ei saa käyttöönsä vielä mi-
tään?

Vastaus: Et joudu maksamaan saamasi hal-
lintaoikeuden perusteella veroa. Sen sijaan 
poikasi joutuu maksamaan perintöveron isäl-
tään tulevasta omaisuudesta jo nyt, mutta 
perintövero on lievempi johtuen omaisuu-
teen kohdistuvasta hallintaoikeudestasi. 

Vaikka poikasi saa isälleen kuuluneen 
omaisuuden haltuunsa vasta sinun jälkeesi, 
katsotaan hänen saaneen siihen kuitenkin 
rajoitetun omistusoikeuden heti isänsä kuo-
leman jälkeen. Niinpä hän joutuu maksa-
maan heti perintöveroa. Perintövero määrä-
tään hänelle arvosta, josta on vähennetty 
saamasi hallintaoikeuden pääomitettu arvo.

Kun testamentissa määrätään omistusoi-
keus siirtyväksi vasta hallintaoikeuden pää-
tyttyä, kyse on ns. omistajattoman tilan tes-
tamentista. Silloin omistusoikeuden saajaa 
verotetaan perinnöstä vasta hallintaoikeu-
den päättyessä mutta vain, jos omistusoi-
keuden saaja on muu kuin perittävän rinta-
perillinen. Yleensä aviopuolisoiden keski-
näisissä hallintaoikeustestamenteissa ei ole 
tällaista omistusoikeutta lykkäävää ehtoa, 
vaan omistusoikeus menee saman tien en-
siksi kuolleen aviopuolison lapsille ja leski 
saa samalla hallintaoikeuden vainajan omai-
suuteen.

MERJA-LI ISA HUOLMAN-LAKARI

Kuka maksaa verot
puretusta kaupasta?
Myin kesämökkini voitolla. Kauppakirjan 
mukaan kiinteistön omistusoikeus siirtyy 
ostajalle vasta sitten, kun koko kauppahin-
ta on maksettu. 

Päätimme kuitenkin ostajan kanssa pur-
kaa kaupan, ennen kuin omistusoikeus 
ehti siirtyä ostajalle. Nyt jälkikäteen me 
molemmat huolestuimme, että minä myy-
jänä joudun maksamaan myyntivoittove-
roa ja ostaja varainsiirtoveroa. Onko asia 
näin? 

Vastaus: Teidän kummankaan ei tarvitse mak-
saa tässä tapauksessa veroja. Asianosaisten 
vapaaehtoisella sopimuksella purkama kaup-
pa katsotaan verotettaessa yleensä uudeksi 
kaupaksi.

Jos kauppakirjaan sisältyy lykkäävä ehto, 
omistusoikeus saattaa kuitenkin siirtyä 
vasta, kun esimerkiksi kauppahinta on mak-
settu kokonaan. Ennen omistusoikeuden 
siirtymistä toteutettu kaupan purkaminen 

HELMIKRYPTON VOITTAJAT

Aino Harjapää, Liminka, Pekka Pulksten, 
Mäntsälä, Matti Tarsaranta, Hyvinkää

YHTEISTYÖKUMPPANEITA:

Lisätietoa:
veronmaksajat.fi/jasenedut
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mitätöi alkuperäisen kaupan. Tässä tilan-
teessa kauppaa ja sen purkamista ei kum-
paakaan veroteta luovutuksena.

TUOMO LINDHOLM

Mistä vähennän
rahoitusvastikkeet?
Minulla on sijoitusasunto, joka on ollut 
vain vuokralla. Miten sijoitusasunnosta 
maksetut rahoitusvastikkeet otetaan huo-
mioon, kun myyn asunnon? Vähennetään-
kö ne velattomasta myyntihinnasta? Asun-
to-osakeyhtiö rahastoi vastikkeet. 

Vastaus: Rahastoidut pääomavastikkeet li-
sätään asunnon hankintamenoon. 

Jos luovutusvoitto lasketaan todellisten 
kulujen mukaan, rahastoidut pääomavastik-
keet vähennetään myyntihinnasta osana 
hankintamenoa, ja siten ne pienentävät syn-
tyvää myyntivoittoa tai suurentavat syntyvää 
luovutustappiota. 

Jos luovutusvoitto lasketaan hankintame-
no-olettamaa (20/40) käyttäen, maksettu 
pääomavastike ei vaikuta luovutusvoiton 
määrään. 

Jos pääomavastikkeet on tuloutettu talo-
yhtiön kirjanpidossa, ei vastikkeita lasketa 
asunnon hankintamenoon, eikä niitä siten 
voi vähentää luovutusvoittoverotuksessa. 

HANNA SILANDER

Saako digitalkkarista
kotitalousvähennyksen?
Digitalkkari kävi kodissani kaksi kertaa 
tammikuussa. Hän laittoi uuden älytelevi-
sioni käyttökuntoon ja opetti minulle pari 
tuntia myös sen käyttöä. Toisella käynti-
kerralla digitalkkari kävi läpi tietokonetta-
ni. Hän siivosi sieltä turhia tiedostoja ja 
opetti minulle kuvankäsittelyä. Hän opas-
ti samalla myös kännykän käytössä, päi-
vitti sinne uusimmat sovellukset ja käyttö-
järjestelmän. 

Saanko näistä kodissani tehdyistä töistä 
kotitalousvähennyksen? Sain eritellyn las-
kun töistä. Digitalkkarini tiedot ovat en-
nakkoperintärekisterissä.

Vastaus: Nähdäkseni saat kotitalousvähen-
nyksen mainitsemistasi kotona tehdyistä töis-
tä. Tieto- ja viestintätekniikan laitteiden, ohjel-
mistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksi-
en asennus-, kunnossapito- ja opastustöiden 
kustannukset oikeuttavat kotitalousvähennyk-
seen. Sen vuoksi älytelevision asentaminen 
käyttökuntoon ja siihen liittyvä kotona tehtävä 

opastustyö oikeuttavat kotitalousvähennyk-
seen. Myös tietokoneen huolto sekä ohjelmi-
en ja ohjelmapäivitysten asentaminen oikeut-
tavat kotitalousvähennykseen. 

Kännykkä tai älypuhelin lienee kotitalous-
vähennystä koskevissa lain esitöissä tarkoi-
tettu päätelaite, vaikka sitä ei erikseen esi-
merkkinä mainitakaan, joten senkin käyttö-
opastus ja ohjelmiston päivittäminen kotona 
oikeuttanevat kotitalousvähennykseen. 

Sen sijaan kuvankäsittelyyn liittyvä koti-
opetus ei oikeuta kotitalousvähennykseen, 
vähäisempi opastus esimerkiksi ohjelmiston 
asentamisen tai päivittämisen yhteydessä ei 
liene varsinaista opetusta.

Kotitalousvähennys lasketaan työn arvon-
lisäverollisesta hinnasta. Kotitalousvähennys 
on 40 prosenttia tästä hinnasta. Näin saa-
mastasi luvusta vähennetään kuitenkin oma-
vastuu eli 100 euroa. Vuonna 2020 kotitalo-
usvähennyksen maksimi on 2 250 euroa. 
Saat maksimivähennyksen, kun yritykselle 
maksamasi laskun loppusummassa on         
5 875 euroa työn osuutta. 

HARRI RAJALA

Onko omakotitalon 
myyntivoitto verovapaa?
Myimme omakotitalomme pari vuotta sit-
ten. Nyt talossa on paljastunut homevau-
rio, ja kauppa todennäköisesti puretaan. 
Asuimme talossa omistusaikanamme usei-
ta vuosia yhtäjaksoisesti, joten me emme 
maksaneet myyntivoitosta veroa.

Omakotitalon omistus palautuu toden-
näköisesti takaisin minulle ja miehelleni. 
Onko oman asunnon luovutusvoitto meille 
edelleen verovapaa, jos myymme talon 
toistamiseen?

Vastaus: Kauppa katsotaan luovutusvoittoa 
verotettaessa yleensä uudeksi kaupaksi, jos 
kauppa puretaan vapaaehtoisella sopimuk-
sella.

Jos kaupan purkamiseen on kuitenkin sel-
laiset perusteet, joilla se purkautuisi oikeu-
denkäynnissä, ei purettua luovutusta oteta 
verotuksessa huomioon. Näin voisitte myydä 
asuntonne edelleen verovapaasti. Näyttövel-
vollisuus perusteista on tällöin teillä.

HANNA SILANDER

Yrityksen 
verot
Onko auton myynti 
arvonlisäverollista?
Yritys myy pakettiauton. Pakettiauto on 
ollut osittain arvonlisäverovähennykseen 
oikeuttavassa käytössä ja osittain yksi-
tyiskäytössä. Arvonlisäverovähennykset 
on tehty siltä osin kuin pakettiauton on 
elinkeinotoiminnan käytössä. 

Nyt myymme pakettiauton. Onko myyn-
ti arvonlisäverollista vai ei?

Vastaus: Myynti on osittain arvonlisäverol-
lista. Se osa myyntihinnasta, joka vastaa 
arvonlisäverovähennykseen oikeuttavaa 
osuutta, on arvonlisäverollista. Siltä osin, 
kun pakettiauto on ollut yksityiskäytössä, 
eikä arvonlisäveroja ole vähennetty, on 
myynti arvonlisäverotonta. 

HANNA SILANDER

Mistä pääomatulosta
vähennän tappioni? 
Myimme kommandiittiyhtiön toimitilaosak-
keet, jotka ovat olleet yhtiön liiketoiminnan 
käytössä. Minä saan tänä vuonna paljon 
pääomatuloja. Jos myyn henkilökohtaises-
ti omistamiani tappiollisia pörssiosakkeita 
samana vuonna, voinko vähentää niistä 
aiheutuneet tappiot tästä pääomatulosta?

Vastaus: Kyllä voit. Toimitilaosakkeet kuu-
luvat kommandiittiyhtiön elinkeinotoimin-
nan tulolähteeseen. 

Käyttöomaisuusarvopapereiden luovutus-
voiton osuus yhtymän elinkeinotoiminnan 
tuloksesta käsitellään pääomatulona. Osuu-
tesi luovutusvoitosta verotetaan pääomatu-
lonasi nettovarallisuudesta riippumatta.

Vuodesta 2016 alkaen yhtiömiehen hen-
kilökohtainen luovutustappio kuten esimer-
kiksi pörssiosakkeistasi tulleet tappiot, voi-
daan vähentää kaikista pääomatuloistasi. 
Näitä pääomatuloja ovat muun muassa elin-
keinotoiminnasta yhtiömiehelle kertyvä 
pääomatulo-osuus.

Luovutustappiot vähennetään edelleen 
ensisijaisesti verovuoden luovutusvoitoista, 
mikä on syytä huomioida verovuoden kaup-
poja suunnitellessasi ja vasta mikäli luovu-
tusvoittoja ei ole, ne vähennetään muista 
pääomatuloistasi.

MERJA-LI ISA HUOLMAN-LAKARI
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Ladattava hybridi
muuttaa elämää

Pistokehybridin hankkimalla voi todella vähentää ratkaisevasti 
sekä polttoainekulujaan että päästöjään. Samalla plugari voi muuttaa 

myös ajotapaa. Hybriditekniikassa on kuitenkin omat riskinsä.
T E K S T I :  J U H A  P A R T A N E N

LADATTAVIEN HYBRIDIEN myynti kasvaa nyt 
vauhdilla – yleistymisestä kertoo sekin, 
että kielenkäyttöön on tullut uusi ytime-
käs plugari-käsite kankeiden ladattavien 
hybridien ja pistokehybridien rinnalle.

Ruotsissa autoalan etujärjestö ennus-
taa, että 30 prosenttia siellä tänä vuonna 
ensirekisteröitävistä henkilöautoista olisi 
plug-in-hybridejä. Tammikuussa niiden 
myynti ylitti jo dieselautojen myyntilu-
vut.

Suomessa ennustukset ovat varovai-
sempia – varsinkin kun autokauppiaat 
haluavat edelleen myydä myös muita 
polttomoottoriautoja. Pistokehybridien 
saatavuudessakin on ollut ongelmia, sillä 
akkuteollisuus ei pysty tyydyttämään kor-
keajänniteakkujen kysyntää.

Omakotitalojen
kulkupeli

Tammikuussa julkaistussa ladattavien au-
tojen käyttäjätutkimuksessa todettiin, 
että lähes 85 prosenttia suomalaisista la-
dattavien hybridien haltijoista lataa au-
toaan kotona vähintään kolmesti viikossa 
ja yli 70 prosenttia päivittäin.

Ladattavien hybridien sähkölläajon 
osuus on keskimäärin 53 prosenttia. 
Osuus on suurin pääosin taajama-ajoa 
ajavilla. Tutkimuksen tulokset eivät vah-
vista ennakkoluuloja laiskasti lataavista 
työsuhdeautoilijoista: yrityskäyttöön la-
dattavat hybridit valikoituvat ensisijai-
sesti vähäpäästöisyyden takia, ja vaikka 
niillä ajetaan pidempiä matkoja, lähes 
puolet kilometreistä kuljetaan sähköllä.

Noin kaksi kolmasosaa ladattavien 
autojen haltijoista asuu omakotitalossa, 
jossa auton lataaminen on edullista ja 
helposti toteutettavissa.

Ei huomaa
sähkölaskussa

Yli neljän kuukauden käyttökokemukset 
tukevat tutkimuksen tuloksia: pistoke-

hybridiä ei tule ladattua yleisissä lataus-
pisteissä. Täyssähköautoja pienemmän 
lataustehon vuoksi toimintasädettä saa 
lyhyessä ajassa varsin vähän lisää ja jos 
lataamisesta veloitetaan ajan mukaan, 
sähkö tulee kalliiksi. Kotiverkon shu-
ko-pistoke riittää hyvin plugarin lataami-
seen, sillä yhdeksän kilowattitunnin akku 
latautuu kolmessa ja puolessa tunnissa.

Käytäntö vahvistaa myös tutkimuk-
sen käsityksen siitä, että asuminen rivi- 
tai omakotitalossa kannustaa ladattavan 
hybridin hankkimiseen ja lataamiseen. 
Tilapäisasuminen kerrostalossa osoitti, 
että puolen kilometrin matka latauspaik-
kaan vähensi selvästi sähköllä ajamista.

Ison rivitaloasunnon kuukausittaisen 
sähkökulutuksen liikkuessa 400-600 ki-
lowattitunnissa pistokehybridin kotila-
taamista ei edes huomaa sähkölaskussa 
– se mahtuu kulutuksen vaihteluväliin.

Sadallakilometrillä 
2,2 litraa

Jos ajaa paljon taajama-ajoa ja lataa akus-
toa ahkerasti, bensiinin kulutus ja polt-
toainekustannukset putoavat dramaat-
tisesti. On hämmästyttävää huomata, 
että auto on tankattu viimeksi puoli-
toista kuukautta sitten ja mittarin mu-
kaan bensiiniä on kulunut kolmannes 
tankillisesta, vaikka auto on ollut lähes 
joka päivä liikkeellä.

Kun keskikulutus on noin 2,2 litraa/100 
km, siinä on merkittävä ero aiempaan 
samankokoiseen polttomoottoriau-
toon, jonka bensiinin kulutus oli 7,5-8 

Shuko-pistoke riittää hyvin pistoke-
hybridin latauslähteeksi ja auton 
mukana tuleva latauslaite riittää 
virran syöttämiseksi plugarin 
korkeajänniteakkuun.
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JUHA PARTANEN
TALOUSTAIDON AUTOAINEISTON
TUOTTAJA
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litraa/100 km. Jo 10 000 kilometrin vuo-
tuisella ajomäärällä kulutusero merkitsee 
1,45 euron litrahinnalla noin 800 euron 
säästöä bensiinilaskussa.

Samalla, kun polttoainetta sääs-
tyy, matkat kauppoihin, päiväkotiin ja 
muualle lähiympäristöön sujuvat mo-
nilla plugareilla vailla pakokaasupäästöjä.

Ladattavissa hybrideissä on kuitenkin 
eroja. Hiljattain Taloustaidon koeajossa 
ollut Kia XCeed PHEV käynnisti poltto-
moottorinsa joka kerta, kun sillä lähti 
liikkeelle. Sähkö kyllä vähensi bensiinin 
kulutusta, mutta lähilenkeistä ei selvin-
nyt päästöttömästi.

Muutoksia
ajamisessa

Jouheat liikkeellelähdöt pistokehybridin 
sähkömoottorilla tekevät ruuhkissa aja-
misesta rentoa, ja jos hybridivoimanläh-
teen yhteisteho on yli 200 hevosvoimaa, 
auto kiihtyy todella nopeasti.

Sähkön kulutusta tulee seurattua pal-
jon tarkemmin kuin bensiinin kulutusta, 
ja se vaikuttaa myös ajotapaan. Pluga-
rikuski löytää helposti itsestään itaran 
puolen, joka patistaa ajamaan niin, että 
sähkö riittää eikä kallista bensiiniä tar-
vitse polttaa.

Jokainen täyssähköautolla tai pisto-
kehybridillä paljon ajanut kuljettaja tie-
tää, että ilmoitetut toimintasäteet eivät 
varsinkaan lyhyillä matkoilla pidä paik-
kansa sen enempää kuin polttomootto-

PARTASEN POINTIT
Jos ajaa paljon lyhyitä matkoja taa-
jamissa, ladattava hybridi pudottaa 
polttoainekustannuksia ratkaise-
vasti ja silti käytössä on poltto-
moottorin ansiosta käyttökelpoi-
nen matka-auto.

Jos sähköä ei riitä koko matkaan, 
moottoritieajossa plugari kannat-
taa kytkeä hybridimoodiin ja sääs-
tää sähkö hitaammille osuuksille, 
sillä vauhdin kasvaessa poltto-
moottorista tulee suhteessa edulli-
sempi voimanlähde.

Suurimmalle osalle plugareiden 
haltijoista lataaminen kotona ja 
työpaikalla riittää päivittäisiin ajoi-
hin. Julkisten pysäköintilaitosten ja 
huoltoasemien latauspisteitä käy-
tetään harvoin ja kaupan toimipai-
koissa ladataan satunnaisesti.

Jos korkeajänniteakun yksittäi-
siä moduuleja pystyy vaihtamaan, 
vaihtokustannukset ovat kohtuul-
liset. Koko akkupaketin vaihtami-
nen maksaa 7 500–13 000 euroa, 
joten akun vaurioituminen takuu-
ajan jälkeen voi tehdä muuten 
vielä hyväkuntoisesta autosta val-
miin romutettavaksi.

Varsinkin kylminä aamuina auton ottaa mielellään latauksesta ja välttyy 
polttomoottorin käynnistämisestä syntyvältä pakokaasupilveltä.

riautojen keskikulutuslukematkaan. Jos 
nollan asteen lämpötilassa ajaa sähköllä 
3–4 kilometriä, toimintasädettä kuluu vä-
hintään kaksinkertainen määrä, helposti 
kolminkertainenkin.

Akun kesto
arveluttaa

Täyssähköautojen puolesta usein kuultu 
väite on, että on epätaloudellista raahata 
polttomoottoria mukana. Tosiasiassa la-
dattavan hybridin hyvin kompakti mo-
derni bensiinimoottori painaa vähemmän 
kuin täyssähköauton 300–400 kilometrin 
ajoon riittävä iso akusto.

Keskeinen kysymys ladattavan hybridin 
hankinnassa on se, kestääkö akusto kun-
nossa takuuajan jälkeen. Jos akkupaketti 
sijaitsee auton pohjalla, se on myös alt-
tiina pohjakosketuksille, mutta maahan-
tuojat vakuuttavat akkujen olevan hyvin 
suojattuja. 

Verkosta löytyy juttuja Hollannista Suo-
meen käytettynä tuodusta ladattavasta 
hybridi-Volvosta, jonka akkupaketin ul-
koeriste vuotaa. Kun paketin vaihdon kus-
tannusarvio on 13 000 euroa, se uhkaa 
tehdä 210 000 kilometriä ajetun vuosi-
mallin 2014 Volvo V60:n korjaamisesta 
kannattamatonta. V60:n akusto lakkasi 
toimimasta ilmastoinnin kompressorin 
vaihdon yhteydessä ja sama on tapahtu-
nut Suomessa toisellekin Volvolle. Se oli 
kuitenkin vähemmän ajettu, joten akku-
paketti vaihdettiin takuutyönä.H

1
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DealPest

P E S T E S  OYPLUS

soita ja 
  kysy lisää!

1. Taloyhtiö tekee kanssamme vuosisopimuksen.
2. Valittavana on laaja Pest Deal PLUS -tuholaistorjunta tai Pest Deal -jyrsijätorjunta.
3. Taloyhtiö maksaa vuosittain kiinteän hinnan, joten yllätyksellisiä kuluja ei tule.
4. Me torjumme tuholaiset, kun saamme tiedon isännöitsijän tai huoltoyhtiön kautta.
5. Varmistamme työmme laadun esimerkiksi lutikkakoirien avulla.

NÄIN PEST DEAL TOIMII

KAIKKI TÄRKEIMMÄT PALVELUT  
YHDELLÄ VUOSIHINNALLA? ➙ KYLLÄ!
Pest Deal PLUS on vakuutusta muistuttava palvelupaketti, jossa tarjotaan lähes kaikki 
tuholaistorjunnat taloyhtiölle yhdellä vuosihinnalla. Sen ansiosta ei asukkaille tai taloyhtiöille 
tule yllättäviä kustannuksia eikä enää tarvitse miettiä, kuka torjunnan maksaa. Jatkuva 
sopimus myös alentaa kynnystä ilmoittaa tuholaisista, joten tilanne ei pääse pahenemaan 
ja ongelmat leviämään. Kaikista tekemistämme torjuntakäynneistä toimitamme tilaajalle 
sähköpostitse laajan raportin, johon listaamme myös kaikki vuoden aikana kertyneet käynnit.

Pest Deal on taloyhtiön palvelusopimus, joka toimii kuin vakuutus. 
Se auttaa estämään yllätykset ja epäselvyydet vastuista. Enää ei tarvitse 

ihmetellä, kuka maksaa torjunnan, jos taloyhtiössä huomataan tuhoeläimiä.

Pest Deal
-palvelupaketeilla huolettomuutta tuhoeläinhallintaan.

kuka maksaa torjunnan, kun taloyhtiössä huomataan tuhoeläimiä?

kaatuuko vastuu asukkaalle, asunnon omistajalle vai taloyhtiölle?

tta0420_ilmo_s94.indd   94 6.4.2020   9.42



TALOUSTAITO  4 | 2020  

95 Digitaito

Kassakaappi salasanoille

KAUKO OLLILA
PALSTAN TUOTTAJA
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SALASANAOHJELMA on kassa-
kaappi, joka säilöö eri verk-
kopalveluissa tarvitsemasi 
tunnukset ja salasanat yhden 
ainoan tunnuksen ja pääsala-
sanan takana.

Nämä välineet ovat hyvä 
apu siksikin, että käytämme 
valtavaa palvelukirjoa ja mel-
kein kaikki palvelut vaativat 
niin sanottua vahvaa salasa-
naa erikoismerkkeineen.

Tarjolla on suuri määrä 
tämän keskeisen toiminnal-
lisuuden tarjoavia softia, oh-
jelmistoja. It-alan mediat ja 
muun muassa Kuluttajalehti 
ovat tehneet laajoja vertailuja 
niistä. Kaikilla saatavilla ole-
villa työkaluilla pärjää lähes 
kuka tahansa tietokoneen tai 
puhelimen käyttäjä.

Salasanat tulee
vaihtaa edelleenkin!

Nämä apuvälineet eivät ole 
olemassa salasanojen ikuista 
säilömistä varten. Ne ovat ole-
massa niiden epäsäännöllistä, 
mutta toistuvaa muuttamista 
varten.

Ensimmäinen asia tällaisen 
työkalun käyttöönoton jäl-
keen on vanhojen salasanojen 
vaihtaminen. Siihen, ja tarvit-
taessa myös uusien vahvojen 
salasanojen luontiin, nämä 
kaikki alla olevat ohjelmistot 
tarjoavat hyviä apujaan.

Tähän juttuun valikoitui 
kolme softaa, joista kaksi on 
erilaisten testien parhaimmis-
toa niin suppeampina ilmaisja-
keluina kuin muutaman kym-
pin hintaisina maksuversioina.

Testimenestyjät Lastpass ja 
Dashlane ovat selaimen osaksi 
asentuvia laajennuksia, joiden 
käyttöönotto on varsin help-
poa jokaiselle, joka on asen-
tanut tietokoneeseen tai pu-
helimeen ohjelmia.

Parhaat ovat
helppokäyttöisiä

Lastpassin käyttöönotto 
menee näin: sivustolla www.
lastpass.com klikkaat kohtaa 
”get lastpass free”. Sitten annat 
sähköpostiosoitteesi ja pähkit 
sekä vahvistat vahvan pääsa-
lasanan.

Asennuksessa Lastpass 
liittyy osaksi selainta, ja sen 
pikkuista kuvaketta napaut-
tamalla Lastpass avautuu ja 
tarjoaa muutamaa tunne-
tuinta verkkopalvelua liitet-
täväksi itseensä.

Omien palveluiden lisää-
minen käy näin: Mene suo-
raan palvelun sivulle (kuten 
https://www.hsl.fi/).  Kirjaudu 
normaalisti olemassa ole-
valla tunnuksella ja salasa-
nalla. Lastpass kysyy nyt, ha-
luatko lisätä kyseisen palvelun 
sen kantaan. Klikkaa ”lisää”. 
HSL:n palvelu näkyy nyt sa-
lasanakannassa muiden pal-
velujen ohella.

Dashlane on hyvin saman-
lainen kaikelta toiminnalli-
suudeltaan. Kirjoittaja ko-
keili molempia mainittuja 
windows- ja linux-ympäris-
töissä Firefox-selaimilla sekä 
Android-puhelimessa.

Kummankin mobiilisovel-
lus asennetaan puhelimen 
sovelluskaupasta. Jos, kuten 
minulla oli, kyseiseen hallin-
taohjelmaan on jo pc:llä luotu 
tili, puhelimessa kirjaudu-
taan salasanaohjelmaan sa-
moilla tunnuksilla. Luonnol-
lisesti tuotteet toimivat myös 
Applen alustoilla.

Molemmat softat toimi-
vat lupausten mukaan myös 
puhelimessa. Ne kysyvät 
pääsalasanaa aina puheli-
men uudelleenkäynnistyk-
sen yhteydessä ja satunnai-
sesti muulloinkin.

Selain voi hoitaa
homman pc:ssä

Avoimen lähdekoodin ilmai-
nen Keepass on salakirjoitettu 
tietokanta, joka asennetaan 
joko tietokoneeseen, muistiti-
kulle tai pilveen. Pilviasennus 
on edellytys ohjelmiston käyt-
tämiselle myös puhelimessa. 

MUISTA
■ Säilytä salasanaohjel-
man pääsalasana myös 
piilossa paperilla huo-
non päivän varalle.

■ Laitteet hajoavat ja 
ohjelmistot vaihtuvat. 
Useimpiin palveluihin 
voi onneksi melko hel-
posti vaihtaa salasanan 
resetoimalla kirjautumis-
vaiheessa vanhan.

■ Hyviä pohjia eri palve-
luiden vahvoille salasa-
noille ovat pienet tarinat: 
TarsqL1psu1l33.

■ Nyt viimeistään pc:n ja 
puhelimen näyttölukot 
käyttöön!

Keepassilta on olemassa pu-
helinsovellukset sekä Applen 
että Androidin tuotteille.

Käytettävyydeltään tuote 
häviää pc-selaimen kanssa 
avioituville testimenestyjille.

Yksi tapa selvitä salasa-
natuskasta ilman erillistä 
softaa on antaa tietokoneen 
selaimen hautoa tunnuksia. 
Kaikki selaimet säilövät ja 
osaavat hyödyntää tallennet-
tuja salasanoja, kun saiteille 
menee. Niiden toiminnalli-
suus rajoittuu aina yhteen 
laitteeseen. H
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Ötököiden
rapina seis!

Ruokapakkauksesta, pahvilaatikosta tai seinän 
rakosesta voi livahtaa kotiin kutsumaton hyönteinen. 

Ötökkä asettuu taloksi ja kohta sen jälkeläisiä 
vilistää kaapeissa ja seinän rakosissa. Yksi laji 

pilaa elintarvikkeen, toinen näyttää ällöttävältä 
ja kolmas syö reikiä kankaaseen. 

Miten niistä pääsee eroon?

TIPS 

02

01

Asiantuntijana ympäristötarkastaja Niina Wächter 
Helsingin ympäristöterveysyksiköstä.

Uusi ja vanha
talo kelpaavat
Tuhohyönteiset voivat hyökätä niin 
vanhaan kuin uuteenkin asuntoon. 
Vanhoissa taloissa asuu vakituisesti 
monenlaisia hyönteisiä, mutta jos-
kus jokin kanta riehaantuu. Matkaili-
jan pakaasista saattaa ryömiä isom-
pi ongelma, torakka tai lutikka. 

Ensimmäiseksi pitää tunnistaa 
kiusankappale. Esittelemme tässä 
kolme tavallisinta.

Turkiskuoriainen
himoaa villaa
Turkiskuoriaisen sentin mittaiset, 
ruskeat toukat ahmivat villaa, tur-
kiksia ja höyheniä. Aikuinen kuoriai-
nen on pyöreä ja puolta pienempi. 
Se ei ruokaile ollenkaan.

Tyhjennä kuoriaisen valtaamat 
kaapit. Imuroi ne ja heitä imurin pö-
lypussi heti pois. Pese tekstiilit +40–
60 asteessa. Myös pakastaminen 
tai saunotus +60 asteessa hävittää 
useimmat kuoriaiset.

Toista siivous tarvittaessa. Ryömi-
ville tuhohyönteisille tarkoitetut tor-
junta-aineet tepsivät myös kaikkiin 
turkiskuoriaislajeihin. 

Tekstiilituholaisia elää myös luon-
nossa, joten niitä voi kulkeutua ko-
tiin ulkoa. Vintille kertyneet hyön-
teisten raadot ja linnunpesät tarjo-
avat kuoriaisille mieleistä ravintoa.

 

T E K S T I :  S A T U  A L A V A L K A M A
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Miten keksinnön voi suo-
jata, Keksintösäätiön halli-
tuksen puheenjohtaja Urho 
Ilmonen?
”Keksinnön suojaamiseen on 
erilaisia vaihtoehtoja, joista 
patentoiminen on yleisesti 
tunnetuin. Muita ovat salassa 
pitäminen ja julkaiseminen. 
Jos keksinnön kopioiminen 
patenttiasiakirjoista on help-
poa ja kopioimisen valvomi-
nen vaikeaa, kannattaa harkita, ettei hae patent-
tia, vaan pitää keksinnön salassa. Jos on päättänyt 
olla hakematta patenttia, mutta haluaa varmistaa, 
ettei kukaan muu hae patenttia samalle asialle, 
sen voi julkistaa.”

Miten patenttia haetaan?
”Patenttia haetaan jättämällä patenttihakemus 
Patentti- ja rekisterihallitukselle. Viisainta on 
aina käyttää ammattimaista patenttiasiamiestä. 
Silloin hakemuksen mahdollisuudet menestyä 
ovat paljon paremmat. Kun maallikko tekee ha-
kemuksen itse, hän keskittyy usein vain siihen, 
mitä on keksinyt, eikä lainkaan mieti, mitä muita 
sovellutusmahdollisuuksia keksinnöllä voisi olla 
ja miten niitä voisi suojata.”

Paljonko patentin hakeminen maksaa?
”Hinta riippuu siitä, kuinka laajaa suojapiiriä 
haetaan. Patentit myönnetään kansallisina ja 
joka maasta pitää maksaa erikseen. Ensimmäi-
sen maan hakemus on ehkä pari tonnia. Sadal-
latuhannella eurolla saadaan patenttisuoja ehkä 
10–15 maahan. Jos hakija on osakeyhtiö, patentti-
hakemuksen tekoon voi hakea innovaatioseteliä 
Business Finlandilta. Lisäksi kannattaa hankkia 
IPR-vakuutus mahdollisen patentin loukkaamis-
oikeudenkäynnin hoitamiseen.”

Miten kauan patentti on voimassa? 
”Patentin maksimisuoja-aika on 20 vuotta, mutta 
joka vuosi on maksettava vuosimaksua ja maksut 
muuttuvat suoja-ajan kuluessa koko ajan kalliim-
miksi. Patentin haltijalla on näin kannuste olla 
pitämättä patenttia roikkumassa, jollei hänelle 
ole siitä hyötyä.”

OUTI AIRAKSINEN

     

Miten saan keksintöni
patentoitua?

05

04

03
V I E L Ä  Y K S I  K Y S Y M Y S

URHO ILMONEN
HALLITUKSEN 
PUHEENJOHTAJA
KEKSINTÖSÄÄTIÖ

Riisihärö
popsii viljaa
Ruokakaapin kuivapakkauksissa vipeltävä 
riisihärö syö ja sotkee viljatuotteita ja kui-
vattuja hedelmiä. Riisihärö on ruskea ja pit-
kulainen. Sen pituus on noin kolme milli-
metriä. Kuoriainen ei ole myrkyllinen eikä 
levitä tauteja. 

Riisihäröstä pääsee eroon hävittämäl-
lä saastuneet pakkaukset ja pakastamalla 
puhtaalta vaikuttavat tuotteet viikoksi -20 
asteeseen. Tyhjennä kaapit, imuroi asunto 
ja sumuta ryömiville tuhohyönteisille tarkoi-
tettua myrkkyä pakkauksen ohjeiden mu-
kaan. Säilytä jatkossa kuivat ruuat suljetuis-
sa lasi- tai muovipurkeissa.

Sokeritoukalla
on isoveli
Hopeanhohtoinen, siivetön sokeritoukka 
elää asuntojen kosteissa tiloissa viemärei-
den lähistöllä. Se on kaikkiruokainen ja syö 
myös hometta. Siksi runsas esiintyminen voi 
olla merkki kosteusvauriosta. Ällöttäviä öisiä 
kohtaamisia lukuun ottamatta sokeritoukka 
on harmiton. Niitä voi karsia siivouksella, lat-
tiakaivoja kuuraamalla ja myrkkysumutteilla. 
Viemäriin voi kaataa kuumaa vettä.

Suomeen äskettäin levinnyt sukulainen, 
paperitoukka, on lähes kaksi senttiä pitkä. 
Toukka viihtyy kaikkialla asunnossa ja piilot-
telee esimerkiksi seinän rakosissa. Norjassa 
paperitoukkia on kokeiltu hävittää myrkky-
syöteillä, Suomessa menetelmä ei vielä ole 
käytössä.

Milloin kutsun
apuvoimia?
Apteekit, rautakaupat, tavaratalot ja puu-
tarhaliikkeet myyvät kuluttajien käyttöön 
sopivia hyönteismyrkkyjä. Taloyhtiössä 
ilmoita viivytyksettä ötökkäongelmasta 
isännöitsijälle ja hallitukselle, jotta tarvit-
taessa saadaan avuksi tuhoeläintorjuja. 

Hyönteisen tunnistamiseen voi pyytää 
apua esimerkiksi Helsingin luonnontieteel-
lisestä keskusmuseosta osoitteesta luo-
mus.fi tai torjuntayritykseltä. Muista, että 
pelkkä myrkytys ei poista ongelmaa. Ta-
loyhtiössä jokaisen asukkaan on siivotta-
va asuntonsa ja hävitettävä pilaantuneet 
tavarat.
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98 Huhtiristikko
Ristikon voi ratkaista myös verkossa www.sanaristikot.net

Vastaukset 24. huhtikuuta 2020 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 ”Huhtiristikko”.

Nimi  _______________________________________

Osoite___________________________________                

Edellisen ristikon voittajat ja ratkaisu sivulla 90.
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    Adria-jälleenmyyjät 
 Jyväskylä	 Jyväs-Caravan	Oy	 0400	214400	 www.jyvascaravan.fi
 Kokkola.* Kokkolan	Vaunupalvelu	 040	5158159	 www.vaunupalvelu.fi
 Kuopio	 J.	Rinta-Jouppi	Oy	 017	368	3000	 www.rintajouppi.fi
 Lahti	 J.	Rinta-Jouppi	Oy			 020	788	1310		 www.rintajouppi.fi	
 Lappeenranta	 J.	Rinta-Jouppi	Oy	 020	788	1352	 www.rintajouppi.fi	
 Raisio	 J.	Rinta-Jouppi	Oy	 020	7881	460	 www.rintajouppi.fi	
 Rovaniemi Caravankeskus Reatalo 045 128 1128 www.reatalo.net 
 Seinäjoki	 J.	Rinta-Jouppi	Oy	 (06)	420	1800	 www.rintajouppi.fi		
 Tampere	 Caravan	Erälaukko	Oy	 020	755	9960	 www.eralaukko.fi		
 Turku Turun Länsi-Vankkurit Oy (02) 274 9880 www.lansivankkurit.com 
 Vantaa			 Helsinki	Caravan				 0300	472	370			 www.helsinkicaravan.fi
 Vantaa	 J.	Rinta-Jouppi	Oy	 (09)	2525	7500	 www.rintajouppi.fi

*vain Adria -vaunut

ACTION

          Rakastu uuteen alkuperäiseen.
Action, muotoilultaan alkuperäisen ikoninen, kevyt ja tyylikäs vaunu aktiivisiin lomiin. Vaunu joka saa aina hymyn huulille, 
ja tarjoaa tilaa, mukavuutta ja käytännöllisyyttä. Olemme inspiroineet seikkailuja jo vuodesta 1965.

#INSPIRING ADVENTURES

ACTION

ACTION

AVIVAASTELLA ALTEAALPINAADORA

tta0420_ilmo_s47.indd   99 6.4.2020   9.44



Jonkun pitää muuttaa nytkin.

Voit vuokrata itsellesi asunnon poistumatta kotoa.
Tai jos omistat sijoitusasunnon, voit hankkia vuokralaisen sohvalla istuen.

Vuokraturva on luotettavin, tunnetuin ja maineeltaan paras vuokravälittäjä. 
Lähde: Taloustutkimus Oy 2020

www.asuntohakemus.fi
www.vuokraturva.fi

p. 010 2327 300

Päätimme, ettemme anna valmiuslain 
tehdä sitä mahdottomaksi.
Loimme palvelun, 
joka toimii täysin etänä.
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