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JULKAISIJA JA KUSTANTAJA
Verotieto Oy, Kalevankatu 4, 
00100 Helsinki
p. 09 618 871
Päätoimittaja: Antti Oksanen

ILMOITUSMARKKINOINTI
Aniina Vänskä media-asiantuntija 
p. 09 6188 7217, m. 044 530 1117 
aniina.vanska@veronmaksajat.fi

ILMOITUSMYYNTI
Riku Suuriniemi 
myyntiryhmän päällikkö 
p. 040 708 8564
Emmi Leimu myyntipäällikkö 
p. 041 314 2669
Sanna Mäkinen myyntipäällikkö 
p. 041 313 2706

sähköposti: 
etunimi.sukunimi@saarsalo.fi

MAKSUTIEDOT JA EHDOT
Maksuehdot: 14 päivää netto
Hintoihin lisätään alv. 24 %.

Maksun saaja: Verotieto Oy
Y-tunnus: 0115789-4

VERONMAKSAJAN TALOUSTAITO – TAITAVAA TALOUDENPITOA

ERI KÄVIJÄT/VKO
KESKIARVO

33 955
SIVULATAUKSET/VKO

KESKIARVO

72 929
(FIAM 2022)

Taloustaidon lukijat ovat hyvin toimeentulevia, koulutettuja ja itsestään 
huolta pitäviä, aktiivisia kodin ja työpaikan päättäjiä. He käyttävät 

runsaasti rahaa muun muassa matkoihin, autoihin, sijoituksiin, 
terveyteen, remontointiin ja tietotekniikkaan. 

LEVIKKI
235 546

(LT 2021)

LUKIJAMÄÄRÄ:
456 000

(KMT 2022)

KOKONAIS-
TAVOITTAVUUS 

VIIKOSSA
LEHTI + TALOUSTAITO.FI

475 000
(KMT 2022)

talouden bruttotulot/v

Lukijaprofiili
(KMT 2022)
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 PÄÄTTÄVÄÄ LUKIJAA



ILMOITUSMÄÄRÄIMET

Taloustaito-MEDIAT, 
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki
Aniina Vänskä
aniina.vanska@veronmaksajat.fi

Lehden koko: 200 x 280 mm
Painomenetelmä: offsetrotaatio
Painopaikka: UPC Print
Kannet: 130 g/m2 (UPM Finesse Gloss)
Sisus: UPM Impresse + 57 g/m2
Rasteritiheys: 60 linjaa /cm
Sidonta: stiftaus
Leikkausvarat: 5 mm
Tekstin sijoittelu: tekstiä ei saa 
sijoittaa 5 mm lähemmäksi sivun 
leikkausreunaa (julkaisukokoa).

Takakansi
Taloustaidon takakannen ilmoituksissa on 
huomioitava inkjet-tulostusalue 200 x 35 mm 
(sisältää leikkausvarat) puhtaaksileikatusta 
yläreunasta.

Ilmoitusvaraukset ja peruutukset
Sitova tilavaraus tehtävä viimeistään 
viimeiseen varauspäivään mennessä. 
Peruutus on tehtävä kirjallisesti ilmoitus-
myyjälle viimeisenä ilmoituksen 
varauspäivänä. Määräajan jälkeen tehdyistä 
peruutuksista veloitetaan 30 % ilmoituksen 
myyntihinnasta.

Vastuu virheistä ja huomautukset
Ilmoituksen painoasua koskevat huomautuk-
set on tehtävä kirjallisesti 14 vrk kuluessa leh-
den ilmestymisestä. Verotieto Oy:n vastuu vir-

heistä rajoittuu enintään ilmoitushintaan. 
Lehti pidättää itselleen oikeuden media-
kortin ja kaikkien siinä annettujen tietojen 
muuttamiseen.

Printtiaineistojen toimitus
www.astehelsinki.fi/ilmoitukset 
sekä tiedoksi mediamyyjälle.
Ilmoitukset toimitetaan suoraan aikakaus-
lehtiasetusten mukaisena PDF-tiedostona, 
300 dpi resoluutiolla ja CMYK-muodossa.

QR-koodi
Taloustaidon ilmoituksissa voit hyödyntää 
QR-koodia. Koodi yhdistää painetun lehden 
digitaalisiin palveluihin. Koodilla voit ohjata 
mobiilikäyttäjän suoraan verkkokauppaan 
tai mihin tahansa lisäaineistoon.

Painetun lehden hinnasto ja ilmoituskoot 2023
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Vaara voi vaania
vastuunjaon
muutoksissa

Laki sanoo, että taloyhtiön osakas huoltaa huoneistonsa 

sisäosat, mutta yhtiö vastaa kunnossapidosta muilta osin. 

Periaatteessa selvää, käytännössä monesti riitaisaa. 

Vastuunjaon muuttaminen saattaa lisätä ongelmia. 

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

OSAKKAAN JA TALOYHTIÖN vastuunjaosta 

säädetään asunto-osakeyhtiölaissa. 

Aika monessa taloyhtiössä on joskus 

ainakin mietitty vastuunjaon muutta-

mista. Silloin on yleensä haluttu laa-

jentaa osakkaan vastuuta talon kun-

nossapidosta.
Syynä on voinut olla esimerkiksi se, 

että osakkaat voisivat hyödyntää kun-

nossapitotöissä kotitalousvähennystä. 

Taloyhtiön vastuulle kuuluvista töistä 

ei nimittäin voi saada kotitalousvähen-

nystä.
Vastuunjaon muutoksissa voi kuiten-

kin piillä isoja riskejä.

Joskus yhtiön ja osakkaan vastuun-

jako saattaa muuttua ”lennossa”, ilman 

että sitä olisi edes suunniteltu, mikäli 

osakas aiheuttaa muutostöillään va-

hinkoa asunnon rakenteellisiin osiin. 

Tästä syystä osakkeenomistajan on aina 

pyydettävä kirjallinen lupa aikomiinsa 

muutostöihin. Siksi taloyhtiön on myös 

hyvä laatia vastuunjakotaulukko, josta 

lisää jutun lopussa.

Rakenteista vastaa
lain mukaan yhtiö

Taloyhtiö pitää kunnossa osakehuo-

neistojen rakenteet ja eristeet sekä 

niiden lisäksi myös muut peruskoko-

naisuudet, kuten sähkö-, vesi- ja vie-

märijärjestelmät. Yhtiön on myös kor-

jattava ne huoneistojen sisäosat, jotka 

vahingoittuvat rakenne- tai muusta 

viasta, joka kuuluu yhtiön kunnossa-

pitovastuulle.
Näin siis sanoo laki. Vastuu voidaan 

kuitenkin jakaa eri tavoin taloyhtiön 

yhtiöjärjestyksessä. 
”Asunto-osakeyhtiölaissa todetaan, 

että säännöistä voidaan poiketa yh-

tiöjärjestyksessä. Eli jos lakia ei haluta 

korjaus- ja kunnossapitovastuun osalta 

noudattaa, poikkeus tai määräys siitä 

pitää olla yhtiöjärjestyksessä”, muistut-

taa Suomen Kiinteistöliiton apulaispää-

lakimies Kristel Pynnönen.

Hän tähdentää asuntokauppaa aiko-

valle, että tällaisen poikkeuspykälän 

olemassaolo ja sen sisältö pitää tar-

kistaa yhtiöjärjestyksestä aina ennen 

asuntokauppaan sitoutumista. F

Laissa on määritelty 

yksityiskohtaisesti talo-

yhtiön ja osakkaan välinen 

vastuunjako esimerkiksi 

kylpyhuoneessa. 

Kannattaa miettiä 

huolella, mitä vastuun-

jaon muuttamisesta voi 

seurata esimerkiksi 

kosteusvahinko-

tapauksissa.
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Metsä säilyy
Metsossa

Jos metsänomistaja haluaa suojella metsänsä 

pysyvästi tai määräajaksi, hän voi hakea mukaan 

Metso-ohjelmaan ja saada suojelusta korvauksen valtiolta. 

Kauko Salonen haki Metsoon ja iloitsee nyt 

perintömetsänsä säilymisestä.

T E K S T I :  U L L A  S I M O L A  / /  K U V A T :  E S K O  K E S K I - O J A

”On mukava tietää, että kukaan ei voi tulla 

tänne tekemään muutoksia”, Kauko Salonen 

toteaa suojellusta metsästään. Metsä suojeltiin 

pysyvästi. Valokuvauksen harrastajalle 

vanha metsä tarjoaa loputtomasti hienoja 

kuvauskohteita.
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Sijoitus   
vakuutus

samassa salkussa
Säästöhenkivakuutus on perinteinen tapa sijoittaa, 

mutta vakuutukset ovat vuosien varrella muuttuneet. 

Myös vakuutusten veroedut ovat kutistuneet. 

Miten nyt voit hyötyä vakuutussijoituksesta? 

Miten vakuutus eroaa muista sijoitustavoista? 

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

”SÄÄSTÖHENKIVAKUUTUS.” Kun sanaa 

makustelee mielessään, se kuulostaa 

turvalliselta, vakaalta ja ehkä muka-

valla tavalla vanhanaikaiseltakin.

Toki säästöhenkivakuutus voi olla 

kaikkea tuota, mutta ennen kaikkea 

se on kuitenkin sijoitus. Sen tuotto 

riippuu vakuutuksenottajan sijoitus-

päätöksistä ja riskinottohalusta, aivan 

kuten sijoitusten tuotto yleensäkin.

Säästöhenkivakuutuksia markki-

noidaan monella nimellä. Ne voivat 

olla esimerkiksi säästövakuutuksia 

tai sijoitusvakuutuksia ‒ tai jotain 

muuta. Vakuutusten markkinointi-

nimissä vakuutus-sanaa ei välttä-

mättä näy lainkaan.
Säästöhenkivakuutus voi olla si-

joitussidonnainen tai korkosidon-

nainen, jolloin vakuutussäästöille 

maksetaan kiinteää korkoa. 

+

VAKUUTUSSIJOITUKSELLA 
PYRITÄÄN TUOTTOON JA 

VARALLISUUDEN 
KASVUUN.

NUMERO ILMESTYY VARAUS AINEISTO TEEMA

1 18.1. 2.1. 5.1. Metsätalous

2 15.2. 27.1. 2.2. Yrittäjyys

3 22.3. 6.3. 10.3. Veroilmoitus

4 19.4. 3.4. 5.4. Asuminen ja energia, 
tutkimusnumero

5 17.5. 2.5. 5.5.

6 14.6. 29.5. 2.6.

7 9.8. 24.7. 28.7. Työelämä

8 6.9. 21.8. 25.8.

9 4.10. 18.9. 22.9. Autoilun trendit ja verot

10 1.11. 16.10. 20.10. Sijoittaminen

11 29.11. 13.11. 17.11.

12 27.12. 4.12. 12.12. Veroekstra: 
verot vuonna 2024

     

A I K ATA U L U T  J A  T E E M AT

TALOUSTAITO + 
NÄKÖISLEHTI

KOKO HINTA

2/1 400 x 280 mm 14 335 €

1/1 200 x 280 mm 7 925 €

2-kansi 200 x 280 mm 8 475 €

3-kansi 200 x 280 mm 8 475 €

takakansi 200 x 250 mm 8 475 €

1/2 pysty 97 x 280 mm 4 385 €

1/2 vaaka 200 x 135 mm 4 385 €

1/4 pysty 88 x 125 mm 2 335 €

1/4 vaaka 180 x 65 mm 2 335 €
  

I L M O I T U S K O O T  J A  H I N N AT

Ilmoitusaineistoihin on lisättävä 5 mm leikkausvarat.
Hintoihin lisätään alv. 24 %.

Taloustaito on Suomen suurin talouslehti, jonka aiheita ovat verot, rahat, sijoittaminen, 
asunnot, palkat, eläkkeet, autot, viinit ja taide.

TAVOITAT

 613 000 
LUKIJAA 

MAINOSTAMALLA 
TALOUSTAIDOSSA 

4 KERTAA VUODESSA
(KMT 2022)



DIGIAINEISTOJEN TOIMITUS
Taloustaito.fi:n aineistot tulee 
toimittaa kolme arkipäivää ennen 
kampanjan alkua osoitteeseen 
support@relevant-digital.com  

Sähköpostin otsikkokentässä 
tulee olla maininta ”Taloustaito.fi”. 
Sähköpostista tulee käydä ilmi 
mainostaja sekä kampanja-aika. 
Mainosmateriaalin lisäksi tulee 
toimittaa kohdeosoite (URL),  
johon banneri ohjataan.

Uutiskirjeen aineistot tulee 
toimittaa kolme arkipäivää 
ennen julkaisemista osoitteeseen: 
nettiaineisto@veronmaksajat.fi 
sekä tiedoksi mediamyyjälle.
Aineistovaatimuksena still-kuva jpg 
tai png sekä kohdeosoite (URL), 
johon banneri ohjataan.

MATERIAALIOHJE 

taloustaito.fi
Kuva-aineisto voidaan toimittaa jpg-, 
png- tai gif-tiedostona. Myös animoitu 
gif on mahdollinen. Muistathan tarkis-
taa bannerikoon. Kolmannen osapuo-
len mainonnanhallintajärjestelmän 
tägiä on mahdollista käyttää, etenkin 
Adform- ja DoubleClick -tägit toimivat 
hyvin. Muiden osapuolien 
tägeissä tulee ilmoittaa, mihin voim-
me laittaa tägissä klikkiseurannan.

PERUUTUSEHDOT
Sähköisen mediatilan peruutus on 
tehtävä viimeistään 5 vrk ennen 
kampanjan aloituspäivää. Myöhem-
min tehdyistä peruutuksista veloite-
taan 50 % ilmoitushinnasta. Rekla-
maatiot on tehtävä kirjallisesti 14 
vrk:n kuluessa verkkokampanjan 
alkamisesta. Vastuu virheistä tai 
ilmoituksen poisjäämisestä rajoittuu 
ilmoitushinnan palauttamiseen. 
Asiakas vastaa toimittamansa aineis-
ton oikeellisuudesta. Julkaisija pidät-
tää itselleen oikeuden jättää julkai-
sematta toiminta-ajatuksen vastaiset 
ilmoitukset.

Uutiskirje (Veroviikko)

Jättiboksi 468 x 400 px
max. 100 kt

1050 €/kerta

Sähköisen median  hinnastot ja ilmoituskoot 2023

Veroviikko-uutiskirje
Lähetetään sähköpostilla yli 60 000 tilaajalle 
kolme kertaa viikossa ja viikonloppukirje kaksi 
kertaa kuukaudessa. Avausprosentti ka. 33,5 %. 
Mainospaikkoja max. 3 kpl/uutiskirje.

Taloustaito.fi

 
 Luetko viestin mieluummin selaimella?  |    Viesti www-sivuna  
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Miten haen muutosta
asuntolainani
korkovähennykseen? 
Minulla on asuntolainaa asunnosta, joka on
ollut vuodet 2019 ja 2020 vuokrattuna.
Verottaja on vähentänyt asuntoluoton
koroista verotuksessa vain 25 prosenttia
vuonna 2019 ja 15 prosenttia vuonna 2020.
Voinko pyytää jälkikäteen muutosta
korkovähennykseeni? Lue lisää »

  

 
   

 

 

Renkaat vaihtoon – näin
valitset autoosi uudet
talvirenkaat
Talvirenkaiden vaihtamisen ajankohta
lähestyy. Mitä kaikkea autoilijan on hyvä
tietää renkaista ja niihin liittyvistä
turvallisuusasioista? Lue lisää »

  

 
   

 
 TOP5 – Näitä muut lukevat nyt  

 

1. Saako nuohouspalkkiosta kotitalousvähennyksen?

2. Perinnöksi kesämökkikiinteistö – onko myynti
verovapaa?

3. Näin hallitus tukee sähkölaskujen maksussa – katso
täältä laskelmat

4. Ilmaiset sähköpostit: hyviä, mutta kaikkea et maksutta
saa

5. Tyssääkö suomalaisten säästämisbuumi hintojen
nousuun?

 

 
   

 

 

Kaksi kauppaa sijoitusasunnosta – miten hankintameno ja
luovutusvoitto määräytyvät?
Ostimme puolisoni kanssa vuona 2013 puoliksi rivitalohuoneiston 94 000 eurolla.
Huoneisto on ollut koko ajan vuokrattuna, eikä sitä ole remontoitu. Ostin hiljattain puolisoni
osuuden (50 %) huoneistosta 37 000 eurolla. Olen maksanut kaupasta varainsiirtoveroa 2
%:n mukaan. Yhtiölainaa ei ole ollut kaupantekohetkillä.

Miten hankintameno ja luovutusvoitto määräytyvät, jos myyn huoneiston esimerkiksi 88
000 eurolla? Lue lisää »

 

 
   

 

 

Rajattomasti palvelua –
kuluttaja nämä seitsemän
asiaa vaativat huomiotasi  
Palvelut raksuttavat taustalla, luottokortilta
häviää säännöllisesti kuukausi- ja
vuosimaksuja. Kuntosalit, autopesut,
suoratoistopalvelut, kahviklubit ja monet
muut rajattomat palvelut voivat olla
yllättävän kalliita. Lue lisää »

  

 
   

Jättiboksi
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Yläpaikka
Mainos-
paikka

Mainos-
koko, 
max 100 kt

CPM-
hinta/
1 000

Etu- ja 
alasivut

Paraati 
Cross-
Screen

Desktop
980 x 400 px 

Mobiili 
300 x 300 px

23

Etu- ja
alasivut

Oikea 
reuna 
(3 paik-
kaa)

Pidennetty 
suurtaulu 

Desktop 
160 x 600 px

10

Minimiveloitus 250 €/kampanja, 
hintoihin lisätään alv. 24 %.

Hintaan lisätään alv. 24 %.
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