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Suomen monipuolisin
matkaesite on ilmestynyt 
– tilaa omasi nyt!
lomalinja.fi

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. 

KATSO KAIKKI MATKAT: lomalinja.fi

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.

Kenen asiantuntijan 
matkaan lähtisit?

Teemu Keskisarjan matkassa
SUURI POHJAN SOTA VIROSSA
24.-26.7.2020 I 758 €
Suuren Pohjan sodan jäljet ovat Baltiassa hyvin näkyvillä. 
Tallinnan ja Riikan vanhakaupunki, Narvan taistelukenttä. 
Armottomia rynnäköitä ja piirityksiä, ruttoista leirielämää. 
Tuhannet suomalaiset voittivat, hävisivät ja kuolivat täällä. 
Sotahistorian lisäksi matkalla seurataan kulttuuri- ja 
talous historian polkuja.
Asiantuntijaoppaat FT Teemu Keskisarja ja 
sotahistorioitsija Eeva Tammi

Minna Lindgrenin matkassa 
OOPPERASAFARI SAKSASSA 
14.-18.5.2020 I 1 998 €
Düsseldorf, Essen, Bonn
Ainutlaatuinen tilaisuus kokea kolme upeaa oopperataloa 
kolmessa kaupungissa yhdellä matkalla! Verdin Don Carlos 
Alvar Aallon suunnittelemassa Musiikkiteatterissa Esse-
nissä, Tosca Düsseldorfissa sekä Cavalleria Rusticana ja 
Pajatso Bonnissa.
Musiikin asiantuntija Minna Lindgren

TAIDERISTEILY VÄLIMERELLÄ 
4.-11.10.2020 I 2 496 €/hlö
Vieraillaan taidemuseoissa ja nähdään toinen toistaan 
upeampia taideteoksia: Vatikaanin ja Gaudin aarteita sekä 
Uffizin taidegalleria. Matka sujuu mukavasti upean Allure 
of the Seas -risteilijän monipuolisista palveluista nauttien 
samalla, kun kaupungit seuraavat toisiaan: Barcelona, Palma 
de Mallorca, Marseille, Firenze, Rooma ja Napoli. Matkaan 
sisältyy kaksi Veikko Halmetojan taidehistoriallista luentoa 
laivalla sekä alustukset taidemuseoihin bussimatkojen 
aikana.
Asiantuntijaoppaat Veikko Halmetoja ja Pasi Hakala

Arto Nybergin matkassa
BEATLESIN JA PUBIEN LIVERPOOL
Alk. 1 068 € I 26.-29.1., 17.-20.5., 14.-17.6. ja 9.-12.8.2020 
Toimittaja Arto Nyberg johdattaa brittiläisen olutkulttuurin 
saloihin, tutustuttaa Beatlesin Liverpooliin ja perinteisiin 
pubeihin, joissa maailmankuulun yhtyeen jäsenet aikoinaan 
viettivät aikaa. Nähdään Strawberry Field, Penny Lane sekä 
The Beatles Story -museo ja majoitutaan Beatlesille omiste-
tussa Hard Days Night -hotellissa. 
Asiantuntijaopas Arto Nyberg

Arvo Tuomisen matkassa
SUOMEN RAJAT JA RAUHAT
8.-11.6. ja 7.-10.9.2020 I 1 148 €
Tartto, Narva, Täyssinä, Pietari, Stolbova, Siestarjoki, Viipuri
Suomen itäraja on vuosisatojen saatossa siirtynyt useaan 
otteeseen eri sotien seurauksina. Tutustutaan historian 
ratkaisupaikkoihin: Tarton rauhanneuvottelupaikat, Stol-
bovan rauha ja Inkerinmaan historiaa, Täyssinän ikuinen 
rauha, Pähkinäsaaren rauha, Siestarjoen Venäjään liittämisen 
historiaa, Moskovan rauhat sekä Uudenkaupungin, Haminan 
ja Turun rauhat.
Asiantuntijaopas Arvo Tuominen

Asiantuntijaoppaat Teemu Keskisarja, Minna Lindgren, 
Veikko Halmetoja, Arto Nyberg ja Arvo Tuominen

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY
• ohjelman mukainen majoitus
• ohjelman mukaiset kuljetukset ja ateriat
• runsas retkiohjelma
• suomenkielisen asiantuntijaoppaan palvelut
LOMALINJAN MATKASSA SAAT ENEMMÄN
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K Y M M E N E N  V U O D E N  odotus on ensi 
vuonna oikeasti ohi. Olkiluoto 3 -ydinlai-
tosyksikkö saa polttoaineensa pian vuo-
denvaihteen jälkeen ja sen säännöllinen 
sähköntuotanto alkaa kesällä.

Kannattiko odottaa näin kauan rans-
kalaisen voimalatoimittajan kamppailua  
teknisten ongelmien, emoyhtiön rahoi-
tusvaikeuksien ja Suomen tiukkojen vi-
ranomaisvaatimusten kanssa? 

Siinä mielessä kyllä, että ydinvoima on 
hiilidioksidivapaana sähköntuotannon 
muotona kokenut sillä välillä melkoisen 
renessanssin. Nyt pesunkestävä city-vih-
reäkin jo myöntää, ettei kansainvälisiä il-
mastotavoitteita voida saavuttaa ilman 
ydinvoimaa.

Noin vuoteen 2050 ulottuvissa skenaa-
rioissa ydinvoimalla on edelleen paik-
kansa, jotta fossiilisten energialähteiden 
osuutta saadaan pudotettua merkittä-
västi. Siihen ei uusiutuvien aurinko- ja 
tuulivoiman voimakas kasvu yksin riitä. 

OL3:N AVAAMISEN myötä päästöttömän 
sähköntuotannon osuus kasvaa Suo-
messa 90 prosenttiin. Se on kova luku 
mutta silti jäljessä pohjoismaisia naapu-
reita, joiden etuna ovat vielä laajat vesi-
voimareservit. 

Kiistattomista ilmastoeduistaan huo-
limatta ydinvoima ei ole salonkikelpoi-
nen tuote. Sen maine ei koskaan palau-
tunut katastrofeista, joista viimeinen 
nähtiin Fukushiman voimalassa Japa-
nissa vuonna 2011. 

Erilaisten selvitysten perusteella tun-
tuu, että poliitikot tai tavalliset kansa-
laiset eivät anna ydinvoimalle edes mah-
dollisuutta. Poliittinen riskianalyysi tai 
silkka tietämättömyys pitää ydinvoiman 
kaatoluokassa, johon se ei edes kuulu.   

Konsulttiyhtiö Pöyry julkaisi viime 
vuonna kyselytutkimuksen, jonka mu-
kaan joka kymmenes suomalainen uskoo 
ydinvoiman aiheuttavan eri tuotanto-
muodoista eniten päästöjä ilmakehään. 

Faktahan on se, että ydinvoiman tuo-
tantoprosessissa ei vapaudu lainkaan 
hiilidioksidia. Kuinka hyvin tämä tie-
dostetaan niissä maissa, joissa energia-
keskustelu on Suomeakin vähäisempää? 

IISAKINKIRKKOMAISET rakennushankkeet 
ovat omalta osaltaan murentaneet ydin-
voimaloiden uskottavuutta. 

Kun miljardit vaan vilahtelevat yksi-
köiden hintalapuissa, kuva investointien 
kokonaiskannattavuudesta hämärtyy jul-
kisuudessa. Uusien ydinvoimaloiden kor-
keita pääomakustannuksia tasoittaa nii-
den pitkä käyttöikä, vähintään 60 vuotta. 

Toistaiseksi ydinvoima on hävinnyt 
sähköntuotannon kustannusvertailussa 
vain maatuulivoimalle, mutta tämäkin 
riippuu laskentatavasta. 

Lappeenrannan teknillisen 
korkeakoulun tutkijat ovat 
huomauttaneet, että Suomessa 
tuulivoiman tuotantokustan-
nushintaan pitäisi lisätä noin 15 
euroa megawattitunnilta. Sil-
loin hinta kattaisi myös tarvit-
tavan varavoiman, sähköverkon 
tehonhallinnan ja kantaverkon 
vahvistamisen kulut. Tässä laskelmassa 
ydinsähkö olisikin edullisin tuotanto-
muoto.

Viime vuosina nähty sähkön kallistu-
minen EU:n päästökaupan myötä tukee 
niin ikään ydinvoiman hintakilpailuky-
kyä. Kun ydinvoimaloiden tuotanto ei 
aiheuta päästöjä, ei niiden tarvitse ostaa 
päästöoikeuksiakaan. 

Ei oteta uusiutuvilta energialähteiltä 
mitään pois, mutta hyljeksityn ydinvoi-
man eduista pitää silti puhua ääneen. Il-
mastotalkoot tarvitsevat molempia. H

Pääkirjoitus

Takaisin ytimeen 

ANTTI OKSANEN
PÄÄTOIMITTAJA
ANTTI .OKSANEN@VERONMAKSAJAT.FI

”YDINVOIMA 
ON KAATOLUOKASSA, 

JOHON SE EI EDES 
KUULU. ”

tt11_19s3pääkkäri.indd   3 28.11.2019   17.32



TALOUSTAITO  11 | 2019  

Verkossa:

taloustaito.fi
VeroneuVonta jäsenille

03 010 5510

  

TÄ S S Ä  L E H D E S S Ä

4. joulukuuta 2019

11/19

JulkaisiJa Ja kustantaJa
Verotieto oy
toimitus, KaleVanKatu 4, 5 Krs 
00100 HelsinKi
VaiHde 09 618871
säHKöposti
etunimi.suKunimi@ 
VeronmaKsajat.fi

tilaaJapalvelu Ja  
osoitteenmuutokset
03010 5511 (ma pe 9-16), 
fax 09 608 087 
jasenreK@VeronmaKsajat.fi

päätoimittaJa 
antti oKsanen 09 61887 301
toimituspäällikkö
ulla simola 09 61887 319
toimittaJat
outi airaKsinen 09 61887 214
satu alaValKama  09 61887 352
minna petäinen 09 61887 321
taitto
ad tarja Halonen
09 61887 332

markkinointi
riitta Hjelm  09 61887 329

mainokset
Kimmo KorpijaaKKo 0440 392 660
Kimmo.KorpijaaKKo@taloustaito.fi
tommi ratilainen 045 354 4116
tommi.ratilainen@taloustaito.fi
juKKa KaarKosKi 040 750 7650
juKKa.KaarKosKi@taloustaito.fi

issn 0788-9135 
paino upC print, Vaasa
sivunvalmistus aste HelsinKi oy

levikki 242 961 (lt 2018)
72. VuosiKerta

tämän lehden kokosi
satu alaValKama
seuraava numero 
27.12.2019
kannen kuva
leena louHiVaara

aiKaKausleHtien
liiton jäsen

4041 0948
Painotuote

27

KUVA: ISTOCKPHOTO

Omainen pystyy hoitamaan iäkkään 
sukulaisen veroasiat verkossa, kun hänellä 
on tähän valtuutus. Valtuutuksen voi 
helpoimmin antaa Suomi.fi-verkkopalvelussa. 
Neuvoja asiointiin sivuilla 27–28.

Ota neuvoja,
päätä itse

”Älä itke sitä, että yhteinen aika on ohi, 
vaan iloitse siitä, että se on ollut”, sanoo 
mietelause. Ajatus sopii myös tilantee-
seen, jossa avioliitto päättyy.

Vaikka liittonsa ei haluaisi päättyvän, 
sen jälkeistä aikaa pitää kuitenkin ajatel-
la. Aiotko yksin jäämisen ohella kipris-
tellä huterasti hoidettujen raha-asioiden 
kiusaamana?

”Mikään ongelma ei ole niin suuri ja 
monimutkainen, ettei sitä voi juosta kar-
kuun”, sanoo toinen sananlasku. Näin 
tapahtuu myös avioliiton talousasiois-
sa. Toinen osapuoli pakoilee vastuuta ja 
pyytää, että puoliso hoitaa asiat hänen-
kin puolestaan.

Kunnioitusta ja kohtuullisuutta löytyy 
erityisesti sellaisesta liitosta, jossa kum-
pikin on talouspäätöksissään itsenäinen. 
Toki asioista voi keskustella ja pyytää toi-
selta neuvojakin. 

Jos liitto päättyy, omaisuus tulee osata 
jakaa. Tämän lehden sivulta 12 alkavassa 
jutussa ”Kun avioliitto päättyy” kerrotaan, 
miten tekemättä jäänyt ositus hankaloit-
taa elämää. Hoida paperit kuntoon, jos 
et halua yllättäen joutua jakamaan omai-
suutta ex-puolisollesi ja hänen suvulleen.

SATU ALAVALKAMA

tt11_19s4-5sisällys.indd   4 28.11.2019   15.09
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Sisällysveroneuvonta jäsenille

03 010 5510
MA–PE 9–14 

”Yhä useampi palkansaaja 
maksaa jäännösveroa”, 
sanoo johtava verojuristi 
Päivi Kaari.

27
19

MITEN PERINTÖNÄ 
SAATUJA ARVOPAPEREITA 

VEROTETAAN?

22

 7  Korvan taakse
Ajankohtaista

11  Teemu Lehtinen
 Toimitusjohtajan kolumni

P E R H E  J A  P E R I N T Ö

12  Tuli avioero. 
 Muistitko osituksen?

Kun avioliitto päättyy, aviovarallisuus-
suhteet puretaan toimittamalla ositus. 
Vasta sen jälkeen puolisot ovat valmiita 
aloittamaan puhtaalta pöydältä. Toimit-
tamaton ositus voi aiheuttaa monenlai-
sia harmeja.

J Ä Ä N N Ö S V E R O T

19  Voihan mätkyt! 
 Varaudu lisäennakolla

Liian pienestä ennakonpidätyksestä 
tai ennakkoverosta seuraa jäännösvero. 
Jäännösverojen määrään ehtii vielä 
vaikuttaa.

S I J O I T TA M I S E N  V E R O T

22  Pääsärkyä perityn 
 osakkeen veroista

Sain perinnöksi osakkeita. Miten niiden 
perintöverotusarvo lasketaan? Entä jos 
myyn osakkeet, miten lasken luovutus-
voiton tai -tappion? Verojuristi vastaa.

27  Iäkkään puolesta verkossa
Jos ikääntynyt sukulainen ei pysty itse 
hoitamaan veroasioitaan, hän voi val-
tuuttaa omaisen asioimaan puolestaan 
verkossa. Miten tämä onnistuu?

31  Kolumni: Vesa Korpela

R A H ATA I T O

33  Kotia etsivä ostaa 
 harvoin palvelua

Kiinteistönvälittäjän kanssa tehtävä 
myyntitoimeksianto on asuntokauppaa 
käyneille tuttu juttu, mutta ostotoimek-
siantoja eivät kovin monet asiakkaat 
vielä tee. Mitä ostotoimeksiannolla saa?

37  Päästiinkö pörssissä
 näin vähällä?

Vasta sijoittajia varoiteltiin kehnoista 
näkymistä, mutta ensi vuodelle pörs-
siyrityksiltä odotetaan taas tuloskasvua 
niin Helsingissä kuin muillakin mark-
kinoilla.

Y R I T Y S

40  Apuvoimia saatavien 
 perintään

Pienen yrityksen talous joutuu koville, 
jos asiakas ei maksa ajoissa. Milloin kan-
nattaa laittaa perintätoimisto asialle?

45  Taide ja keräily:
 Tähtien sodan huumaa*

46  Älylukot tulevat
Kun lukitus uusitaan digitaaliseksi, asu-
misen turvallisuus kasvaa. Neuvoja luk-
koremontin suunnitteluun.

T Y Ö T T Ö M Y Y S E T U U S  J A  V E R O T

51  Paljonko työttömyys-
 etuudesta jää käteen?

Työttömälle selviää nopeasti, että palk-
katulojen verotus on lievempää kuin 
työttömyysetuuden verotus. 

53  Hutiostoksen voi palauttaa
Pieleen menneen ostoksen voi usein 
palauttaa kauppaan. Viisi esimerkkiä 
palautusoikeudesta. 

57  Verojuristi vastaa

60  Autot:
Mitä ajatella dieselmoottoreista?

63  Digitaito:
 YouTube on niksipilvi

64  TIPS: Helposti karvasuksille

65  Vielä yksi kysymys:
Kannattaako vanhat kengät korjauttaa?

74  Krypto

*Pentti Avomaan viimeinen vakiopalsta.

KANNEN KUVAUSPAIKKA:  ESPOON AUTOMUSEO
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HENKIVAKUUTUS 
KERTOO ROHKEUDESTA

Jari kuoli kesällä. Mä yritin olla rohkea,  
kun kerroin lapsille, mutta romahdin.

 
Hautajaisten jälkeen meidän yksitoistavuotias  
sanoi, että isi oli ollut rohkea, kun se uskalsi  
ajatella kuolemaa, että sen perhe voi jäädä  

yksin ja otti henkivakuutuksen. 

En tiedä mistä se oli sen kuullut, mutta se  
oli oikeassa siinä, että Jarin rohkeus turvaa  

meidän perhettä edelleen.

if.fi/henkivakuutus

Kuoleman ennakointi on mahdotonta, mutta läheisten
toimeentulon varmistaminen helppoa. Laske yllättävän
edullinen hinta järjestöjäsenen henkivakuutukselle
verkossa vaikka heti.

Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

TT1119_ilmo_s6.indd   6 29.11.2019   10.20
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MINNA.PETAINEN@VERONMAKSAJAT.FI 

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

Lue lisää Taloustaidon ajankohtaisasiaa 
netissä: taloustaito.fiKorvan 

taakse
L U K I J A N  K Y S Y M Y S

Siirtyykö käyttämätön 
kotitalousvähennys 
seuraaville vuosille?

3 x 
JOULUKUU

Muista vanhusta joulukukalla

Monesta tämän joulun hyö-
tylahjapaketista paljastuu reilun 
kilon painoinen hulavanne. Pyö-
ritystreeni kehittää sekä vatsali-
haksia että kehonhallintaa ja vyö-
tärökin kiittää, jos jaksaa ahkeras-
ti hulata. Tarjolla on eripainoisia 
vanteita muhkuroilla ja ilman. Van-
teiden hinnat vaihtelevat reilusta 
20 eurosta 60 euroon.

HAM Helsingin taidemuseon 
ja Helsingin kaupunginmuse-
on yhteinen Mieliala – Helsinki 
1939–1945 -näyttely avaa oven 
sota-ajan kaupunkiin ja kaupun-
kilaisten elämään. HAMissa ja 
Hakasalmen huvilassa on näh-
tävillä taideteoksia, valokuvia ja 
dokumentaarista elävää kuvaa. 
Hakasalmessa on esillä myös 
sota-ajan esineistöä. Näyttelyt 
ovat avoinna 1.3.2020 (HAM) ja 
30.8. asti (Hakasalmi).

Ole joulupukkina seniorille -kam-
panja tarjoaa mahdollisuuden 
ilahduttaa yksinäisiä ja vähävarai-
sia vanhuksia joulukukalla pää-
kaupunkiseudulla, Pirkanmaal-
la ja Päijät-Hämeessä. Vuonna 
2010 ensimmäisen kerran järjes-
tetty Kotona Asuen Seniorihoi-
van joulukukkakampanja jatkuu 
18.12. asti. Viime jouluna kukka-
tervehdyksen sai 7 250 senioria. 
Kampanjaan osallistuvien kukka-
liikkeiden tiedot: kotonaasuen.fi.

Lanteet pyörimään, vyötärö kiittää

Sukellus sota-ajan Helsinkiin

Olen teettänyt kotonani 
työtä, josta voisin saada 
2 000 euron kotitalousvä-
hennyksen. Minulla ei ole 
kuitenkaan verotettavia tu-
loja tänä vuonna niin paljoa, 
että voisin vähentää kotita-
lousvähennyksen kokonaan 
niiden veroista. 

En ole naimisissa ja asun 
yksin. Voinko siirtää tänä 
vuonna käyttämättä jäävän 
osuuden kotitalousvähen-
nyksestäni ensi vuoden ve-
rotukseen?

”Et voi siirtää käyttämättä 
jäävää osuutta kotitalousvä-
hennyksestäsi seuraavien 
vuosien verotukseen”, ve-
rojuristi Tero Hämeenaho 
sanoo.

”Kotitalousvähennys on 
kalenterivuosikohtainen. Vä-
hennys myönnetään palkan, 
palkan sivukulujen tai työ-
korvauksen maksuvuonna, 

kun niiden perusteena oleva 
työ on tehty. Kulujen vähen-
tämistä ei voi vaatia jonkin 
muun kuin maksuvuoden 
verotuksessa.

Jos verovelvollinen mak-
saa ennakkoon kotitalousvä-
hennyskelpoisia kustannuk-
sia, on niiden maksuvuosi 
lähtökohtaisesti myös niiden 
vähentämisvuosi. Jos työ kui-
tenkin aloitetaan vasta enna-
kon maksuvuoden jälkeen, 
vähennyksen saa vasta sinä 
vuonna, jona työ on aloitettu.

Jos verosi eivät riitä kotita-
lousvähennyksen tekemiseen 
kokonaan tai osittain, kustan-
nuksia ei siis voi siirtää vä-
hennettäväksi myöhempien 
vuosien verotuksessa. Käyt-
tämättömästä kotitalousvä-
hennyksestä ei myöskään 
vahvisteta verotukseesi min-
käänlaista ”tappiota”, jota 
voisit vähentää myöhempien 
vuosien tuloveroistasi.”

Taloustaito oikaisee
”Klapisesonki on nyt” -jutussa Taloustaidon numeros-
sa 10/2019 oli virhe hintataulukossa. Kiinteistövision 
oikea irtokuution hinta on 75 euroa ja siten kolmen 
kuution kaupan hinta 295 euroa. ERIC VASSTRÖM: KAISANIEMENKATU, 1944.  © KUVA: HAM/MAIJA TOIVANEN
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3 x 
ELÄMÄKERTA

Aviomies rajoittaisi työskente-
lyäni, puhumattakaan perhees-
tä! Nehän tekisivät yksin mat-
kustamisesta vaikeaa, oikeas-
taan mahdotonta! Taidemaalari 
Ellen Thesleff oli poikatukkai-
nen radikaali, joka teki mitä tah-
toi ja eli taiteelleen.

Sarjakuva Ellen T. kertoo tai-
teilijan elämästä ja työstä Parii-
sissa, Firenzessä ja Ruoveden 
Murolessa.

● Annukka Mäkijärvi, 
Hanna-Reetta Schreck, 
Iida Turpeinen: Ellen T. 
Teos 2019. 96 s.

Ei pakkoja, ei rajoituksia

Saariston sälli onnistui

● Staffan Bruun: Muurarin 
pojasta miljonääriksi. 
Schildts & Söderströms 
2019. 284 s.

Pyöräillen miljonääriksi
Kolminkertaisen maantiepyöräi-
lyn maailmanmestarin Peter Sa-
ganin iskulause ”Miksi olla niin 
vakava?” sopii elämänohjeeksi 
myös suomalaiselle lukijalle.

Yksinkertaisista oloista ja pie-
nestä, vasta 26 vuotta sitten it-
senäistyneestä Slovakiasta voi 
nousta upporikkaaksi media-
tähdeksi, todistaa Sagan. Kirja 
imaisee lukijan mukaansa kilpai-
luihin Australiasta Kaliforniaan, 
olympialaisista Euroopan muku-
lakiviklassikkoajoihin. 

● Peter Sagan/John 
Deering: Sagan iskee. 
Docendo 2019. 325 s.

Ahvenanmaalainen Anders Wik-
löf kasvoi kolttostelevasta pojas-
ta miljonääriksi omalla työllään ja 
taitavalla kaupankäynnillä.

Nykyään Wiklöf Holding on 
Suomen suurin yksityishenkilön 
omistama yritys, ja se toimii kuu-
dessa maassa. 

Wiklöfillä on sormensa – tai 
rahansa – pelissä niin monessa 
paikassa, että ehkä häntä voisi 
kutsua leikkisästi Oolannin ku-
ninkaaksi. Kuvaan sopii, että 
viime kesänä hän sai Bill Clinto-
nin vieraaksi syntymäpäivilleen.

Asennutitko hälytysjärjestelmän 
kotiisi 2013? Tee oitis oikaisuvaatimus 

kotitalousvähennyksestä
Tähän asti hälytys- tai turva-
järjestelmän asennus- ja kun-
nossapitotyöstä ei ole saanut 
kotitalousvähennystä. Keskus-
verolautakunnan lokakuussa 
antamassa ennakkoratkaisus-
sa kyseiset työt on katsottu ko-
titalousvähennykseen oikeutta-
vaksi työksi. 

Ennakkoratkaisusta on valitet-
tu korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen. Jos KHO hylkää valituksen 
ja ennakkoratkaisu jää voimaan, 
verotuskäytäntö muuttunee 
myös aiemmilta vuosilta. 

Päätöstä asiasta ei välttämättä 
saada joulukuun loppuun men-
nessä. ”Koska vuoden 2013 tu-
loverotusta koskeva oikaisuvaa-
timuksen määräaika umpeutuu 
vuoden 2019 lopussa, kannattaa 
kotitalousvähennystä koskeva 
oikaisuvaatimus laittaa vireille 

mahdollisimman pian”, Veron-
maksajien verojuristi Harri Ra-
jala sanoo.

”Tuoreempina vuosina tehty-
jä hälytys- tai turvajärjestelmän 
asennus- ja kunnossapitotöitä 
koskevat oikaisuvaatimukset ehtii 
laittaa vireille myöhemminkin.” 

Voit laittaa oikaisuvaatimuksen 
vireille kirjallisesti tai sähköisesti 
Omaverossa.

Eläketulot kasvavat ensi vuon-
na kolmella pienimmällä tulota-
solla: takuueläke 6,4 prosentilla 
ja seuraavat noin 2,9 ja 1,6 pro-
senttia. Neljä suurinta, pelkästä 
työeläkkeestä koostuvaa kuu-
kausieläkettä kasvaa 1,2 pro-
senttia.

Kolmanneksi pienimmällä ja 
keskimmäisellä eläketulon ta-
soilla veroprosentit alenevat 
0,3 prosenttiyksikköä. Muilla 
veroprosentit pysyvät lähestul-

koon ennallaan.
Eläkkeensaajan ostovoima 

kasvaa eniten pienituloisimmilla, 
785–1 246 euron nettoeläkettä 
saavilla eläkeläisillä. Keskieläk-
keen, 1 692 euroa, ostovoima 
paranee myös hieman. Muilla 
ostovoima heikkenee.

●Verokatsaus: Eläkkeensaa-
jan verotuksen ja ostovoiman 
kehitys 2020, veronmaksajat.fi 
-> Selvitykset

Eläke 2019, 
€/kk

Veroaste 
2019

Veroaste 
2020

Veroasteen 
muutos

Muutos,
€/v

785 € 0 0 0 0

951 € 0,6 0,6 0 2

1 246 € 10,3 10 -0,3 47

1 692 € 19 18,7 -0,3 55

2 256 € 24,3 24,5 0,1 -32

2 820 € 27,1 27,2 0,1 -18

5 075 € 36,3 36,3 0 -11

Pieniin eläkkeisiin 
luvassa parannuksia 2020

KUVA: ISTOCKPHOTO
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5 x 
KUNNALLISVEROT 2020

Kunnallisveroprosentti 
nousee 53 kunnassa ja 
laskee 7 kunnassa

Keskimääräinen kunnal-
lisveroprosentti on 19,97.

Halsualla kunnallis-
veroprosentti on 23,5, 
Kauniaisissa 17.

Suomessa on 51 kuntaa, 
joiden tuloveroprosentti 
on 21,50.

Kiinteistövero kiristyy 
36 kunnassa. 
Laskijoita on kaksi.
 
LÄHDE: KUNTALI ITTO

Tee ekoteko 
ja luovu 

paperipostista
Tee kansallinen ekoteko ja 
luovu viranomaisten lähettä-
mästä paperipostista. Kun otat 
käyttöön Suomi.fi-viestit, luet 
postit Suomi.fi-sovelluksella tai 
tunnistautumalla Suomi.fi-verk-
kopalveluun. Viestejä lähettää 
jo 250 viranomaista – esim.  
Verohallinto, Traficom, monet 
kunnat ja TE-palvelut.

Taloustaidon lukijamatkat uu-
distuvat, jatkossa lomailemme 
asiantuntijan matkassa. 

”Järjestämme Taloustaidon 
lukijoille matkoja ympäri maa-
ilmaa. Luvassa on myös lukijoi-
den toivomia matkoja Venäjälle. 
Matkoillamme on aina mukana 
suomenkielinen asiantuntija-
opas, ja hintaan sisältyy perus-
palvelujen lisäksi retkiä, aterioi-
ta, kuljetuksia ja pääsymaksu-
ja. Lukijat saavat matkasta 50 
euron alennuksen”, Lomalinjan 
myyntijohtaja Anu Piiroinen 
kertoo.  

Ensimmäinen matkatoimisto 
Lomalinjan järjestämä matka vie 
lehden lukijat keväiseen Parii-
siin huhtikuussa. Lokakuussa 
risteilemme taideristeilyllä Vä-
limerellä.

Pariisissa lukijamatkalaiset 
tutustuvat Pariisin nähtävyyk-
siin ja vierailevat muun muassa 
Versaillesin linnassa. 

”Matkan kruunaa illallisristei-
ly ”April in Paris” Seinellä, jossa 
tunnelmaa luovat tangokunin-

LOMALINJA Taloustaidon lukijamatkat järjestävä Lomalinja Oy on 
suomalainen, vastuullinen matkanjärjestäjä, joka järjestää vuosittain 
noin 200 erilaista teemamatkaa eri puolille maailmaa. Matkatoimisto 
on perustettu vuonna 1977 ja on osa Länsilinjat-konsernia. Lomalinja on 
Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämässä vakuusrekisterissä. 

Tervetuloa Taloustaidon 
lukijamatkalle – Pariisi kutsuu 

huhtikuussa
gatar Arja Koriseva ja baritoni 
Hannu Lehtonen.” 

Lokakuun alussa järjestettä-
vällä taideristeilyllä asiantunti-
jaoppaana on taideasiantuntija 
Veikko Halmetoja. Risteily alkaa 
Barcelonasta ja jatkuu Mallorcan 
kautta Marseilleen, Firenzeen, 
Roomaan ja Napoliin. 

”Matkoillamme on mukana 
sekä pariskuntia että yksinään 
matkustavia. Luvassa on muka-
vaa yhdessäoloa, ja samanhen-
kisessä seurassa kukaan ei jää 
yksin”, Anu Piiroinen sanoo.

Ilmoitukset lukijamatkoista 
julkaistaan ensi vuonna ilmesty-
vissä Taloustaito-lehdissä sekä 

mainoksissa Taloustaito.fi:s-
sä ja Veroviikko-uutiskirjeissä. 
Tarkemmat tiedot matkasta ja 
matkan ohjelmasta ovat Loma-
linjan verkkosivuilla osoitteessa 
lomalinja.fi/taloustaito. Lukija-
matkalaisten oma sivu julkais-
taan tammikuussa. 

Matkavaraus hoituu soitta-
malla matkatoimistoon, tilaa-
malla matka Lomalinjan koti-
sivuilta tai asioimalla henki-
lökohtaisesti Tampereen tai 
Helsingin toimistoissa. Tampe-
reen toimiston osoite on Alek-
santerinkatu 32 ja Helsingin 
Aleksanterinkatu 12.

Eläke 2019, 
€/kk

Veroaste 
2019

Veroaste 
2020

Veroasteen 
muutos

Muutos,
€/v

785 € 0 0 0 0

951 € 0,6 0,6 0 2

1 246 € 10,3 10 -0,3 47

1 692 € 19 18,7 -0,3 55

2 256 € 24,3 24,5 0,1 -32

2 820 € 27,1 27,2 0,1 -18

5 075 € 36,3 36,3 0 -11

1

2

3

4

5

NUMERO 

10 milj. e  
Verohallinto lähetti viime vuon-
na noin 15 miljoonaa paperikir-
jettä. Verottajan kirjepostista 
luopuminen säästäisi yhteis-
kunnan rahoja vähintään 10 
miljoonaa euroa vuodessa.

KUVA: ISTOCKPHOTO
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03010 5510

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

Veroneuvonta jäsenille 
M A– P E  9 – 1 4 

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
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VALTIONVELKA / 30.10.2019

Velan kokonaismäärä: 105 043 762 530 e 
Velka / asukas: 18 969 e

LÄHDE: VALTIOKONTTORI

MRD. EUROA

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO siirtää joka-
vuotisen päätapahtumansa Helsingin yti-
meen Finlandia-taloon. Samalla se viedään 
läpi yhdessä päivässä keskiviikkona 18. 
maaliskuuta.     

Luvassa on kuitenkin sama rautaisannos 
verotuksen ja oman talouden hallintaa kuin 
aiemminkin. Veronmaksajien viestintäjoh-
tajan Antti Oksasen mukaan Vero2020 on 
entistä sisältövetoisempi. 

”Pääpaino on ehdottomasti ohjelmassa, 
jota pyöritetään kolmessa salissa aamusta 
iltaan. Mukana ovat jäsentemme suosikkiai-
heet veropolitiikan isosta kuvasta sijoittami-
sen ja asumisen trendeihin.”

Luentojen lisäksi vieraat voivat kokoon-
tua vapaamuotoisemmin isossa aulatilassa, 
jonka ohjelmasta vastaa Taloustaito. Siellä 
voit seurata lehdestä tuttujen asiantuntijoi-
den keskusteluja Taloustaito-lavalla ja naut-
tia samalla tapahtumakahvilan tarjoilusta. 

Erillistä näyttelyaluetta ei tapahtumaan 
enää rakenneta. Veronmaksajien verojuris-
tit päivystävät tuttuun tapaan omassa tilas-
saan, jossa vieraat saavat henkilökohtaista 
veroneuvontaa. 

Verotapahtuma järjestettiin ensimmäistä 
kertaa jo vuonna 1998. Se laajeni nopeasti 
valtakunnallisesta jäsentapahtumasta vero- 
ja talouspoliittisen keskustelun keskeisek-
si foorumiksi niin poliittisille päättäjille kuin 
mediallekin.   

Oksasen mielestä yli 20 vuoden jälkeen 
oli hyvin luontevaa uudistaa tapahtuman si-
sältökonsepti ja ulkoinen ilme. 

Finlandia-talolla järjestettävään 
Vero2020:een on helppo tulla jul-
kisilla liikennevälineillä, autolla tai 
vaikka kävellen Rautatientorilta. 

Vero2020 - suosikkitapahtuma uudistuu
Suomen suurin yksityistalouden tapahtuma muuttaa 

ensi keväänä muotoaan uuden vuosikymmenen kunniaksi. 

”Historiatiedon valossa meillä on vahva 
näkemys siitä, mikä taloudessa ja verotuk-
sessa kiinnostaa. Nyt haluamme tarjota 
tämän tiedon entistä selkeämmässä ja tii-
viimmässä paketissa.”

●Tarkkaile Vero2020-tiedotusta 
Taloustaidossa ja Veronmaksajien 
verkkosivuilla. Ilmoittautuminen alkaa 
tammikuussa. Yleisömäärä on rajattu, 
joten kannattaa toimia ripeästi.

KUVA: PETE LAAKSO

tt11_19s7-10ajankohtaiset.indd   10 28.11.2019   16.13
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YKSI SUOMEN julkisen talouden parhaista 
innovaatioista on työeläkejärjestelmä.

Ainakin se on selvästi fiskaalisesti vas-
tuullisin. Rahoituksen kestävyydestä kan-
netaan huolta ylisukupolvisesti, ja rahaa 
pannaan tarvittaessa syrjään vuosikym-
mentenkin päästä häämöttävää tarvetta 
varten.

Samaa ei voi valitettavasti sanoa val-
tion taloudenpidosta, monista kunnista 
nyt puhumattakaan.

Sitäkin huolestuttavampaa on, jos val-
tion alijäämäisestä taloudesta neljäksi 
vuodeksi vastuuseen laitetut poliitikot 
alkavat hamuilla työeläkevarojen perään.

TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄ ON rahoitukselli-
sesti esimerkillinen monessa suhteessa.

Systeemiin ei tule rahaa muuten kuin 
palkansaajien ja heidän työnantajiensa 
työeläkemaksuista sekä kertyneen varal-
lisuuden tuotoista.

Järjestelmä on siis fiskaalisesti suljettu. 
Kantava ja eläkemaksujen maksajille ym-
märrettävä periaate on, että palkkoihin 
suoraan suhteutetuilla maksuilla kerry-
tetään eläkettä. Näiden välillä on siksi 
oltava mahdollisimman yksiselitteinen 
kytkentä.

Työnantajan ja työntekijän maksamat 
työeläkemaksut ovat yhteensä keskimää-
rin 24,4 prosenttia suhteessa palkkaan.

Jotta näin mittava veroluonteinen ja 
suoraan palkkaan suhteutettu maksu 
voidaan jatkuvasti perustella maksajille, 
tarvitaan erityisen paljon pitkäjänteistä 
luottamusta järjestelmän perusrakentei-
den kestävyyteen. 

Maksajan on voitava luottaa siihen, 
että nyt maksettavilla työeläkemaksuilla 
kertyy konkreettista toimeentuloa ehkä 
vuosikymmentenkin päästä häämöttä-
ville eläkevuosille.

TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄ ON mittava su-
kupolvien välinen ketjukirje, jota ei voi 

Näpit irti 
työeläkevaroista

TEEMU LEHTINEN
TOIMITUSJOHTAJA
VERONMAKSAJAIN KESKUSLI ITTO

Lehtinen

”TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄ 
ON SUKUPOLVIEN 

VÄLINEN KETJUKIRJE, 
JOTA EI SAA PÄÄSTÄÄ 

KATKEAMAAN.”

päästää yhdenkään sukupolven kohdalla 
katkeamaan. Muuten koko järjestelmän 
oikeutus ja uskottavuus horjuisi vaaral-
lisesti.

Viime aikoina on ollut nähtävissä huo-
lestuttavia merkkejä siitä, että monien 
nuorten luottamus tuleviin työeläkkei-
siin toimeentulon turvaajana on vähäinen.

Osittain tällainen varovaisuus on tie-
tysti ihan järkevää. On sinänsä hyvä, että 
nuoret säästävät itsekin, eivätkä ainoas-
taan turvaudu yhteiskunnan lakisäätei-
siin järjestelmiin.

Työeläkkeen on kuitenkin oltava us-
kottava osa tulevaisuuden toimeentuloa, 
jotta sukupolvien ketjukirje pysyy ehjänä 
ja kaikkien sukupolvien halu osallistua 
rahoitukseen vahvana.

TÄHÄN HERKKÄÄN  asetel-
maan sopii harvinaisen 
huonosti lyhytjänteinen 
politikointi työeläkkeillä.

Jos työeläkkeet sekoite-
taan lukuisiin sosiaalisin 
perustein määräytyviin 
tulonsiirtoihin, menevät 
puurot ja vellit pahemman 
kerran sekaisin.

Kansaneläkkeet ovat tulontasausta var-
ten, erityisesti nykyinen vähimmäiseläke 
eli takuueläke. Myös asumistuki tasaa te-
hokkaasti eläkkeensaajien tuloeroja, sa-
moin työeläkkeiden jyrkän progressiivi-
nen verotus.

Työeläkejärjestelmä on jätettävä rau-
haan hoitamaan sitä arvokasta tehtävää, 
mitä varten se on luotu. Yksikään suku-
polvi ei voi tyhjentää kohtuuttomasti kas-
saa tulevien kustannuksella.

Vastuuton suhmurointi työeläkkeillä 
on helpointa lopettaa, kun ei edes aloita 
sitä.H

tt11_19s11lehtinen_kolumni.indd   11 29.11.2019   11.29
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KUVAUSPAIKKA:  ESPOON AUTOMUSEO
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Kun avioliitto 
päättyy

Liitto päättyy aikanaan eroon tai puolison kuolemaan. 
Miksi ositussopimusta ei kannata jättää tekemättä? 

Kun tiedetään kuka omistaa mitäkin, 
vältytään monelta pulmalta.

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

tt11_19s12-17ositus.indd   13 28.11.2019   15.18



TALOUSTAITO  11 | 2019  

14

AVIOLIITON SOLMIMISEN myötä aviopuoli-
soille syntyy avio-oikeus toistensa omai-
suuteen, ellei avio-oikeutta ole poissul-
jettu esimerkiksi avioehtosopimuksella.  
Kun avioliitto purkautuu, aviovarallisuus-
suhteet puretaan toimittamalla ositus, 
josta laaditaan osituskirja. Vasta sen jäl-
keen ovat puolisot valmiita aloittamaan 
puhtaalta pöydältä.

Osituskirja on määrämuotoinen asia-
kirja. Siitä tulee ilmetä osapuolet, avio-oi-
keuden alaiset varat ja velat sekä kuinka 
ne jaetaan, osapuolten allekirjoitukset ja 
todistajat.

Entä jos ositusta 
ei toimiteta?

Avioeron myötä aviopuolisot yleensä jär-
jestävät ensimmäisenä asuntoasiansa. Yh-
teinen asunto myydään tai toinen puoliso 
lunastaa toisen osuuden, ottaa mahdolli-
set velat vastattavakseen ja maksaa toisen 
puolison ulos. Tässä tilanteessa on myös 
syytä laatia tarvittavat asiakirjat eli osi-
tuskirja, jossa todetaan, miten yhteinen 
omaisuus on jaettu. 

● Jos esimerkiksi yhteisenä kotina käy-
tetty asunto halutaan myöhemmin myydä, 
tarvitaan ex-puolison suostumus myyn-
tiin, mikäli osituskirja on tekemättä, vaikka 
myyjä omistaisi asunnon yksin. 

● Samoin täytyy muistaa, että jos avio-oi-
keuden alainen asunto myydään tai laite-
taan vuokralle, siitä saatu tuotto on myös 
avio-oikeuden alaista. 

Vaikka omaisuus eron jälkeen pidettäi-
siinkin yhteisomistuksessa, on syytä laa-
tia osituskirja, jossa omistusoikeudet ja 
osuudet todetaan.

Myös lahjoitettaessa omaisuutta on huo-
mioitava, onko omaisuus ollut avio-oikeu-
den alaista. Jos eronnut puoliso lahjoittaa 
kaiken omaisuutensa ja hänen ex-puoli-
sonsa esittääkin ositusvaateen, pitäisi löy-
tyä varoja, joilla maksaa tasingon.

Osituksen laatimiselle ei ole asetettu 
mitään määräaikaa. Sen vuoksi ositus voi-
kin olla toimittamatta vuosikymmeniä. 
Mitä pikemmin avioeron jälkeen ositus 
toimitetaan, sitä helpompi on selvittää 
ositettavan omaisuuden määrä. Kun aikaa 
kuluu ja puolisot mahdollisesti avioituvat 
uudelleen, tilanne mutkistuu. 

● Jos siinä vaiheessa kun puoliso kuo-
lee, taustalla on yksi tai useampi avioero 
ja osittamaton pesä, saatetaan joutua 
vaikeisiin ja riitaisiin pesänjakoihin. 

● Jos eronnut puoliso avioituu ja eroaa 
uudelleen, jälkimmäistä ositusta tehtä-
essä tarvitaan tieto myös ensimmäisen 
avioeron perusteella toimitetusta 
osituksesta. 

Osituksen puuttuminen 
voi vaikeuttaa

● Yhteisenä kotina käytetyn 
asunnon myyntiä
● Kuolleen ex-puolison 
perinnönjakoa
● Ex-puolison uuden 
avioliiton ositusta
● Muista: avio-oikeuden alaista 
omaisuutta myydessä, vuokratessa 
ja lahjoittaessa ex-puoliso voi 
vaatia omaa osuuttaan.

Jos perittävä on ollut aikaisemmin naimi-
sissa, toimittamaton ositus voi vaikuttaa 
esimerkiksi perukirjan laatimiseen ja pe-
rinnön jakosuhteisiin. 

Ellei ositusta ole toimitettu, entinen 
puoliso tai entiset puolisot tai heidän oi-
keudenomistajansa – kuten esimerkiksi 
heidän lapsensa – ovat kuolinpesän osak-
kaita. Heidät on kutsuttava perunkirjoi-
tukseen. 

Perukirjaan on merkittävä myös enti-
sen puolison avio-oikeuden alaiset varat, 
mikäli ositus on toimittamatta. Mikäli 
avio-oikeutta ei ole ollut, entisiä puoli-
soita ei tarvitse kutsua perunkirjoituk-
seen. Avioehtosopimuksen olemassaolon 
voi selvittää maistraatista. Vanhempia so-
pimuksia voi tiedustella käräjäoikeudesta 
tai maakunta-arkistosta. 

Jos puolison kuollessa taustalla on yksi 
tai useampi avioero ja osittamaton pesä, 
saatetaan joutua vaikeisiin ja riitaisiin ti-
lanteisiin. 

● Ennen perinnönjakoa on yleensä tehtä-
vä ositus, mikäli perittävä on ollut naimisis-
sa. Ositus on toimitettava ennen perinnön-
jakoa, jotta saadaan selville, mikä omai-
suus kuuluu kuolinpesään ja mitä leski saa. 

● Perintö täsmentyy vasta osituksessa. 
Ellei ositusta ole toimitettu, on selvitettävä, 
mitkä ovat olleet puolisoiden omistussuh-
teet ositusperusteen syntyhetkellä eli avio-
liiton päättyessä. 

● Perinnönjättäjän ex-puolison oikeus ra-
joittuu ositusperusteen syntyhetkellä ol-
leeseen omaisuuteen, mutta koskee myös 
tällaisen omaisuuden sijaan tullutta omai-

suutta ja tällaisen omaisuuden tuottoa.

Ositus ennen perinnönjakoa

● Mikäli puolisoiden avio-oikeutta ei ole 
poistettu avioehtosopimuksella, lesken ja 
perittävän avio-oikeuksien alaisten omai-
suuksien säästöt lasketaan yhteen. Yhteen-
lasketusta säästöstä puolet kuuluu leskelle 
ja toinen puoli kuolinpesälle. 

● Se, jolla on enemmän varoja, luovuttaa 
tasinkona omaisuuttaan toiselle niin, että 
lesken ja kuolinpesän omaisuuden sääs-
töt menevät tasan. Osituksessa leski saa 
avio-oikeutensa perusteella puolet yhteen-
lasketun pesän säästöstä, ja vainajan osuus 
pesän säästöstä eli puolet jää kuolinpe-
sään. 

● Vasta osituksen jälkeen tiedetään, mikä 
omaisuus kuuluu leskelle ja mikä kuolin-
pesään eli mikä on ensiksi kuolleelta jäävä 
perintö, joka jaetaan perillisille ja/tai testa-
mentinsaajille.

Enemmän omistava leski voi kieltäy-
tyä luovuttamasta tasinkoa ensin kuol-
leen puolison perillisille. Leski voi myös 
kieltäytyä luovuttamasta avio-oikeuden 
alaista lesken omana asuntonaan käyt-
tämää kiinteistöä tai huoneistoa. Vaikka 
leskelle jää asumisoikeus, asunto voi olla 
perillisten omistuksessa.

Käytännön neuvoja 
paperisotaan

Kun omaisuus on saatu, pitää kiinteä 
omaisuus rekisteröidä. Tällöin tulee esit-
tää asianmukaiset asiapaperit saannon 
tueksi. Kun esimerkiksi haetaan lainhuu-
toa perittyyn kiinteistöön, tarvitaan myös 
ositus- ja jakokirja tai ex-puolison kirjalli-
nen selvitys siitä, että hänellä ei ole vaa-
timuksia kuolinpesää kohtaan. 

ESIMERKKI:

Perukirjaa laadittaessa ex-puolisolle 
voi lähettää perunkirjoituskutsun ja 
tiedustella siinä ex-puolisolta, onko 
ositus tehty. Jos ositus on tekemättä, 
ex-puolisolta tiedustellaan, mitä vaa-
timuksia hänellä mahdollisesti on. 
Jos vaatimuksia kuolinpesää koh-
taan ei ole, ex-puoliso ei ole kuolin-
pesän osakas. Vahvistus tulee ottaa 
kirjallisena.
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Miten omaisuus jaetaan 
osituksessa?

Yksinkertaistettuja esimerkkejä

OSSIN JA SARIN ASUNTO

Ossilla ja Sarilla on yhteisesti omistettu asunto, arvoltaan 
300 000 euroa. Lisäksi Ossilla on talletuksia 20 000 euron 
arvosta ja Sarilla on talletuksia 40 000 euron arvosta. 
Puolisot eivät ole tehneet avioehtosopimusta. 

1) Puolisoille tulee avioero 
ja toimitetaan ositus

 Ossin omaisuus  Sarin omaisuus
asunto 150 000 150 000
talletukset 20 000 40 000
 170 000 190 000
Avio-oikeuden alainen 
omaisuus 360 000
Ositus  360 000/2
 180 000 180 000

 
TULOS: Sari maksaa tasinkoa Ossille 10 000 euroa

2) Sari kuolee ensiksi

 Ossin omaisuus  Sarin omaisuus
asunto 150 000 150 000
talletukset 20 000 40 000
 170 000 190 000
Avio-oikeuden alaisen 
omaisuus  360 000
Ositus  360 000/2
 180 000 180 000

 
TULOS: Sarin kuolinpesästä maksetaan tasinkoa 
Ossille 10 000 euroa

 3)  Ossi kuolee ensiksi
 Ossin omaisuus  Sarin omaisuus
asunto 150 000 150 000
talletukset 20 000 40 000
 170 000 190 000
Avio-oikeuden alaisen 
omaisuus 360 000
Ositus  360 000/2
 180 000 180 000

HUOMAA: Sarin tulisi maksaa tasinkoa 
10 000 euroa Ossin kuolinpesään.
Koska Sari on leskenä varakkaampi,
hän voi kieltäytyä maksamasta tasinkoa. 

Maanmittauslaitoksen Kirjaamismenette-
lyn käsikirjan mukaan, jos perittävän avio-
erosta on kulunut 30 vuotta, osituskirjaa 
entisestä avioliitosta ei vaadita, kun omai-
suutta perinyt hakee lainhuutoa. Käsikir-
jassa todetaan, että yleiseen elämänkoke-
mukseen perustuen on katsottu voitavan 
olettaa, että jollei ositusta ole vaadittu 
tehtäväksi mainitussa ajassa, niin vaade-
oikeudesta on luovuttu. Tämä tulkinta 
koskee tilannetta, jossa haetaan lainhuu-
toa kiinteistöön, mutta se ei ratkaise ylei-
sesti ositusvaateen vanhenemista. 

Vaikka ositusvaade ei vanhene, on kui-
tenkin mahdollista, että entisen puoli-
son katsotaan menettäneen oikeutensa 
ositusvaateen esittämiseen passiivisuu-
den perusteella. Tämä tulee lähinnä ky-
seeseen, jos aikaa on kulunut hyvin pal-
jon, useita kymmeniä vuosia, joten sen 
perusteella ei kuitenkaan kannata jättää 
ositusta tekemättä. 

Vaikeiden näyttökysymysten välttämi-
seksi ajallaan laadittu osituskirja saattaa 
pelastaa monelta epäselvyydeltä ja rii-
dalta tulevaisuudessa.

Käytännössä asia voi ratketa helposti-
kin, mutta jotta ongelmia ei aiheutuisi, 
on syytä tehdä paperit ajallaan ja säilyt-
tää ne siten, että ovat myös tarvittaessa 
löydettävissä. H

VAIKKA OMAISUUS 
PIDETTÄISIIN YHTEIS-

OMISTUKSESSA, 
ON SYYTÄ LAATIA 

OSITUSKIRJA, JOSSA 
OMISTUSOSUUDET 

TODETAAN.

F F
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KUN PUOLISOT solmivat avioliiton, heille 
syntyy automaattisesti avio-oikeus tois-
tensa omaisuuteen, ellei avio-oikeutta 
ole suljettu pois esimerkiksi avioehto-
sopimuksella. Avioliiton solmiminen ei 
kuitenkaan tee puolisoilla jo olemassa 
olevasta omaisuudesta eikä avioliiton ai-
kana hankitusta omaisuudesta yhteistä, 
vaan edelleenkin puolisot omistavat yksin 
oman omaisuutensa nimiperiaatteen mu-
kaisesti. 

Nimiperiaatteen mukaan omaisuuden 
omistaa se, jonka nimiin se on hankittu 
tai rekisteröity. Samoin yhdessä puolison 
kanssa tai jonkun muun henkilön kanssa 
omistetun omaisuuden omistussuhteet 
säilyvät ennallaan avioliiton solmimisesta 
huolimatta. 

Avio-oikeudella on merkitystä vasta, 
kun puolisoista toinen kuolee tai puoli-
sot eroavat. Avio-oikeuden perusteella 

Avioliitto ei tee omaisuudesta yhteistä

MIKÄ AVIOEHTOSOPIMUS?

● Avio-oikeuden olemassaoloon tai 
sisältöön voidaan vaikuttaa avioeh-
tosopimuksella, joka voidaan laatia 
ennen avioliiton solmimista tai sen 
aikana.
● Avioehtosopimus tulee voimaan, 
kun se on rekisteröity maistraatissa.
● Sopimuksella avio-oikeus voidaan 
(1) sulkea kokonaan pois tai (2) voi-
daan esimerkiksi jättää avio-oikeus 
koskemaan vain osaa omaisuudesta 
tai (3) jättää se koskemaan vain toista 
puolisoa. 
 Myös henkivakuutuksen edunsaa-
jamääräykseen voi sisältyä määräys 
edunsaajan puolison avio-oikeuden 
poissulkemisesta. 
● Lahjanantaja tai testamentintekijä 
voi myös lahjakirjassa tai testamentis-
sa määrätä, että lahjan- tai testamen-
tinsaajan aviopuolisolla ei ole avio-oi-
keutta lahjakirjalla tai testamentilla 
saatuun omaisuuteen. 
● Avioehtosopimuksella määrätään 
vain avioliittolain mukaisesta puolisoi-
den avio-oikeudesta toistensa omai-
suuteen, ei puolison perintöoikeudes-
ta tai omaisuuden omistussuhteista.

toisen puolison kuollessa voi leski saada 
ensiksi kuolleen puolison omaisuutta. 
Avioerossa kumpikin puoliso saa puolet 
puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden 
säästöstä, jos heillä on avio-oikeus tois-
tensa omaisuuteen. 

Mitä ositus 
tarkoittaa?

Jos aviopuolisoilla on avio-oikeus tois-
tensa omaisuuteen, toimitetaan avioliiton 
päätyttyä ositus. Ellei avio-oikeutta ole, 
toimitetaan omaisuuden erottelu. 

Sellainen omaisuus johon toisella puo-
lisolla tai kummallakaan puolisoista ei 
ole avio-oikeutta, jätetään osituslaskel-
man ulkopuolelle.

Kun avioerohakemus jätetään käräjä-
oikeuteen, syntyy ositusperuste. Samoin 
ositusperuste syntyy, kun toinen puoliso 
kuolee. Ositusperusteen syntymishetki 
määrää sen, mitkä varat ja velat ovat osi-
tuksen kohteena. 

Osituksen toimittamiselle ei ole ase-
tettu mitään määräaikaa. Kun ositus toi-
mitetaan, omaisuus arvostetaan osituk-
sen tekohetken käypiin arvoihin.

Osituslaskelma kertoo 
tasingon suuruuden

Avio-oikeuden toteuttamiseksi toimite-
taan laskennallinen ositus, jossa määri-
tellään puolisoiden arvomääräinen osuus 
avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta.  
Avio-oikeuden ulkopuolinen omaisuus 
jätetään osituslaskelman ulkopuolelle.

Kummankin puolison omaisuuden ar-
vosta vähennetään hänen omat velkansa. 
Jos omaisuus tai velat ovat yhteisiä, kum-
mallekin puolisolle osoitetaan laskel-
massa hänen oma osuutensa varoista tai 
veloista. Avioliittolain mukaan kumpikin 
puoliso vastaa yksin siitä velasta, minkä 
hän on tehnyt ennen avioliittoa tai sen 
aikana (elatusvelkaa lukuun ottamatta).

Osituslaskelman perusteella selvite-
tään, kumpi puolisoista on velvollinen 
maksamaan tasinkoa toiselle. 

Reaalisessa osituksessa puolisoille mää-
ritellään laskennallista arvomäärää vas-
taava omaisuus, ja enemmän omistava 
puoliso joutuu maksamaan tasinkoa vä-
hemmän omistavalle, ellei toisin sovita. H

AVIO-OIKEUDELLA ON 
MERKITYSTÄ VASTA, KUN 

PUOLISOISTA TOINEN 
KUOLEE TAI PUOLISOT 

EROAVAT.
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Olisiko aika tehdä ositus?
 

Kiinnostaako avioehdon, testamentin 
tai edunvalvontavaltakirjan laatiminen?

 

Onko perunkirjoituksen tekeminen 
perheessänne ajankohtainen asia? 

Perheoikeus on erityisala, 
jonka osaajia on Suomessa 

vain vähän. 
 

Perheoikeuden asiantuntijan apu 
säästää sinulta rahaa ja vaivaa 
sekä vähentää merkittävästi 

huolten määrää.

Ota yhteyttä Frida Perhejuristien 
asiantuntijaan jo tänään, 

niin laitetaan paperit kuntoon!

010 3379 150
asiakaspalvelu@fridafamily.fi

Helsinki  Liisankatu 6   -  Tampere  Kauppakatu 12   -   Turku  Linnankatu 3
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VUODEN 2019 JÄÄNNÖSVEROT  menevät 
maksuun heinäkuun ja joulukuun väli-
senä aikana vuonna 2020. Suurimmalla 
osalla ensimmäinen maksupäivä on joko 
elokuussa tai syyskuussa. 

Suuria jäännösveroja joutuvat mak-
samaan yleensä ne, jotka ovat saaneet 
pääomatuloja – kuten luovutusvoittoja 
– vuonna 2019, eivätkä ole joko maksa-
neet niistä veroa lainkaan tai maksettu 
vero ei ole riittävän suuri. 

Verokorttimuutoksesta johtuen jään-
nösvero koskee tänä vuonna aikaisempaa 
useammin myös palkansaajaa. Syynä on 
se, että verokorttiuudistus heikensi en-
nakonpidätyksen tarkkuutta aikaisem-
masta. Verohallinto on arvioinut vero-
kertymien perusteella, että yhä useampi 
palkansaaja maksaa jäännösveroa ensi ke-
sänä siitä syystä, että ennakonpidätys on 
ollut vuoden 2019 aikana liian alhainen.

Suuret jäännösverot johtuvat kuitenkin 
harvoin palkkatulosta, koska niistä toimi-
tetaan aina ennakonpidätys. Verokortin 
tuloraja on pitänyt yleensä huolen siitä, 
että jos palkka on arvioitua suurempi, 
myös veroa menee tulorajan ylittävältä 
osalta niin sanotun lisäprosentin mukaan. 
Tämä yleensä korjaa ennakonpidätyksen 
määrän lähelle oikeaa veroa. 

Vuoden 2019 alussa toteutettu vero-
korttimuutos ei kuitenkaan osunut aivan 
maaliin, jos tavoitteena oli parantaa enna-

konpidätyksen tarkkuutta. Jäännösveron 
riski on suuri erityisesti silloin, jos pal-
kansaajalla on ollut useita työnantajia ja 
tulot ovat arvioitua suuremmat. 

Tässä vaiheessa ei ole enää merkitystä 
sillä, miksi veroprosentti oli mahdollisesti 
liian alhainen vuonna 2019. 
Olennaista on varautua hy-
vissä ajoin siihen, että jään-
nösveroja on ehkä tulossa 
maksuun kesällä.    

Miten varautua 
jäännösveroon? 

Ensin kannattaa selvittää, paljonko jään-
nösveroa on odotettavissa. Asia selviää 
laskemalla. Verohallinnon sivuilta löytyy 
laskuri, jolla voi laskea vuoden 2019 verot. 
Tarvitset tiedot koko vuoden tuloista ja 
vähennyksistä, sekä tiedon siitä, kuinka 
paljon olet maksanut veroa vuonna 2019. 

Palkkatulojen osalta itse tulon määrä 
on harvoin ongelma. Pääomatulojen koh-
dalla on toisin. Ensin pitää laskea, mikä 
on se tulon määrä, josta joutuu maksa-
maan veroa.

Jäännösverolle korkoa 
helmikuusta alkaen 

Vuoden 2019 jäännösverolle kertyy kor-
koa helmikuun 2020 alusta veron ensim-

mäiseen maksupäivään. Huojennettu vii-
västyskorko on 2 prosenttia riippumatta 
siitä, kuinka suuri jäännösvero on. Enin-
tään 20 euron suuruista korkoa ei kui-
tenkaan peritä. Pienistä jäännösveroista 
ei siis mene korkoa.   

Jäännösveron eräpäivään 
vaikuttaa se, milloin vero-
tuksesi vuodelta 2019 val-
mistuu. Tähän puolestaan 
voi vaikuttaa se, milloin ve-
roilmoitus vuodelta 2019 
on annettava. Koska puo-
lisoiden verotus valmistuu 
samaan aikaan, myös puo-

lison verotus vaikuttaa sinun verotuksesi 
aikatauluihin. 

 
• Kesä-heinäkuu: Suurimalla osalla ve-
rotus valmistuu kesäkuussa tai heinä-
kuussa. Se tarkoittaa sitä, että jäännösve-
ron ensimmäinen erä maksetaan elokuun 
alussa 2020, jos valmistusmispäivä on ke-
säkuussa ja syyskuun alussa, jos valmis-
tumispäivä on heinäkuussa.
•Toukokuu: Kuitenkin esimerkiksi liik-
keen- ja ammatinharjoittajien sekä 
maanviljelijöiden verotus voi valmistua 
jo toukokuussa, koska he antavat veroil-
moituksensa jo huhtikuussa. Tällöin myös 
jäännösveron maksu aikaistuu kuukau-
della eli ensimmäinen eräpäivä on hei-
näkuun alussa.

Voihan mätkyt! 
Varaudu viisaasti 

lisäennakolla
Liian pienestä ennakonpidätyksestä tai ennakkoverosta 
seuraa jäännösvero. Jäännösvero on siis lopullisen eli 
oikean suuruisen veron ja jo maksetun veron erotus. 

Jäännösverojen määrään voi itse vaikuttaa.

T E K S T I  P Ä I V I  K A A R I

JÄÄNNÖSVERON 
KORKO  

ON KAKSI 
PROSENTTIA.

F

tt11_19s19-20mätkyjä tulossa.indd   19 25.11.2019   13.03



• Lokakuu: Verotus valmistuu kaikilla 
viimeistään lokakuussa, jolloin jäännös-
verot menevät maksuun joulukuussa. 
Toinen jäännösveron eräpäivä on pari 
kuukautta ensimmäisen jälkeen. Eli jos 
ensimmäisen erän eräpäivä on elokuussa, 
niin toisen erän eräpäivä on lokakuun 
alussa 

Lisäennakko alentaa 
jäännösveron korkoa

Jos haluat maksaa oma-aloitteisesti lisää 
veroa vuodelle 2019 etkä halua odottaa 
vuoden 2019 verotuksesi valmistumista 
ja verotuspäätöstä, sinun täytyy hakea 
ns. lisäennakkoa vuodelle 2019. Lisäen-
nakkoa voi hakea osoitteesta www.oma-
vero.fi. Hakemuksen voi tehdä myös pa-
perilla. Lomakkeen voi tulostaa vero.fi 
-sivustolta tai sen voi tilata verotoimis-
tosta.   

Lisäennakko on nimitys verolle, jolla 
voit täydentää edellisen vuoden ennakon-
pidätystä tai ennakkoveroa verovuoden 
päättymisen jälkeen. Eli voit maksaa lisää 

tuloveroa vuodelle 2019. 
Lisäennakon maksaminen 
alentaa jäännösveron kor-
koa, josta kerrottiin edellä. 

Kun haet lisäennakkoa 
Omavero-palvelussa, saat 
itse valita lisäennakon erä-
päivän. Se voi olla kuluva 
päivä tai enintään kolmen 
viikon päässä oleva päivä. 
Lisäennakko on makset-

tava yhdessä erässä.
Jos et pystykään maksamaan lisäen-

nakkoa eräpäivänä, joudut maksamaan 7 
prosentin suuruista viivästyskorkoa erä-
päivän jälkeen. Vaikka siis olet oma-aloit-
teisesti hakenut lisäennakkoa, se ei ole 
enää maksuna vapaaehtoinen sen jälkeen, 
kun lisäennakko on sinulle määrätty.  

Lisäennakkoa voi hakea useaan kertaan 
eli voit tehdä uuden hakemuksen, jos 
huomaat, että lisäennakko ei riitäkään. 

Jos haet lisäennakkoa, joudut maksa-
maan 2 prosentin suuruista huojennettua 
viivästyskorkoa helmikuun alusta lisäen-
nakon eräpäivään asti, vaikka maksaisit 
lisäennakon ennen eräpäivää etukäteen. 
Jos lisäennakon eräpäivä on tammi-
kuussa 2019, korkoa ei tietysti mene, 
koska sitä kertyy vasta helmikuusta al-
kaen. H

LISÄENNAKOLLA 
VOI TÄYDENTÄÄ 

TULOVEROA 
VUODELLE 2019.

Lahja ystävälle tai rakkaalle 
on hemmottelua, herkullisia 
hetkiä ja aikaa yhdessä. 
€-lahjakortti – euroja vapaavalintaisiin Haikon palveluihin. 
Lahjakortti on voimassa 12 kk. 
Tilaa helposti ja nopeasti netistä!

Kylpyläloma 
kahdelle
Virkistävä miniloma  

arjen keskellä  

– rentouttava kylpylä ja  

yö kylpylähotellin  

Superior-huoneessa.

Ravintola- 
lahjakortti
Valittavana Kartanon 

ravintolan menut ja 

viinit uniikissa 

kartanomiljöössä.

Lahjakortti 
Kylpylään
Hemmottelevia kylpylä- 

hoitoja tai oman kunnon 

testausta vapaa- 

valintaiseen summaan 

Haikon Kylpylässä.

alk.60,-

185,-

alk.50,-

Hotelli Haikon Kartano & Spa
Haikkoontie 114 · 06400 Porvoo

shop.haikko.fi

HAIKON LAHJAKORTIT

Elämys on upea lahja!

tt11_19s19-20mätkyjä tulossa.indd   20 25.11.2019   13.15



Itselataava hybridi CO2 alk. 130 g/km

Sähkö- ja bensiinimoottorin 
saumatonta yhteistyötä

Ford Mondeo Hybrid Wagon alk. 39.197,23 € (autoveroton suositushinta 34.405 € + arvioitu autovero CO2-päästöillä 130 g/km 4.192,23 € + 600 € toimituskulut).  
Vapaa autoetu alk. 760 €; Käyttöetu alk. 595 €. Ford Mondeo Hybrid Wagon -malliston CO2-päästöt 130–138 g/km ja EU-keskikulutus 5,7–6,1 l/100 km.  
Hinnat 21.11.2019 hinnaston mukaan. Kuvan auto erikoisvarustein.

E S I T T E L Y S S Ä  M O N D E O

Ford Mondeo Hybrid Wagon – Tekniikan Maailman parivertailun voittaja
Ford Mondeo Hybrid Wagon voitti Tekniikan Maailman Isot täyshybridit -parivertailun.
Kiitosta saivat niin sisätilat, mukavuus, äänenvaimennus kuin ohjattavuus eri ajotilanteissa.

Ford Mondeo Hybrid Wagon -malli on nyt entistä paremmin varusteltu. Vakiona ovat  
mm. FordPass Connect -modeemi, mukautuvat LED-ajovalot ja BLIS – kuolleen kulman 
valvontajärjestelmä risteävän liikenteen varoitusjärjestelmällä.

Koeaja Mondeo Hybrid Wagon Ford-liikkeissä!

ford.fi/mondeo

Nyt alkaen 39.198 €

FORD TAKUU 
VUOTTA tai
100 000 km
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PERINTÖNÄ TAI TESTAMENTILLA saaduista 
osakkeista ja muista arvopapereista mak-
setaan perintöveroa valtiolle. Perintö-
vero määrätään kullekin perilliselle ja 
testamentinsaajalle henkilökohtaisesti 
kunkin omasta osuudesta perintöön. Pe-
rintöveroa ei siis määrätä kuolinpesälle.

Perintövero määräytyy perintöosuuden 
arvon ja sukulaisuussuhteen perusteella. 
Perilliset ja testamentinsaajat on jaettu 
kahteen veroluokkaan sen mukaan, mitä 
sukua he ovat perinnönjättäjälle. Lähi-
sukulaisten perintövero on kevyempi.

Miten perintöverot 
määräytyvät?

Perintövero määrätään perittyjen osak-
keiden käyvän arvon perusteella. Käypä 
arvo tarkoittaa osakkeiden todennäköistä 
luovutushintaa eli myyntihintaa perittä-
vän kuolinpäivänä. Eli käypä arvo on se, 
mitä osakkeista olisi saatu, jos ne olisi 
myyty vapailla markkinoilla riippumat-
tomien osapuolten välisellä kaupalla kuo-
linpäivänä. 

LUKIJAN KYSYMYS: Sain perinnöksi pörssiosakkeita. Miten niiden perintöverotusarvo määräytyy? 
Ajattelin myydä osakkeista ainakin osan. Miten luovutustappio tai -voitto lasketaan?

Päänsärkyä 
perityn osakkeen 

veroista?
Jos saat osakkeita tai muita arvopapereita perintönä, 

kannattaa miettiä heti alussa myös mahdollista tulevaa 
osakkeiden myyntiä. Hyvällä suunnittelulla voi vaikuttaa 

myyntivoiton verotukseen. Toki pitää varautua
 myös perintöveroon.

T E K S T I :  H A R R I  R A J A L A  

KUOLINPÄIVÄ
30.1.2019

PERUKIRJA
VALMIS

Perukirja on kuolinpesän 
veroilmoitus perintöverotusta 

varten. Se on laadittava 
kolmen kuukauden kuluessa 
kuolinpäivästä. Lisäaikaa on 

mahdollista hakea. 

PERUKIRJA
VEROTTAJALLE

Kun perukirja on tehty, 
kopio siitä pitää toimittaa 
Verohallintoon kuukauden 

kuluessa. 

3 kk 1 kk

● Osakkeiden 
perintöverotusarvo
● Hankintameno 
luovutusvoittoa 

laskettaessa

F F

Verojen tärkeät päivät

Kaavioista voit arvioida, koska perintöverot ja myyntivoiton verot maksetaan.
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PERINTÖVEROASTEIKKO, I VEROLUOKKA
perittävä kuollut 1.1.2017 tai sen jälkeen

Verotettavan osuuden arvo, e Veron vakioerä Vero alarajan
 alarajan ylimenevästä
 kohdalla, e osasta, %

20 000 - 40 000 100 7
40 000 - 60 000 1 500 10
60 000 - 200 000 3 500 13
200 000 - 1 000 000 21 700 16
1 000 000 -  149 700 19

PERINNÖNJAKO

PERINTÖVEROPÄÄTÖS

3 kk 2 kk6-12 kk
Verohallinto tekee perintö- 

veropäätöksen ja lähettää kullekin 
perilliselle ja testamentinsaajalle 
oman henkilökohtaisen perintö- 

veropäätöksen. Perukirjan käsittely 
saattaa kestää verohallinnossa 

6–12 kuukautta. 

● Osakkeille uusi 
arvostus

Perinnönjaossa arvopapereiden 
arvona pidetään yleensä käypää 

arvoa jakohetkellä. Tämä ei vaikuta 
hankintamenoon, joka on aina 

perintöverotusarvo eli 
kuolinpäivän arvo.

OSAKKEIDEN 
MYYNTI

syyskuu 2019
Rahasto-osuuksia ja 

osakkeita voi myydä perinnön-
jaon jälkeen henkilö-

kohtaisesti.

LISÄENNAKKO?
tammikuun 

2020 loppuun
mennessä
Lisäennakkoa voi hakea 

tammikuun loppuun mennessä, 
jos haluaa välttää 

jäännösveron koron.

VEROILMOITUS
maalis-

toukokuu
2020

Myyntivoitot tai -tappiot 
tarkistetaan ja täydennetään 
kun esitäytetty veroilmoitus 

saapuu.

JÄÄNNÖSVERO TAI 
VERONPALAUTUS

heinä-
joulukuu

2020

Perintövero täytyy maksaa 
kerralla, kun summa on alle 500 
euroa. Ensimmäinen eräpäivä on 
noin kolmen kuukauden kuluttua 

siitä, verotuspäätös on tehty. 

PERINTÖVERO
1. ERÄ

huhtikuu 2020

PERINTÖVERO
2. ERÄ

kesäkuu 2020
Jos summa on 500 euroa tai enemmän, 

vero maksetaan kahdessa erässä. Toinen eräpäivä 
on kahden kuukauden kuluttua ensimmäisestä 

eräpäivästä. Maksueriä voi kuitenkin olla jopa 10, 
jos verosta vähintään 1 700 euroa tulee maatilasta tai 

muusta yrityksestä, jonka toimintaa 
perinnönsaaja jatkaa. 

I veroluokkaan kuluvat lapset (myös 
ottolapset) ja heidän rintaperillisensä 
(lapsenlapset, lapsenlapsenlapset jne.), 
aviopuoliso, aviopuolison lapsi ja heidän 
rintaperillisensä, isä, äiti, isovanhemmat 
sekä avopuoliso, jos tällä on yhteinen 
lapsi perittävän kanssa tai jos tämä on 
ollut perittävän kanssa aiemmin 
avioliitossa. II veroluokan perintövero-
taulukko löytyy esimerkiksi osoitteesta 
veronmaksajat.fi.
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● Pörssiosakkeista puhuttaessa tarkoi-
tetaan yleensä julkisen kaupankäynnin 
kohteena viranomaisen valvonnassa ole-
valla markkinalla Suomessa tai ulkomail-
la olevia osakkeita. Pörssiosakkeen arvo 
määritetään kuolinpäivänä toteutuneen 
kaupan mukaiseen arvoon. Arvostus 
tapahtuu vähintään päivän kauppojen 
alimpaan arvoon. Jos arvopaperilla ei ole 
käyty kauppaa, arvostus tapahtuu osto-
noteerauksen mukaiseen arvoon. Ellei 
arvopaperia ole noteerattu kuolinpäivä-
nä, arvostus tapahtuu lähimmän notee-
rauksen mukaan.

● Sijoitusrahasto-osuudet arvostetaan 
rahastoyhtiön laskemaan ja julkaisemaan 
rahasto-osuuden arvoon. Ellei rahas-
to-osuuden arvoa ole laskettu kuolinpäi-
välle, arvostus tapahtuu lähimmän päi-
vän arvon mukaisesti.

Osakkeiden ja sijoitusrahasto-osuuk-
sien myynnistä saadun luovutusvoiton 
tai -tappion määrä lasketaan näin:

Myyntihinta – Omaisuuden hankintame-
no – Voiton hankkimisesta syntyneet 
menot = Luovutusvoitto/tappio

tai 

Myyntihinta – Hankintameno-olettama 
20/40 % = Luovutusvoitto/tappio

Hyvä muistaa:

1. Perintönä tai testamentilla saadun 
omaisuuden hankintameno on kysei-
sen omaisuuden perintöverotuksessa 
vahvistettu perintöverotusarvo riippu-
matta siitä, myykö omaisuuden kuolin-
pesä vai omaisuuden perintönä tai tes-
tamentilla saanut omissa nimissään.

2. Luovutusvoittoa laskettaessa voi-
daan todellisen hankintamenon ja voi-
ton hankkimisesta syntyneiden meno-
jen sijasta käyttää niin sanottua hankin-
tameno-olettamaa, jos sillä päästään 
pienempään voittoon. Saadusta myynti-
hinnasta hankintameno-olettamana vä-

hennettävä määrä on 20 prosenttia, jos 
omistusaika oli alle kymmenen vuotta. 
Jos omistusaika on ollut vähintään kym-
menen vuotta, hankintameno-olettama 
on 40 prosenttia myyntihinnasta. 

3. Omistusaika lasketaan kuolinpäiväs-
tä, ei perinnönjaon ajankohdasta.

4. Voiton hankkimisesta syntyneitä me-
noja ovat tyypillisesti välityspalkkiot. 

5. Usein perintöverotusarvo on sama 
kuin perukirjaan merkitty arvo, mutta 
ei aina.

6. Itse perintöveroa ei voi vähentää. 

7. Lesken avio-oikeuden nojalla tasin-
kona saaman omaisuuden hankinta-
meno on kuolleen puolison kyseisen 
omaisuuden hankintahinta ja omistusai-
ka lasketaan siitä ajankohdasta, jolloin 
kuollut puoliso on sen aikanaan hank-
kinut. 

8. Jos leski saa omaisuuden perillisenä 
tai testamentinsaajana hankintameno 
on perintöverotusarvo ja hankinta-ajan-
kohta on kuolinpäivä. 

MITEN LASKETAAN
LUOVUTUSVOITTO TAI -TAPPIO

toimittamista varten.
Jos verohallinto katsoo perintövero-

tusta toimittaessaan perukirjaan merki-
tyn arvon liian pieneksi ja perilliset ovat 
asiasta eri mieltä, perilliset voivat esit-
tää lisäselvityksiä oman arvionsa tueksi.

Miten osakkeet arvostetaan 
perinnönjaossa?

Perinnönjaossa arvopapereiden arvona 
pidetään yleensä käypää arvoa jakohet-
kellä. Esimerkiksi sijoitusrahasto-osuuk-
sien ja pörssiosakkeiden arvot muuttuvat 
jatkuvasti. Omaisuus pitää siis arvostaa 
uudelleen jakoa varten. 

Jos perinnönjaossa poiketaan olennai-
sesti osakkeiden käyvästä arvosta, leski, 
perillinen tai testamentinsaaja voi joutua 
maksamaan lahjaveroa siitä osasta, jolla 
hänen saamansa omaisuus ylittää hänen 
käyvän arvon mukaan lasketun perintö-
osuutensa. Lahjaverotaulukko alkaa 5 000 
eurosta, joten pienet poikkeamat eivät ai-
heuta lahjaveroriskiä.

Arvopaperit arvostetaan uudelleen 
jakoa varten myös osituksessa, jossa leski 
voi saada omaisuutta avio-oikeuden pe-
rusteella eli tasinkona. Tasinkona saatuja 
arvopapereita ei perintöveroteta leskellä.

Osakkeiden myyminen: 
voittoa vai tappiota?

Rahasto-osuuksia ja osakkeita voidaan 
myydä kuolinpesästä tai osituksen ja pe-
rinnönjaon jälkeen henkilökohtaisesti.

● Luovutus- eli myyntivoitto verotetaan 
myyjällä pääomatulona. 

● Luovutus- eli myyntitappio taas vähen-
netään myyjän luovutusvoitoista ja sen jäl-
keen muista pääomatuloista tappiovuonna 
tai sitä seuraavina viitenä vuonna. Ennen 
vuotta 2016 syntyneet myyntitappiot vä-
hennetään kuitenkin vain myyntivoitoista.

Missä säilyttää perittyjä 
osakkeita?

Saatat omistaa jo ennestään esimerkiksi 
saman pörssiyhtiön osakkeita, joita saat 
lisää perintönä. Kun perityt osakkeet siir-
retään perinnönjaossa sinun arvo-osuus-
tilillesi, jossa jo aiemmin omistetut osak-
keet ovat, et voi enää vapaasti valita 
kumpaa osake-erää jatkossa myyt. Peri-
tyt osakkeet ja aiemmin hankkimasi osak-
keet ikään kuin sekoittuvat keskenään, 
kun ne laitetaan samalle arvo-osuustilille. 

Tämän jälkeen verotuksessa katsotaan, 

Voiko maksettuja perintöveroja oikaista 
jälkikäteen, jos osakkeiden arvo on kuo-
linpäivästä laskenut, kun perillinen saa 
ne haltuunsa, verojuristi Harri Rajala?

”Ei voi. Jos perintönä saatujen osakkei-
den arvo laskee kuolinpäivän jälkeen, ei 
perintöverotusarvoa yleensä muuteta sen 
vuoksi jälkikäteen. Tästä voi olla hyötyä, 
jos päättää myydä perityt osakkeet. Kau-
passa syntyy luovutustappiota, jonka voi 
vähentää muista pääomatuloista.”

Perukirja perintövero- 
ilmoituksena

Perunkirjoituksessa pesänilmoittaja il-
moittaa varat uskotuille miehille ja he 
merkitsevät näkemyksensä varojen käy-
västä arvosta perukirjaan. Perukirja toi-
mii veroilmoituksena perintöverotuksen 
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YLIMÄÄRÄISTÄ OMAISUUTTA kannattaa siir-
tää nuoremmille sukupolville lahjoina. 
Lahjana voi antaa verovapaasti kolmen 
vuoden aikana yhteensä 4 999,99 euron 
edestä esimerkiksi pörssiosakkeita. 

Vaikka lahja olisi suurempi ja lahjasta 
menisikin lahjavero, on lahja pois verotet-
tavasta perinnöstä, kunhan se on annet-
tu vähintään kolme vuotta ennen kuole-
maa. Sekä lahjavero että perintövero ovat         
progressiivisia veroja eli isommista sum-
mista menee vero isommalla veroprosen-
tilla. Mitä enemmän ylimääräistä annetta-
vaa on, sitä edullisempaa on pilkkoa omai-
suuden siirtäminen ajallisesti useampaan 
erään. Yhteenlasketut verot lahjoista ja 

perinnöstä ovat yleensä pienemmät kuin 
vero samasta määrästä omaisuutta yhtenä 
isona perintönä kerralla.

Jos esimerkiksi pörssiosake on omis-
tajallaan kovasti voitolla, kannattaa mie-
luummin lahjoittaa arvokkaat osakkeet, 
kuin ensin myydä ne ja lahjoittaa rahaa. 
Näin jää myyntivoiton verotus pois. 

Kun lahjansaaja pitää osakkeet vähin-
tään vuoden ja myy ne vasta sen jälkeen, 
verotetaan voittona vain mahdollinen ar-
vonnousu lahjoitushetken jälkeen. Toki 
osakkeiden kurssit vaihtelevat matkan 
varrella, joten verotus on vain yksi huo-
mioonotettava asia isommassa kokonai-
suudessa. H

Uusi osakesäästötili 
ja perintö

■ Vuoden 2020 alusta on mahdollista 
avata osakesäästötili. Osakesäästötilin 
kautta voi sijoittaa kotimaisiin tai ulkomai-
siin pörssiosakkeisiin. 

■ Osakesäästötilin sisällä saatuja osinkoja 
tai luovutusvoittoja ei veroteta.

■ Tuottoa verotetaan vasta, kun ottaa 
rahaa ulos osakesäästötililtä. 

■Tilille voi laittaa vain rahaa. Perintönä 
saatuja pörssiosakkeita ei voi siirtää osa-
kesäästötilille, mutta perittyä rahaa toki 
voi. 

■ Kuolinpesä ei kuitenkaan voi avata osa-
kesäästötiliä, se on tarkoitettu eläville eli 
verotuksen termein luonnollisille henki-
löille. 

■ Kun osakesäästötilin omistaja kuolee, 
tili lakkaa ja itse osakkeet siirtyvät kuolin-
pesälle. 

■ Osakesäästötilillä olleiden osakkeiden 
perintöverotusarvo on osakkeiden käypä 
arvo kuolinpäivänä. 

■ Sama arvo on myös kyseisten osak-
keiden hankintameno, joka vähennetään 
osakkeiden myyntihinnasta, jos osakkeet 
myydään.

että olet myymässä samanlaisista osak-
keista ensin vanhimpia. Vanhat osakeo-
mistukset saattavat olla enemmän voi-
tolla kuin perintönä myöhemmin saadut 
samanlaiset. Et voi poimia arvo-osuusti-
liltä myytäväksi näitä perintönä saatuja 
vähemmän voitolla olevia osakkeita. 

Jos kuitenkin perityt osakkeet siirre-
täänkin perinnönjaossa eri arvo-osuus-
tilille, ne eivät sekoitu aiemmin hankit-
tujen samanlaisten osakkeiden kanssa. 
Tässä vaihtoehdossa voit valita kumpia 
osakkeita myyt, aiemmin hankittuja vai 
perintönä saatuja. 

Jos myyt kaikki osakkeet kerralla, tällä 
ei ole väliä. Molempien erien osalta luo-
vutusvoitto tai -tappio lasketaan joka ta-
pauksessa erikseen. Niillä on eri omistus-
aika ja hankintameno.

Tässä oli vain perussäännöt luovutus-
voiton laskemisesta. Erilaisia erityis-
tapauksia on lukuisia ja kaikkiin niihin 
on omat sääntönsä. Esimerkiksi lähisu-
kulaisille voidaan sukupolvenvaihdos-
tilanteissa tietyin edellytyksin myydä 
erityisesti listaamattomia osakkeita ve-
rovapaasti. Jos osakkeita ovat myymässä 
kuolleiden aviopuolisoiden jakamattomat 
kuolinpesät, on mahdolli-
sen avio-oikeuden vaikutus 
myyntivoittojen verotuk-
seen otettava huomioon. 
Mitä isommista kaupoista 
on kyse, sitä tärkeämpää on 
kysyä asiantuntijalta etukä-
teen ennen myyntiä, ettei-
vät veroseuraamukset tule 
yllätyksenä.

Listaamattoman 
yhtiön osakkeet

Listaamattoman yhtiön osakkeista eli 
pörssissä noteeraamattomista osak-
keista puhutaan joskus myös liikeosak-
keina. Osakeyhtiön osakkeen käypä arvo 
määritetään ensisijaisesti saman yhtiön 
osakkeista maksettujen eli vertailuluo-
vutuksissa käytettyjen kauppahintojen 
perusteella. 

Kauppahintojen vertailukelpoisuudelta 
edellytetään, että kauppa on tapahtunut 
lähellä vainajan kuolinhetkeä ja kaupan 
osapuolina ovat toisistaan riippumatto-
mat tahot vapaassa markkinatilanteessa. 
Vertailukaupan ja vainajan kuolinhetken 
läheisyyttä arvioidaan yrityksen toimin-
nasta ja toimintaympäristöstä käsin; ver-
tailukelpoisena voidaan pitää vain sel-
laista kauppaa, jonka jälkeen yrityksen 
toiminnassa tai toimintaympäristössä 
ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Vinkkejä arvopapereiden siirtämiseen 
tuleville sukupolville

Jos sopivia vertailukauppoja ei löydy, 
määritetään osakkeen käypä arvo perin-
töverotuksessa yleensä yrityksen subs-
tanssiarvon ja tuottoarvon perusteella. 

● Substanssiarvo saadaan, kun yrityksen 
varoista vähennetään yrityksen velat.

● Tuottoarvon laskennassa käytetään 
yleensä kolmen viimeisimmän tilikauden 
kirjanpitolain mukaan laadittujen tuloslas-
kelmien mukaisia tuloksia tiettyjen oikaisu-
jen jälkeen. Tuloksista lasketaan keskiar-
vo, joka pääomitetaan yleensä 15 prosen-
tin korkokannalla. 

Muitakin arvonmäärittämismenetelmiä 
(esimerkiksi kassavirtojen nykyarvolas-
kelmia) voidaan käyttää silloin, kun käy-
tössä on laajempaa aineistoa. Menetel-
mästä riippumatta perintöverotuksessa 
yrityksen minimiarvona pidetään vero-
hallinnon ohjeen mukaan osakkeiden 
substanssiarvoa.

Tietyissä sukupolvenvaihdostilanteissa 
osakkeita perivä voi saada merkittävän 
huojennuksen perintöveroihin. Edel-
lytyksenä on muun muassa vähintään 

kymmenesosan potti yh-
tiön osakkeista ja se, että 
saaja jatkaa yritystoimintaa. 
Huojennusta on vaadittava 
ennen kuin verotuspäätös 
on tehty. H

Lisätietoa ja lähde: Verohallinnon 
vuosittain päivitettävä ohje 
”Varojen arvostaminen 
perintö- ja lahjaverotuksessa”.

OMISTUSAIKA 
LASKETAAN 

KUOLINPÄIVÄSTÄ, 
EI PERINNÖNJAON 
AJANKOHDASTA.
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Tiedä
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MITEN LÄHTEÄ LIIKKEELLE siinä vaiheessa, 
kun ikääntynyt vanhempi ei kykene hoi-
tamaan veroasioitaan? Voivatko läheiset 
hoitaa ne näppärästi verkossa?

Aloitetaan helpoimmasta ja yksinker-
taisimmasta tilanteesta: läheinen on vielä 
niin hyvässä kunnossa, että hän kykenee 
valtuuttamaan luottoihmisensä asioi-
maan verkossa puolestaan. 

1. Valtuutus tehdään Suomi.fi-verkko-
palvelussa. Siellä täytetään ensin säh-
köinen valtakirja, jonka tiedot tallentu-
vat valtuusrekisteriin. Valtuudet pääsee 
antamaan sen jälkeen, kun on ensin tun-
nistauduttu palveluun sisälle vahvalla vä-
lineellä: pankkitunnuksilla, mobiilivar-
menteella tai henkilökortilla.

2. Toinen vaihtoehto on, että tuleva asioi-
den hoitaja lähettää Suomi.fi-verkko-
palvelussa omaiselleen pyynnön hoitaa 
tämän veroasiat.

Suomi.fi-sivustolla on selkeät ohjeet, 
kuinka valtuutus tehdään. Kannattaa 
muistaa, että valtuuttaja voi antaa useita 
valtuutuksia kerralla, siis vaikkapa kai-
kille aikuisille lapsilleen.

Palvelu kysyy, millaisiin asioihin val-
tuutus annetaan. Mukana listalla ovat 
muun muassa apteekkiasiointi, veroasioi-
den hoito ja veroilmoittaminen.

Mikäli läheinen myöhemmin kuntou-
tuu tai tulee toisin aatoksiin – tai esime-
riksi haluaa perua jonkun tietyn ihmi-
sen valtuutuksen – sekin käy verkossa.             

Iäkkään puolesta 
verkossa

Omaiset pystyvät hoitamaan ikääntyvän vanhempansa veroasiat 
verkossa sujuvasti sen jälkeen, kun heillä on tähän valtuutus. 

Kannattaa muistaa, että edunvalvontavaltuutus ei 
sähköisessä veroasioinnissa auta. 

T E K S T I :  K I R S I  R I I P I N E N

Sujuvasti toisen 
puolesta

● Jos ikääntynyt omainen on tot-
tunut toimimaan verkossa ja käyt-
tämään vahvaa tunnistautumista, 
pyydä häntä hyvissä ajoin valtuutta-
maan sinut Suomi.fi-palvelussa vero-
asioinnin hoitajaksi.

● Voit myös lähettää Suomi.fi-val-
tuuksissa pyynnön omaisellesi hoi-
taa hänen asioitaan sähköisesti. 
Omaisen on hyväksyttävä pyyntösi 
Suomi.fi-verkkopalvelussa.

● Muista, että et voi käyttää toisen 
pankkitunnuksia. Sinulla on oltava 
omat vahvan sähköisen tunnistautu-
misen välineet.

Suomi.fi-valtuutuksissa klikataan valtuu-
tetun nimi ja valtuusasia sekä mitätöi-
dään aiemmin valittu kohta.

Toisen pankkitunnuksia 
ei voi käyttää

Vahvoista tunnistautumisen välineistä 
pankkitunnukset ovat suomalaisille tu-
tuimmat. Pankkitunnukset voi hankkia 
ikäihminenkin, jos niitä ei ole tähän men-
nessä ollut käytössä.

Finanssialan johtava asiantuntija Teija 
Kaarlela sanoo, että yläikärajaa verkko-
pankkitunnusten myöntämisessä ei ole. 
Ratkaisevaa on ihmisen kyky käyttää 
niitä. Pankkitunnusten saamiseksi hänet 
pitää henkilökohtaisesti tunnistaa pankin 
konttorissa voimassaolevasta passista tai 
henkilötodistuksesta.

Toisaalta tilanne voi olla sellainen, että 
vanhuksella on jo verkkopankkitunnuk-
set. Omaisilla voi olla suuri kiusaus hoi-
taa asiat käyttämällä iäkkään vanhem-
pansa tunnuksia. Silloin hän rikkoisi 
lakia.

”Verkkopankkitunnusten ehdoissa sa-
notaan, että tunnukset ovat henkilökoh-
taiset eikä niitä saa luovuttaa toiselle”, 
Kaarlela sanoo.

Toinen juttu on sitten se, jos istuu 
verkkopalveluun kirjautuvan vieressä ja 
neuvoo häntä niin tunnistautumisessa 
kuin valtuuden tekemisessä.

Paperiversioita 
tarvitaan yhä

Entä sitten, jos iäkkäällä omaisella ei ole 
sähköisten palveluiden tunnistautumi-
sen välineitä?

Ylitarkastaja Hilkka Pelander Verohal-
linnosta kertoo, että tällaisessa tapauk-
sessa joudutaan hoitamaan asiat pape-
rilomakkeilla. 

Jotta ikääntyneen omaisen veroasioita 
voi hoitaa hänen puolestaan edes pape-
rilla, tarvitaan paperinen valtakirja. Siinä 
määritellään, kuka voi hoitaa kyseisen ih- F
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misen asioita sekä millaisia asioita valta-
kirjassa tarkoitetaan.

Valtakirjaan tulee merkitä siis esimer-
kiksi, että omaisella on oikeus hoitaa 
kaikki verotukseen tai vaikkapa veroil-
moitukseen liittyvät asiat. Valtuutus voi 
olla toistaiseksi voimassa oleva tai tiet-
tyä veroasiaa varten annettu. Paperiselle 
valtakirjalle on Verohallinnolla oma lo-
make, johon riittää valtuuttajan allekir-
joitus. Valtakirjapohja löytyy esimerkiksi 
vero.fi:stä kirjoittamalla etusivun haku-
kenttään ”valtakirja.” 

Valtakirjan voi postittaa lomakkeella 
ilmoitettuun osoitteeseen tai viedä ve-
rotoimistoon.

Verottajan käyttöön on tulossa myös 
virkailijavaltuuttamispalvelu, jossa vir-
kailija voi tehdä valtuutuksen sähköisen 
hyväksynnän valtuuttajan puolesta. Pal-
velu saadaan todennäköisesti käyttöön 
vuoden 2020 aikana.

Veroilmoituksen 
tarkistaminen sujuvaa

Kun valtuutus veroasioiden sähköisestä 
hoidosta on kunnossa, jatko menee suju-
vasti. Omavero-palveluun kirjautumisen 
jälkeen valtuutettu pääsee valitsemaan, 
kenen asioita haluaa hoitaa. Valtuutuksia 
voi olla enemmän kuin yksi, esimerkiksi 
kummaltakin iäkkäältä vanhemmalta.

Verkkopalvelussa pääsee tarkistamaan 
myös valtuuttajalle tulleen esitäytetyn 
veroilmoituksen.

Edunvalvoja ei pääse 
hoitamaan asioita 

sähköisesti
Vanhusten veroasioita ei voi hoi-
taa sähköisesti, vaikka edunvalvon-
ta-asiat olisivat kunnossa. Maistraatin 
edunvalvontarekisterin tietojärjestel-
mä ei nimittäin toimi yhdessä Suomi.
fi-verkkopalvelun eikä verottajan säh-
köisten palvelujen kanssa.

Asiantuntija Risto Ollikainen 
Suomi.fi-valtuuksista kertoo, että sen 
jälkeen kun virkailijavaltuuttamispal-
velu ensi vuonna käynnistyy, verovi-
ranomainen voi tehdä valtuutuksen 
veroasiointiin myös edunvalvojalle.

”Tällöin edunvalvoja toimittaa vir-
kailijavaltuuttamispalveluun edunval-
vonnan asiakirjat, käytännössä siis 
käräjäoikeuden päätöksen. Tarkoitus 
on, että tämän voi hoitaa myös säh-
köpostilla.”

Kun virkailija on tehnyt edunvalvo-
jan tarvitseman valtuutuksen valtuus-
rekisteriin, edunvalvoja pääsee asioi-
maan sähköisesti edunvalvottavansa 
puolesta.

Jos iäkäs omainen haluaa itselleen vah-
van sähköisen tunnistautumisen väli-
neen, kannattaisiko pankkitunnusten si-
jaan hankkia jokin muu väline?

● Mobiilivarmenne:  Varmenteella pää-
see tunnistautumaan verkkopalveluihin 
omalla mobiililaitteella. Oman puhelin-
numeron lisäksi tarvitaan itse valittava 
tunnusluku. Mobiilivarmenteita saa ope-
raattoreilta ja pankeilta.  Älypuhelimen 
tai tabletin käyttö ei välttämättä iäkkäim-
mille ole tuttua.

● Henkilökortti: myös poliisin myöntä-
män henkilökortin kansalaisvarmenteel-
la pääsee tunnistautumaan viranomais-
palveluihin ja tekemään vaikka sähköi-
sen allekirjoituksen. 

● Pankkien painetut tunnuslukulistat 
alkavat EU-säädösten kiristymisen 
vuoksi olla pian historiaa. Tunnusluku-
listaa täytyy täydentää esimerkiksi teks-
tiviestivahvistuksella tai korvata se tun-
nuslukulaitteella tai mobiilisovelluksella. 

Viranomaisasiointiin paperiset tun-
nuslukulistat kelpaavat edelleen. Osa 
pankeista on kuitenkin luopumassa pa-
perilistoista kokonaan.

Mikäli iäkäs omainen ei ole hankki-
massa mobiilivarmennetta, uutta henki-
lökorttia tai ottamassa käyttöön pankin 
vahvaa tunnistautumista, kannattaa val-
tuutus sähköistä asiointia varten tehdä 
pian – kun se vielä onnistuu tutummilla 
pankkitunnuksilla.

Pankkitunnukset, mobiilivarmenne 
vai henkilökortti?

”Noin 5,4 miljoonaa asiakasta saa 
meiltä esitäytetyn veroilmoituksen, ja 
heistä vuosittain vain noin 1,4 miljoo-
nan tarvitsee sitä täydentää. Suurimmalla 
osalla on kaikki tiedot valmiina, kuten si-
vullisilmoittajilta eli esimerkiksi työnan-
tajilta, eläkelaitokselta ja pankilta tulleet 
tiedot”, Pelander sanoo.

Täydennettävää tulee esimerkiksi 
vuokratuloista tai kotitalousvähennyk-
sistä sekä vaikkapa metsätalouden ku-
luista

”Esimerkiksi mahdollisesta puunmyyn-
nistä tulee tarkistaa, että summat ovat 
oikeat ja ilmoittaa puukaupasta saadut 
tulot. Samoin on tarkistettava arvopa-
perimyynnistä mahdolliset luovutusvoi-
tot ja -tappiot.”

Veroilmoituksen tultua näkyville Oma-
verossa palvelu ohjaa, missä esimerkiksi 
kiinteistönluovutukseen liittyvät tiedot 
pääsee täydentämään.

KUN VALTUUTUS 
VEROASIOIDEN 

SÄHKÖISESTÄ HOIDOSTA 
ON KUNNOSSA, JATKO 

MENEE SUJUVASTI.

Perehdy vähennyksiin

Jos toisen puolesta asioivalla ei ole ai-
empaa kokemusta vaikkapa luovutus-
tappioiden ilmoittamisesta, niihin jou-
tuu perehtymään nyt. Pelander korostaa, 
että vero.fi-sivustolle on koottu todella 
kattavat ohjeet kuvakaappauksineen ja 
ohjevideoineen. Hyviä neuvoja löytyy 
myös veronmaksajat.fi:stä kohdasta Ve-
roilmoitus.
Omaveroon voi ilmoittaa esimerkiksi ko-
titalousvähennyksiin oikeuttavia siivous- 
ja hoivakuluja sitä mukaa kun niitä syntyy. 
Kulujen perusteella on myös mahdollista 
hakea uusi verokortti matalammalla pro-
sentilla. Muista kuitenkin tarkistaa, että 
tiedot ovat mukana esitäytetyssä veroil-
moituksessa.H

TOISEN PANKKI-
TUNNUKSIA EI 
VOI KÄYTTÄÄ.
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LIMITED EDITION 2019
MARANGA

Hästens Maranga Limited Edition -parivuode avaa silmäsi täydel-
liselle unelle. Jokainen vuode valmistetaan käsin puhtaista luonnon-
materiaaleista. Limited Edition -vuoteesta tekee erityisen modernin 
taupen värinen ruutukuosi, huolitellut kulmasuojat ja Hästensin kai-
verrettu nimilaatta. Tämä vuode tuo ajatonta eleganssia jokaiseen 
makuuhuoneeseen.

Hästens Maranga Limited Edition -parivuode, 180 x 200 cm,  
BJ-jouhisijauspatjalla, 7.990 €. 60 erässä: 133,16/kk* 
Kuvan pääty ja erikoisjalat ovat lisävarusteita.

Hästens Maranga Limited Edition -vuoteisiin voit tutustua 
Vepsäläisellä ja Hästens Storessa.

HÄSTENS STORE HELSINKI, Mannerheimintie 8, 00100 Helsinki, puh. 020 780 1370, hastens.com

*Hankintoja helpottaa TUOHI MasterCard -luotto, jolla maksat ostoksesi tasaerissä jopa 60 kuukauden aikana ilman korkoja ja kuluja. Maksaessasi 
ostokset TUOHELLA 1.11.–31.12.2019 välisenä aikana saat ostolle jopa 60 kk korotonta ja kulutonta maksuaikaa tasaerissä. Tätä kutsutaan Nousukausirahoitukseksi. 
TUOHEN muusta käytöstä maksat korot ja kulut sopimusehtojen mukaisesti. TUOHI Mastercard on kansainvälinen maksuaika- ja luottokortti. Todellinen vuosikorko 
1500 euron käytössä olevalle luotolle on 27,8 % ja luottohinta 1709 euroa, kun nimelliskorko on 3 kuukauden euribor (11/2019) + 14 % ja laskennassa on huomioitu 
kuukausittainen 5 euron tilinhoitomaksu ja 3 euron veloitus paperilaskusta. TUOHI on toistaiseksi voimassa oleva jatkuva luotto, luottoraja 2000 – 10000 euroa. Luoton 
myöntää Nordea Rahoitus Suomi Oy, Aleksis Kiven katu 9, Helsinki.

Jouluksi kotiin!
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VEROTUKSESSA ON pohdittu vuosikym-
meniä sitä, onko maalari palkansaaja vai 
yrittäjä. Tällä hetkellä virallinen kanta on, 
että maalari on yrittäjä, jos hän niin ha-
luaa ja hoitaa yrittäjän ilmoitus- ja mak-
suvelvollisuudet. 

Perinteisesti Verohallinto on mietti-
nyt tarkkaan kenet kelpuuttaa yrittä-
jäksi, mutta hyväksynyt tuloverotuksessa 
minkä tahansa työstä maksetun korvauk-
sen palkaksi. Ongelmallisiksi ovat nous-
seet eri alojen ammattilaiset, jotka ha-
luavat olla palkansaajia, vaikka myyvät 
palveluja yrittäjien tapaan.

Näitä kevytyrittäjiä palvelemaan on 
syntynyt laskutuspalveluyrityksiä. Nii-
den liikeideana on hoitaa kevytyrittäjän 
hallinnolliset velvollisuudet ja samalla 
muuntaa yritystulo palkkatuloksi. 

L A S K U T U S PA LV E L U Y R I T Y K S E N  palve-
luja käyttävä työn suorittaja vastaa itse 
oman työnsä myynnistä ja markkinoin-
nista sekä sopii toimeksiannosta ja sen 
ehdoista toimeksiantajan eli työn tilaa-
jan kanssa. Laskutuspalveluyritys laskut-
taa työn tilaajalta sovitun hinnan omissa 
nimissään ja maksaa mahdollisen arvon-
lisäveron. Laskutuspalveluyritys vähen-
tää oman palkkionsa ja käsittelee työn 
tekijälle tilittämänsä osan ennakkope-
rintälain mukaisena palkkana.

NÄYTTÄÄ siltä, että laskutuspalveluyrityk-
sen asiakas eli työn suorittaja on palkan-
saajan asemassa vain tuloverotuksessa ja 
ennakonperinnässä. Työeläkejärjestel-
mässä hän kuuluu yrittäjien eläkelain pii-
riin. Työoikeuden kannalta hän ei liene 
ainakaan laskutuspalveluyrityksen työn-
tekijä. Vaikka tuloverotuksessa hänet on 
hyväksytty työntekijäksi, on hän helposti 
häviäjä esimerkiksi arvioitaessa matka-
kustannusten vähennysoikeutta. 

Kyse ei ole itsensä työllistävän henki-
lön halusta kiertää veroja tai muita pa-

kollisia maksuja vaan siitä, että työelä-
män todellisuuteen on kehittynyt työn 
tekemisen tapa, jota ei saa millään sopi-
maan voimassa olevien lakien mukaisiin 
karsinoihin. 

Yrittäjäksi ryhtyvä ammattilainen 
ottaa melkoisen byrokratian kantaak-
seen. Työntekijän velvollisuutena on vain 
työnsä tekeminen. Työnantaja hoitaa en-
nakonpidätykset, eläketurvan, työterve-
yshuollon, työsuojelun ja hankkii usein 
myös työkalut, työvaatteet ja asiakkaat. 

Yrittäjäksi ryhtyvän on osattava hank-
kia vakuutukset ja luvat, tehtävä vero-, 
eläke- ja muut ilmoitukset ja kirjanpito. 
Sen byrokratian, jota yrittäjä ei osaa tai 
ei halua tehdä, tekemiseen voi onneksi 
palkata ulkopuolisen osaajan, 
tilitoimiston tai vaikka lasku-
tuspalveluyrityksen.

LASKUTUSPALVELUYRITYSTEN 
tulo markkinoille ja nopea 
kasvu osoittaa, että perintei-
sen yritystoiminnan ja perin-
teisen työsuhteen väliin on 
syntynyt uudenlainen tapa 
tehdä ja teettää työtä. Free-
lancer-toimittaja, Wolt-lähetti 
tai Über-kuski eivät ole sitä mitä yleensä 
mielletään yrittäjäksi, mutta eivät he ole 
työtekijöitäkään. 

Vero- ja muun lainsäädännön tarkoi-
tus ei ole muokata todellisuutta sääntöi-
hin sopivaksi vaan niiden on sovittava to-
dellisuuteen. Ongelmaa ei voi ratkaista 
yhden viranomainen tulkinnalla, vaan 
asiaa pitäisi tarkastella kokonaisuutena 
ja se taas kuuluu lainsäätäjälle. H

Lintu vai kala

VESA KORPELA
LAKIASIAIN JOHTAJA
VERONMAKSAJAIN KESKUSLI ITTO

”PERINTEISEN 
YRITYSTOIMINNAN JA 

PERINTEISEN TYÖSUHTEEN 
VÄLIIN ON SYNTYNYT 

UUDENLAINEN TAPA TEHDÄ 
JA TEETTÄÄ TYÖTÄ.”
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Maksimoi 
kasvu.
Anna osakesijoituksillesi parhaat mahdollisuudet kasvaa 
avaamalla osakesäästötili Nordnetiin 31.12. mennessä. 
Käytössäsi ovat striimaavat kurssit Pohjoismaista 
maksutta ja maailman parhaat analyysit suomalaisista 
pörssiyhtiöistä. Sharevillessä saat osakevinkkejä 
reaaliajassa parhailta sijoittajilta. Valitse Suomen 
suosituin arvopaperivälittäjä ja löydä osakesäästötilin 
edut osoitteessa nordnet.fi /osakesaastotili.

→ Avaa osakesäästötili jo nyt

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. 
On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.
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ASUNTOKAUPPA ON tänä vuonna piristy-
nyt. Kiinteistönvälittäjät kertoivat siitä 
jo kesällä. Sittemmin uutinen on uinut 
myös ekonomistien talouskatsauksiin.

Osasyy kaupankäynnin elpymiseen lie-
nee se, että yllättäen Suomen talous ei 
olekaan vaipunut niin syvälle kuin odo-
tettiin. Toisaalta järin valoisaltakaan ei 
nyt näytä. OP Ryhmän talousennus-
teessa todetaan osuvasti Suomen ta-
louden olevan ”pehmeässä laskussa”. 
Ensi vuonna työllisyys kasvaisi vain hi-
tusen, ja työttömyysaste pysyisi ennal-
laan. Riittääkö tuo pitämään asunto-
markkinat käynnissä?

Asuntorahoittaja Hypo raportoi, että 
asuntolainoja nostetaan nyt enem-
män kuin kertaakaan kahdeksana viime 
vuonna. Nordea kuitenkin arvelee, että 

asuntokaupan vilkastumisessa on ehkä 
myös kysymys patoutuneen kysynnän 
purkautumisesta. Jos talous ei tokene, 
piristyminen saattaa jäädä väliaikaiseksi 
iloksi.

Mutta on yksi, joka pysyy ja pönkittää 
asuntokauppaa: ällistyttävän matala kor-
kotaso.

Talousennusteiden vahva valtavirta 
uskoo, että korkotaso pysyy matalana 
vielä ”pitkään”, ehkä vuosia. Asuntovelal-
lisille tämä tarkoittaa etenkin asuntolai-
nojen suosituimman viitekoron euribo-
rin mataluutta. Esimerkiksi 12 kuukauden 
euribor on ollut nollan alapuolella yhtä-
jaksoisesti vuoden 2016 alusta.

Euriborien tarkoitus on kuvata mark-
kinakorkojen tasoa euroalueella. Tapa, 
jolla euriborit kauan laskettiin, jäi kui-

tenkin ajastaan jälkeen. Lisäksi taannoin 
jotkut diilerit yrittivät peukaloida euri-
boreja. Siksi aloitettiin euriborien las-
kentajärjestelmän uudistaminen vuonna 
2013. Uuden systeemin pitäisi olla täy-
dessä käytössä tämän vuoden lopussa. 
Silloin euriborien on määrä kuvata en-
tistä luotettavammin pankkien oman va-
rainhankinnan hintaa ja siten vallitsevaa 
korkotasoa.

Kansalaisten ei tarvitse ryhtyä mihin-
kään euriboruudistuksen vuoksi. Uudis-
tus ei todennäköisesti myöskään laske 
tai nosta korkoja, mutta uudistetut eu-
riborit saattavat heilua hieman vanhoja 
enemmän. Mutta jos lainan viitekorkona 
on 12 kuukauden euribor, lainan korko 
muuttuu kerran vuodessa, kuten tähän-
kin asti. H

KUUKAUDEN JUTTU: Kodinostaja, tarkkana ostotoimeksiannon hinnassa
ASUNNOT: Asuntojen hinnat, lainojen korot
SÄÄSTÄMINEN: Talletusten korot, sijoitusrahastot, kulutusluotot
OSAKESIJOITUKSET: Joko nyt on käsillä kasvukäänne?

Väsähtänyt euribor uudistuu,
mutta jaksaako nousta?

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
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 RAHATAITO RAHATAITO
KUUKAUDEN JUTTU

Kodinostaja, tingi palvelun hinnasta
Moni asunnonostaja ei vielä etsi kotia ostotoimeksiannon avulla, mutta kiinteistön-

välitysalan mukaan palvelun käyttö on kasvussa. Ostajan kannattaa neuvotella tiukasti 
palvelun hinnasta – aivan kuten asuntoa myydessäänkin.

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

”ASUNTOA ETSIVÄ saattaa joskus 
odottaa vuosia, että hänen ha-
luamaltaan alueelta tulisi sopi-
va asunto myyntiin. Esimerkiksi 
sellaisessa tilanteessa ostotoi-
meksianto voi olla hyvä vaihto-
ehto”, sanoo Kiinteistönvälitys-
alan Keskusliiton toimitusjohtaja 
Maria-Elena Ehrnrooth.

Ostotoimeksiannossa asiakas 
tekee kiinteistönvälittäjän kanssa 
sopimuksen asiakkaalle sopivan 
asunnon etsimisestä. Tilastotie-
toa ostotoimeksiannoista ei ole, 
mutta Maria-Elena Ehrnroothin 
arvio on, että ne ovat selvästi 
yleistyneet. Myyntitoimeksian-
toja tehdään kymmeniätuhan-
sia vuosittain. Siihen verrattuna 
ostotoimeksiantojen määrä jää 
arvatenkin pieneksi.

Ostotoimeksiantojen voisi ku-
vitella kiinnostavan asunnonetsi-
jöitä, mutta myös kiinteistönvälit-
täjiä, jotka pyrkivät kehittämään 
palvelujaan. ”Ostotoimeksianto 
onkin ammattitaitoisen ja koke-
neen, hyvin verkottuneen välit-
täjän palvelu. Hyvä välittäjä saa 
tietoonsa asuntoja, jotka eivät 
ehkä tule julkiseen myyntiin”, Ma-
ria-Elena Ehrnrooth sanoo.

Kiinteistönvälityksessä toimek-
siantaja maksaa välityspalkkion. 
Ostotoimeksiannossa palkkion 
maksaja on siis asunnon ostaja. 
Maria-Elena Ehrnrooth sanoo, 
että yleensä palkkio menee vain, 
jos ostettava asunto löytyy.

Palkkiot vaihtelevat aivan 
kuten myyntitoimeksiannoissa-
kin. ”Kannattaa neuvotella palk-
kiosta välittäjän kanssa.”

Välittäjä ei voi periä itselleen 
samasta kohteesta sekä osto- 
että myyntipalkkiota. Jos sekä 
asunnon ostaja että myyjä ovat 

tehneet toimeksiantosopimuk-
sen saman välitysliikkeen (tai 
samaan yritysryhmään kuulu-
van liikkeen) kanssa, kaupasta 
maksetaan vain yksi välityspalk-
kio. ”Ryhmän sisällä pitää sopia, 
miten palkkio tällaisissa tapauk-
sissa jaetaan.”

Asuntokauppaan liittyvät vä-
littäjän selonotto- ja tiedonanto-
velvoitteet ovat ostotoimeksian-
nossa samat kuin myyntitoimek-
siannossa. 

KAIKKI ASUNNOT 
EIVÄT LÖYDY NETISTÄ

Pirkanmaalla toimiva kiinteistön-
välittäjä, Sp-Koti Aulan yrittäjä 
Johanna Peltonen hoitaa pal-
jon ostotoimeksiantoja. ”Niitä on 
ehkä karkeasti arvioiden noin vii-
dennes toimeksiannoista”, hän 
haarukoi. Hän on hoitanut osto-
toimeksiantoja jo kymmenisen 
vuotta.

Mistä sait kimmokkeen ryhtyä 
tarjoamaan tällaista palvelua?
”Suomessa on ollut tapana tehdä 
vain myyntitoimeksiantoja. Ha-
lusin, että asunnon ostajallekin 
olisi tarjolla palvelua. Ostotoi-
meksianto on palvelu, jossa asi-
akkaalla ei ole mitään menetet-
tävää. Jos olisin itse ostamassa 
asuntoa, tekisin vaikka jokai-
sen välitysliikkeen kanssa osto-
toimeksiannon – saisin kaiken 
mahdollisen tiedon myytävistä 
kohteista.”

Millaiset asiakkaat ostotoimek-
siantoa yleensä käyttävät?
”Ei ole mitään tiettyä asiakasryh-
mää tai asuntotyyppiä, joissa os-

totoimeksianto olisi tyypillinen. 
Ennemminkin sen käyttö vaihte-
lee paikkakunnittain. Esimerkik-
si Helsingissä varmaankin käyte-
tään ostotoimeksiantoa sopivan 
osakehuoneiston etsimisessä, 
pienemmällä paikkakunnalla 
ehkä lapsiperheet etsivät sen 
avulla sopivaa omakotitaloa.”

”Sijoittajia on asiakaskunnas-
sa paljon. Ostotoimeksiannolla 
he voivat päästä kiinni kohteisiin, 
joista eivät saisi tietoa muuten.”

Miten löydätte ostettavia koh-
teita?
”Ilmoittelemme paikallisissa leh-
dissä ja jaamme postilaatikoihin 
lappuja asiakkaiden toivomilla 
alueilla. Käytämme sosiaalista 
mediaa ja tiedotamme yrityk-
semme omilla verkkosivuilla. 
Asuntoaan myyvät ottavat mei-
hin yhteyttä, kun ovat nähneet 
hakumme.”

Nettikanavat pursuavat myytä-
viä asuntoja. Vieläkö niiden li-
säksi voi löytää ”piilossa olevia” 
kohteita myyntiin?

”Jos tietyltä alueelta on netissä 
myynnissä vaikkapa kymmenen 
kohdetta, samalla alueella on to-
dennäköisesti niiden lisäksi 5–10 
kohdetta, jotka voi olla mahdol-
lista saada myyntiin.”

Miten määrittelette välityspalk-
kion ostotoimeksiannossa?
”Aivan kuten myyntitoimeksian-
nossakin. Jos kaupat syntyvät 
ostotoimeksiannon perusteella, 
myyjä ei maksa välityspalkkiota, 
joten usein asunnon hintalappu 
ei ole aivan sama kuin se olisi jul-
kisessa myynnissä.”

Eikö välittäjä pyri hilaamaan 
asunnon hintaa ylöspäin saa-
dakseen isomman välityspalk-
kion?
”Päinvastoin – pyrkimyksenä 
on, että ostaja voisi jopa vähän 
säästää verrattuna siihen, että 
hän ostaisi vastaavan asunnon 
julkisesta myynnistä. Myyjä puo-
lestaan voi olla valmis hiukan 
tinkimään, koska pääsee kau-
poista helpolla ja vähin kustan-
nuksin.” H

Sp-Koti Aulan yrittäjä Johanna Peltonen
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S-Pankki

ASUNTOLAINAN KORKO, %
20.11.2019, 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.

LÄHDE: TALOUSTAITO

ASUNNOT

ASUNTOJEN HINNAT, KAKSIOT e/m2
KOLMEN EDELTÄVÄN KUUKAUDEN KESKINELIÖHINNAT, 
EI  S IS.  UUDISASUNTOJA. 

LÄHDE: KI INTEISTÖNVÄLITYSALAN KESKUSLI ITTO KVKL RY/
KVKL-HSP-HINTASEURANTAPALVELU 

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 marrask. 2016, 
annuiteettilaina (kk-erä muuttuu, jos lainan korko muuttuu). Marginaalina uusien 
asuntolainojen keskimarginaali nostoajankohtana. Kk-maksu ei sisällä pankin 
laskutuspalkkiota.

Esimerkkilainasta maksettu kuukausierä marraskuussa 2019:
          
Viitekorko: 3 v kiinteä Prime 12 kk euribor
Kk-erä 478 e 490 e 458 e
Lainaa jäljellä: 86 724 e 87 098 e 86 121 e

LÄHDE: SUOMEN RAHATIETO
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TALOYHTIÖN REMONTTILAINA
Lainaa hakee velaton kerrostaloyhtiö, joka tarvitsee 500 000 euron 
peruskorjausremonttiin lainarahaa 300 000 euroa. Omarahoitusosuus 
on 200 000 euroa. Laina-aika 20 v, lyhennys puolivuosittain. Vakuutena 
kiinteistökiinnitykset. Taloyhtiö pyysi tarjoukset viideltä pankilta syyskuussa 2019:

Helsinki, Oulunkylässä sijaitseva taloyhtiö
Pankki Kokonaiskorko Marginaali Viitekorko

Danske Bank 0,73 % 0,70 % Euribor 12kk
Aktia 0,81 % 0,75 % Euribor 12kk
OP Helsinki 0,83 % 0,80 % Euribor 12kk
Nordea  0,83 % 0,80 % 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 12 kk
Aito Säästöpankki 1,32 % 1,20 % Euribor 12kk

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

-0,304 %
Kahdentoista kuukauden 

euriborkorko 
lokakuussa 2019.

LÄHDE: SUOMEN PANKKI
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SÄÄSTÄMINEN

SIJOITUSRAHASTOT
Vertailussa ovat mukana rahastot sellaisista rahastoyhtiöistä, jotka ovat 
Finanssiala ry:n (FA:n) jäseniä. Muista rahastoyhtiöistä ovat mukana Suomeen 
rekisteröidyt rahastot. Kaikkia rahastoja koskevana edellytyksenä on, että rahasto 
on toiminut vähintään 3 vuotta ja rahaston minimisijoitus on enintään 5 000 euroa 
tai rahastossa on mahdollisuus kuukausisäästämiseen. Kehittyville markkinoille 
sijoittavien osakerahastojen tuottoja 31.10.2019:

Rahasto                                     Vuosituotto %  Volatiliteetti
 12 kk 3 v 5 v 12 kk

Keski- ja Itä-Eurooppaan sijoittavat
OP-Venäjä 25,6 17,2 14,7 13,6
SEB Russia Fund 30,8 17,2 13,8 13,6
Danske Invest Russia 25,8 16,9 12,1 13,8
Säästöpankki Venäjä 29,7 16,2 12,9 13,5
Nordea Venäjä 21,2 14,3 10,3 14,4

Koko maailmaan sijoittavat
Aktia Emerging Market Equity Select 15,9 10,1 6,4 14,1
EQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 18,3 8,6 6,3 13,5
Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 24,0 8,5 6,1 16,5
Säästöpankki Kehittyvät Markkinat 18,7 8,2 6,4 14,9
FIM Kehittyvät Markkinat ESG 14,8 7,2 5,1 13,2

Kaukoitään sijoittavat
Säästöpankki Aasia B 40,9 20,3 12,0 18,8
OP-Kiina 33,5 11,9 7,4 21,7
Nordea Kaukoitä A K 24,8 9,6 8,3 16,5
Nordea Kiina 22,3 9,4 8,6 18,3
Nordea 1 - Far Eastern Equity BP 24,1 9,1 7,4 17,6

Latinalaiseen Amerikkaan sijoittavat
Seligson & Co Tropico LatAm A 19,1 12,8  23,2
Nordea 1 - Latinalainen Amerikka BP 15,3 8,8 3,7 20,1
Danske Invest Latin America 14,7 4,3 3,2 17,3
SEB Latinamerikafond 6,4 4,1 2,0 19,4

Lähi-itään ja Afrikkaan sijoittavat
OP-Afrikka A -7,4 -0,9 -9,2 8,7
Nordea Uudet Kasvumarkkinat K 9,2 -2,1 -3,1 8,8

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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SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSTILIT
Tiedot kysytty 18.11.2019

Pankki Tilin nimi       Vuosikorko % Viitekorko
Balanzia* 2) Säästötili 1,00 ***
Svea Ekonomi 2) Säästötili 1,00 ***
Instabank* 6) Säästötili 0,8 Kiinteä korko
Norwegian Bank* 8) Talletustili 0,75 Vaihtuvakorkoinen
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
Evli Pankki  Käyttelytili  0,20 Kiinteä korko
OP Helsinki  Kasvutuotto 0,15 Kiinteä korko
Aktia Pankki 5) Säästötalletus 0,10 Kiinteä korko
S-Pankki 3) S-tuottotili 0,10 S-prime
Suupohjan OP 4) 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
Handelsbanken Sijoitustili 0 SHB-prime
Nordnet Bank 2) 9) Talletustili 0 Kiinteä korko

*** Pankilla oikeus muuttaa korkoa.
1) Talletusjakso 12 kk talletus 500–100 000 e, 2) Ruotsin valtiollinen talletussuoja 
enint. 100 000 e, 3) korkoportaat 0,10–0,35 %, 4) POP-pankki, 5) uudet ja vanhat 
0,10 %, 6) 0,80 % korko 100 000 e asti, Norjan talletussuoja (100 000 e 1.1.2019 
alkaen), 7) vähint. 50 e/kk tai säästössä 5 000–15 000 e, 8) Norjan talletussuoja 
(100 000 e 1.1.2019 alkaen), 9) 1.6.2018 alkaen korko 0,0 %.
*Ei sivuliikettä Suomessa. Asiakkaan tulee ilmoittaa korkotulo veroilmoituksellaan 
(ellei pankki ole sitä tehnyt).

LÄHDE: SUOMEN RAHATIETO

81,6 + 13 
mrd. €

Suomalaisilla on pan-
kissa käyttelytileillä 81,6 
mrd. euroa ja muissa tal-
letuksissa 13 mrd. euroa.
LÄHDE: SUOMEN PANKKI

OSAKEMARKKINOIDEN VUOSI

Osakerahastojen vuosituotot näyttävät nyt poikkeuksellisen hyviltä, koska 
vertailukohtana, vuoden 2018 lopulla,  kurssit olivat pudonneet.

LÄHDE: FACTSET DIGITAL SOLUTIONS  

Keskimääräistä kurssikehitystä maailmanlaajuisesti 
kuvaava MSCI World -indeksi 11/2018-11/2019. 
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OSAKESIJOITUKSET

F

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN 
tuloskaudesta jäi monelle pääl-
limmäisenä mieleen Nokian ja 
Nordean osakekurssien romah-
dukset ja osinkojen leikkaukset, 
mutta Helsingin pörssissä näh-
tiin myös onnistumisia.

Analyysiyritys Inderesin stra-
tegi ja seniorianalyytikko Juha 
Kinnunen sanoo, että heinä–
syyskuun tuloskausi oli kaksija-
koinen. Toisaalta pörssiyhtiöiden 
tuloskasvu jäi keskimäärin nolla-
tasolle, ja moni yritys jäi analyy-
tikkojen ennusteista. Toisaalta 
osakekurssit kääntyivät tulos-
kauden edetessä nousuun.

”Pahimmat pelot osoittautui-
vat tällä erää turhiksi. Mihinkään 
suureen juhlaan ei ole aihetta, 
mutta jonkinlaiseksi torjuntavoi-
toksi tuloskautta voisi kutsua”, 
Kinnunen tiivistää.

TAANTUMAN UHKA
HÄLVENI HIEMAN
Vielä alkusyksystä monet ta-
lousmittarit näyttivät yritysten 
kannalta synkiltä. Esimerkiksi 
taloussuhdanteita ennakoivat 
ja sijoittajien tarkasti seuraamat 
teollisuuden ostopäällikköin-
deksit olivat eri maissa pohja-
lukemissa.

Kinnusen mukaan osakekurs-
sien nousu lokakuun alun jäl-
keen on johtunut osittain siitä, 
että makrotaloudesta on saatu 
ainakin pieniä positiivisia merk-
kejä.

Pelko taantumasta ja huoli 
maailmantalouden kasvun hyy-
tymisestä ovat jääneet ainakin 
toistaiseksi hieman taka-alalle, 

kun esimerkiksi Yhdysvaltain ja 
Kiinan kauppakiistan ratkaisemi-
sessa on päästy ainakin neuvot-
telupöytään. Brexit-ratkaisukin 
lykkääntyi jälleen kerran.

”Myös keskuspankkien en-
tistä vahvemmat elvytystoimet 
ovat tukeneet osakemarkkinoi-
ta.”

Kinnusen mukaan Helsingin 
pörssissä kolmatta vuosineljän-
nestä leimasivat isot erot yhtiöi-
den välillä jopa saman toimialan 
sisällä. Esimerkiksi konepajoilla 
tuloskausi oli kokonaisuudes-
saan kohtuullinen, mutta yritys-
ten välillä oli paljon hajontaa.

Kone ja Valmet menestyivät 
erinomaisesti, kun taas Wärtsi-
län tulos ja yhtiön esittämät tu-
levaisuudennäkymät olivat isoja 
pettymyksiä.

Rakennusalalla suunta oli 
yleisesti ottaen alaspäin, mutta 
poikkeuksiakin löytyi. Lehdon 
ja SRV:n tulosvaroitusten vasta-
painoksi YIT:llä menee edelleen 
kohtalaisesti.

Niin sanotut defensiiviset eli 
suhdanteista riippumattomat yh-
tiöt pystyivät tekemään edelleen 
hyvää tulosta. Kauppakonserni 
Kesko ja teleoperaattori Elisa 
olivat tästä esimerkkejä.

YRITYKSILTÄ ODOTETAAN
TULOSPARANNUKSIA
Kinnunen arvioi, että tilanneku-
va ja tunnelmat ovat Helsingin 
pörssissä nyt pitkälti samat kuin 
muissakin Euroopan ja Yhdys-
valtain pörsseissä.

”Ensi vuoden odotukset yri-
tysten tuloskasvusta ovat kovat 

kaikilla markkinoilla. Helsingissä 
tulosparannuksia odotetaan jo 
tämän vuoden viimeisellä nel-
jänneksellä.”

Tämän hetken ennusteiden 
mukaan pörssiyhtiöiden odo-
tetaan palaavan ensi vuonna 
yleisesti tuloskasvun tielle. Ensi 
vuodelle analyytikot ennustavat 
keskimäärin noin kymmenen 
prosentin tuloskasvua molem-
min puolin Atlanttia.

”Kymmenen prosentin tulos-
kasvuodotus tuntuu tosin olevan 
ennusteiden normaalitaso vuo-
desta tai taloustilanteesta riip-
pumatta. Usein on käynyt niin, 
että analyytikot arvioivat tulevaa 
vuotta liian optimistisesti ja jou-
tuvat sitten laskemaan ennus-
teitaan vuoden kuluessa. Tämä 
kertoo osaltaan ennustamisen 
vaikeudesta.”

Optimistisen näkemyksen 
mukaan yritysten tuloskunto pa-
ranisi, kun epävarmuuden hellit-
täessä hieman yritykset alkaisi-
vat taas investoida. Ja jos kulut-
tajamarkkinatkin vetävät, talous 
kasvaisi kohtuullisesti myös ensi 
vuonna.

”Epävarmuus on kuitenkin 
edelleen suurta. Maailmantalo-
uteen ja yritysten tuloskasvuun 
liittyvät huolet ovat hälvenneet, 
mutta eivät ole suinkaan pois-
tuneet.”

ARVOSTUSTASO
HIEMAN KOHOLLA
Kinnusen arvion mukaan osak-
keiden arvostustaso on Hel-
singin pörssissä hieman kohol-
la, mutta mitenkään hälyttävän 

korkea se ei ole. Nykyistä tasoa 
tukee historiallisen matala kor-
kotaso. Kun korkomarkkinoilta 
ei saa tuottoa, monille sijoittajil-
le osakkeet ovat edelleen ainoa 
järkevä vaihtoehto.

”Osakekurssien mahdollinen 
nousu kuitenkin edellyttäisi, että 
yritysten tuloskasvu pysyy nou-
sujohteisena. Yleinen talousti-
lannekaan ei saisi ainakaan hei-
kentyä.”

Kinnusen mukaan osakekurs-
sien laskukin on mahdollinen, 
jos yritykset jäävät merkittävästi 
tuloskasvuodotuksista. Vuoden 
viimeisen neljänneksen tulos-
kaudella pörssien suuntaa mää-
rittävät pitkälti yhtiöiden tulos-
ohjeistukset vuodelle 2020, sillä 
ne vaikuttavat oleellisesti myös 
tuloskasvuennusteisiin.

”Ennusteiden mahdollisilla 
tarkistuksilla on iso vaikutus, 
ovatko osakkeiden arvostusta-
sot yleisesti kestävät. Indeksita-
solla Helsingin pörssin riski-tuot-
to-suhde ei ole tällä hetkellä 
houkutteleva. Sen vuoksi yksit-
täisten osakkeiden poiminta on 
tärkeää myös jatkossa.”

Joko nyt on käsillä
kasvukäänne?

Päättynyt tuloskausi oli Helsingin pörssissä pelättyä parempi. 
Juhliin ei ole syytä, mutta epävarmuudesta huolimatta yritysten tuloskasvu 

voi kääntyä loppuvuonna taas ylöspäin.
T E K S T I :  M A T T I  R E M E S
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Sampo putosi floppaajaksi
Analyysiyritys Inderesin poiminnat kolmannen vuosineljänneksen 

onnistumisista ja pettymyksistä Helsingin pörssissä.
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PETTYMYKSET
Nokia
Verkkoyhtiön tulos oli kohtalainen, mutta 
yhtiö joutui muuttamaan arviotaan kannatta-
vuuden kehittymisestä tuntuvasti huonom-
maksi. Samalla meni sijoittajien luottamus. 
Raju kurssilasku oli hyvin perusteltu.

Wärtsilä
Laivamoottoreita ja voimaloita valmistavalta 
yhtiöltä tuli jo aiemmin tulosvaroitus, mutta 
tulos heikkeni odotettuakin enemmän. Ti-
lauskertymä laski 29 prosenttia vuoden ta-
kaisesta, kun asiakkaat eivät investoi eten-
kään voimaloihin.

Sampo
Finanssikonserni päätyi poikkeuksellisesti 
floppaajien joukkoon. Yhtiön ylpeydenai-
he on ollut koko ajan nouseva osinkokäyrä, 
mutta nyt se joutuu tinkimään selvästi osin-
kojen tasosta. Taustalla ovat ongelmat Nor-
deassa, josta Sampo omistaa viidesosan.

Finnair
Heinä–syyskuun lomakausi on lentoyhtiölle 
tärkeä, mutta tulos oli pettymys verrattuna 
edellisvuoteen ja odotuksiin. Kannattavuutta 
painoivat muun muassa polttoainekustan-
nusten nousu ja valuuttakurssien muutokset.

Aspo
Monialayhtiön tulos jäi selvästi odotuksista. 
Pettymys oli laaja-alainen ja kattoi kaikki ty- 
täryhtiöt. Yhtiön tulosparannus on realisoitu-
nut vuoden aikana selvästi odotuksia hitaam-
min pääosin sisäisten ongelmien vuoksi.

KUVIOIDEN LÄHDE: FACTSET DIGITAL SOLUTIONS

ONNISTUJAT
Revenio
Silmänpaineen mittauslaitteita valmistavan 
yhtiön tulos ylitti odotukset. Se kertoo, että 
nykyinen tuotevalikoima on erittäin kilpailu-
kykyinen. Myös tuore yrityskauppa Italiassa 
on edennyt hyvin.

Hoivatilat
Päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä koulujen 
rakennuttaja ja vuokraaja teki tammi–syys-
kuussa erittäin hyvän ja odotuksia parem-
man tuloksen. Marraskuussa belgialainen 
pörssiyhtiö teki yhtiöstä ostotarjouksen.

Kamux
Käytettyjen autojen kauppaketju ylitti jäl-
leen odotukset, ja liikevaihto kasvoi peräti 
30 prosenttia. Yhtiön markkinaosuus kas-
vaa samaan aikaan kun moni kilpailija käy 
yt-neuvotteluja.

Harvia
Sauna- ja spa-tuotteita valmistava yhtiö ker-
toi ennakoituakin kovemmasta kasvusta. 
Vahva veto ei perustu hokkuspokkustemp-
puihin, vaan pitkäjänteiseen työhön, maan-
tieteelliseen laajentumiseen sekä tuottavuu-
den jatkuvaan parantamiseen.

Kone
Hissiyhtiö peittosi ennusteet mennen tullen 
ja julkaisi vahvan osavuosituloksen. Tilaus-
kertymä kasvoi lähes kymmenen prosenttia. 
Yhtiö näyttää menestyvän vaikeammassakin 
markkinatilanteessa.

EUROA

EUROA

EUROA

EUROA EUROA EUROA
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Pähkäile osakkeita,
älä palkkioita

Meillä et törmää pikatarjouksiin tai jäsenetuihin, vaan 
edullinen hinta on kaikille sama. Osakesäästäjämme saavat 
joka kuukausi yhden päivän, jolloin kaupankäyntipalkkio on 
enintään euron per kauppa. Sen nimi on Osakesäästöpäivä, 
yksi monista hyvistä syistä avata Osakesäästötili Nordealla.

Osakesäästötili on täällä, ja
me teimme sen hinnoittelusta 

mahdollisimman selkeää ja avointa.

Tutustu hintoihimme
nordea.fi /osakesäästötili

Avaa 
Osakesäästötili 

jo 10.12.
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JOS OMAT 
MUISTUTUKSET 

EIVÄT AUTA, 
PERINTÄTOIMISTON 

YHTEYDENOTTO 
USEIN TEHOAA.

tt11_19s40-43yritys_perintä.indd   40 28.11.2019   15.36



TALOUSTAITO  11 | 2019  

41

NOIN PUOLET SUOMALAISISTA yrityksistä 
kertoo käyttävänsä perintätoimistoa suo-
jautuakseen maksuviiveiltä. Perinnän li-
säksi 38 % suomalaisista yrityksistä ker-
too tarkistavansa luottotietoja, kertoo 
perintäpalvelukonserni Intrumin Euroo-
pan maksutaparaportti. 

Moni yrittäjä nielee kuitenkin luotto-
tappion ryhtymättä perintään lainkaan. 
Vielä harvempi on varautunut luottoris-
keihin miettimällä toimintatapaa saata-
vien perimiseksi, ennen kuin ensimmäi-
nen saatava jää kassasta puuttumaan.  

”Tärkeimmät keinot luottotappioiden 
välttämiseksi ovat luottotietojen tarkis-
tus, perintätoimiston käyttö ja laskura-
hoitus sekä erityisesti maksuhäiriöisen 
asiakkaan tapauksessa ennakkomaksu. 
Luottotiedot voi tarkistaa myös kulutta-
ja-asiakkaalta silloin, kun tuote tai palvelu 
myydään velaksi”, ohjeistaa Tiina Toivo-
nen, Suomen Yrittäjien lainsäädäntö-
asioiden päällikkö.  

Ehkäise luottotappioita
● Tarkista luottotiedot
● Käytä perintätoimistoa
● Laskurahoitus
● Ennakkomaksu

Laskurahoitus tarkoittaa myyntisaata-
vien ”myymistä” eli ulkoistamista lasku-
rahoittajalle. Rahoittaja voi kirjaimelli-
sesti vain rahoittaa laskun siihen asti, kun 
se on maksettu. Tällöin riski säilyy alku-
peräisellä laskuttajalla. Vaihtoehtoisesti 
rahoittaja voi ostaa laskun ja kantaa itse 
riskin sen kotiuttamisesta. 

Riskihallintaa on myös 
ison ja pitkäkestoisen 
työn laskuttaminen vai-
heittain työn edetessä. 
Näin esimerkiksi raken-
nusalalla tehdään. 

Näin peritään 
saatavia

Jos asiakas jättää laskun maksamatta, 
viivästyneen maksun perään kannattaa 
aina ensin soittaa henkilökohtaisesti. 
Kysehän saattaa olla aidosta unohduk-
sesta tai varsinkin pienessä yrityksessä 
sisäisestä tietokatkoksesta. 

Seuraava askel on kirjallinen 
maksumuistutus.

Mikäli maksumuistutus ei tehoa, 
lähetetään perintäkirje. 

Muistutuksen lähettämisen ja perinnän 
voi hoitaa itse tai käyttää perintätoimis-
toa. Jos oma soitto ja muistutuskirje eivät 
saa asiakasta maksamaan, perintätoimis-
ton yhteydenotto yleensä auttaa.

Millainen 
perintätoimisto?

Perintää tarjoavia yrityk-
siä on monenlaisia. Osa il-
moittaa keskittyvänsä ni-
menomaan perintään, osa 
laajemmin laskutukseen tai 
rahoitukseen. Osa toimis-
toista on keskittynyt vain 
yritysasiakkaiden perin-
tään, toiset hoitavat myös 

kuluttajaperintää.
Osa on suuria kansainvälisiä konser-

neja, osa pieniä paikallisia. Myös monet 
asianajotoimistot hoitavat perintää. 

Perintäpalveluja tarjoavat jopa ohjel-
mistotalot ja teleoperaattorit. Niiden rat-
kaisut perustuvat kuitenkin taloushallin-
non ja tietoliikenteen automaatioon ja 
soveltuvat isoille ja paljon laskuttaville 
yrityksille. 

Apuvoimia 
saatavien 
perintään

Aina asiakas ei maksa ajoissa. Pienen yrityksen talous joutuu 
silloin koville. Miten luottoriskeihin voisi varautua?

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

MONI YRITTÄJÄ 
NIELEE LUOTTO-
TAPPIOT HILJAA

ITSEKSEEN.

F

1

2

3
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Perintäpalveluita tarjoavat 
yritykset myös veloittavat 
palveluistaan eri tavoin:

●  kaikki tai suurin osa maksuista 
kerätään velalliselta, tai
●  asiakasyritykseltä veloitetaan 
vuosimaksu, tai
●  jos perintä epäonnistuu, palvelusta 
ei laskuteta lainkaan.

ESIMERKKEJÄ HINNOISTA:

Vuodesta 1989 toiminut perheyri-
tys Perintäritari Oy ilmoittaa peri-
vänsä kulut omalta asiakkaaltaan 
vain silloin, kun perintä onnistuu ja 
vasta siinä vaiheessa, kun saatava 
on saatu. Palkkio on 1–10 prosenttia 
mutta vähintään 25 euroa kotiutetta-
vasta saatavasta. Yrityksen verkkosi-
vuilla on myös laskuri, jolla voi haa-
rukoida saatavansa perintäkuluja. 

Intrumin pikaperinnän perusmaksu 
on 45 euroa ja se veloitetaan myös 
siinä tapauksessa, että asiakas kiis-
tää velan. Onnistuneesta perinnästä 
veloitetaan lisäksi 45 euron palve-
lumaksu. Pikaperintäpalvelu on tar-
koitettu yksittäisen laskun perintään 
sellaisille asiakkaille, joilla ei ole vuo-
sisopimusta Intrumin kassa. Pikaisen 
siitä tekee se, että laskun voi lähet-
tää perittäväksi ilman vuosisopimus-
neuvotteluita. 

Molempien yritysten esimerkkihinnat 
ovat ilman arvonlisäveroa.

Perintätoimistoa valitessa kannattaa kiin-
nittää huomiota paitsi hinnoitteluun, 
myös toimiston toimintatapoihin. Jolle-
kin voi sopia kumppani, joka keskittyy 
kirjeiden lähettämiseen. Toinen taas ar-
vostaa henkilökohtaista kontaktia asiak-
kaisiinsa. Kannattaa siis miettiä, miltä 
perintätoimiston otteet tuntuvat asiak-
kaasta. Kertaluonteinenkin asiakas saat-
taa helposti jakaa kokemuksensa somessa. 

Perintä puree
”Varsinkin yritykset suhtautuvat perin-
tään pääosin vakavasti ja maksavat las-
kunsa yleensä jo ennen tratalla uhkaa-
mista”, kertoo Tiina Toivonen.  

Tratta eli julkisuusuhkainen maksuvaa-

timus on maksukehotus, joka voidaan lä-
hettää sen jälkeen, kun yritykselle on an-
nettu maksumuistutus.

Jussi Saarijärven, Perintäritari Oy:n 
toimitusjohtajan mukaan ylivoimaisesti 
suurin osa velallisista suhtautuu heidän 
soittoonsa myönteisesti: ”Myös maksu-
vaikeuksien kanssa kamppailevat yrityk-
set ovat usein huojentuneita voidessaan 
puhua asiasta.” Perintätoimistolle voi olla 
helpompaa kertoa vaikeuksistaan kuin 
ehkä jo tutuksi tulleelle yrittäjäkollegalle, 
jolle on jäänyt velkaa. Ratkaisu on yleensä 
yhdessä laadittu maksusuunnitelma. 

Jos kyseessä on unohdus tai tietokat-
kos, perittävä on luonnollisesti tyytyväi-
nen, että häneen otetaan yhteyttä ennen 
kuin perintäkulut nousevat suuriksi. Aina 
perintätoimistosta tulevaan puheluun ei 
tosin vastata.

Koska lasku menee 
ulosottoon?
Vapaaehtoisen perinnän tavoitteena 
on saada asiakas suorittamaan saa-
tava kokonaisuudessaan joko kerta-
suorituksena tai maksusopimuksel-
la. Vapaaehtoisen perinnän keinoja 
ovat kirje-, puhelin- ja trattaperintä. 

Jos velkoja ei saa perittyä velkaa 
velalliselta vapaaehtoisesti, velka 
voidaan periä oikeudellisesti. Oikeu-
dellisessa perinnässä käräjäoikeu-
desta haetaan haastehakemuksella 
tuomiota, jolla asiakas velvoitetaan 
maksamaan velka. Tuomiosta seuraa 
maksuhäiriömerkintä luottotietoihin 
ja velka siirtyy ulosottoon.

Miksi laskuja ei 
makseta?

Maksamatta jättäminen 
johtuu Intrumin 
maksutaparaportin mu-
kaan yleensä joko
● yrityksen maksu-
vaikeuksista, 
● tahallisesta 
viivyttelystä tai 
● järjestelmien 
tehottomuudesta. 

Tahallisella viivyttelyllä py-
ritään ehkä lykkäämään laskua yli tilikau-
den tai vuosineljänneksen.

Järjestelmien tehottomuus tarkoittaa 
käytännössä usein tietokatkosta yrityk-
sen sisällä. Lasku ei liiku vaikkapa asiatar-

kistajalta laskun hyväksyjälle tai hyväksy-
jältä ostoreskontraan tai tilitoimistolle.

Maksuvaikeudet, tahallinen viivyttely ja 
järjestelmien tehottomuus osoittautuivat 
kyselyssä kukin suurin piirtein yhtä ylei-
seksi syyksi. Joidenkin selvitysten mu-
kaan tahallinen viivyttely on syynä jopa 
puoleen yritysten maksuviiveistä. 

Tratta tehoaa
Perintätoimistot hoitavat yritysasiak-
kaiden perinnässä käytettävää tratta-
perintää. Tratalla kehotetaan velallista 
maksamaan erääntynyt saatava, mikäli 
velallinen ei halua tietoa maksamatta jät-
tämisestä julkiseksi ja luottotietorekiste-
riin merkittäväksi.

Tratan tarkoitus on siis toimia pelot-
teena velalliselle, joka haluaa pitää luot-
totietonsa puhtaana. Sitä saa käyttää vain 
selvien ja riidattomien erääntyneiden saa-
tavien perimiseksi. 

Perintätoimistoa tarvitaan myös silloin, 
kun perintä kohdistuu ulkomaiseen yri-
tykseen. Paikallisen lainsäädännön, ta-
pojen ja käytäntöjen tuntemus vaatii niin 
paljon paikallistuntemusta, että perinnän 
hoitaa yleensä suomalaisen yhtiön paikal-
linen kumppani tai ison konsernin paikal-
linen yksikkö. 

Perintätoimistot hoitavat myös jälkipe-
rintää. Jälkiperinnästä puhutaan, kun saa-
tavia halutaan periä senkin jälkeen, kun 
ne on jo kirjattu luottotappioksi.  

Kuluttajalle ja yritys- 
asiakkaalle eri säännöt 

Perintään vaikuttaa merkittävästi se, pe-
ritäänkö maksua kuluttajalta vai yrityk-
seltä. Kuluttaja-asiakkaan maksamatta 
jättämien saatavien perintää säädellään 

laissa yksityiskohtaisemin 
kuin yritykseltä perittäviä 
saatavia. Eroja on muun 
muassa perintäkuluissa ja 
-ajoissa. 

Kuluttajan perintäkulut: 
Mikäli yritys perii saatavaa 
kuluttaja-asiakkaalta itse, 
kirjallisesta maksumuistu-
tuksesta voi periä enintään 
viiden euron suuruisen mak-
sumuistutuskulun, kunhan 
maksumuistutus lähetetään 

aikaisintaan 14 päivää eräpäivän jälkeen.
 Mikäli yritys jatkaa maksumuistutuk-

sen jälkeen perintää itse, saa perintäkir-
jeestäkin veloittaa enintään viisi euroa. 

TAHALLINEN 
VIIVYTTELY 
ON SYYNÄ 

JOPA PUOLEEN 
YRITYSTEN 

MAKSUVIIVEISTÄ. 
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rasto (AVI), johon velallinen voi ottaa 
yhteyttä, mikäli perintäkulut tuntuvat 
kohtuuttomilta. 

Hyvää perintätapaa pyrkii vaalimaan 
Suomen Perimistoimistojen Liitto.

Millainen asiakas jättää 
maksamatta?

Riskiasiakkaiden ennakoiminen on alan 
asiantuntijoiden mukaan vähintäänkin 
vaikeaa, jos ei mahdotonta. ”Ainakaan 
yrityksen koon, iän tai toimialan perus-
teella ei pysty ennakoimaan riskiasiak-
kaita”, toteaa Tiina Toivonen. 

Samaa mieltä on Jussi Saarijärvi. ”Hä-
lytyskellojen pitäisi soida kuitenkin sil-
loin, jos yrityksen toimintatapaan ei 
kuulu luotolla myynti, mutta asiakas ha-
luaa silti ostaa luotolla.”

Hän kehottaa seuraamaan myös alan 
yleistä suhdannekehitystä. Mikäli esimer-
kiksi rakennusalalla suhdanne yleisesti Mitä laskurahoitus 

maksaa?
● Rahoittajan perimä provisio 30 päi-
vän maksuajan laskulta on suurusluo-
kaltaan 1–1,5 prosenttia laskun sum-
masta. Provisio kasvaa, kun maksuai-
ka pitenee. Hintaan vaikuttavat lisäksi 
asiak kaan koko ja loppuasiakkaat. 

● Perintäkulut laskutetaan erikseen.

● Laskurahoitusta käytetään lähinnä 
yritysten välisessä kaupankäynnissä. 
Esimerkiksi Intrum ei rahoita kuluttaja-
laskuja. 

MYYNTISAATAVIEN RAHOITUS eli laskurahoitus 
on yksi viime vuosina nopeasti suosiota 
kasvattanut käyttöpääomarahoituksen 
muoto. Pisin rahoitettava maksuehto on 
tyypillisesti 90 vuorokautta. 

Myyntisaatavien rahoitus tarkoittaa sitä, 
että rahoituslaitos myöntää luottoa myyn-
tisaatavia vastaan ja tilittää asiakkaalle 
laskun summan kokonaisuudessaan 1–2 
päivän sisällä vähennettynä rahoituspro-
visiolla. 

Factoring-sanaa käytetään yleisesti ku-
vaamaan mallia, jossa myyjä saa myynti-
saatavia vastaan 80-prosenttisen rahoi-
tuksen rahoituslaitokselta. Loput 20 pro-
senttia tilitetään, kun tilaaja on maksanut 

suorituksen. 
Saatavien ostaminen: harvinaisempaa 

on, että rahoitusyhtiö ostaa saatavat koko-
naan pois myyjän taseesta, jolloin se myös 
kantaa luottotappioriskin.  

Laskurahoittaja hoitaa tyypillisesti las-
kujen muodostuksen ja välityksen, valvoo, 
että laskut tulevat maksetuiksi, lähettää tar-
vittaessa maksumuistutuksen ja hoitaa pe-
rinnän. Palvelua tarjoavat sekä perinteiset 
pankit ja rahoituslaitokset että perintätoi-
mistot ja laskutukseen tai erityisesti jopa 
laskurahoitukseen erikoistuneet yritykset. 
Tunnetuimpia laskurahoittajia on Suomes-
sa Intrum Rahoitus Oy. 

”Laskurahoituksen käyttö on kasvanut 

Euroopassa viimeisen 10–15 vuoden aika-
na noin 10 prosentin vuosivauhtia”, kertoo 
Arto Haukka, Intrum Rahoituksen Suomen 
maajohtaja. Eniten käyttäjäkunnassa on 
kasvanut suurten yritysten määrä. 

Laskurahoitus sopii Haukan mukaan 
kaiken kokoisille yrityksille yhden hen-
gen yrityksistä pörssiyhtiöihin. Se kom-
pensoi pitkien maksuaikojen aiheutta-
mia haasteita kassanhoidolle varsinkin 
silloin, kun toiminta on kausiluontoista. 
Laskurahoitus auttaa myös tilanteessa, 
jossa yritys myy isoja toimituksia, jotka 
vaativat suuria investointeja, mutta jossa 
rahat asiakkaalta saadaan vasta toimituk-
sen jälkeen. H

Laskurahoituksesta saa luottoa saatavia vastaan

VIIVÄSTYNEEN 
MAKSUN PERÄÄN 

KANNATTAA AINA ENSIN 
SOITTAA ITSE.

heikkenee, todennäköisesti rakennusalan 
yritysten maksuvalmiuskin heikkenee.

Näkemystä siitä, ettei riskiasiakasta 
pysty ennakoimaan iän, koon tai toimi-
alan perusteella, vahvistaa Suomen Yrit-
täjien Pk-yritysbarometri -kysely 2/2019. 
Sen mukaan voimakkaasti kasvuhakuisilla 
yrityksillä ei ole maksuvaikeuksia oleelli-
sesti enempää kuin muilla pk-yrityksillä. 
Myöskään vähemmän aikaa toimivilla yri-
tyksillä ei ole ollut viime aikoina merkit-
tävästi enempää maksuvaikeuksia kuin 
pidempään toimineillakaan.   

Suuremmilla yrityksillä on kuitenkin 
useammin haluja venyttää maksuaikoja. 
Keskimääräinen maksuaika on Suomessa 
kuluttaja-asiakkaille 12 ja yrityksille 20 
päivää. Käytännössä keskimääräiset mak-
suajat ovat pari päivää tätä pidemmät. 

Maksuehtolain mukaan maksuaika elin-
keinonharjoittajien välisissä saatavissa 
saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on so-
vittu. Monet pienyrittäjät kuitenkin ker-
tovat erityisesti suurten yritysten nou-
dattavan 30 päivää pidempiä maksuaikoja 
yksipuolisesti. Maksuajat saatetaan ve-
nyttää jo 120 päiväksi, mikä voi aiheut-
taa pienyritykselle jopa palkanmaksuon-
gelmia. Suomen Yrittäjät ajaa maksulain 
tiukentamista tältä  osin. H

Yrityksen perintäkulut: Jos asiakkaana 
on yritys, joka ei ole maksanut laskuaan 
eräpäivänä, EU:n maksuviivästysdirek-
tiivi mahdollistaa 40 euron vakiokor-
vauksen laskuttamisen. Edellytyksenä on 
maksun viivästyminen siten, että velko-
jalla on oikeus myös viivästyskorkoon. 

Tavallinen käytäntö on lähettää kirjal-
linen maksumuistutus seitsemän päivää 
laskun erääntymisen jälkeen ja perintä-
kirje viimeistään kuukausi erääntymisestä.

Lain mukaan yrityssaatavien perin-
nässä velallisen on korvattava perinnästä 
aiheutuvat kohtuulliset kulut, mutta ku-
luille ei ole säädetty tarkkoja enimmäis-
määriä. Kohtuullisuuden arvioinnissa 
otetaan huomioon erityisesti saatavan 
suuruus ja perinnän työmäärä. Perintä-
toimea valvoo Suomessa aluehallintovi-
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LASKUTTAMINEN.
YRITTÄJÄN PARASTA AIKAA.

www.brang.fi 

OTA YHTEYTTÄ MONAAN TAI ARTOON, 
NIIN JUTELLAAN TARKEMMIN.

Mona Haataja: 0500 711 619
Arto Kallio: 050 300 4417

Olitpa sitten laskuja lähettävä tai niiden kanssa painiva, tästä alkaa parempi päivä. Brangin kanssa 
voit nykyaikaistaa laskutuksesi ja saatavien hallinnan vain 48 tunnissa, ilman pitkiä IT-projekteja. 

Liiketoimintasi kehittyy heti ja pysyvästi neljällä tavalla.

SAATAVIEN
NOPEAMPI 

KIERTO

LUOTTO-
TAPPIOIDEN 

VÄHENTYMINEN

KIINTEIDEN 
KULUJEN 

LASKU

MAHDOLLISTAA
MYYNNIN
KASVUN
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Tähtien sodan huumaa

PENTTI AVOMAA
KIRJOITTAJA ON SIJOITUS- 
JA KERÄILYMARKKINOIDEN 
ASIANTUNTIJA.
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Varsin korkealle noteerattiin 
Bukowskisin Star Wars -erikois-
huutokaupassa myös tämä 
avaamaton paketti nimeltään 
Nikto POTF 92 back AFA75 
EX+/NM, Kenner 1985. Siitä 
maksettiin huutomaksuineen 
noin 4 500 euroa.

LEGENDAARINEN animaatioelo-
kuva Star Wars (Tähtien sota) 
jatko-osineen samoin kuin 
Star Trek -televisiosarja ovat 
synnyttäneet melkoisen oheis-
tuotetulvan keräilyesineitä. 

Keräilymielessä suurin osa 
esineistä on lähes arvotonta 
krääsää, mutta harvinaisim-
mat eli halutuimmat tavarat 
maksavat useita tuhansia eu-
roja – kalleimmat jopa satoja 
tuhansia.

Suurin osa näistä oheis-
tuotteista on nyt kuitenkin 
paljon halvempia kuin joskus 
15–20 vuotta sitten. Toisaalta 
esimerkiksi alle kahdella eu-
rolla aikoinaan myydystä 
Jawa-hahmosta on maksettu 
huutokaupassa 11 000-ker-
tainen summa, kun figuurin 
päällä on ollut tosi harvinai-
nen vinyyliviitta. 

Kukaan ei osannut etukä-
teen arvata, mihin tuottee-
seen olisi kannattanut sijoit-
taa. On leluja, vuodevaatteita, 
kirjoja, musiikkia, eloku-
vapostereita ja videopelejä. 
Ostajan kannattaakin miet-
tiä mieluummin, millaisen ko-
koelman haluaisi kerätä kuin 
mitä kannattaisi ostaa sijoi-
tusmielessä. 

Ensimmäinen 
huutokauppa

Tähtien sota on yhdysvaltalai-
sen George Lucasin luoma 
elokuvasarja, jonka ensim-
mäinen osa sai ensi-iltansa 
vuonna 1977. Se oli menes-
tys, joka poiki niin jatko-osia 
kuin myös esimerkiksi yli 120 
videopeliä. 

Suuresta suosiosta on osoi-
tuksena muun muassa se, että 
Suomessakin on julkaistu 
oma Tähtien sota -tietosana-
kirja Jedipedia. Siinä on lähes 
7 000 artikkelia. 

Star Trek on 79-osainen yh-

dysvaltalainen scifi-televisio-
sarja, jota tuotettiin vuosina 
1966–1969. Liian pienten kat-
sojalukujen vuoksi lopetettu 
sarja sai myöhemmin kansain-
välisen kulttimaineen, ja myö-
hemmin tehtiin lisää tv-sar-
joja ja liuta elokuvia.

Ensimmäisen virallisten 
Star Trek -esineiden huuto-
kaupan järjesti Christie´s 
New Yorkissa vuonna 2006. 
Peräti yhdeksän myyntikoh-
detta nousi yli 100 000 euron 
hintaan. Näiden joukossa oli 
tohtori McCoyn avaruuspuku, 
joka huudettiin noin 150 000 
eurolla.

Varo väärennöksiä

Koska jotkut Star Wars/Star 
Trek -esineet ovat nousseet 
todella arvokkaiksi, väärentä-
jätkin ovat haistaneet hyvän 
huijausmahdollisuuden.  Yksi 
huomiota herättävimmistä 
vilppiesineistä oli valosapeli, 
jota kaupattiin kalifornialai-
sessa huutokaupassa alkupe-
räisenä Star Wars -elokuvan 
Luke Skywalkerin sapelina. 
Myyntihinnaksi arvioitiin jopa 
lähes 200 000 euroa.

Keräilijäyhteisö esitti kui-
tenkin vahvat epäilyt sapelin 
alkuperästä, ja se jouduttiin 
vetämään pois huutokaupasta. 

Aiemmin on vastaava ja var-
mas ti aito myyty lähes 450 000 
eurolla.

Hollywood-esineistöön eri-
koistunut yhdysvaltalainen 
Julien´s Auction on myynyt 
huutokaupassaan Kapteeni 
Kirkin laserkiväärin. Huuto-
maksuineen se nousi lähes 
300 000 euroon. Kivääri on 
tehty puusta ja maalattu sini-

Bukowskisilla oli keväällä erityi-
nen Star Wars -keräilyesineisiin 
liittyvä huutokauppa, jossa myy-
tiin mm. tämä ”STAR WARS, 
Power of the Force, Yak Face, 
UK graders Y80%, Kenner F/C 
92 BK”, vuodelta 1985. Se oli 
alkuperäispakkauksessaan. 
Kuudesta kilpahuutajasta kolme 
luopui kisasta 1 500 euron koh-
dalla. Voittaja maksoi löydös-
tään huutomaksuineen lähes 
6 000 euroa.

vihreällä metallivärillä.
Tähtien sota -elokuvissa 

esiintynyt astromekaanikko-
droidi R2-D2 huutokaupattiin 
vuonna 2017 peräti 2,6 mil-
joonan euron hintaan.

Lisenssituote 
vai ei?

Elokuvan oheistuotteiden 
kauppa käynnistyi vuonna 
1977. Ensin ehtivät lisens-
sittömien tuotteiden tekijät, 
jotka loihtivat erilaisia valo-
sapeleita ja avaruuslaivoja. 
Vähitellen kuitenkin käyn-
nistyi lisensoitujen, ”viral-
listen” tuotteiden valmis-
tus. Vuoden 1978 loppuun 
mennessä elokuvan hahmo-
jen myynti alkoi toden teolla. 
Niitä myytiin tuona vuonna jo 
yli 26 miljoonaa.

Vuoteen 1985 mennessä 
pelkästään elokuvahamoja oli 
myynnissä 93 erilaista, ja kap-
palemääräinen myynti nousi 
300 miljoonaan. Vain yksi – 
Yak face – oli myynnissä pel-
kästään Euroopassa ja Aa-
siassa. Niinpä siitä on tullut 
keräilyharvinaisuus, jonka 
hinta nousee tuhansiin eu-
roihin.H
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■ Niina asuu talossa. Vaunuissa 
on hänen pieni Enni-vauvansa.
■ Ulko-ovesta on helppo kulkea, 
kun avaimen tunnisteella saa 
oven avautumaan automaattisesti.

■ Veikko on talon huoltomies.
■ Hän liikkuu avaimellaan 
huoltotiloissa ja yleisissä 
tiloissa kello 8–16 välillä.

■ Rosvo kävisi mielellään 
talossa varkaissa.
■ Hän ei pääse millään 
avaimella sisään, koska 
hävinneet tai palauttamatta 
jätetyt avaimet on mitätöity.

■ Tytti on tulossa 
kotiin koulusta. 
Hänen avaimensa on 
kadonnut matkalla.
■ Avain voidaan 
mitätöidä verkon 
kautta. Tytti saa 
uuden avaimen.

■ Olli on talon 
asukas. Hänellä 
on saunavuoro 
lauantaisin.
■ Hän pääsee 
avaimellaan 
saunatiloihin 
omalla vuorollaan 
kello 20–21.
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Älylukot 
tulevat 

Kukapa haluaisi kotiinsa kutsumattomia 
vieraita? Kun lukitus uusitaan digitaaliseksi, 

asumisen turvallisuus kasvaa. Avaimella 
pääsee sisään juuri oikeaan aikaan ja oikeaan 

paikkaan. Vääriin käsiin joutuneet avaimet 
saadaan pois käytöstä.

T E K S T I :  V E S A  Y L Ä - J Ä Ä S K I  / /  K U V A T  E R I C  L E R A I L L E Z

■ Isabel on matkailija. Hän on vuokrannut 
talosta Airbnb-asunnon viikonlopuksi.
■ Isabel on saanut puhelimeensa 
avainkoodin, joka on voimassa 
perjantaista sunnuntaihin.

■ Mervi on lähihoitaja. 
Hän on tulossa 
kotihoitokäynnille.
■ Hänellä on avainkoodi 
älypuhelimessa. Koodi 
toimii kello 9–18 välillä.
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DIGITAALISILLA LUKITUSJÄRJESTELMILLÄ 
tavoitellaan parempaa asumisen laatua 
ja kustannussäästöjä. 

Jos perinteisen mekaanisen lukon 
avain katoaa, huoneiston lukko voidaan 
joutua sarjoittamaan uudestaan. Asu-
kas saa uudet avaimet ja kulut ovat vä-
hintään satoja euroja. Muitakin harmeja, 
riskejä ja kuluja tulee, kun kadonneella 
avaimella pääsee myös porraskäytävään 
ja yhteisiin tiloihin, esimerkiksi kellariin 
ja varastoon. 

Entä jos älyavain joutuu teille tiety-
mättömille tai entinen asukas ei sitä pa-
lauta? Avain lakkaa toimimasta, kun se 
yksinkertaisesti mitätöidään. Vahingot 
rajoittuvat hyvässä lykyssä 30 euron hin-
taiseen kadonneeseen avaimeen. Muut 
avaimet toimivat turvallisesti kuten en-
nenkin. 

Yleinen turvallisuus sekään ei vaa-
rannu. Tieto mitätöinnistä näet saadaan 
alaovien lukkoihin jopa saman tien net-
tiyhteyden kautta. Älykkään järjestelmän 
avaimet levittävät tiedon mitätöinnistä 
niihinkin lukkoihin, joihin nettiyhteyttä 
ei ole. Yksinkertaisimpiin järjestelmiin 
muutos tosin pitää ohjelmoida paikan 
päällä, mutta mekaanista uudelleensar-
joitusta ei tarvita. 

Digitaalinen lukitusjärjestelmä tar-
joaa kosolti muitakin hyötyjä perintei-
seen mekaaniseen verrattuna.

Miksi hankkisin
älylukon?

Digitaalisen lukon ja avaimen käyttämä 
valtuus on elektroninen. Tämä tekee 
mahdolliseksi hyödyllisiä hienouksia. 
Kuhunkin avaimeen ja lukkoon liite-
tyt oikeudet voidaan määritellä erittäin 
joustavasti. Pääsy voidaan 
esimerkiksi rajoittaa tiet-
tyihin kellonaikoihin ja täs-
mälleen tiettyihin oviin. 
Määrityksiä voidaan muut-
taa avain- ja lukkokohtai-
sesti.

Ratkaisu on aivan omiaan 
yhteisten tilojen hallintaan. 
Asukas esimerkiksi pääsee 
omalla vuorollaan, sovitulla 
aikavälillä saunatiloihin ja 
pesutupaan. Kerhotiloihin 
ei tarvitse päästä yöllä ja niin edelleen. 
Oikeudet voidaan määritellä myös tila-
päisiksi.

Remonttityöläisille sallitaan tarvit-
taessa pääsy ainoastaan arkisin työ-
aikana. Siivoojalle luodaan pääsy vain 
tarvittavina aikoina niihin tiloihin, joita 

hän hoitaa. Iäkkään kotipalvelulle ava-
taan pääsy vain tehtävän edellyttämiin 
tiloihin. Lehdenjakajan pitää päästä ai-
noastaan porraskäytävään. 

Häkkivarasto ei ole lasten leikkipaikka, 
joten sinne pääsyä ei lasten avaimiin tar-
vita. Ulko-oveen voi liittää automatii-
kan, joka avaa oven itsestään avaintun-
nisteella. Lastenvaunuja työntävä ja 
rollaattorilla liikkuja kiittää.

Monipuoliseen digitaali-
seen lukitusjärjestelmään 
voidaan liittää myös esimer-
kiksi katosten ja varastojen 
riippulukkoja. 

Digitaaliseen lukitusjär-
jestelmään voidaan sisällyt-
tää lokitoiminto, johon tal-
lentuu tieto, millä avaimella 
lukko avattiin ja koska.  
Ominaisuus voi ennaltaeh-
käistä ilkivaltaa.

Digitaalisia lukitusjärjes-
telmiä hankitaan kaiken kokoisiin yh-
tiöihin, myös omakotitaloihin ja kesä-
mökkeihin. Erityisen suosittuja nämä 
järjestelmät ovat vuokrataloissa ja koh-
teissa, joissa asukkaat vaihtuvat usein. 
Esimerkiksi yleistyvä Airbnb-vuokraus 
tuo uusia haasteita. Taajaan vaihtuvat vie-

raat ja vapaasti kopioitavat avaimet ovat 
huono yhdistelmä. 

Kuinka paljon 
tarvitaan sähköä?

Digitaalisten lukitusjärjestelmien toteu-
tuksissa on eroja, mutta tutut perusasiat 
eivät toistaiseksi muutu. Kuljetamme tas-
kussa mukanamme kodin avainta, joka 
on mekaaninen, mekaaniselta näyttävä 
elektroninen, läpyskä tai koodi älypuhe-
limessa.

Edistyksellisissä yritysten järjestel-
missä avaimina toimivat myös niin sano-
tut biometriset tunnisteet, kuten silmän 
iiris ja kämmenen verisuonisto. Asuin-
kiinteistöihin näitä menetelmiä ei tois-
taiseksi juuri sovelleta.

Asuinkiinteistöjen yleisimpien älyluk-
kojen avaimet näyttävät perinteisiltä avai-
milta. Äly eli yksilöllisyys on piilotettu 
avaimen ”mötikkäosaan”. Esimerkiksi 
kotimaiset älylukot Iloq ja Abloy Pulse 
saavat käyttövoimansa avaimen paina-
misliikkeestä lukkoon. Lukko ei tarvitse 
ulkopuolista sähköenergiaa eli sähkökatko 
ei haittaa toimintaa.

Myös ulkopuolelta tulevalla sähköllä 
toimivia lukkoja käytetään asuintaloissa. 

MONILLA ON 
ENNAKKOLUULOJA 

JA TURHIA PELKOJA 
NYKYAIKAISISTA 

LUKITUS-
JÄRJESTELMISTÄ.
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Akulla tai paristolla turvataan sähkön-
saanti sähkökatkon aikana.  

Kaikkien hienouksien hyödyntämiseksi 
myös Iloq- ja Abloy Pulse -järjestelmiin 
tarvitaan ulkopuolisella sähkövirralla toi-
mivia lukkoversioita esimerkiksi porras-
käytävien alaoville. Näistä keskeisistä lu-
koista on yhteys hallintajärjestelmään ja 
niiden kautta jaetaan esimerkiksi muu-
tostiedot. Lukkosepän ei tarvitse käydä 
paikan päällä muutosten ohjelmoimi-
seksi, kun hallinta hoidetaan turvalli-
sella etäyhteydellä.

Joidenkin sähkölukkojen avaimeksi käy 
pieni lähilukuläpyskä, älykortti tai jopa 
älypuhelin. Myös numerokoodilla toimi-
via lukkoja käytetään edelleen. Älypu-
helin on kätevä, koska erillistä fyysistä 
avainta ei tarvita. Mutta harva taloyhtiö 
voi edellyttää, että kaikki asukkaat käyt-
tävät älypuhelinta.

Joidenkin älylukitusjärjestelmien avai-
missa on pitkäkestoinen paristo. On jopa 
olemassa lukkoja, jotka nappaavat val-
tuuden tarkistamiseen tarvitsemansa vä-
häisen sähkövirran avaimena toimivan 
älypuhelimen radiosignaalista.

Arvioi perinteisen 
lukon riskit

Laadukas mekaaninen huoneiston lukko 
voi kestää kymmeniä vuosia. Perinteinen 
mekaaninen lukko on turvallinen, kunnes 
ensimmäinen avain joutuu vääriin käsiin. 
Huoneiston lukko voidaan sarjoittaa uu-
destaan, mutta kadoksiin joutuneen avai-
men mukana karkaa pääsy ulko-ovista si-
sään ja yhteisiin tiloihin.

Tunnetun laatuvalmistajan patentein 
suojatut avaimet tilataan tehtaalta. Kes-
kitetty kirjanpito parantaa avainturvaa.  
Ainakin tiedetään kuinka paljon ja keille 
kopioita on valmistettu, ja saadaan käsi-
tys kadonneiden avaimien määristä. 

Patentin rauettua kopioita on helppo 
teettää vaikkapa tavallisissa suutariliik-
keissä ja keskitetty kirjanpito lakkaa toi-
mimasta.  Patentin raukeaminen ei silti 
välttämättä pakota heti uusimaan jär-
jestelmää. Toisaalta uusimiseen joudu-
taan joskus jo ennen raukeamista, jos 
esimerkiksi yleisavain katoaa tai uudel-
leensarjoituksia on jouduttu tekemään 
ylen määrin.

Suuri määrä avainkopioita voi tietää 
ongelmia. Onko likikään kaikkia katoa-
misia ilmoitettu? Esimerkiksi remontin 
yhteydessä urakoitsijoille päätyneet va-
paasti kopioitavat avaimet lisäävät riskejä. 

Lukot, avaimet ja ovet myös kuluvat. 
Ylläpitokulut kasvavat ajan myötä, tar-

MONIPUOLINEN DIGITAALINEN lukko säilöö 
muistiinsa, millä avaimella ovesta kul-
jettiin ja koska. Tämä lokitoiminto sisäl-
tyy usein lukkoihin vakiona. Asiakas voi 
päättää, otetaanko ominaisuus käyttöön 
vai ei. 

Ominaisuudella ei kuitenkaan saa lou-
kata asukkaiden yksityisyyttä. Lukitus-
järjestelmästä ei onneksi tule nykyajan 
sentraalisantran apuvälinettä – kiitos 
Suomen tiukkojen tietosuojasäädösten. 
Taloyhtiön hallituksen on syytä perehtyä 
määräyksiin huolellisesti.

Lukon kulkuloki muodostaa henkilö-
rekisterin viimeistään silloin, kun lokin 
tieto avaimesta voidaan yhdistää henki-

löön. Henkilörekisterillä pitää olla nimet-
ty vastuuhenkilö, tyypillisesti avaimista 
vastaava isännöitsijä. Isännöitsijäkään 
ei silti saa käyttää tietoa vaikkapa ker-
hotilan epäillyn väärinkäyttäjän jäljittämi-
seen, jos ei epäillä rikosta eli mitään ei 
ole vaikkapa rikottu tai varastettu.

Lukkoliike edellyttää rikosilmoituk-
sen tekemistä poliisille, jotta lokitietoja 
lähdetään selvittelemään. Tyypillisessä 
järjestelmässä lukkoliikkeen asiantunti-
ja lukee lukon lokitiedot ohjelmointilait-
teella saatuaan salasanat ja tarvittavat 
avaimet isännöitsijältä. Ammattilainen 
luovuttaa tiedot viranomaiselle, ei esi-
merkiksi taloyhtiön hallitukselle. 

peet muuttuvat ja lukitusjärjestelmät 
kehittyvät. Lukitusremontti tulee eteen 
ennemmin tai myöhemmin. Remonttia 
tuskin kannattaa lykätä ongelmien syn-
tymiseen  asti.

Näin valmistelet 
lukkoremontin

Uusimisprojekti alkaa tarpeiden kartoi-
tuksella. Myös tulevia tarpeita on hyvä 
yrittää ennakoida, sillä järjestelmä on pit-
käikäinen. Toiveet kannat-
taa kirjata ennakkoluulot-
tomasti.

Kartoitus ja esiselvitys 
tehdään yhteistyössä pä-
tevän lukitus- ja turvalli-
suusalan ammattilaisen 
kanssa. Alan työntekijöiltä 
vaaditaan voimassa oleva 
turvallisuuskortti ja yri-
tykseltä poliisihallituksen 
myöntämä elinkeinolupa. 

Ammattilainen tutkii ny-
kyisten lukkojen ja ovien 
kunnon sekä lukkorunko-
jen ja helojen uusimistar-
peet. Monesti 1980-luvun ja 
sitä uudemmissa lukoissa selvitään tar-
vittaessa valtaosin lukkopesien uusimi-
sella, päädyttiinpä mekaaniseen tai digi-
taaliseen järjestelmään.

Taloyhtiön hallituksen ja muiden han-
kintaa valmistelevien on hyvä tutustua 
avoimin mielin vaihtoehtoihin ja uusim-
paan tekniikkaan. Uusimmat digitaaliset 
järjestelmät tarjoavat mahdollisuuksia, 

joita moni ei tule ajatelleeksi. 
Tarjouksen tulee sisältää lukitusjär-

jestelmän, asennuksen ja käyttöönoton 
lisäksi ylläpitopalvelut. Miltä osin yllä-
pidosta maksetaan kiinteällä kuukau-
simaksulla ja toisaalta per tapahtuma? 
Ylläpidon järjestelyt, vastuut ja roolit 
tulee suunnitella huolellisesti. Ylläpito 
on turva- ja lukitusalan ammattilaisten 
työtä. 

Kannattaa ottaa huomioon järjestel-
män koko elinkaaren kustannukset. Pe-

rinteinen mekaaninen on hal-
vempi hankkia mutta kalliimpi 
ylläpitää kuin digitaalinen. 
Mikä on joustavuuden, moni-
puolisuuden ja paremman tur-
vallisuuden arvo?

Digitaalinen lukko uudeh-
kon perinteisen lukon tilalle 
maksaa asennuksineen ja ar-
vonlisäveroineen tyypillisesti 
300–400 euroa, kun heloja ja 
runkoa ei tarvitse uusia. Por-
raskäytävän ulko-oven äly-
lukitukseen tulee kuitenkin 
budjetoida 1 000–2 500 euroa 
arvonlisäveroineen. Lukkore-
montin kustannukset vaihtele-

vat laajassa haarukassa tapauskohtaisesti 
iän, nykytilanteen, järjestelmän koon ja 
tarvittavien ominaisuuksien mukaan.

Hankinta käsitellään yhtiökokouksessa, 
jonka enemmistö tekee päätöksen. Esitys 
on syytä perustella huolellisesti. Monilla 
on ennakkoluuloja ja turhia pelkoja nyky-
aikaisista lukitusjärjestelmistä.

Kaikkia lukkoja ei välttämättä tarvitse 

Saako valvoa ovista kulkemista?

TAAJAAN 
VAIHTUVAT 
VIERAAT JA 
VAPAASTI 

KOPIOITAVAT 
AVAIMET 

OVAT HUONO 
YHDISTELMÄ.

F
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uusia kerralla. Porraskäytäviin, ulko-oviin 
ja yhteisiin tiloihin voi asennuttaa digi-
taaliset älylukot, vaikka huoneistoissa 
tyydytään mekaanisiin. Turvallisuus pa-
ranee, yhteisten tilojen hallinta ja val-
vonta helpottuu eikä yhden asukkaan 
avaimen katoaminen haittaa koko taloa.

Suomessa kehitetty turvatekniikka on 
huippuluokkaa ja suomalaisia valmista-
jia arvostetaan maailmalla. Tunnettuja 
kotimaisia älylukkojen valmistajia ovat 
Abloy, Iloq ja Rollock. Elektronisten lu-
kitusjärjestelmien taloudellista käyttöi-
kää on silti vaikea arvioida tekniikan no-
pean kehityksen vuoksi.
  

Turva paremmaksi 
edullisesti

Lukitusten turvallisuutta voi parantaa 
myös itse.  Avain on arvoesine, jota pitää 
säilyttää huolellisesti. Avaimeen ei pidä 
liittää yksilöiviä tietoja, kuten nimeä tai 
osoitetta tai edes huoneiston numeroa. 
Näin kadonneesta avaimesta ei voi pää-
tellä, mihin se sopii. 

Harkitse tarkasti, kenelle lainaat 
avainta. Kaikki remonttimiehet ja Air-
bnb-vieraat eivät ole rehellisiä. Vailla 
patenttisuojaa olevasta avaimesta on 

helppo teettää kopio.
Ammattimaiset huoltoyhtiöt ja isot 

taloyhtiöt osaavat yleisavainten hallin-
nan. Esimerkiksi tekniseen tilaan pääse-
miseksi ei tarvita yleisavainta. Sen oikea 
säilytyspaikka ei ole hallituksen jäsenen 
kotona edes pienessä yhtiössä.

Oman avaimen katoamisesta pitää vii-
vyttelemättä ilmoittaa talo- tai huoltoyh-
tiöön. Ammattilainen arvioi riskin. Talon 
pihalle pudonnut avain on etäiseen kaup-
pakeskukseen kadonnutta suurempi riski. 

Vaara on oleellisesti suurempi, jos avai-
men voi yhdistää henkilöön tai osoit-
teeseen eli jos esimerkiksi varastetussa 
käsilaukussa on avaimen lisäksi henkilöto-
distus. Riski on yleensä pienempi, jos ka-
toamisesta on vierähtänyt yli puoli vuotta 
eikä avaimessa ole yksilöiviä tietoja.

Oven turvallisuutta voi parantaa mo-
nella tavalla. Varmuuslukko ja saranata-
pit parantavat murtosuojaa. Kirjeluukun 
aukaisurajoitin estää käden työntämi-
sen luukusta. Lukon kääntönupin suo-
jus estää avaamisen kirjeluukun kautta. 
Varmuusketju parantaa turvallisuutta, 
kun ovi avataan tuntemattomalle. H 

Lähteinä: www.kiinteistoliitto.fi / Petri Saalimo, myyntipäällikkö, 
BLC Turva Oy / Rainer Kekälinen, isännöitsijä

ILMOITA AVAIMESI 
KATOAMISESTA HETI TALO- 

TAI HUOLTOYHTIÖLLE.

Lakipalveluja elämän varrelle:
testamentit, perunkirjoitukset, ositukset, 

edunvalvontavaltakirjat, perinnönjaot, 
avioehtosopimukset jne. 
hok-elannonlakipalvelu.fi

HELSINKI:  
Forum p. 010 76 66622  
Kallio p. 010 76 66515 
Itäkeskus p. 010 76 66598
Malmi p. 010 76 66637  
Töölö p. 010 76 66539    

ESPOO: 
Espoonlahti p. 010 76 66641  
Leppävaara p. 010 76 66611  
Tapiola p. 010 76 66572     

VANTAA: 
Myyrmäki p. 010 76 66601  
Tikkurila p. 010 76 66568     

KERAVA:  
p. 010 76 66551   

HYVINKÄÄ:  
p. 010 76 66582  
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TYÖTTÖMYYSETUUS on veronalaista an-
siotuloa. Työttömyyskorvauksen saaja ei 
voi vaatia samanlaisia vähennyksiä kuin 
ansiotyötä tekevä, koska työttömällä ei 
ole vähennyskelpoisia tulonhankkimis-
kuluja. Sellaisia eivät ole myöskään kulut 
opinnoista, joiden avulla yritetään edis-
tää työllistymistä.

Palkansaaja saa verotuksessa esimer-
kiksi viran puolesta tehtävän työtulo-
vähennyksen ja ansiotulovähennyksen. 
Mitä suuremmat ovat tulot, sitä pienem-
mät tosin ovat palkansaajan vähennykset. 
Tietyllä tulomäärällä viran puolesta teh-
tävät vähennykset poistuvat kokonaan. 

Matkakulujen omavastuu 
pienenee

Työssäkäyvällä syntyy yleensä asunnon ja 
työpaikan välisiä matkakuluja, joiden vä-
hentäminen keventää verotusta. Palkan-
saajan matkakulujen omavastuu vuosina 
2019 ja 2020 on 750 euroa. 

Työn tai työttömyyskorvausten hake-
misesta aiheutuneita matkakuluja ei voi 
vähentää verotuksessa. Verottajan vas-
taantulo työttömälle matkakuluissa on 
toteutettu niin, että työttömän, osan 
vuotta työssä olleen palkansaajan oma-
vastuuosuutta pienennetään. 

Matkakulujen 750 euron omavastuuta 
pienennetään 70 euroa jokaista täyttä 
työttömyyskuukautta kohti. Täydeksi 
työttömyyskuukaudeksi katsotaan 21,5 
työttömyyspäivää. Omavastuu on kui-
tenkin vähintään 140 euroa.

Työntekijän palkasta peritään veron li-
säksi eläkemaksut ja työttömyysvakuu-
tusmaksut. Työttömyyden perusteella 
maksettavista ansiopäivärahasta, perus-

Työttömän verotus 
mietityttää

Omaa veroprosenttiaan tutkailevalle työttömälle 
selviää nopeasti, että palkkatulojen verotus on lievempää 

kuin työttömyysetuuden verotus. 
T E K S T I :  G E O R G  R O S B Ä C K

Tietotekniikka-alalla työskentelevi-
en helsinkiläisten Veikko Pilven ja 
Reijo Rompun työpaikalla alkoi-
vat yt-neuvottelut kesällä 2018. 
Kumpikin ansaitsi palkkaa 3 500 
euroa kuukaudessa. Molemmat 
ovat kirkollisverovelvollisia. 

Veikko Pilvi säilytti työpaikkan-
sa. Hän ansaitsee 43 750 euroa 
vuonna 2019. Veikon veroprosentti 
on 20,5.

Reijo Romppu sen sijaan joutui jäämään 
vuoden 2019 alusta työttömäksi. Hän saa 
vuoden aikana 23 800 euron suuruisen 

työttömyysetuuden. Hänen veropro-
sentikseen verottaja laskee 23.

Laskelmissa on huomioitu vain 
viran puolesta myönnettävät vä-
hennykset. Kun lasketaan se 
osuus, joka Veikolla ja Reijolla jää 
käteen, tulee Veikon veroprosent-

tiin lisätä 8,25 % eläke- ja työttö-
myysvakuutusmaksuja.

■ Kun työttömäksi jäädään alkuvuo-
desta, ei veroprosentissa välttämättä ta-
pahdu kovinkaan paljoa muutosta verrat-
tuna siihen, että on koko vuoden palkka-
töissä.

Tietotekniikka-alalla työskennellyt 
helsinkiläinen Kaisa Korppu jäi 
työttömäksi vuoden 2019 kesä-
kuun lopussa. Hän oli vuoden 
alussa tilannut itselleen verokor-
tin olettaen, että on koko vuo-
den töissä. Hän ansaitsi silloin        
3 500 euroa kuukaudessa. 

Kaisa on jo maksanut palkastaan 
ennakonpidätystä 20,5 prosentin mu-
kaan yhteensä 4 663,75 euroa. Kun hän saa 
loppuvuonna 1 988 euroa kuukaudessa an-
siosidonnaista päivärahaa, hänen koko vuo-

den verojensa määrä on 5 966 euroa. 
Veron tarve loppuvuodelle on vain 

noin 1 300 euroa. Heinäkuun alusta 
hänen ennakonpidätysprosenttinsa 
työttömyysetuudesta laski 11 pro-
senttiin. 
■ Vuoden lopun alhainen enna-

konpidätysprosentti ei ole pysyvä. 
Seuraavan vuoden alusta lähdetään 

taas puhtaalta pöydältä laskemaan, kuin-
ka paljon tulee pidättää työttömyysetuu-
desta ennakkoa, jotta koko verovuodelle 
tulee perityksi riittävästi veroja. 

ESIMERKKI 1

Kaisa Korppu jäi työttömäksi KESÄKUUSSA

ESIMERKKI 2

Reijo Rompusta tuli työtön TAMMIKUUSSA

51

TALOUSTAITO  11 | 2019  

F

tt11_19s51-52työttömän_verot.indd   51 28.11.2019   17.14



TULONTASAUSTA EI SAA, JOS 
VEROTETTAVAT ANSIOTULOT YLITTÄVÄT 
76 100 EUROA VUONNA 2019, VUONNA 

2020 RAJA ON 78 500 EUROA.

TYÖSTÄ EROTESSA tai erotettaessa mak-
settavia kertakorvauksia kutsutaan ero-
rahaksi, tukipaketiksi, kehittämisrahaksi 
tai kultaiseksi kädenpuristukseksi. Ansio-
tulojen valtionverotuksen progressiivi-
sen veroasteikon vuoksi suuresta kerta-
luonteisesta ansiotulosta joutuisi ilman 
tulontasausmahdollisuutta maksamaan 
jopa yli 50 prosenttia veroa. 

Tulontasaus keventää kertakorvauk-
sesta maksettavaa valtionveroa. Vaati-
mus on tehtävä ennen verotuksen päät-
tymistä.

Sitä voidaan soveltaa, jos 1) korvauk-
sen määräytymisperusteena on työnte-
kijän ja työnantajan välisen sopimuksen 
tai säännösten mukaan työvuosien lu-
kumäärä tai muutoin työsuhteen kesto. 
2) Kertatulo on kertynyt vähintään kah-
delta vuodelta. 3) Kertatulo on vähintään 
2 500 euron suuruinen ansiotulo, joka on 
kertynyt etu- tai jälkikäteen kahdelta tai 
useammalta vuodelta ja joka on vähin-
tään neljäsosa verovuonna saadun puh-
taan ansiotulon yhteismäärästä.

Työsuhteen päättyessä maksettava 
kertakorvaus voidaan katsoa kerty-
neeksi työsuhteen keston ajalta. Irtisa-
nomisajalta maksettava palkka ei oikeuta 
tulontasaukseen, vaikka se maksettaisiin 
kertakorvauksena ilman työntekovelvoi-
tetta, sillä irtisanomisajan palkka ei ole 
kertynyt yli vuoden ajanjaksolta.

Näin tulontasaus 
lasketaan

1) Tulontasauksen kohteena oleva kerta-
tulo jaetaan niiden vuosien lukumäärällä, 
joilta tulo katsotaan kertyneen, kuiten-
kin enintään viidellä. 

2) Kertatulon osasta menevä valtion-
vero lasketaan siten, että yksi kertatulon 
osista lisätään verovelvollisen verovuo-

Tulontasaus voi keventää työttömän verotusta
ESIMERKKI: 

Pekalla on vuonna 2019 palkkatuloja 
60 000 euroa. Lisäksi hän saa työstä ero-
tettaessa 30 000 euron kertakorvauksen. 
Työsuhde oli kestänyt 8 vuotta. Verottaja 
hyväksyi tulontasauksen maksimimääräi-
senä eli enintään viidelle vuodelle. 

90 000 euron kokonaistuloon sisältyy 
30 000 euron suuruinen kertatulo. Se jae-
taan viiteen osaan (30 000/5 = 6 000).

Muihin ansiotuloihin (90 000 – 30 000) 
lisätään kertatulon osa: 60 000 euroa + 
6 000 euroa = 66 000 euroa. Siitä mak-
settava valtionvero on 5 784,00 euroa 
vuonna 2019. Valtionvero 60 000 euron 
suuruisesta palkkatulosta on 4 406,00 
euroa. 

Yhdestä kertatulon osasta maksettava 
vero on edellä mainittujen verojen erotus 
eli 5 784,00 – 4 406,00 = 1 378,00 euroa.

Koko kertatulon vero on 5 x 1 378,00 =  
6 890,00 euroa. Se ylittää myös 15 prosen-
tin vähimmäismäärän (6 890/30 000 x 100 
= 22,97 %). Valtionvero koko tulosta on      
6 890,00 + 4 406,00 = 11 296,00 euroa.

Valtionvero 90 000 eurosta on 
12 025,00 euroa. Etu tulontasauksesta on 
siten 729 euroa (12 025,00 – 11 296,00= 
729,00).

den muuhun verotettavaan ansiotuloon. 
Näiden tulojen yhteismäärästä lasketusta 
verosta vähennetään verovuoden muusta 
verotettavasta ansiotulosta menevä vero. 

3) Kertatulosta menevä vero saadaan ker-
tomalla kertatulon osasta menevä vero 
niiden vuosien lukumäärällä, joilta tulon 
katsotaan kertyneen. Kertatulosta mene-
vän valtion tuloveron on kuitenkin aina 
oltava vähintään 15 prosenttia kertatu-
losta.

Saako kertatuloa 
järjestellä? 

Yleensä töiden päättymisvuonna vero-
velvollisen tulot ovat suuremmat kuin 
sitä seuraavana vuonna. Irtisanomisti-
lanteessa maksettavat palkat ja muut 
korvaukset lisätään veroja laskettaessa 
verovuoden muuhun verotettavaan an-
siotuloon. 

Työttömälle on verotuksellisesti edul-
lista, jos työt päättyvät loppuvuodesta ja 
kertatulo maksetaan seuraavan vuoden 
alussa. Mikäli maksujärjestely tehdään 
työntekijän aloitteesta veroetujen saami-
seksi, voidaan tähän verotuksessa puut-
tua ja verottaa palkka silloin kun se olisi 
työntekijän nostettavissa. Tiedossani ei 
ole kuitenkaan, että tällaisesta tilanteesta 
olisi verotuskäytäntöä. H  
 

päivärahasta tai työmarkkinatuesta näitä 
maksuja ei peritä. 

Paljonko veroprosentti 
muuttuu?

Työttömän verotukseen vaikuttavat tu-
lotaso ennen työttömyyttä, millaiseen 
työttömyysetuuteen on oikeutettu ja se, 
mihin aikaan vuodesta työttömyys iskee. 

Jos työttömäksi jäädään vasta loppu-
vuodesta ja etuus jää hyvin pieneksi suh-
teessa alkuvuoden ansiotuloihin, ei työt-
tömyysetuuden ennakonpidätysprosentti 
välttämättä nouse kovinkaan suureksi. 
Tämä johtuu alkuvuoden isoista enna-
konpidätyksistä, jotka on laskettu olet-
tamuksella, että työntekijä on koko ka-
lenterivuoden palkkatyössä. H 

52

TALOUSTAITO  11 | 2019  

tt11_19s51-52työttömän_verot.indd   52 28.11.2019   17.14



TALOUSTAITO  11 | 2019  

53

Hutiostoksen voi 
usein palauttaa

Tiedätkö, milloin olet oikeutettu palauttamaan tuotteen 
kauppaan ja mitä voit kauppiaalta vaatia?

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

ON OK muuttaa mielensä, mainostaa eräs 
huonekalukauppa palautusoikeuttaan, 
joka koskee kaikkia tuotteita. Tämän slo-
ganin perusteella ei kuitenkaan kannata 
yleistää. Palautusoikeus ehtoineen kun 
vaihtelee etenkin ostopaikan ja tuotteen 
virheettömyyden perusteella. 

Ehkä hieman monimutkaista? Esimer-
kit auttavat ymmärtämään.

Ostat verkosta ihanan bleiserin. 
Yllättävä autoremontti vaatii 
kaikki rahasi. Voitko perua 
vaateostoksen?

Kyllä. Kunhan teet sen 14 vuorokauden 
kuluessa siitä, kun tuote on käsissäsi. 
Verkko-ostoksen peruminen on lakisää-
teisesti voimassa etämyynnissä, johon 
verkkokauppakin kuuluu. Palautettavan 
tuotteen pakkaus saa olla avattu, kunhan 
vain tuotteen kunto ei ole olennaisesti 
muuttunut sinä aikana, kun se on ollut 
kuluttajan hallussa.

”Jos kuluttaja ei ole toiminut huolen-
pitovelvoitteensa mukaisesti, hän säilyt-
tää peruuttamisoikeutensa, mutta vastaa 
tavaran arvon alentumisesta”, Kristiina 
Vainio, kilpailu- ja kuluttajaviraston 
(KKV) erityisasiantuntija sanoo. Esi-

merkiksi vaatteiden arvo voi alentua ly-
hyenkin käytön jälkeen olennaisesti. Ja 
jos tavara on käyttämisen vuoksi myyn-
tikelvoton, kuluttajan on vastattava tuot-
teesta sen koko arvolla.

Verkkokaupan peruuttamisoikeudessa 
on poikkeuksia. Jos sinetöitynä toimitettu 
hygieniatuote on avattu, sillä ei ole pe-
ruuttamisoikeutta. Samaa koskee ääni- 
ja kuvatallenteita sekä tietokoneohjelmia, 
jotka on sinetöity. Myöskään mittatilaus-
töitä ei voi lähtökohtaisesti perua.

Peruuttamisesta voi ilmoittaa joko lo-
makkeella – jollaista kuluttajakauppaa te-
kevän yrityksen on pakko tarjota – tai va-
paamuotoisesti, esimerkiksi sähköpostilla.

”Suosittelemme lämpimästi, että pe-
ruutus tehdään kirjallisesti. Kaupan tar-
joamaa asianmukaista palautelomaketta 
käyttämällä rahansa saa todennäköisim-
min nopeimmin takaisin”, Kristiina Vai-
nio sanoo.

Myyjäyrityksen on tilitettävä rahat ta-
kaisin niin ikään 14 vuorokauden kuluessa 
siitä, kun peruutusilmoitus on tehty. Ta-
kaisinmaksun ehtona on, että tuote on 
silloin palautunut myyjälle tai kuluttaja 
voi esimerkiksi Postin kuitin tai seuran-
nan avulla osoittaa, että tuote on jo mat-
kalla takaisin myyjälle. Muutoin myyjä 

voi suorittaa takaisinmaksun vasta sit-
ten, kun tuote on palautunut kauppaan.

Laki ei enää edellytä kauppiasta mak-
samaan peruutetun verkko-ostoksen pa-
lautuksen postikuluja. Yrityksen on kui-
tenkin mainittava etukäteen selkeästi, jos 
kuluttajan on maksettava palautuskustan-
nukset peruuttamistilanteessa.

Moni myyjä vastaa palautuskustannuk-
sista edelleen hyvän asiakaspalvelun ni-
missä. Tutustu siis verkkokauppiaasi pa-
lautusehtoihin ja -käytäntöihin!

Vanhaan hyvään aikaan etäkaupan pa-
lautuksista ei myöskään tarvinnut ilmoit-
taa etukäteen: voi vain laittaa vastauslä-
hetyksen menemään.

”Tänään tilanne on toinen. On aina 
otettava ensin myyjään yhteyttä, ennen 
kuin tavaran voi lähettää takaisin”, Kris-
tiina Vainio muistuttaa.

Ostat kivijalkakaupasta ihanan 
bleiserin. Tulet kuitenkin katu-
mapäälle. Voitko perua kaupan?

Ehkä. Virheettömän tuotteen palautus ki-
vijalkakauppaan ei ole laissa taattu perus-
oikeus. Moni kauppias kuitenkin myöntää 
palautusoikeuden vapaaehtoisesti.

”Vapaaehtoisen palautusoikeuden 

1
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VÄHÄISESTÄ 
VIRHEESTÄ ON 
OIKEUTETTUA 

VAATIA HINNAN-
ALENNUSTA.

ehdot vaihtelevat myyjän mukaan, koska 
asiasta ei ole määrätty laissa”, Kristiina 
Vaino sanoo.

Voi hyvinkin olla, että myyjä esimer-
kiksi edellyttää ostokuittia, ennen kuin 
palauttaa rahat ostajalle. Jos palautus-
oikeus on olemassa, myyjä voi vapaasti 
päättää, miten kauan se on voimassa. 
Kannattaa siis tutustua myös kivijalka-
kauppojen palautuskäytäntöihin ennen 
ostosten tekoa.

Ostat jälleen ihanan bleise-
rin. Siinä on kuitenkin valmiiksi 
reikä. Voitko palauttaa, vaikka 
kuitti olisi hukassa ja kaupasta 
jo tovi?

Kyllä. Tosin myyjän ei tarvitse lähtökohtai-
sesti korvata virheellistä tuotetta uudella.

”Virheellisen tavaran korjaaminen on 
lakiin kirjattu ensisijainen toimintatapa 
virhetilanteessa”, Kristiina Vainio sanoo. 
Jos korjaaminen ei onnistu, vasta sitten 
ostaja voi vaatia uutta tilalle. Myyjä kai-

vaa kuvettaan vasta sitten, jos tä-
mäkään ei onnistu.

”Vähäisestä virheestä on oikeu-
tettua vaatia hinnanalennusta. Jos 
virhe on erittäin vakava, kauppa 
voidaan viimeisenä vaihtoehtona 
purkaa”, Vaino sanoo. Ostaja pa-
lauttaa silloin risan tuotteen ja saa 
rahansa takaisin.

Ei haittaa, jos kuitti on hukassa, 
kunhan vain voit osoittaa ajan 

ja paikan, jolloin ostos on tehty.  Tästä 
pitää huolen kuluttajansuojalakiin kuu-
luva virhevastuu. Se pätee riippumatta 
siitä, ostitko tuotteen verkosta vai fyy-
sisestä kaupasta.

”Monesti tieto ostotapahtumasta löy-
tyy ajankohdan perusteella suoraan kau-
pan järjestelmästä”, Vainio sanoo. Myös 
tiliote tai pankkikorttitosite kelpaa to-

ULKOMAINEN VAI SUOMALAINEN KAUPPA?
Kuluttajansuojalaki koskee vain suomalaisia ja Suo-
meen toimintansa suunnanneita ulkomaisia verk-
kokauppoja. Suomenkielisyys on selkeä Suomeen 
suuntautumisen tunnusmerkki. 

”Myös englanninkielisen kaupan voidaan tapaus-
kohtaisesti katsoa suunnanneen toimintansa suo-
malaisille kuluttajille, jos se esimerkiksi markkinoin-
nissaan ilmoittaa näkyvästi saapuneensa Suomen 
markkinoille”, Kristiina Vainio, KKV:n erityisasian-
tuntija kuvailee. Amazonin kaltaiset kansainväliset 
verkkokauppajätit ovat imagosyistä lähtökohtaisesti 
halukkaita palvelemaan palautustapauksissa.

3

Orivesi maanantai 13.1. klo 18.00
Kahvila-konditoria Café-Herkkuhetki, Anttilantie 6

Veronmaksajien Pohjois-Pirkanmaan paikallisyhdistys 
järjestää neuvontatilaisuuden

Sijoittajan verotus 
– Uusi osakesäästötili – Muutokset säästö- ja sijoitusvakuutus-

ten verotukseen – Osakkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

Aiheesta alustaa verojuristi Johnny Örnberg Veronmaksajista.

Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla kello 17.30.  
Mukaan mahtuu 70 kuulijaa.

Veronmaksajain Keskusliiton Pohjois-Pirkanmaan 
paikallisyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 

samassa paikassa ennen veroiltaa kello 17.00.

Tervetuloa veroiltaan!

ILMOITTAUDU VEROILTAAN! 
Soita jäsenpalveluun p. 03010 5511  
(pvm/mpm) tai ilmoittaudu netissä 
www.veronmaksajat.fi/veroillat

Perintö- 
verokirja
Kuka perii ja kenet? Paljonko 
perinnöstä menee veroa?  
Miten perunkirjoitus kannat-
taa hoitaa, entä perinnönjako?

Perintöverokirja sopii sekä 
yleisteokseksi perintöasioista 
kiinnostuneelle että oppaaksi 
käytännön neuvoja kaipaa-
valle. 

Perusasioiden lisäksi Perintö-
verokirja sisältää vinkkejä, joiden avulla voi säästää perin-
töveroissa ja välttää verotuksessa piilevät sudenkuopat.

Kirjan on laatinut Veronmaksajain Keskusliiton lakimies 
Tuomo Lindholm.

Jäsenhinta 35 €(norm. 40 €)

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.

tt11_19s53-55ostoksen palauttaminen.indd   54 28.11.2019   15.50



TALOUSTAITO  11 | 2019  

55

Ehjä

Virheellinen

Palautus onnistuu, 
kunhan olet havainnut 
virheen ja ilmoittanut 
siitä kohtuullisessa 
ajassa ja takuuta tai 

virhevastuuta on jäljellä. 

Palautuksesta 
ei saa aiheutua 

kustannuksia sinulle.

Myyjän on korvattava 
virhe kohtuullisessa 

ajassa.

Haluan palauttaa ostamani tuotteen
Onko se ehjä vai virheellinen?

Ostitko netistä vai 
kivijalkakaupasta?

Palautus ei ole laki-
sääteinen oikeus.

Se onnistuu vain, jos 
myyjä on sen vapaa-

ehtoisesti sallinut.  

Myyjä voi asettaa ehtoja 
esimerkiksi palautus-

oikeuden voimassaolon, 
takaisinmaksun aika-
taulun ja kuitin esitys-

velvollisuuden suhteen.
    
 

KivijalastaKaupan peruutus 
lähtökohtaisesti onnis-
tuu 14 vrk:n kuluessa 

kaupoista.

Myyjän on 
palautettava rahat 
14 vrk:n kuluessa 

peruutusilmoituksesta, 
kunhan tuote on palau-

tunut kauppaan tai 
todistetusti matkalla  

sinne.

             Netistä 

OSTITKO VIALLISEN TAVARAN 
YKSITYISHENKILÖLTÄ?
Jos ostat virheellistä tavaraa yksityis-
henkilöltä, sinulla ei ole kuluttajansuo-
jalain antamaa suojaa, eikä asiassa 
voi turvautua valtakunnallisen kulut-
tajaneuvonnan apuun. Tämä koskee 
myös esimerkiksi kirpputoriostoksia 
tai verkkohuutokauppaa yksityishen-
kilöiden välillä.

Jotain on toki tehtävissä yksityis-
henkilöidenkin välisen kaupan virhe-
tilanteissa. Näissä kaupoissa sovel-
letaan kauppalakia. Sen säännökset 
virheen määrittelyn osalta vastaavat 
jossain määrin kuluttajasuojalain vas-
taavia.

Tee siis ensin myyjälle valitus, jossa 
esität virheelliseen tavaraan liittyvät 
vaatimuksesi. Jos valitus ei johda tu-
lokseen, voit halutessasi viedä asian 
käräjäoikeuteen.

disteeksi.
Virheen oikaisemista ei saa aiheutua 

kustannuksia ostajalle. Reklamoinnin 
sekä virheellisen tuotteen palauttamisen 
on siis oltava maksutonta niin verkko- 
kuin kivijalkakaupassa. Reklamaatio kan-
nattaa tehdä kirjallisena mahdollisen rii-
tatilanteen varalta. Tekstin muotoilussa 
auttaa KKV:n sivuilta löytyvä Reklamaa-
tioapuri. Myyjän on oikaistava virhe koh-
tuullisessa ajassa.

miä siitä, miten pitkään kunkin tuotteen 
on kestettävä. Jos kauppiaan kanssa syn-
tyy erimielisyys siitä, kuuluuko virhe vir-
hevastuun piiriin tai muuta riitaa, ota yh-
teyttä kuluttajaneuvontaan. Saat ilmaista 
apua, myös sovitteluun.

Tietokone rikkoutuu pian 
takuuajan päätyttyä. 
Onko mitään tehtävissä?

Ehkä. Takuu on myyjäosapuolen vapaa-
ehtoinen sitoumus vastata tavarassa ta-
kuuaikana ilmenevistä vioista ja muista 
takuussa määritellyistä seikoista. Takuu 
siis voi vaihdella tuotekohtaisesti. Pa-
kollista on vain se, että takuun on oltava 
lisäetu. Sen on siis suotava ostajalle pa-
remmat oikeudet kuin mitä pelkkä virhe-
vastuu määrittää.

Jos takuuaika ei ole erityisen pitkä, on 
hyvinkin mahdollista, että virhevastuu 
on vielä voimassa. Oma urheilukelloni 
väsähti pian kahden vuoden takuuajan 
päättymisen jälkeen. Valmistaja kuitenkin 
korjasi kellon mukisematta ilman kus-
tannuksia.

Toisaalta, jos takuuaika on ollut ylen-
palttinen, vaikkapa viisi vuotta, harvan 
kulutustavaran voi olettaa kestävän niin 
kauan. Jos yksimielisyyttä myyjän kanssa 
ei synny, ratkaisua kannattaa etsiä kulut-
tajaneuvonnan avulla. H

                

OSTAJA SAA  
AINA PALAUTTAA 

VIRHEELLISEN TUOTTEEN 
MAKSUTTA.

Ihana bleiseri repeää pian 
käyttöönoton jälkeen, vaikka 
olet käyttänyt sitä normaalisti. 
Saatko palauttaa?

Kyllä. Proseduuri on sama kuin kohdassa 
3, kunhan vain ilmoitat virheestä koh-
tuullisessa ajassa repeämän havaittuasi. 
Virheilmoitus voidaan aina tehdä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja on 
havainnut virheen.

”Tuotteen on vastattava sitä, mitä on 
sovittu”, Kristiina Vainio tiivistää virhe-
vastuun hengen. ”Vaikka kaupan osapuo-
let eivät olisi sopineet erikseen mitään, 
tavaran on silti sovittava käyttötarkoi-
tukseensa ja kestettävä sen verran, mitä 
sen tyyppisen tavaran voi perustellusti 
olettaa kestävän.”

Laissa ei ole siis absoluuttisia määritel-

4

5

tt11_19s53-55ostoksen palauttaminen.indd   55 28.11.2019   15.50



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
AnnaK, Annankatu 24, Helsinki

13.12. Kuolinpesän verosuunnittelu

28.1.  Yritysverotuksen 
 intensiivikurssi

1.4. Yritys- ja omistusjärjestelyt 
 osakeyhtiössä

24.4. Yhdistyksen verotus ja  
 kirjanpito

25.5. Verosuunnittelua vai  
 veronkiertoa?

WEBINAARIT
12.12. Yritysverotuksen  
 ajankohtaiskatsaus 2020

6.2. Päivärahat ja kilometri- 
 korvaukset verotuksessa

13.2. Erityisalojen matkakulut 
 verotuksessa

17.3. Vuosilomapalkkalaskennan 
 erityistilanteet

21.4. Edustusmenot verotuksessa

27.5. Henkilökuntaedut  
 verotuksessa

Kevätkauden 2020 koulutuskalenteri 
täydentyy joulukuussa. 

Löydät lisätietoja ja ohjelmat netissä 
veronmaksajat.fi/koulutus.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

YRITYSVEROTUKSEN  
AJANKOHTAISKATSAUS 2020
• 12.12. Webinaari
Yritysverotuksen ajankohtaiskatsaus tarjoaa 
tiiviin ja kattavan katsauksen yritysten toimin-
taan ja yrittäjien verosuunnitteluun vaikuttavista 
muutoksista verotuksessa.
Luennoitsijana lakiasiain johtaja Vesa Korpela 
Veronmaksajista. Luentoaika kello 9.30–11.00.  
Hinta alkaen 190 € + alv. 

KUOLINPESÄN  
VEROSUUNNITTELU
• 13.12. Helsinki
Ennen kuin perittyä omaisuutta lähtee myymään, 
kannattaa selvittää veroseuraamukset.  
Kuolinpesän verosuunnittelussa on keskeistä tietää, 
milloin kuolinpesän jako kannattaa ja milloin sitä 
ei kannata tehdä. Oikeilla ratkaisuilla voi alentaa 
veroja. 

Koulutuksessa käsitellään luovutusvoittojen lisäksi 
pesän saamien muiden pääomatulojen verotusta. 
Mukana on uusin ohjeistus ja oikeuskäytäntö.

Luennoitsijoina verojuristi Tero Hämeenaho ja 
johtava verojuristi Päivi Kaari Veronmaksajista. 
Luentoaika kello 9.00–16.00.  
Hinta alkaen 420 € + alv.

YRITYSVEROTUKSEN  
INTENSIIVIKURSSI
• 28.1. Helsinki
Tähän koulutukseen on kerätty käytännössä 
esiintyviä yritysten tuloverotuksen pulmakohtia. 
Osakeyhtiön tulolähdejaon poistamisella voi olla 
yllättäviä vaikutuksia verotukseen. Voiko niihin va-
rautua ennakolta? Verosuunnittelun mahdollisuuk-
sia ja toisaalta veromiinoja sisältyy niin vähennysten 
tekemiseen kuin voiton jakamiseen. 

Koulutus on tarkoitettu taloushallinnon ammatti-
laisille ja veroasiantuntijoille. Elinkeinoverotuksen 
perusteiden oletetaan olevan osallistujille tuttuja.

Luennoitsijoina johtava verojuristi Juha Koponen ja 
lakiasiain johtaja Vesa Korpela Veronmaksajista. 
Luentoaika kello 9.00–16.00.  
Hinta alkaen 420 € + alv.

Tero Hämeenaho Päivi Kaari Juha Koponen Vesa Korpela
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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.

Saako poika rahansa heti
yhteisen asunnon 
myynnistä?

Asun yksin kuudetta vuotta mieheni kuo-
leman jälkeen asunnossa, josta toinen 
poikani osituksen ja perinnönjaon jäl-
keen omistaa 22 prosenttia ja minä loput 
78 prosenttia. Tämän asunnon hallinta 
jäi ositus- ja jakosopimuksen perusteella 
minulle. Testamenttia meillä ei ollut, eikä 
minun tai kuolinpesän varoissa ollut muita 
asuntoja. 

Jos myymme tämän asunnon, onko po-
jallani oikeus saada osuutensa tästä asun-
nosta heti myynnin jälkeen? Poikani ei ole 
koskaan asunut asunnossa.

Vastaus: Pojallasi on oikeus saada osuuten-
sa heti myynnin jälkeen, jos ette muuta sovi. 

Voitte toki hankkia yhdessä myös seuraa-
van asunnon, jos poikasi on tästä kanssasi 
samaa mieltä.

Poikasi 22 prosentin omistusosuuteen ei 
sovellu oman asunnon luovutusvoiton vero-
vapaus, joten hänen osuutensa myynnistä 
voi syntyä joko luovutusvoittoa tai -tappiota.

JUHA SALMIKIVI

Voiko kuolinpesä 
hyödyntää vainajan 
luovutustappiot?
Olen iäkäs ja minulla on tappiollisia pörs-
siosakkeita. Onko perillisilleni verotuksel-
lista hyötyä luovutustappiosta, jos ehdin 
myydä tappiolliset osakkeet samana vuon-
na kuin kuolen? 

Vastaus: Kyllä on, mikäli kuolinpesällä on 

verotettavia pääomatuloja, joista hyödyntää 
syntyneet tappiot. Kuolinvuodelta jakama-
tonta kuolinpesää verotetaan sekä vainajan 
että kuolinpesän tuloista. Luovutustappiot 
vähennetään ensisijaisesti kuolinpesän ve-
rotettavista luovutusvoitoista ja sen jälkeen 
muista pääomatuloista sinä vuonna, kun luo-
vutustappiot ovat syntyneet. 

Mikäli kuolinvuonna syntynyttä luovutus-
tappiota ei ole mahdollista vähentää niiden 
syntymisvuonna luovutusvoitoista tai pää-
omatuloista, vahvistetaan jäännös verovuo-
den luovutustappioksi. 

Kuolinvuoden aikana syntyneet luovu-
tustappiot ovat vähennettävissä kuolinpe-
sän verotuksessa viiden vuoden ajan riip-
pumatta siitä, ovatko luovutustappiot syn-
tyneet kuolinvuonna ennen kuolemaa vai 
vasta vainajan kuoleman jälkeen. Tappiot 
vähennetään siinä järjestyksessä, jossa ne 
ovat syntyneet. 

Kuolinvuoden jälkeen kuolinpesä ei enää F
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saa vähentää kuolinvuotta edeltäviä vaina-
jan luovutustappioita.

JANNE SORSA

Miten säästöhenki- 
vakuutuksen
tuottoa verotetaan?
Aion nostaa varoja itselleni ottamastani 
säästöhenkivakuutuksesta vuonna 2020. 
Sijoitukset ovat voitolla, joten minun on 
maksettava nostamastani tuotosta pää-
omaveroa. Kun tuoton osuutta lasketaan, 
vähennetäänkö verotuksessa myös kuole-
manvaravakuutuksesta maksettu määrä?

Vastaus: Tuotoksi katsotaan se osa sääs-
töhenkivakuutuksen säästöstä, joka ylittää 
maksamasi vakuutusmaksut. Säästöhenki-
vakuutuksen maksuihin lasketaan mukaan 
myös samaan vakuutussopimukseen sisäl-
tyvästä kuolemanvaravakuutuksesta mak-
setut maksut. 

Sopimuksen perusteella vakuutussuori-
tuksena, takaisinostoarvona tai muulla ni-
mellä maksetuista suorituksista verotetaan 
maksuvuoden pääomatulona se suhteelli-
nen osuus, joka maksuhetkellä vastaa jäl-
jellä olevan tuoton osuutta jäljellä olevasta 
säästömäärästä. 

Edellytyksenä edellä kuvatulle tuoton 
verotustavalle on, ettei sopimuksen perus-
teella maksettuja maksuja ole vähennetty 
verotuksessa. Jos edellytys ei täyty, ja va-
kuutetun tekemät maksut ovat olleet koko-
naan tai osittain vähennyskelpoisia, vakuu-
tussuoritukset ovat kokonaan veronalaista 
pääomatuloa.

HARRI RAJALA

Saanko vähennyksen 
tappiollisesta 
asuntokaupasta?
Joudun myymään omistusasuntoni tap-
piolla jossain vaiheessa. Otan asuntooni 
välillä vuokralaisen, jotta saan katkaistua 
omistusajan aina alle kahden vuoden vä-
lein. Näin saan vähennettyä tappiollisen 
asuntokaupan verotuksessani. Näettekö 
ongelmia verosuunnittelussani? 

Vastaus: Oman vakituisen asunnon myyn-
nistä aiheutunut tappio on vähennyskelpoi-
nen verotuksessa siinä tapauksessa, että 
asunnon myyntivoitto olisi veronalainen. 

Jos et ole asunut myymässäsi asunnos-

sa yhtäjaksoisesti omistusaikanasi kahta 
vuotta, myyntivoitto on verollinen ja myyn-
titappio vähennyskelpoinen. Käyttö omana 
asuntona pitää katketa myös todellisuudes-
sa. Jos järjestely on keinotekoinen, voidaan 
tappion vähentäminen kieltää veronkierto-
säännöksen perusteella.

MERJA-LI ISA HUOLMAN-LAKARI

Maksaako kuolinpesä 
kirkollisveroa?
Pitääkö kuolinpesän maksaa ansiotulois-
taan kirkollisveroa vielä vainajan kuolin-
vuoden jälkeenkin? Kuolinpesällemme ker-
tyy ansiotuloja maataloudesta.

Vastaus: Jos vainaja oli seurakunnan jäsen, 
kuolinpesä maksaa kirkollisveroa myös an-
siotuloista. Kuolinpesän ei tarvitse maksaa 
kirkollisveroa ansiotuloista, jos vainaja ei 
ollut seurakunnan jäsen.

HARRI RAJALA

Onko parvekelasien 
uusiminen 
vuosikorjausta?
Sijoitusasunnon parvekelasituksen asen-
taminen on perusparannusta, jonka kus-
tannukset voi vähentää kymmenen vuo-
den aikana. Päteekö sama sääntö myös 
lasituksen uusimiseen?

Sijoitusasuntoni parveke lasitettiin 
vuokrasuhteen alettua, eikä taloyhtiö osal-
listunut lasitusten asentamiseen millään 
tavalla. Ne saa jokainen osakas hankkia, ja 
osakas myös vastaa kustannuksista.

Vastaus: Ei päde. Kun jo olemassa olevat 
parvekelasit uusitaan, kyseessä on vuosi-
korjaus. Vuosikorjausmenot vähennetään 
vuokratulosta kokonaisuudessaan maksu-
vuonna. Vuosikorjausmenoista on kyse sil-
loin, kun rakennus tai huoneisto saatetaan 
alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Voit siis 
vaatia parvekelasien uusimisen vähennet-
täväksi kerralla vuosikuluna.

Osakehuoneiston perusparannus-
meno vähennetään yhtä suurina vuo-
tuisina poistoina vaikutusaikanaan. 
Poistot tehdään kymmenenä verovuo-
tena, jos menon todennäköinen vaikutus-
aika on pitempi kuin kymmenen vuotta.  
Vastikkeen kirjanpidollinen käsittely ratkai-
see asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön peri-
mien remonttivastikkeiden vähentämises-
sä vuokratuloista. Jos yhtiö on tulouttanut 
vastikkeen, vuokranantaja voi vähentää sen 

Kaihertaako
vanha juttu

mieltäsi?
Löydät vanhat lehdet 

digitaalisina arkistostamme 
osoitteesta tabletti.taloustaito.fi. 

Sieltä löytyvät myös vuosien
varrella ilmestyneet Bonukset. 

Pääset arkistoon jäsennumerolla, 
joka löytyy jokaisen lehden taka-

kannesta osoitekentästä.

tabletti.taloustaito.fi
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vuokratuloistaan. Jos vastike on rahastoi-
tu, se vähennetään vasta myytäessä, mikäli 
myynti on verollinen.

Tiedon vastikkeen kirjanpidollisesta käsit-
telystä saa yhtiön isännöitsijältä.

MERJA-LI ISA HUOLMAN-LAKARI

Kenelle kotitalous- 
vähennys asennustyöstä 
kesämökillä?
Olen lahjoittanut vapaa-ajan asunnon lap-
selleni. Pidätin samalla kuitenkin itselläni 
ja vaimollani elinikäisen hallintaoikeuden 
vapaa-ajan asuntoon. Aiomme hankkia 
vapaa-ajanasunnolle ilmalämpöpumpun 
lämmitykseen ja jäähdytykseen. Kumpi 
saa firman asennustyöstä kotitalousvä-
hennyksen, omistaja vai hallintaoikeuden 
haltijat?

Vastaus: Kotitalousvähennyksen saa se, 
joka käyttää vapaa-ajan asuntoa ja joka 
on maksanut kustannukset. Lahjansaaja eli 
omistaja voi myös saada vähennyksen, jos 
hänkin käyttää vapaa-ajan asuntoa. 

Kotitalousvähennyksen saamisen edel-
lytyksenä on lisäksi, että työn tehnyt yritys 
kuuluu ennakkoperintärekisteriin.

Kotitalousvähennyksen voi saada myös 
työstä, joka on tehty verovelvollisen, hänen 
ja hänen puolisonsa tai edesmenneen puo-
lison vanhempien, ottovanhempien, kasvat-
tivanhempien tai näiden suoraan yleneväs-
sä polvessa olevien sukulaisten tai edellä 
mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttä-
mässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa. 

JUHA SALMIKIVI

Saako kuntotarkastus- 
kuluista vähennyksen 
perintöverotuksessa?
Olen perinyt kiinteistön. Ovatko perittä-
vän kiinteistön kuntotarkastuksesta ai-
heutuvat kulut vähennyskelpoisia perun-
kirjoituksessa?
 
Vastaus: Kiinteistön kunto voi hyvinkin olla 
sellainen, että sen arvon määrittäminen 
ilman yksityiskohtaisempaa kuntotarkas-
tusta on hankalaa. Mielestäni tällaisessa 
tilanteessa perunkirjoitusta varten teetetys-
tä kuntotarkastuksesta aiheutunut kulu on 
vähennyskelpoinen. 

Kuolinpesän omaisuuden arvosta saa vä-

hentää omaisuuden arvostuksesta aiheutu-
neet menot, jos ne liittyvät perunkirjoituksen 
toimittamiseen. Tyypillisesti tämä tarkoittaa 
esimerkiksi kiinteistövälittäjän lausuntoa 
omaisuuden arvosta. 

 Perunkirjoituskustannukset ovat vähen-
nyskelpoisia kuolinpesän omaisuuden ar-
vosta perintöverotuksessa.

 GEORG ROSBÄCK

Saako kiinteistönvälittäjän 
palkkiosta vähennyksen?
Käytin sijoitusasunnon ostamisessa kiin-
teistönvälittäjää. Voinko vähentää hänen 
palkkionsa vuokratuloistani?

Vastaus: Et voi. Sijoitusasunnon ostaminen 
välittäjän avustuksella ei ole vähennyskel-
poinen vuokratulosta. Tällainen kulu liittyy 
asunnon hankintaan, ja se voidaan lukea 
osaksi asunnon hankintamenoa. Kulu voi 
siis tulla vähennettäväksi asuntoa myytäes-
sä, jos luovutusvoitto lasketaan asunnon to-
dellisen hankintamenon mukaan eikä han-
kintameno-olettamaa käyttäen. 

Luovutusvoittoa laskettaessa käytetään 
hankintameno-olettamaa, jos se on suurem-
pi kuin todellisen hankintamenon ja voiton 
hankkimisesta aiheutuneiden menojen yh-
teismäärä. 

Luovutushinnasta hankintameno-oletta-
mana vähennettävä määrä on aina vähin-
tään 20 prosenttia luovutushinnasta. Tällöin 
luovutusvoitto on aina tasan 80 prosenttia 
luovutushinnasta. Jos luovutettu omaisuus 
on ollut luovuttajalla vähintään 10 vuotta, vä-
hennettävä määrä on kuitenkin vähintään 
40 prosenttia luovutushinnasta. Tällöin luo-
vutusvoitto on aina tasan 60 prosenttia luo-
vutushinnasta.

Jos käytit välittäjää vuokralaisen hankki-
miseen, voit vähentää tämän kulun vuok-
ratuloista.

HANNA SILANDER

Yrityksen verot
Maksanko varainsiirto- 
veroa osakkeista?
Olen listaamattoman osakeyhtiön ainoa 
osakas. Osakeyhtiö ei jaa minulle osinko-
na tällä kertaa rahaa vaan omistamiaan 
asunto-osakeyhtiön osakkeita. Pitääkö 

minun maksaa näistä osinkona saamista-
ni osakkeista varainsiirtovero?

Vastaus: Kyllä pitää. Asunto-osakkeiden 
saamista osinkona pidetään varainsiirto-
verotuksessa vastikkeellisena saantona. 
Asunto-osakkeiden käyvästä arvosta pitää 
maksaa varainsiirtoveroa 2 %. Käyvän arvon 
määräytymisajankohta on yleensä se hetki, 
jolloin osinko on nostettavissa.

TERO HÄMEENAHO

Miten teen poiston 
auton hankintahinnasta?
Olen konsulttitoimintaa harjoittava toimi-
nimiyrittäjä. Ostin henkilöauton, joka on 
pääasiallisesti elinkeinotoiminnan käytös-
sä, mutta ajan autolla myös yksityisajoja. 
Teenkö poiston auton arvonlisäverollises-
ta vai arvonlisäverottomasta hankintahin-
nasta?

Vastaus: Voit tehdä poiston auton arvon-
lisäverollisesta hankintahinnasta. Koska au-
tolla ajetaan myös yksityisajoja, ei auton 
hankintahinnan arvonlisäveroa voi vä-
hentää arvonlisäverotuksessa. Tällöin voit 
tehdä tuloverotuksessa poiston auton ar-
vonlisäverollisesta hinnasta. 

HANNA SILANDER

Millä verokannalla 
laskutan kilometri- 
korvauksen alv:n?
Olen arvonlisäverovelvollinen alihankkija. 
Laskutanko kilometrikorvaukseni 0 %:n 
vai 24 %:n verokannalla?

Vastaus: Kilometrikorvaukset laskutetaan 
samalla alv-verokannalla kuin myytävä työ-
suorituskin veloitetaan. 

MERJA-LI ISA HUOLMAN-LAKARI
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Mitä ajatella 
dieselmoottoreista?

Viimeisten kymmenen vuoden aikana dieselautojen typen 
oksidien päästöraja on tiukentunut noin 70 prosenttia ja 

hiukkaspäästöjen raja 80 prosenttia. Päästöt vähenevät edelleen, 
mutta toipuuko dieselin maine?

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

ENNEN VANHAAN dieselit olivat ennen 
kaikkea paljon ajavien ja ammattikäyttä-
jien autoja. Niiden käyttöominaisuuksien 
paraneminen ja vuonna 2008 käyttöön-
otettu hiilidioksidipohjainen autovero 
siivittivät dieselmyynnin kovaan kasvu-
vauhtiin.  Suomessa 2010-luvulla Vol-
von myynnistä enimmillään jopa 95 pro-
senttia oli dieselautoja ja enemmistö niin 
BMW:n kuin Mercedes-Benzinkin täällä 
myydyistä autoista kulki dieselillä.

Nyt dieselmoottorit katoavat pikkuau-
toista, joissa pakokaasujen puhdistus-
järjestelmät vievät liikaa tilaa eikä hin-
noittelukaan kestä uusien vaatimusten 
mukaisten dieseleiden tuotantokustan-
nuksia. 

Etelämpänä Euroopassa moni kaupunki 
kieltää vanhoilla dieseleillä ajamisen kau-
punkien keskustoissa ja dieselin maine 
kärsii päästöskandaaleista. Samaan aikaan 
Mercedes-Benz tuo mallistoonsa diesel-
hybridin ja Audi varustaa parhaita malle-
jaan huipputehokkailla dieselmoottoreilla.

Mersu puhalsi nollan

Tosiasiassa keskustojen ajokiellot koske-
vat pääsääntöisesti Euro 5:n ja sitä edel-
täneiden päästörajoitusten mukaisia die-
selautoja. Varsinkin Euro 6d:n rajat ovat 
pudottaneet uusien dieseleiden päästöt 
minimaalisiksi.

Alkuvuodesta dieselmoottorinen Mer-
cedes-Benz C 220 d puhalsi Real Driving 
Emissions -testin typenoksidipäästöjen 
mittauksessa nollan.

”Uusissa Euro 6d -autoissa, joissa on 
SCR- ja DPF-järjestelmät pakokaasujen 
puhdistamiseen, ei juuri päästöhaittoja 
ole, kunhan puhdistuslaitteisto toimii. 
Paljon ajettuna niissäkin voi esiintyä on-
gelmia, varsinkin jos käyttäjät ”puukotta-
vat” järjestelmiä. Se pitäisi kriminalisoida 
– etenkin näiden palvelujen tarjoaminen”, 
Juhani Laurikko, VTT:n johtava tutkija 
toteaa. 

Vehon lehdistöpäällikkö Pekka Koski 
sanoo samaa: ”Uusi moottoriteknologia, 
jossa muun muassa hiukkassuodattimet 
voidaan puhdistaa usein ja moottorijar-
rutuksen aikana, puhdistaa myös pien-
hiukkaset.”

Boschilla uusi ratkaisu

Yksi dieselmoottorin uusista ratkaisuista 
tulee Boschilta, joka on kehittänyt erit-
täin herkästi reagoivaa ja ilmanvirtausta 
hallitsevaa dieselteknologiaa.

”Euro 6 -moottoreissa käytetyn           
AdBlue-teknologian rinnalla Boschin rat-
kaisu on hyvä keino vähentää päästöjä, 
koska siinä pakokaasujen puhdistamisen 
kannalta kriittisimmät komponentit on 
viety aivan moottorin kylkeen. Näin ne 
lämpiävät nopeasti, ja myös kylmäpäästöt 
ovat hallinnassa”, Pekka Koski selittää.

”Jos dieselin haitallisia päästöjä saa-
daan järkevillä kustannuksilla alas, se on 

Testaukset ovat pitkälle automatisoituja. Elektronisesti kontrolloidut testi-
autot kiihdyttävät ja hidastavat vauhtia itsekseen. Valvomossa seurataan 
testissä olevan Mercedes-Benzin arvoja. 
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JUHA PARTANEN
TALOUSTAIDON AUTOAINEISTON
TUOTTAJA
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moottorityyppinä edelleen varteenotet-
tava vaihtoehto. Bensiiniautoissa ovat 
CO₂-päästöt ongelmana. Sähköautojen 
haasteet ovat olleet vähän taka-alalla, 
mutta niihin liittyy kysymyksiä akkujen 
asianmukaisesta kierrätyksestä, koboltin 
rajatusta saatavuudesta sekä raaka-ainei-
den louhinnan ympäristövaikutuksista. 
Kun eri käyttövoimiin liittyy erilaisia 
haasteita, olisi olennaista miettiä koko-
naisuuden vaikutusta ilmaston ja ympä-
ristön hyväksi”, Satu Otala, käytettyjä 
autoja myyvän Kamuxin viestintäjoh-
taja toteaa.

”Päästönäkökulmiin kietoutuu myös 
eri vaihtoehtojen hintataso: mihin ta-
vallisen ihmisen talous riittää tai miten 
paljon kukin on valmis maksamaan au-
tosta”, hän lisää.

Dieselhybridistä eri mieltä

Tiukentuvat päästömääräykset tekevät 
dieselmoottoreiden valmistamisesta niin 
kallista, että Volvo on ilmoittanut luopu-
vansa dieseleistä vuoden 2020 lopussa. 
Kolmetoista muutakin automerkkiä on 
samalla kannalla: Alfa Romeo, Fiat, Jeep, 
Lexus, Maserati, Mitsubishi, Nissan, Po-
lestar, Porsche, Renault, Smart, Suzuki 
ja Toyota.

Kallista on tuotekehityskin: Daimler-
Benz on panostanut uuden dieselmoot-
torisukupolven kehittämiseen kolme 
miljardia euroa. Mercedes-Benz on 
myös ainoa automerkki, jolla on diesel-
hybridejä mallistossaan. ”Diesel yhdis-
tettynä sähkömoottoriin on Suomessa, 
jossa latausinfra on pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella surkealla tasolla, oivallinen 
vaihtoehto”, Mercedestä edustava Pekka 
Koski sanoo.

VTT:n Laurikko on toista mieltä: ”Ke-
vythybridi on tärkeä osa kaikkien polt-

PARTASEN POINTIT
●  Älä osta dieseliä kauppamatkoille 
tai lasten viemiseksi päiväkotiin tai lä-
hikouluun. Muutaman kilometrin ajo-
matkat tukkivat puhdistusjärjestelmän.

● Pitkät välimatkat ja yli 30 000 kilo-
metrin vuotuinen ajosuorite puoltavat 
dieselauton valintaa. Dieselmoottori 
on oivallinen voimanlähde kookkaisiin 
henkilöautoihin ja maastureihin. 

● Uusiutuvista raaka-aineista, pää-
asiassa jätteistä ja tähteistä tehdyllä 
Neste MY -dieselpolttoaineella kasvi-
huonepäästöjä voi vähentää jopa 90 
% EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan 
direktiivin 2009/28/EY mukaisesti. 
Neste MY pienentää myös lähipääs-
töjä.

● Saksassa kaupunkien keskustojen 
ajokiellot koskevat Euro 5-normien 
mukaisia ja sitä vanhempia diesel-
autoja. Euro 6 -autojen päästöt ovat 
niin pieniä, että ne kelpaavat keskus-
ta-ajoon.

● Saksalaisen autojärjestön ADAC:n 
mukaan Euro 6-Temp -dieselien 
NOx-päästöt ovat keskimäärin 76 % 
pienemmät kuin Euro 6b –dieseleil-
lä ja 85 % pienemmät kuin Euro 5 –
tason dieselmoottoreilla.

●  Entistä tiukempien Euro 6d -pääs-
töstandardien täyttäminen tulee pa-
kolliseksi uusille automalleille 1.1.2020 
ja muille autoille vuotta myöhemmin. 

tomoottoriautojen tulevaisuutta, mutta 
muuten diesel puhdistuslaitteineen on 
tarpeettoman kallis osa hybridiin. Hybri-
dikäyttö ei myöskään ”auta” dieseliä sa-
malla lailla kuin ottomoottoria, jolla on 
huono osakuormahyötysuhde. Siksi die-
selhybridejä ei oikeastaan ole ollut mark-
kinoilla lainkaan.”

Dieselhybridit ovat myös kohderyh-
mäkysymys: Hyundai Motor Europe Te-
chnical Centerin tuotesuunnittelujohtaja 
David Labrosse ei pidä dieselhybridiä 
konserniin kuuluvalle Kialle kannat-
tavana tuotteena. Daimler-Benzillä on 
toisenlaisia asiakasryhmiä kuten taksit, 
joten heille se on järkevä.

Diesel käy yhä kaupaksi

Dieselautojen myynti on hiipunut Eu-
roopassa. Kuluvan vuoden ensimmäi-
sen puoliskon aikana 32 prosenttia EU-
maissa käyttöönotetuista autoista oli 
dieselmoottorisia. Suomessa uusien            
dieselautojen osuus oli samana aikana 
enää 17,8 prosenttia, kun se kukoistus-
vuosina läheni puolta koko myynnistä.

Dieselmoottorille on kuitenkin edel-
leen käyttöä: ”Dieselin parempi hyöty- 
suhde korostuu massan kasvaessa ja 
vääntöominaisuuksiensa vuoksi diesel 
onkin toimivin vaihtoehto kookkaissa 
autoissa. Isoissa sähköautoissa tullaan 
kysymykseen akkukapasiteetista ja siitä, 
miten painaviksi riittävän suuret akut 
muodostuisivat. Näillä näkökulmilla di-
eselillä on paikkansa”, Kamuxin Satu 
Otala sanoo.

”Seuraamme tarkasti erilaisten käy-
tettyjen autojen markkinahintoja. Die-
seleiden hinnat ovat olleet vakaat”, hän 
kertoo. H

PEMS eli Portable 
Emission Measurement 
System on mittalaite, 
jolla tutkitaan ajon-
aikaisia päästöjä 
laboratoriomittausten 
lisäksi. 

tt11_19s60-61autojuttu.indd   61 28.11.2019   15.52



TT1119_ilmo_s62.indd   62 29.11.2019   10.26



TALOUSTAITO  11 | 2019  

63 Digitaito

YouTube on niksipilvi

KAUKO OLLILA
PALSTAN TUOTTAJA
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YouTubesta löytyy video-ohjeita lähes kaikkeen. Poimimme 
muutamia helmiä niiden joukosta. Löydät videot osoitteesta 
youtube.com. Kirjoita verkkosivun ylälaidassa olevaan 
hakukenttään sanat, jotka näet numeron perässä kunkin 
kappaleen alussa.

Kuluttaja-akatemia: 
Kuluttajansuojan ABC 

– Kuluttajaliiton videossa käy-
dään läpi kuluttajansuojan 
perusteita, kuten sopimus-
ten merkitystä, verkkokau-
pan sääntöjä ja virhevastuun 
sisältöä. Jokaisen kulutta-
jan kannattaa katsoa tämä 
23-minuuttinen esitys vuo-
delta 2018.

Osittainen varhennettu 
vanhuuseläke 

– Eläkeuudistus toi vuonna 
2017 uuden eläkelajin, osit-
taisen varhennetun vanhuu-
seläkkeen. Kevan eli entisen 
Kuntien eläkevakuutuksen 
asiantuntija kertoo, kuka elä-
kettä voi saada ja millaiset sen 
ehdot ovat. Vuosi 2018.

Yrittäjän YEL-työtulon 
määrittely 2019 

– Ilmarisen 2,2-minuuttinen 
on vain yksi esimerkki työ-
eläkeyhtiöiden tarjoamista 
videoneuvoista, joiden fak-
tasisältö on lainsäädännöstä 
johtuen sama. 

Vältä maksuhäiriö-
merkintä 

– Kilpailu- ja kuluttajaviraston 
2,5 minuutin selkeä animaatio 
näyttää ja kertoo, miten mak-
samattomat laskut ja velat 
johtavat maksuhäiriömerkin-
tään. Entä kuinka merkinnältä 
voi välttyä? Vuosi 2014.

Puutteelliset jätevesi-
järjestelmät kuntoon! 

– Lokakuun loppu 2019 oli 
taas takaraja, mutta mille ja 

OMA GOOGLE-TILI
YouTube-videoita voi 
katsella kuka tahansa. 
Jos haluaa tykätä, kom-
mentoida, seurata kiin-
nostavia kanavia tai lada-
ta palveluun omia videoi-
ta, pitää kirjautua sisään 
palveluun. Jos käytössäsi 
on gmail.com-sähköposti, 
voit sen tunnuksilla kir-
jautua myös YouTubeen. 
Jos Google-tiliä ei ole, 
löydät ohjeet kirjoittamal-
la Googllen hakukent-
tään ”kuinka luon 
Google-tilin”.

kenelle? Vastauksen antaa 
Kainuun ELY-keskuksen 
video. Musiikki ja liikenne-
melu häiritsevät leppoisan pu-
hujan vaimeahkoa muminaa. 
Pituus 2,14 min, vuosi 2018.

Käden taitoja

Akkuporakoneen 
käyttö 

– Tarvitaanko taulukoukulle 
reikä kiviseinään, mutta et us-
kalla lainata akkuporakonetta?  
Katso tämä video. Ei musiik-
kia, ei edes puhetta, vain liik-
kuvaa kuvaa ja lyhyet teks-
titykset. Rohkaisevaa myös 
aivan noviiseille. Samalta lyy-
tiol-kanavalta löydät muiden-
kin kotiverstaan laitteiden 
käyttöopastusta. Pituus 5,4 
min, vuosi 2016.

Ilmalämpöpumpun 
suodattimen puhdistus 

– Motivan video kertoo ilma-
lämpöpumpun sisäyksikön 
omatoimisesta puhdistami-
sesta, pumpun valmistajasta 
riippumatta. Se EI kerro, 
että näitä hommia tehdessä 
on aina melkoinen loukkaan-
tumisen vaara, sillä yksikköä 
pääsee yleensä käsittelemään 
vain keittiöjakkaralta. Pituus 
2 min, vuosi 2014.

Näin sytytät 
päältä 

– HSY-kuntayhtymän video 
tuo toivoa meille, jotka emme 
tahdo saada tulisijaa eloon 
päältä sytyttämällä, vaikka 
se kaiken tiedon mukaan on 
energiatehokkaampaa ja ym-
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päristöystävällisempää kuin 
alasytytys. Hyvä tekstitys, 
kesto 1,43 min, vuosi 2016.

Kumisaappaiden nastoi-
tus ja erilaiset liukues-
teet 

– Liukkaita luvassa. Partioai-
tan neuvot retkikumisaap-
paan nastoittamiseen. Lopussa 
myös muita yksinkertaisia ta-
poja saada kumijalkimiin pitoa. 
Kesto 2,26 min, vuosi 2017.

Kalan fileointi ja käsit-
tely – Risto Kosonen 

– Legendaarisen kalankäsitte-
lijän neuvot usealla eri vide-
olla erilaisille fisuille. Muis-
takaa: välineiden on oltava 
terässä. Kestot vaihtelevat, 
vuosi 2013.

Pillerin antaminen 
kissalle 

– Pakolliset kissavideot. 
Minun kattini oli kaksi päi-
vää kateissa viimekertaisen 
pillerimadotuksen jälkeen, 
ei todellakaan sujunut noin. 
Vuosi 2013. Hae myös ”how to 
pill a cat”.

Ihan muuta

Tik Tok Suomi 
– Koska jälkikasvullenne aihe 
on kuuma, malliksi… viih-
dettä. Kiinalaisen ByteDan-
ce-yhtiön TikTok-sovelluk-
sessa käyttäjä voi lisätä 
has suun videoonsa musiik-
kia. H
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Helposti 
karvasuksille

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

Koska viimeksi kävit hiihtämässä? 
Moni kuntoilija sivakoisi mielellään enemmän, 

jos suksien voitelu olisi vaivattomampaa. 
Karvapohjaiset sukset sopivat perinteisen hiihtäjälle. 

Ne pitävät ja luistavat kaikilla keleillä. 
Miten onnistua hankinnassa?

TIPS 

02

01

Hiihto on monipuolista ja niveliä hoitavaa talviliikuntaa. 
Asiantuntijana Mika Nordström urheiluliike 
Kalle Sportista Helsingistä.

Miksi ostaisin 
karvasukset?
Karvasukset eli skinit ovat helpot 
ja suositut. Niillä on mukava hiihtää 
perinteistä kelillä kuin kelillä. Suk-
set ovat aina puhtaat ja käyttöval-
miit. Lenkille voi lähteä kun mieli 
tekee, eikä aikaa kulu voitelutöihin. 

Suksen pohjassa pitoalueella eli 
monon alla on karvoja, jotka osoit-
tavat taaksepäin. Kun suksi liukuu, 
karvat pysyvät pohjanmyötäisesti 
irti lumesta. Potkun aikana karvat 
tarraavat alustaan ja antavat pitoa 
ponnistukseen. 

Hyvät skinit palvelevat kymmeniä 
vuosia. Jos karvaosa nuutuu, palve-
leva suksihuolto vaihtaa sen näppä-
rästi uuteen.

Miten valitsen 
sopivat?
Suksen valintaan vaikuttavat pi-
tuus ja paino, mutta myös hiihtoko-
kemus. Siksi karvasuksi kannattaa 
ostaa kivijalkakaupasta. Kerro myy-
jälle oletko sunnuntaihiihtäjä tai in-
nokkaampi kuntoilija. Hän valitsee 
sinulle suksen, jolla potkut onnistu-
vat ja luistoakin löytyy. 

Suksien tulee olla noin 15–30 
senttiä hiihtäjää pidemmät. Laa-
dukkaita karvasuksia löytyy kaikil-
ta suksimerkeiltä. Tärkeintä on, että 
suksen runko on sopivan taipuisa, 
ei liian jäykkä tai löysä. Myyjä mit-
taa sukset sinulle jäykkyysmittarilla.

Mika Nordström esittelee suksien karvapohjaa.

tt11_19s64-65kuvajuttu.indd   64 28.11.2019   15.53



TALOUSTAITO  11 | 2019  

65

Suomessa on noin 270 suuta-
ria. Kenkien, nahkatakkien tai 
-laukkujen korjaaminen on hei-
dän osaamisensa ydintä. 

Mitä kaikkea suutari voi tehdä 
kengille?
”Ainakin me suutarimesta-
rit pystymme tekemään ken-
gälle ihan mitä asiakas haluaa. 
Voimme leventää tai kaventaa 
vartta, vaihtaa vetoketjun tai jos 
kenkä on revennyt, laittaa sivu-
paikkoja. Itse olen tehnyt kerran kenkien perus-
korjauksen, joka maksoi 200 euroa. Tein siinä ken-
gät aika lailla uusiksi ja asiakas tykkäsi.”

Mitä korjaaminen maksaa?
”50 eurolla tehdään jo aika paljon, kuten vaih-
detaan ulkopohjat ja laitetaan korkolaput. Veto-
ketjun vaihto maksaa ehkä 25–35 euroa riippuen 
vähän ketjun pituudesta. Suutarilla kannattaa 
käydä näyttämässä kenkiä, koska silloin saa tie-
don korjauksen hinnasta ja voi itse päättää, onko 
korjaaminen järkevää.” 

Millainen kenkä kannattaa korjata? 
”Nahkakenkien lisäksi myös keinoaineista val-
mistettuja kenkiä kannattaa joskus korjata. Ken-
kiin voi ainakin vaihtaa pohjan ja korkolapun. Jos 
on oikein edulliset kengät, voi olla, etteivät ne so-
vellu meidän oloihin ollenkaan, kun ne ovat niin 
liukkaat, ettei niillä pysy pystyssä. Silloin ken-
kiin kannattaa vaihdattaa kunnon kumipohjat.”

Miten kauan kengät kestävät käytössä?
”Nahkakenkä kestää helposti 15 vuotta, jos siitä 
viitsii pitää huolta. Keinonahkakenkä ei ole niin 
pitkäikäinen.” 

Miten kengän saa kestämään?
”Nahkakengät pitää säännöllisesti puhdistaa 
puhdistusaineella ja sen jälkeen lankata. Silloin 
lankki pääsee imeytymään nahan huokosiin, mikä 
tekee kengästä vettä ja likaa hylkivän. Tärkeintä 
on puhdistaa ja lankata ranti eli pohjan ja pääl-
lisen raja.”

OUTI AIRAKSINEN

PERTTI 
LÖNNQVIST
PUHEENJOHTAJA 
SUUTARILI IKKEIDEN 
LI ITTO RY

Kannattaako vanhat 
kengät korjauttaa?
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Hiihto on monipuolista ja niveliä hoitavaa talviliikuntaa. 
Asiantuntijana Mika Nordström urheiluliike 
Kalle Sportista Helsingistä.

V I E L Ä  Y K S I  K Y S Y M Y S

Paljonko sukset 
maksavat?
Jos hiihdät talven aikana alle 1 000 kilomet-
riä, pärjäät mainiosti noin 299 euron hintai-
sella parilla. Ahkera kuntoilija valitsee 399 
euron sukset, kilpahiihtäjä 499 euron parin.

Halpoja karvasuksia ei kannata ostaa. 
Niillä ei löydy ladulta pitoa eikä luistoa. On-
gelma on suksen rungossa, ei pohjamate-
riaalissa. 

Monot ja siteet 
sopusointuun
Jos haluat käyttää vanhoja monojasi, valitse 
sukset, joihin voi asentaa monoihisi sopivat 
siteet. Tavallisimmat sidejärjestelmät ovat 
NNN (Rottafella) sekä SNS (Salomon). Siteet 
maksavat noin 40–60 euroa.

NNN-järjestelmässä sidettä voi tarvittaes-
sa siirtää pienellä avaimella. Siirto eteen-
päin parantaa pitoa, siirto taaksepäin tuo 
lisää luistoa. Uusimmissa NNN- ja SNS-mal-
leissa sidettä voi siirtää myös ilman työka-
luja, jopa hiihdon aikana kelin vaihtuessa. 

Skinin hoito-ohjeet

Jos karvasuksen pohjaan kertyy ladulta voi-
detta tai likaa, karvan voi puhdistaa suk-
sien pesuliuoksella. Kastele rätti liuoksella 
ja pyyhkäise karva puhtaaksi.

Suksen sileitä pohjan osia voi voidella 
luistovoiteella. Voidetta on helppo sipaista 
esimerkiksi nestemäisenä purkista. Kuivata 
10 minuuttia ja harjaa luistoalue liukkaaksi.

Hifistelijä käsittelee karvapohjan myös 
suoja-aineella. Pinnoite suojaa karvoja 
jäätymiseltä ja märällä ladulla vettymisel-
tä. Hoitotuotteet maksavat noin 19 euroa 
per purkki, nestemäinen pikaluisto maksaa 
10–15 euroa.

Nanosuksi 
vain vesikelille
Aiempina vuosina perinteisen hiihtäjille myytiin 
nanopohjaisia suksia huoltovapaana vaihtoeh-
tona. Nanosuksen koko pohja on hieman kar-
heampaa pinnoitetta, joka toimii tietyissä sää-
olosuhteissa. Nanosukset sopivat vain kostealle 
plussakelin ladulle.

tt11_19s64-65kuvajuttu.indd   65 28.11.2019   15.53



TALOUSTAITO  11 | 2019  

66 Joulukrypto

Ajantasaiset tiedot Veronmak-
sajain Keskusliiton yhteistyö-
kumppaneiden tarjoamista 

eduista osoitteessa:
veronmaksajat.fi/jasenedut

VERONMAKSAJIEN 
YHTEISTYÖ-

KUMPPANEITA

Krypton voi ratkaista myös verkossa www.sanaristikot.net

Vastaukset 23. joulukuuta 2019 mennessä.
Lähettäneiden kesken arvotaan kolme 
Veronmaksajain Keskusliiton julkaisemaa kirjaa.

Valittavana on:
o Lahjaverokirja, jäsenhinta 27 e (ovh. 32 e)
o Perintöverokirja, jäsenhinta 35 e (ovh. 40 e)
o Asunnon verot, jäsenhinta 27 e (ovh. 32 e)
o Sijoittajan verokirja, jäsenhinta 35 e (ovh. 40 e)

Vastaukset osoitteeseen: Taloustaito, Kalevankatu 4, 
00100 HELSINKI. Kuoreen tunnus ”Joulukrypto”.

LOKARISTIKON VOITTAJAT
Jani Aho, Forssa, Irene Siitonen, Ruovesi, 
Pirkko Talvinko, Valkeakoski 

Nimi  _______________________________________

Osoite___________________________________                

LOKARISTIKON RATKAISU
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seat.fi

SEAT-jälleenmyyjien tarkemmat yhteystiedot löydät osoitteesta www.seat.fi
ESPOO
SEAT Center Espoo

FORSSA
K Caara Oy

HELSINKI
SEAT Center Helsinki

HUITTINEN
SEAT Center Huittinen

HYVINKÄÄ
SEAT Center Hyvinkää 

HÄMEENLINNA
SEAT Center Hämeenlinna

JOENSUU
SEAT Center Joensuu

JYVÄSKYLÄ
Jyväskylän Autotarvike Oy

KAJAANI
Pörhön Autoliike Oy

KOUVOLA
SEAT Center Kouvola

KUOPIO
SEAT Center Kuopio

LAHTI
SEAT Center Lahti

LAPPEENRANTA
SEAT Center Lappeenranta

LOHJA
Autotalo Lohja Oy

MIKKELI
Savilahden Auto Oy

OULU
Pörhön Autoliike Oy

PORI
Käyttöauto Oy

ROVANIEMI
Pörhön Autoliike Oy

SEINÄJOKI
Käyttöauto Oy

TAMPERE
SEAT Center Tampere

TURKU
SEAT Center Turku

VANTAA
SEAT Center Airport

YLIVIESKA
Autotalo Antti-Roiko

SEAT Ibiza-mallisto alkaen Ibiza 1.0 80 Reference alkaen 15 751,43 €, CO2-päästöllä 125 g/km, yhdistetty EU-kulutus 5,5 l/100 km. Malliston yhdistetty kulutus EU-kulutus 4,9-6,7 l/100 
km ja CO2-päästöt 106-151 g/km. Nopean toimituksen valikoima alkaen SEAT Ibiza 1.0 Eco TSI Style hinta 17 655,27 € CO2-päästöllä 120 g/km, yhdistetty kulutus 5,4 l/00 km, sisältäen 
toimituskulun 600 €. Takuu 5 vuotta (tai 100 000 km). *Rahoitusesimerkki SEAT Ibiza 1.0 Eco TSI Style (kom 626009 17) 655,27 € sisältäen toimituskulun 600 €, käsiraha 3600 €, 
luotonperustamiskulu 0 €, rahoitettava osuus 14 055,27 €, korko 0 %, sopimusaika 60 kk, kuukausierä 148,56 €, viimeinen suurempi erä 5290 €, käsittelypalkkio 0 €/kk, rahoitettava 
osuus 14 055,27 € + luottokustannukset 0 € = 14 055,27 € ja todellinen vuosikorko 0 %. Rahoituksen edellytyksenä hyväksytty luottopäätös, rahoitusturvavakuutus sekä kaskovakuutus. 
Rahoituksen myöntää esim. Nordea Rahoitus Suomi Oy, Aleksis Kiven katu 9, 00020 NORDEA, Rahoitustarjous on voimassa maassa oleviin Ibiza-malleihin (ei koske TGI) ja koskee uusia 
yksityishenkilöiden asiakastilauksia 1.-31.12.2019. **Gasum-kampanja kattaa kaasun tankkauksen 12 kuukauden aikana 1 000 kg:n tankkausmäärään saakka, joka vastaa 12 kuukauden 
sopimusjaksolla SEAT Ibizan tapauksessa n. 25 000 km:n ajoa (laskettuna 4 kg/100 km kulutuksen mukaan). Kaasukampanja on voimassa 31.12.2019 saakka uusiin yksityishenkilöiden 
asiakastilauksiin. Kuvan auto SEAT Ibiza erikoisvarustein. SEATin Suomen maahantuoja on K Auto Oy.

SEAT Ibiza. Erä autoja nyt 
erikoiseduin. Takuu 5 vuotta ja 
rahoitus 0 % ilman kuluja.

Tutustu myös huolettomaan SEAT Yksityisleasing -sopimukseen

• Nopean toimituksen valikoima alk. 17 656 €
• Osamaksulla esim. 149 €/kk*

Erä Vuoden Auto Suomessa 2018 -palkinnon voittanutta 
SEAT Ibizaa nyt nopeaan toimitukseen, rahoitus 0 % 
(ei koske TGI-kaasuhybridejä). 

TGI-kaasuhybridimallin ostajalle tarjoamme 
vuoden biokaasut 0 €**.
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Jos et löytänyt sopivaa matkaa, autamme mielellämme ja suunnittelemme 
ryhmällesi oman matkan. Vastuullinen matkanjärjestäjä on suomalainen, yksityinen 
ryhmämatkatoimisto Oy Kon-Tiki Tours Ltd.

www.kontiki.fi

TUTUSTU MATKAOHJELMIIN JA TEE VARAUS verkkosivuillamme 
www.kontiki.fi. Voit myös soittaa puh. 09 466 300
ja lähettää sähköpostia ilmoittautumiset@kontiki.fi 
Varaukset ilman palvelumaksuja. 

Matkalahjakortti on upea elämys-
joululahja Hänelle, jolla on jo kaikkea. 
Tilaa valitsemallesi summalle lahjakortti 
kotimaisen matkatoimisto Kon-Tiki 
Toursin räätälöidylle teemamatkalle.
#ihanjotainmuutakuinseuramatka 

Elämyksiä
lahjaksi
Nyt tarjolla mm. nämä upeat valmiit teemamatkat 
alkuvuonna 2020.

LUONTO- JA LINTUMATKAT
Bulgaria-Romania lintumatka Lasse J. Laineen kanssa 
22.2.–3.3. | 1880 € - varaa heti
Tansanian luontomatka Jannika von Wiellighin kanssa 
6.3.–16.3. | 4290 € - varaa viim. 30.12. 
Rondônia ja Amazonas, Brasilia Juha Honkalan kanssa 
20.3.–5.4. | 4550 €
Kirgisian luontomatka Paul Segersvärdin kanssa 
1.6.–12.6. | 2790 €

KULTTUURIMATKAT
Argentiina Folke Westin kanssa 
24.1.–6.2. | 4145 € - varaa heti 
Pohjois- ja Länsi-Irlanti Silvia Mc Quinnin kanssa 
27.3.–31.3. | 1280 € - varaa viim. 9.1.
Taidekurssimatka Sorrentoon Tero Annanollin kanssa 
9.4.–14.4. | 1650 € - varaa viim. 19.12.
Tanssi- ja kulttuurimatka Jaana Nakarin Villa Arcadioon 
19.4.–23.4. | 1595 € / 1645 €
Etruskien jalanjäljillä Italiassa Telly Puurin kanssa 
21.4.–25.4. | 1370 €
Luonto- ja kulttuurimatka Kreikkaan 
21.4.–28.4. | 1440 € 
Kiehtova Romania Gabor Laszlon kanssa 
14.5.–19.5. | 1495 €

WELLNESS-MATKAT
Joogaloma Pohjois-Kyproksella Susan Heijarin kanssa 
21.3.–28.3. | 1495 € - varaa viim. 3.1.
Joogamatka Tšekkeihin Päivi Hajdan kanssa 
5.4.–10.4. | 1225 €
Hidasta matkaa -konseptin Kreikka Katja Vaulion kanssa 
18.4.–25.4. | 1390 €
Jooga- ja kulttuurimatka Kreikkaan Meri Mortin kanssa 
16.5.–23.5. | 1430 €

URHEILU- JA FANIMATKAT
Pukkiparty Norwich-Bournemouth 
17.1.–19.1. | 980 €
Käsipallon EM-kisat Tukholmassa 
24.1.–26.1. | 880 €
Ampumahiihdon MM2020 Anterselva 
12.–17.2. ja 17.–24.2. | alk. 2260 €
Jääkiekon NHL-paketti New Yorkiin 
5.3.–8.3. | 1280 €
Ampumahiihdon MC 2020 Nove Mesto 
5.3.–9.3. | 1440 €
Ampumahiihdon MC 2020 Holmenkollen 
20.3.–22.3. | 890 €
Pukkiparty Arsenal-Norwich 
3.4.–5.4. | 770 €
Jääkiekon MM-kisat Zürich 2020 
8.–12.5. ja 16.–20.5 | alk. 1440 €
Jääkiekon MM-2020 finaalipaketti 
22.5.–25.5. | alk. 2440 €
Tennismatka Ranskan Avoimet 2020 
2.6.–4.6. | 1610 €
Jalkapallon EM-kisat 2020, Pietari 
kesä-heinäkuu 2020 | 1430 €
Jalkapallon EM-kisojen 2020 Suomen alkusarja 
myyntiin joulukuussa - seuraa kontiki.fi sivustoa 
Formula 1 Monacon GP 2020 
22.5.–24.5. | alk. 2410 €

METSÄ- JA MAATALOUSALAN MATKAT
Grüne Woche -messut Berliinissä 
23.1.–26.1. | alk. 595 € - varaa heti
Metsämatka Portugaliin Jouko Lehtoviidan kanssa 
14.4.–19.4. | 1640 €
Maatalous- ja luontomatka Irlantiin 
15.4.–20.4. | 1580 €
Metsiä ja makuelämyksiä Etelä-Ranskassa 
22.4.–26.4. | 1695 €
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