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1 Johdanto 

 

Tämä luku sisältää opinnäytetyön taustat, tavoitteet, aiheen rajauksen ja työn merkityk-

sen. Lisäksi esitellään työn menetelmät ja sisältöä. 

 

1.1 Aiheen tausta 

 

Työskentelen Uudenmaan verotoimistossa henkilöverotuksen osastolla. Asiakaspalve-

lun yhteydessä huomasin, että monella palkansaajalla on puutteelliset tiedot verovä-

hennyksistä. Monesti ihmiset tietämättään ilmoittavat tiedot verohallinnolle väärät tai 

puutteelliset. 

 

Kiinnostuin aiheesta työtehtävieni parissa. Mielestäni tulonhankkimiskulut ovat haasta-

via ja monimutkaisia. Päätin tehdä opinnäytetyöni tästä aiheesta, joka on hyödyllinen 

jokaiselle veronmaksajalle. 

1.2 Tavoite ja aiheen rajaus 

 

Tavoitteena on laatia selkeä yksinkertainen ja helppokäyttöinen tulonhankkimiskulun-

opas nuorille, kokemattomille työntekijöille. Oppaan tehtävänä on auttaa verosuunnitte-

lussa niitä, joilla ei ole tarpeeksi tietoa verotuksesta. Opinnäytetyö tukee omaa oppi-

mistani, ja uskon siitä olevan paljon hyötyä myös muille työelämässä toimiville. 

 

Henkilöverotuksen piiriin kuuluvat kaikki luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien mak-

samat tuloverot. Tärkeimpiä näistä ovat ansio- ja pääomatuloista maksettavat verot. 

(Valtiovarainministeriö 2012.) 

 

Opinnäytetyössä käsitellään henkilöverotuksessa ansiotuloista vähennettäviä tulon-

hankkimiskuluja, jotka verovelvollisen on vaadittava oma-aloitteisesti. Aihe rajataan 

niin, että pääomatulot ja pääomatulon vähennykset jätetään tarkastelun ulkopuolelle. 
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1.3 Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmät 

 

Opinnäytetyön tutkimusongelmat ovat seuraavat: 

 Mitkä ovat tulonhankkimiskulut?  

 Miten tulonhankkimiskulut hyödynnetään verovelvollisen verosuunnitellussa? 

 Miten ja milloin tulonhankkimiskulut voidaan ilmoita verottajalle? 

 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen menetelmä. Laadullista ana-

lyysiä tehtäessä tutkimusongelmaa käsitellään ammattikirjallisuutta tutkimalla ja rajaa-

malla ongelma tarkasti. 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön lopputulos on jonkinlainen konkreettinen tuote, joka ta-

voittelee toiminnan opastamista, ohjeistamista, toiminnan järkeistämistä tai järjestämis-

tä. Kaikille toiminnallisille opinnäytetöille, toteutustavasta riippumatta, yhteinen ominai-

suus on pyrkimys luoda visuaalisin ja viestinnällisin keinoin kokonaisuus, josta voidaan 

tunnistaa työlle asetetut päämäärät. (Vilkka & Airaksinen 2004, 9, 51.) 

 

Työ on toiminnallinen tutkimus, jossa aineisto kerätään kirjallisuuslähteistä. Työn tulok-

sena on tulonhankkimiskuluopas, joka on selkokielinen ohje veronmaksajille. Se koos-

tuu oikeuskirjallisuudesta, aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä ja käytännön esimer-

keistä. Oppaan sisältöä käsitellään opinnäytetyössä perusteellisesti. 

 

2 Tulovero 

 

Tulolähteitä on kolme: 1) elinkeinotoiminnan tulolähde (elinkeinoverolaki), 2) maatalou-

den tulolähde (maatilatalouden tuloverolaki) ja 3) muun toiminnan tulolähde eli henkilö-

kohtaiset tulot (tuloverolaki) (Verohallinto 2012). 

 

Elinkeinoverolain 2 §:n mukaan verovelvollisen harjoittama liike- ja ammattitoiminta 

muodostaa elinkeinotoiminnan tulolähteen. Maatalouden tulolähde muodostuu verovel-

vollisen harjoittamasta maataloudesta. Metsätalous ei kuulu maatalouden kanssa sa-

maan tulolähteeseen vaan henkilökohtaisiin tuloihin. Kaikki muut tulot kuin elinkeino-

toiminnan ja maatalouden tulot kuuluvat henkilökohtaisiin tuloihin. (Verohallinto 2012.) 
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2.1 Henkilöverotus 

 

Veronalaista tuloa ovat jäljempänä säädetyin verovelvollisen rahana tai rahanarvoisena 

etuutena saamat tulot. Verovelvollisella on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimi-

sesta tai säilyttämisestä johtuneet menot (luonnolliset vähennykset). 

 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän tulo jaetaan kahteen tulolajiin, joita ovat pääoma-

tulo ja ansiotulo. Yhteisön ja yhteisetuuden muuhun tuloon kuin elinkeinotuloon ja maa-

talouden tuloon noudatetaan soveltuvin osin pääomatulon laskemista koskevia sään-

nöksiä (TVL 29 §). 

 

Ansiotulosta tehtävät vähennykset on tuloverolaissa(TVL) jaettu seuraavasti: 

 tulonhankkimismenoihin eli luonnollisiin vähennyksiin (31 §, 93–95 a §), 

 puhtaasta ansiotulosta valtion- ja kunnallisverotuksesta tehtäviin vähennyksiin 

(96–98 §), 

 puhtaasta ansiotulosta valtionverotuksessa tehtäviin vähennyksiin (100 §) ja 

 puhtaasta ansiotuloista kunnallisverotuksessa tehtäviin vähennyksiin (101–106 

§). 

 

Taulukko 1. Verotettavan ansiotulon laskelma (Verohallinto 2012b, 470). 

 

+ Ansiotulot 

-luonnolliset vähennykset 

= Puhdas ansiotulo 

Kunnallisverotus   Valtionverotus 

-kunnallisverotuksen   - valtioverotuksen 

vähennykset    vähennykset 

kv. verovuoden tulo   vv. verovuoden tulo 

-tappiot    - tappiot 

kv. verotettava tulo   vv. verotettava tulo 

 

Taulukosta 1 nähdään, että puhdas ansiotulo lasketaan sekä valtion- että kunnallisve-

rotuksessa vähentämällä ansiotuloista luonnolliset vähennykset. Puhtaasta ansiotulos-

ta vähennetään erikseen valtioverotuksen ja kunnallisverotuksen vähennykset sekä 

edelleen erikseen aikaisempien vuosien vahvistetut ansiotulolajin tappiot. 
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Kaikki ansiotulot sisältävät: 

- palkat, luontoisedut ja palkanluonteiset suoritukset 

- ulkomaantulot 

- eläkkeet 

- etuudet 

- muut ansiotulot 

- ennakkopidätykset ansiotuloista. 

Kaikki vähennykset ansiotuloista sisältävät: 

- ay-jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut 

- pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut 

- muut vähennykset (veronmaksukyvyn alentumisvähennys ja takaisinperintävä-

hennys) 

- asunnon ja työpaikan väliset matkakulut 

- tulonhankkimiskulut ansiotuloista 

- työasuntovähennys 

- Ahvenanmaan vähennys. 

Pääomatuloista seuraavat tiedot: 

- vuokratulot ja tappiot 

- luovutusvoitot ja tappiot 

- osingot ja osuuspääoman korot. 

Pääomatuloista tehdään seuraavat vähennykset: 

- arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenot 

- korot ja velat. 

Muut tiedot: 

- alijäämähyvityksen tiedot 

- perhe- ja huoltosuhteen muutos 

- veronpalautuksen puolisosiirto 

- varat. 

Verosta tehtävät vähennykset: 

- kotitalousvähennys 

- maksetut elatusmaksut. 
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Taulukko 2. Vähennykset kaavamaisesti (Apaja 2012). 

  Luonnolliset vähennykset   

Vaatimuksesta: Viran puolesta: 

* työmatkat * tulonhankkimisvähennys 

* ay-maksut   
* muut tulonhankkimiskulut   

* työasuntovähennys   

    

Puhtaasta tulosta tehtävät vähennykset 

Vaatimuksesta: Viran puolesta: 

* Veronmaksukyvyn  * pakolliset vakuutusmaksut 

alentumisvähennys * merityötulovähennys 

* Lahjoitusvähennys * eläketulovähennys 

  * invalidivähennys 

  * opintorahavähennys 

  * kunnallisverosta ansiotulovähennys 

  * perusvähennys 

    

Verosta tehtävät vähennykset   

Vaatimuksesta: Viran puolesta: 

* elatusvelvollisuusvähennys * invalidivähennys valtion  

* kotitalousvähennys verotuksessa 

* opintolainavähennys * valtion ansiotulovähennys 

    
 

Vähennysvaatimus tehdään esitäytetylle veroilmoitukselle tai veroilmoitus verkossa 

(VIV)-palvelussa. Kuitteja ei liitetä veroilmoituksen mukaan, vaan ne tulee säilyttää 

verotuksen päättymisvuotta (VML 49 §) seuraavan viiden vuoden ajan (VML 11 a §). 

Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että tositteet tule säilyttää yli kuusi vuotta. (Vero-

hallinto 2012.) 

 

2.2 Luonnolliset vähennykset 

 

Verovelvollinen saa vähentää palkkatuloistaan tulonhankkimisvähennyksenä 620 eu-

roa, kuitenkin enintään palkkatulon määrän (TVL 95.1 §:n 1 kohta). Palkkatulosta teh-

tävät luonnolliset vähennykset saadaan vähentää vain siltä osin kuin niiden yhteismää-

rä ylittää tulonhankkimisvähennyksen määrän. Tulonhankkimisvähennys tehdään viran 

puolesta. (Verohallinto 2012.) 
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Tulon hankkimisesta johtuneina menoina ei voi vähentää verovelvollisen ja hänen per-

heensä elantomenoja (TVL 31.4 §). Elantomenoihin luetaan muun muassa asunnon 

vuokra sekä lasten ja kodin hoidosta aiheutuneet menot. 

 

Verovelvollisella on oikeus vähentää tulostaan tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä 

johtuneet menot (TVL 29.1 §). Laissa ei ole lueteltu vähennyksiä tyhjentävästi. Yleiset 

luonnolliset vähennykset ovat työmatkat, ay-jäsenmaksut, työasuntovähennys ja muut 

tulonhankkimiskulut.  

 

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut verovelvollinen saa 

vähentää täysimääräisenä (TVL 95 §). Vähennyskelpoisia ovat vain varsinaisten työ-

markkinajärjestöjen maksut. Työmarkkinajärjestöjä ovat ne varsinaiset etujärjestöt, 

joiden päätehtävänä on keskinäisillä neuvotteluilla sopia molempia osapuolia sitovasti 

työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten noudatettavista ehdoista. (Verohallinto 2012.) 

 

Asunnon ja työpaikan välisten matkojen (TVL 93 §) omavastuuosuus on 600 euroa, ja 

näitä matkakuluja voi vähentää enintään 7 000 euroa halvimman kulkuneuvon mukaan. 

Matkakulut pienentävät verotettavan ansiotulon määrää. Vähennystä ei siis tehdä suo-

raan veroista. 

 

Työasuntovähennys on tarkoitettu verovelvolliselle, joka on varsinaisen työpaikkansa 

kaukaisen sijainnin vuoksi (yli 100 kilometriä) vuokrannut käyttönsä toisen asunnon. 

Verovelvollisella on myös vakituinen asunto, jossa hänen puolisonsa tai alaikäisen lap-

sensa asuu. Työasuntovähennys on 250 euroa jokaista sellaisesta täyttä kalenterikuu-

kautta kohti, jona verovelvollisella on ollut kaksi asuntoa. Vähennys on kuitenkin korkei-

taan maksetun vuokran määrä (TVL 95 a §). 

 

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan tulonhankkimiskuluja, jotka kuuluvat luonnollisiin vä-

hennyksiin. 

 

2.3 Tulonhankkimiskulut 

 

Yleisempiä tulonhankkimiskuluja ovat: ammattikirjallisuus, ammattitaitoa ylläpitävä ja 

säilyttävä koulutus, työhuonekulut, menot omien työkalujen käytöstä, työpukukustan-

nukset, tietokonevähennys. 
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2.3.1 Ammattikirjallisuus 

 

Työntekijän toimialaa käsittelevien kirjojen ja ammattilehtien hankintakustannukset hy-

väksytään vähennykseksi. Edellytyksenä on, että tällaisen ammattikirjallisuuden hank-

kiminen on tarpeellista työn edellyttämän ammatillisen pätevyyden tai ammattitaidon 

ylläpitämiseksi. Vähennyskelpoisia ovat esimerkiksi opettajien opetustyössä tarpeellis-

ten kirjojen ja lehtien hankintakustannukset. Sanomalehdet eivät yleensä ole vähen-

nyskelpoisia, vaan ne katsotaan elantomenoiksi. (Verohallinto 2012.) 

 

2.3.2 Työhuonevähennys 

 

Ansiotyötä kotonaan tekevä saa vähentää tulonhankkimismenoina työhuoneesta aiheu-

tuneet kulut. Vähennyksen saaminen edellyttää, että työnantaja ei ole järjestänyt työ-

huonetta taikka työhön tai tehtävään liittyy huomattavasti kotityötä. Myös ne, jotka ovat 

käyttäneet asunnon yhteydessä olevaa työhuonetta huomattavien sivutulojen hankki-

miseen, ovat oikeutettuja työhuonevähennykseen. 

 

Työhuonevähennys myönnetään kaavamaisin perustein, ja se kattaa työhuoneen vuok-

ran, kalusteet, valon, sähkön, lämmön ja siivouksen. Vähennys voidaan myöntää myös 

suurempana, jos esitetään selvitys todellisesti aiheutuneista kuluista. 

 

Jos selvitystä suuremmista kustannuksista ei esitetä, työhuonevähennyksenä myönne-

tään yleensä seuraavat määrät: 

 

1. Niille, joille työnantaja ei ole järjestänyt työhuonetta ja jotka käyttävät työhuonet-

ta pääansiotulonsa hankkimiseksi, kuten esimerkiksi Freelancer-toimittajille; 

760 euroa/vuosi. 

2. Niille, jotka käyttävät työhuonetta osapäiväisesti pääansiotulonsa tai pysyväis-

luontoisten tai huomattavien sivutulojensa hankkimiseksi, kuten esimerkiksi eri 

oppilaitosten opettajille ja sivutoimisille isännöitsijöille tai komitean sihteereille, 

380 euroa/vuosi. 

3. Niille, jotka käyttävät asuntoa satunnaisten sivutulojen hankkimiseksi, 190 eu-

roa/vuosi. 
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Kun molemmat aviopuolisot käyttävät osapäiväisesti pääansiotulojensa tai pysyväis-

luontoisten sivutulojen hankkimiseksi työhuonetta, vähennyksen määränä pidetään 

yhteensä 570 euroa/vuosi. (Verohallinto 2012.) 

 

2.3.3 Virka- tai työpukukustannukset 

 

Vaatetuksesta aiheutuneet menot ovat yleensä verotuksessa vähennyskelvottomia 

elantokustannuksia. 

 

Jos työ- tai virkapuvun hankintakustannukset puvun rajoitetun käytön tai työn aiheut-

taman vaatetuksen erityisen kulumisen vuoksi tahi muusta sellaisesta syystä kuitenkin 

ovat olennaisesti epäsuhteessa siihen, mitä verovelvollisen vaatetusmenot muutoin 

olisivat, voidaan hänelle myöntää vähennystä virka- tai työpuvun käyttämisestä aiheu-

tuneista kuluista kohtuullinen määrä. 

 

Osalla virkamiehistä, jotka ovat velvollisia käyttämään virkapukua, valtio on suorittanut 

virkapukuavustusta siten, että se on maksanut määräosan virkapuvun hankintakuluista 

 perushankinnan osalta 90 % 

 uusintahankinnan osalta 60 %. 

Erotus on vähennyskelpoista tulonhankkimiskulua. (Verohallinto 2012.) 

 

Suojavaatetus käsittää suojapuvun, suojatakin tai muun vastaavan vaatteen, jota viran- 

tai toimenhaltija on velvollinen käyttämään virantoimituksessa. Jos työnantaja järjestää 

suojavaatetuksen, työpuvun hankkimisesta tai käytöstä aiheutuneista kuluista ei voida 

vaatia vähennystä ansiotuloista. (Verohallinto 2012.) 

 

2.3.4 Omien työkalujen käyttö 

 

Jos palkansaaja on itse joutunut hankkimaan ja pitämään kunnossa työssä tarvitse-

mansa työkalut, hän saa vähentää palkkatuloistaan niistä aiheutuneet kustannukset. 

Tyypillisesti tällaisia ovat rakennusalan useimpien käsityöammattien ja taiteen harjoit-

tamiseen liittyvät työt. Vähennyskelpoisia ovat välineiden hankinta-, huolto, ja korjaus-

menot. (Verohallinto 2012.) 

 



9 

 

2.3.5 Tietokonevähennys 

 

Tietokoneiden hankinnasta aiheutuneita kustannuksia voi vähentää sen mukaan, kuin-

ka paljon ja kuinka välittämättömästi verovelvollinen on tietokonetta työssään tarvinnut. 

(Verohallinto 2012.) 

2.3.6 Kulut luottamustehtävistä 

 

Tulon hankkimisesta johtuneita menoja ovat myös valtiollisen luottamustehtävän hoi-

tamisesta välittömästi aiheutuneet kohtuulliset kustannukset (TVL 31.1.§ 5 k.) Vain 

välittömästi luottamustehtävän hoitamisesta aiheutuneet kustannukset ovat vähennys-

kelpoisia. Näin ollen vaalikulut eivät ole vähennyskelpoisia. Sitä vastoin ryhmäverot ja 

puolueelle suoritettavat pakolliset maksut, joiden suorittaminen perustuu luottamusteh-

tävästä saatavaan palkkioon, voidaan katsoa vähennyskelpoiseksi menoksi. Vain koh-

tuulliset luottamustehtävän hoitamisesta aiheutuneet kustannukset voidaan vähentää 

eli vähennyskelpoisten kustannusten tulee olla kohtuullisessa suhteessa luottamustoi-

mesta saatuun tuloon. (Verohallinto 2012.) 

3 Tiedon hankinta ja käsittely 

 

3.1 Työn lähtökohdat 

 

Opiskeluni aikana sain työpaikan Verohallinnossa, työharjoittelun kautta. Työskentelen 

henkilöverotusosastolla, jossa sain korvaamatonta kokemusta verotuksesta. Asiakas-

palvelussa kiinnitin huomioi siihen, että nuorisolla on ollut puutteelliset tiedot henkilöve-

rotuksesta ja varsinkin vähennyksistä. Jo silloin päätin tehdä opinnäytetyöni verotuk-

sesta nuorille palkansaajille. Osa vähennyksistä verovelvollisen pitäisi vaatia tai ilmoit-

taa verottajalle itse. Mielestäni tulonhankkimiskuluopas on hyödyllinen nuorisolle, jo 

silloinkin, kun jotkut opiskelijat lukevat sen. 

 

3.2 Tiedon hankinta 

 

Aloitin opinnäytetyön tekemisen suunnittelulla ja tietojen hankinnalla syyskuussa 2013. 

Alustavan opinnäytetyösuunnitelman laatiminen oli helppo asia, koska tiesin tarkkaan 

tulevan opinnäytetyön aiheen: se oli minulle tuttu työn puolesta. Pohdin tietojen laajuut-
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ta ja päätin rajata oman opinnäytetyöni aiheen, niin että tutkin tarkasti tulonhankkimis-

kuluja. 

 

Löysin hyvin taustamateriaalia lainsäädännöstä, kirjallisuudesta ja Verohallinnon Inter-

net-sivuilta. Työpaikan sisäisessä koulutuksessa sain täydennystä. Verohallinto julkai-

see vuosittain henkilöverotuksen käsikirjan, joka on noin 800 sivua. Työtä varten poi-

min vain mielestäni tärkeitä tietoja aiheesta. 

 

Työn teoriapohja perustuu pääosin alan kirjallisuuteen, ajantasaiseen lainsäädäntöön 

sekä verohallinnon ohjeistukseen ja julkaisuihin. Teoreettisen viitekehyksen laadin 

näin, että tuloverotuksen kokonaisuudesta vähitellen siirrytään ansiotulojen vähennyk-

seen. Opinnäytetyön tekemisen aikana olen löytänyt useita hyödyllisiä lähteitä, joita 

tulen käyttää myöhemminkin. 

 

3.3 Tiedon käsittely  

 

Opinnäytetyönprosessin aikataulun mukaan valitsin itselleni sopivan ajoituksen. Näin, 

että minulla olisi vielä lukuvuoden viimeinen valmistumisaika varalla. Opinnäytetyön 

tekeminen oli haastava, mutta mielenkiintoinen prosessi. Aikataulussa pysyminen toi 

haasteita, joita oli vaikea ennakoida suunnitteluvaiheessa. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuus oli valmis tammikuussa 2014. Ohjaavan opettajan palaute 

antoi vahvistuksen ja tukea oman työn tekemiseen. Työ eteni hitaasti mutta varmasti, 

huhtikuussa 2014 työ oli valmis. Tiedonhankinta- ja käsittelytaito kehittyivät opinnäyte-

työn tekemisen yhteydessä. Itsenäinen työskentelytapa lisää opinnäytetyön tekijän 

vastuuta. 

4 Tuotos 

 

Juha Hakalan mukaan hyvän opinnäytetyön kriteerit ovat seuraavat: Hyvän opinnäyte-

työn aihe ja tausta ovat riittävän perusteltu; työn rajaus on mieluummin suppea ja sy-

vällinen kuin laaja ja pinnallinen; työn tausta ja aihe on omaperäinen, idearikas, ennak-

koluuloton ja innovatiivinen. Opinnäytetyön pitää olla yhdistetty työelämään ja osoittaa 

tekijän asiantuntijuutta ja itsenäistä ajattelua. Työ pitää olla suunnitellusti tavoitteisiin 

etenevä, analyyttinen, looginen sekä hyödynnettävissä ja hyödyllinen. Lisäksi Hakalan 
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mukaan opinnäytetyön pitää osoittaa tekijänsä tiedonhankintataitoja, lähdekritiikin hal-

lintaa, olla pohtiva ja kantaa ottava ja raportoinniltaan onnistunut. (Hakala 2004, 29–

37.) 

 

Tärkeintä oppaassa on se, että nuoret palkansaajat saavat tiedon helposti ja ymmärret-

tävässä muodossa. Opas sisältää vain tärkeää palkansaajan tarvitsemaa tietoa luon-

nollisista vähennyksistä. Tiivis ja helppolukuinen opas on ”tulonhankkimiskulut pähki-

nän kuoressa”. Monimutkainen aihe on avattu esimerkkien avulla. 

 

Työtehtävieni parissa huomasin, että monella palkansaajalla on puutteelliset tiedot ve-

roilmoituksen täydentämisestä. He eivät usein ymmärrä verotukseen liittyviä termejä. 

Nuoret ihmiset käyttävät tietokoneita ja mobiililaiteitta päivittäin työelämässä ja vapaa-

ajalla, mutta verottajan sähköinen palvelu tuo ongelmia. 

 

Kuvat kertoivat tarkasti, missä kohdassa voi ilmoittaa tulonhankkimiskuluja veroilmoi-

tukset verkossa -palvelussa. Liitteenä on monille jo tuttu esitäytetty veroilmoitus pape-

rimallina. 

 

5 Johtopäätökset ja pohdinta 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda mahdollisimman käytännöllinen ja selkeä 

tulonhankkimistulojen opas nuorille palkkasaajille. Vilkan ja Airaksisen (2003, 157) mu-

kaan on tärkeä arvioida toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteiden saavuttamista kohde-

ryhmän palautteen avulla, jotta se ei jäisi subjektiiviseksi. Minä pyysin palautetta työ-

paikan asiatuntijalta, koska minulla ei ollut varsinaista toimeksiantajaa. Työtoverin mie-

lestä minä onnistuin oppaan laatimisessa hyvin. Oppaan aihe on tärkeä ja ajankohtai-

nen. Oppaan avulla nuori veronmaksaja perehtyy aiheeseen nopeasti ja vaivattomasti. 

 

Haastavinta opinnäytetyön tekemisessä oli se, että kun aihealue oli omasta työstä, 

asioita katsoo liian läheltä. Aihe on itsensä selvä minulle, mutta ulkopuolisolle lukijalle 

voi olla kokonaan uutena asiana. Toiseksi haasteena oli se, että suomen kieli ei ole 

äidinkieleni. Omien ajatuksen esitteleminen virallisella kielellä oli ongelmallista. Olen 

luonteeltani sosiaalinen ihminen ja pärjään hyvin asiakaspalvelun työtehtävissä. Pu-

humalla voi päästä pitkälle. 
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Kiinnostus aiheetta kohtaan oli opinnäytetyöprosessissa tukevana ja motivoivana asia-

na. Vilkan ja Airaksisen (2003, 17) mukaan opinnäytetyön aiheen tulisi tukea tekijän 

ammatillista kasvua. Tämä työ antoi mahdollisuus tutkia kiinnostavaa ja omaa ammatil-

lisuutta kehittävä aiheetta. Olenkin oppinut prosessin aikana paljon. Kokemus karttuu 

koko ajan; opiskeluvuosien jälkeen oma osaaminen kasvaa ja vahvistuu työelämässä. 
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Tulonhankkimiskulujen pikaopas 

 

Tämä opas on laadittu palkansaajan esitäytetyn veroilmoituksen täyttämisen avuksi. 

Selkeällä kielellä, esimerkkien avulla on selitetty tulonhankkimiskulujen vähennykset. 

 

Henkilöverotuksesta 

 

Verot ovat pakollisia maksuja, joita kerätään useista eri kohteista. Verovelvollisen saa-

maan tulon verottamiseen sovelletaan tuloverolakia. Luonnollisen henkilön tulo jaetaan 

kahteen tulolajiin, joita ovat pääomatulo ja ansiotulo. Pääomatuloja ovat esimerkiksi 

vuokratulo ja myyntivoitot. Ansiotuloja ovat palkka, luontoisetu, työkorvaukset, eläkkeet 

ja etuudet. 

 

Verovuoden kaikki ansiotulot lasketaan yhteen ja vähennetään luonnolliset vähennyk-

set. Tuloksena on puhdas ansiotulo, joka on verovelvollisen kyseisen vuoden verotet-

tava tulo valtion- ja kunnallisverotuksessa. 

 

Tuloverolain mukaan elantomenoja ei saa vähentää tulonhankkimisena verotuksessa. 

Elantomenoja ovat esimerkiksi asunnon vuokra, lasten ja kodin hoidosta aiheutuneet 

menot sekä lomailuun ja virkistäytymiseen liittyvät kulut. Nämä kulut syntyvät verovel-

volliselle riippumatta siitä, harjoittaako hän tulonhankkimistoimintaa vai ei. 

 

Luonnolliset vähennykset ovat asunnon ja työpaikan väliset työmatkat, ammattiyhdis-

tyksen jäsenmaksut, tulonhankkimisvähennys, työasuntovähennys ja muut tulonhank-

kimiskulut. 

 

Työasuntovähennys 

 

Työasuntovähennyksen liittyy aina työssäkäyntiin varsinaisella työpaikalla. Työn takia 

verovelvollisella on kaksi asuntoa (vakituinen asunto ja työasunto) ja asuntojen väli on 

vähintään 100 km. Työasunto voi olla vuokra-asunto, luontaisasunto tai osaomis-

tusasunto. 
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Perheellisellä henkilöllä on yksi varsinainen työpaikka, joka sijaitsee kaukana kotoa ja 

kaksi asuntoa: työasunto työpaikkaan yhteydessä ja toinen vakituinen asunto, jossa 

hän asuu perheensä kanssa. 

 

Perheetön henkilö voi saada työasuntovähennyksen vain, jos hänellä on samanaikai-

sesti vähintään kaksi varsinaista työpaikkaa ja kaksi eri asuntoa näiden työpaikkojen 

sijainnin vuoksi. Toinen asunnoista on tällöin hänen vakituinen asuntonsa ja toinen 

hänen työasuntonsa. 

 

Esimerkki 1. Paavo asuu Tampereella yhdessä perheensä kanssa. Paavon varsinainen 

työpaikka on Helsingissä. Hän vuokraa Helsingissä asunnon, jonne hän majoittuu siellä 

työpäivinä. Muuten hän asuu perheensä kanssa Tampereella. Eli Paavo saa työasun-

tovähennyksen Helsingin asunnon perustella. 

 

Esimerkki 2. Turussa asuva Katja työskentelee 3-4 päivänä viikossa Kaarinassa. Li-

säksi Katja tekee töitä 2-3 päivää viikossa Helsingissä. Hänellä ei ole puolisoa eikä 

alaikäisiä lapsia. Katjan vakituinen asunto on Turussa ja Helsingissä vuokrattu asunto 

on hänen työasuntonsa, jonka perusteella on oikeus työasuntovähennykseen. 

 

Esimerkki 3. Elina asuu yksin ja omista asunnon Porissa. Hän saa työpaikan Turussa 

ja vuokraa työpaikan lähellä asunnon. Elinalla on yksi työpaikka ja kaksi asuntoa. Eli-

nalla ei ole oikeutta työasuntovähennykseen. 

 

Tulonhankkimisvähennys 

 

Miten tulonhankkimisvähennys ja tulonhankkimiskulut poikkeavat toisistaan? Tulon-

hankkimisvähennys on lakisääteinen vähennys palkkatuloista, jonka jokainen palk-

kasaaja saa verotuksessaan viranpuolesta tehtynä vähennyksenä. Se on 620 euroa 

vuodessa, mutta kuitenkin enintään palkkatulon määrä. Tulon hankkimisesta ja säilyt-

tämisestä johtuvia kuluja ovat tulonhankkimiskuluja eli 620 euron yli menevä osuus. 

 

Esimerkki 4. Viivin palkkatulot ovat 500 euroa koko vuodelta, ja tulonhankkimisvähen-

nys silloin on 500 euroa. 

 



Liite 1 

  3 (8) 

 

 

Esimerkki 5. a) Antin vuoden palkkatulot ovat 20 000 euroa, niin tulonhankkimisvähen-

nys silloin on täysmääräinen 620 euroa. b) Jos Antin todelliset tulonhankkimiskulut ovat 

2 000 euroa, silloin ne sisältyvät 620 euroa tulonhankkimisvähennyksen ja 1 380 euroa 

tulonhankkimiskulun. Verotuspäätöksessä lukee ”muut tulonhankkimiskulut” – 2 000 

euroa. 

 

Ammattikirjallisuus 

 

Verovelvollisen toimialaa käsittelevien kirjojen ja ammattilehtien hankintakustannukset 

hyväksytään tulonhankkimisvähennykseksi. Sen sijan päivälehtien tilausmaksua ei voi 

vähentää lainkaan. 

 

Esimerkki 6. Äidinkielen opettaja voi vähentää kaunokirjallisuusmenojaan rajoittuen 

kuitenkin vain niihin kirjoihin, joita käytetään kouluopetuksessa. Kirjojen käytön tarkoi-

tus on perustettava. 

 

Työhuonevähennys 

 

Verovelvollinen, joka tekee ansiotyötä kotonaan, saa vähentää tulonhankkimismenoina 

työhuoneesta aiheutuneet kulut. Vähennys on joko Verohallinnon yhtenäistämisohjeen 

kaavamainen vähennys tai todellisten kulujen mukaan tehtävä vähennys. Vuoden 2012 

vähennysmäärät ovat huoneen käytön määrästä riippuen 760 euroa, 380 euroa ja 190 

euroa. 

 

Esimerkki 7. Muusikolla on äänieristetty studio ja erillinen työhuone sävellys- ja sovitus-

työtä sekä laitteiden ja välineiden säilyttämistä varten. Molempien työhuoneiden todelli-

set kulut vähennetään tulonhankkimiskuluina ansiotuloista. 

 

Virka- tai työpukukustannukset 

 

Vaatetuksesta aiheutuneet menot ovat yleensä verotuksessa vähennyskelvottomia 

elantokustannuksia. Työ- tai virkapuvun hankintakustannukset puvun rajoitetun käytön 

tai työn aiheuttaman vaatetuksen erityisen kulumisen vuoksi, voidaan vähentää virka- 

tai työpuvun käyttämisestä aiheutuneista kuluista kohtuullinen määrä. 
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Esimerkki 8. Poliisimiehelle, joka on velvollinen käyttämään virkapukua, valtio maksaa 

virkapukuavustusta perushankinnan osalta 90 % ja uusintahankinnan osalta 60 %. Ero-

tus on vähennyskelpoista tulonhankkimiskulua. 

 

Esimerkki 9. Petri on kirvesmies, eikä hänen työantajansa korvaa työpuvun hankkimi-

sesta ja käytöstä aiheutuneita kuluja. Petrin työvaateet ovat vähennyskelpoisia tulon-

hankkimiskuluja. 

 

Omien työkalujen käyttö 

 

Palkansaaja voi hankkia työssä tarvittavat työkalut itse, ja hän saa vähentää palkkatu-

loistaan niistä aiheutuneet kustannukset. Vähennys on myönnetty esimerkki seuraaville 

työntekijäryhmille: peltisepät, malliveistäjät, puusepät, kirvesmiehet, käsikaavaajat, 

sementtityöntekijät, laattamiehet, muurarit ja rapparit. 

 

Tietokonevähennys 

 

Tietokoneen hankinnasta aiheutuneet kustannukset voidaan vähentää tulonhankkimis-

kuluina sen mukaan, kuinka paljon ja kuinka välttämättömästi verovelvollinen on tieto-

konetta työssään tarvinnut. Tietokoneen käytöstä on esitettävä selvitys. 

 

Kulut luottamustehtävistä 

 

Esimerkki 10. Poliittinen puolueen jäsen, joka on valittu kunnan luottamustoimeen, voi 

vähentää puolueelle suoritetut pakolliset maksut tulonhankkimiskuluina. 

 

Millä lomakkeella ilmoitetaan tulonhankkimiskuluista? 

 

Vähennysvaatimus tehdään esitäytetylle veroilmoitukselle tai veroilmoitus verkossa 

(VIV) -palvelussa. Palkansaaja saa automaattisesti 620 euron tulonhankkimisvähen-

nyksen, kuitenkin enintään palkkatulon määrän. Se ilmoitetaan vain, jos kuluja on 

enemmän kuin 620 euroa. 
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Paperiseen veroilmoitukseen (liite 2) kuluja ilmoitetaan kohdassa 3.4 ansiotuloihin liit-

tyvät tulonhankkimiskulut. Myös ilmoitetaan ammatti ja eritellään kulut sekä selvitetään, 

miten ne liittyvät tulon hankkimiseen. 

 

 

 

Veroilmoitus verkossa  

 

Toimi näin: 

1) Mene osoitteen www.vero.fi. 

2) Veroilmoitus verkossa–palvelun pääset omalla pankkitunnuksellasi. 

3) Asiakastiedot–välilehdessä tarkistat omat tietosi. 

 

 

4) Paina Jatka-painike. 
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5) Veroilmoitustietojen ilmoittaminen – korjaa ja/tai ilmoita tarvittavat tiedot 

klikkaamalla Avaa–painikkeetta. 

6) Ansiotuloista tehtävät vähennykset–listalta valitse Tulonhankkimiskuluja ansio-

tuloista. 

 

7) Avaa se. 
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8) Ilmoita omat vähennykset euroina; paina Laske–painiketta. 

9) Paina Jatka–painiketta ja samalla tavalla pääset ilmoittamaan muita tietojasi. 

10) Paina Jatka–painikkeetta niin pääset viimeiseen välilehteen Ilmoituksen lähet-

täminen. Saat kuittauksen onnistuneesta lähetyksestä. 
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Huom. sivun oikealla laidalla on veroilmoituksen täyttöohjeet. Tässä esimerkkinä on 

käytetty Demo-versiota, joka löytyy myös Verohallinnon Internet-sivuilta. 

 

Lisää tietoja tulonhankkimisvähennyksestä löytyy Verohallinnon verkkosivuilla 

www.vero.fi. 
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Lisää selvitykset tänne! 

Ilmoita ansiotuloihin 

liittyvät tulonhankkimis-

kulut 
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