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Henkilöverotus on murroksessa 1.2.2019 voimaan astuneen palkansaajan uuden verokortin ja itsensä työllistymisen jatkuvan suosion kasvun myötä. Yhä useampi kulttuurialan työsuhteista on osa-aikaisia, ja monella on useampi työnantaja samaan aikaan.
Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona kulttuurialalla työskentelevälle Laura Ilaselle.
Työn tavoitteena on selvittää ansiotulon, kevytyrittäjyyden ja toiminimen verotuksellisia
eroja, ja perehtyä erityisesti kulttuurialaa koskettaviin kysymyksiin. Verotuksesta on tarkoitus tehdä helpommin ymmärrettävää, jotta oman verotuksen järjestäminen olisi yksinkertaisempaa.
Opinnäytetyö on toteutettu toiminnallisena, ja metodiksi valikoitui videon käsikirjoitus. Raporttiosuus koostuu johdannosta, työn tietoperustasta, tuotoksen toteutuksen kerronnasta
sekä oman oppimisen arviosta. Videon käsikirjoitus on työn liitteenä. Viitekehyksessä esitellään pääoma- ja ansiotulon eroja, kevytyrittäjyyden ja toiminimen verotusta, tuloista tehtäviä vähennyksiä, palkansaajan uutta verokorttia, yrittäjän eläkkeen kertymistä sekä arvonlisäverovelvollisuutta. Henkilökohtaiset palkkiot ja muut yritysmuodot on rajattu kohderyhmää ajatellen viitekehyksen ulkopuolelle.
Opinnäytetyön idea sai alkunsa keväällä 2018 alustavien verotuspäätösten tultua postissa.
Varsinainen aihe hahmottui syksyn 2018 aikana, jolloin hahmottelin viitekehykselle rungon.
Työn kirjoittaminen alkoi tammikuussa 2019, ja työ valmistui saman vuoden huhtikuun lopussa.
Opinnäytetyön tuotoksena syntynyt videon käsikirjoitus olisi tarkoitus myydä eteenpäin, ja
saada tuotantoon vuoden 2020 aikana.
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Johdanto

Tilastokeskuksen teettämän työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2017 kulttuuriammateissa työskenteli palkansaajina 72% ja yrittäjinä 28%. Lähes puolet pelkästään musiikkialan toimijoista työskenteli yrittäjinä. Muiden ammattien vastaavat keskiarvot olivat palkansaajille 88% ja yrittäjille 12%. Kulttuurialan yrittäjien enemmistöä selittää työsuhteiden
laatu: jopa 22% työskentelee osa-aikaisissa työsuhteissa ja noin 11 prosentilla työntekijöistä oli useampi kuin yksi työpaikka samaan aikaan. Vaikka kulttuurialan toimijat ovat
keskimääräisesti korkeakoulutetumpia kuin muissa ammateissa, on valmistumisen jälkeinen työttömyysaste silti korkeampi kuin kaikkien alojen keskimääräinen työttömyysaste.
(Tilastokeskus, 2018.)
Työn tekeminen on muuttunut. Viime vuosien aikana isoimpia muutoksia ovat olleet esimerkiksi nollatuntisopimuksen mahdollistaminen, koeajan pidentäminen kuuteen kuukauteen ja aktiivimalli työttömille. Ison kohun aiheutti myös erityisesti hoitoalaan kohdistuneet
palkkaleikkaukset. On siis täysin ymmärrettävää, että työllistymisen evoluution myötä työn
tekemisen tavat ja ansaintamallit ovat muuttuneet. Isoimmaksi ilmiöksi on mielestäni
noussut itsensä työllistäminen sekä erityisesti kevytyrittäjyys. Laskutuspalvelut, kuten
Ukko.fi ja 4eze, mahdollistavat keikkatöiden laskuttamisen ilman y-tunnusta, ja madaltavat
näin kynnystä tehdä töitä.

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Laura Ilanen. Hän on valmistunut ammattikorkeakoulusta musiikkipedagogiksi jouluna 2016, ja työskentelee musiikkileikkikoulun vetäjänä sekä opettaa laulua ja pianon soittoa. Ilasella on tällä hetkellä neljä eri työnantajaa
eri puolilla pääkaupunkiseutua.

Tarve toimeksiannolle sai alkunsa keväällä 2018, kun alustavat verotuspäätökset tulivat
kansalle postissa. Ilaselle oli laskettu yli 300 euroa jälkiveroa vuoden 2017 ansiotuloista.
Oli selvää, että omat verotusasiat olivat vaikeita ja tietämättömyys, osaamattomuus ja tasapainottelu useiden eri työnantajien välillä olivat johtaneet jälkiveron muodostumiseen.
Ilanen tiedosti, että asialle oli tehtävä jotain. Ajatus yrittäjyydestä tuntui pelottavalta ja vieraalta, mutta useille eri työnantajille työskenteleminen palkollisena ei tuntunut yhtään sen
järkevämmältä vaihtoehdolta.

Toimeksiantaja pyysi allekirjoittaneelta konsultointiapua verotukseen ja yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Ilanen on koulutettu kulttuurialan ammattilainen, mutta ei omaa yrittäjyydestä, verotuksesta tai kirjanpidosta minkäänlaista osaamista. Osittain tästä syystä omien
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työllisyys- ja verotusasioiden nykyinen tila tuntuu helpommalta vaihtoehdolta kuin yksityiskohtien selvittäminen tiellä yrittäjyyteen.

1.1

Työn tavoite

Toimeksiannon tarkoituksena on selvittää ja erotella ansiotulon, kevytyrittäjyyden ja toiminimen eroja. Asiaa lähestytään pääosin verotuksen näkökulmasta, koska raha motivoi jokaista, ja verotus vie isoimman osan jokaisen tuloista. Työntekijän, kevytyrittäjän ja yksityisen elinkeinonharjoittajan erojen ymmärtäminen auttaa toimeksiantajaa kartoittamaan
omaa tilannettaan, sekä maksimoimaan verotuksellisen hyödyn huolimatta siitä, millä tavalla hän päättää tehdä töitä jatkossa.

Tämän opinnäytetyön innoittajana toimii oma suhteeni kulttuurialaan, sekä toimeksiantajan monimutkainen työllisyystilanne. Henkilöverotus on aiheena erittäin ajankohtainen
etenkin nyt, kun 1.2.2019 astuu voimaan uusi palkansaajan verokortti, minkä myötä esimerkiksi sivutuloverokortteja ei enää käytetä (Verohallinto, 2018b).

Tuotoksen onnistumismittarit ovat laajan aineiston hyödyntäminen ja skaalaus, mutta
myös olennaisen tiedon hahmottaminen ja jäsentely. Muita onnistumismittareita ovat toimeksiantajan tarpeisiin vastaaminen sekä allekirjoittaneen oma panos. Tavoitteena on
luoda verotuksen termeistä ymmärrettävämpiä sekä perehtyä erityisesti kulttuurialaa koskettaviin kysymyksiin, kuten vähennysmahdollisuuksiin, kevytyrittäjyyden haasteisiin sekä
arvonlisäverovelvollisuuteen.

1.2

Työn rajaus

Viitekehyksessä keskitytään henkilöverotukseen sekä toiminimen ja kevytyrittäjyyden eroihin. Kohdetoimiala on kulttuuriala, vaikka toimeksiantaja toimiikin vain musiikin ja varhaiskasvatuksen aloilla. Tarkoituksena on käydä läpi henkilöverotuksen puolelta ansiotuloja
sekä ansiotuloista tehtäviä vähennyksiä, jotta lukija saa ymmärryksen siitä, miten omaan
verotukseen pystyy vaikuttamaan tavallisena palkkatyöläisenä. Vähennyksistä on valittu
erityisesti ne, joita kulttuurialan toimija yleensä pystyy vähentämään verotuksessaan. Lisäksi henkilöverotukseen liittyen käydään läpi uudistunutta palkansaajan verokorttia. Ansiotuloista rajataan pois henkilökohtaisten palkkioiden käsittely, joita ovat esimerkiksi kokous-, luento- ja esitelmäpalkkiot. Palkkioiden käsittely verotuksessa on erilaista kuin palkan ja työsuoritteen. Toimeksiantajalla ei ole tällaisia tuloja, joten niiden käsittely on turhaa tämän opinnäytetyön kannalta.
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Yrittäjyys rajataan kevytyrittäjyyteen ja toiminimeen, koska nämä ovat toimialan yleisimpiä
yrittäjyyden muotoja. Koen molempien olevan mahdollisia tapoja toimeksiantajalle ryhtyä
yrittäjäksi. Ilasen toiminta on yksityistä ja melko pienimuotoista, minkä takia muut yrittäjyysmuodot eivät palvelisi toimeksiantajan tilannetta.

Yrittäjyydessä keskitytään toiminimen ja kevytyrittäjyyden esittelyn lisäksi arvonlisäverovelvollisuuteen, yrittäjän vähennysmahdollisuuksiin, sekä yrittäjän eläkkeen muodostumiseen. Viitekehyksen pohjalta on tarkoitus tuottaa käsikirjoitus veroasioita käsittelevästä videosta kulttuurialan toimijoille. Viitekehyksen on tarkoitus toimia itsessään hyvänä informaation lähteenä aiheesta kiinnostuneille, mutta videota varten viitekehyksestä poimitaan
niin sanotut tärpit, joilla kuulija saa nopeasti vastauksia kysymyksiinsä.

Opinnäytetyön tuotoksena luodaan käsikirjoitus kulttuurialan verotusta koskevalle videolle.
Videon on tarkoitus olla ytimekäs ja mielenkiintoinen tapa lähestyä monille epäkiinnostavaa aihetta, verotusta. Lisäksi videon tarkoitus on olla kattava tietopaketti kulttuurialalla
työskentelevälle henkilölle, sekä rohkaiseva kannanotto jokaisen mahdollisuuksille järjestää omia verotusasioitaan ja jopa lähteä yrittäjäksi. Videota voisi käyttää niin koulutuskuin informaatiotarkoitukseenkin. Videon mahdollisia toteuttajia voisivat olla esimerkiksi
Verohallinto, Suomen Veronmaksajien Liitto tai laskutuspalvelut, kuten Ukko.fi.
1.3

Toiminnallisen metodin valinta

Metodiksi valikoitui videon käsikirjoitus, sillä itse videon tekeminen olisi ollut liian iso projekti opinnäytetyöhön. Video kiehtoi minua ajatuksena, koska digitalisaation myötä internet
ja jatkuvasti kehittyvät älylaitteet ovat vahvasti mukana ihmisten arjessa. Kukapa ei katsoisi joskus YouTubea saati televisiota? Video on melko yksinkertainen keino tavoittaa tuhansia ihmisiä hetkessä. Mainosten vaikutuksesta ihmisen toimintaan on tehty lukemattomia tutkimuksia. Käsikirjoitus on vaikuttamisen lähde, jonka avulla voi herättää ajatuksia
jättäen kuitenkin tilaa luovuudelle.
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Ansiotulon, kevytyrittäjyyden ja toiminimen verotuksen keskeisimmät erot

2.1

Milloin on kyseessä palkansaaja ja milloin yrittäjä?

Verohallinnon ohje Palkka ja työkorvaus verotuksessa määrittelee luvussa 5.3 työntekijän
ja yrittäjyyden eroa (Verohallinto 2019a). Olennainen ero syntyy siitä, kenen lukuun työtä
tehdään. Palkollinen työskentelee työnantajan lukuun ja toimeksiantosuhteessa toimeksisaaja työskentelee omaan lukuunsa. Merkittävä ero näiden kahden välillä on se, miten
työstä koituva taloudellinen hyöty tulee joko välillisesti palkkana työntekijän suorittamasta
palvelusta työnantajalle tai välittömästi toimeksisaajan itsensä tai hänen omistamansa yrityksen hyväksi. (Verohallinto 2019a.)

Verotuksessa työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksettua korvausta pidetään aina joko
palkkana tai työkorvauksena. Työntekijälle maksettu palkka on aina veronalaista ansiotuloa tämän henkilökohtaisessa verotuksessa (Verohallinto 2019a). Työnantajalla on velvollisuus toimittaa palkasta ennakonpidätys, sekä maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksu (Ennakkoperintälaki 20.12.1996/1118, 9 §). Työkorvaus taas voi olla saajalleen ansiotuloa, elinkeinotoiminnan tuloa tai hänen omistamansa yhtiön tuloa. Olennaisin ero syntyy siitä, että työkorvauksesta ei toimiteta ennakonpidätystä, jos sen saaja on ennakkoperintärekisterissä. (Verohallinto 2019a.)

Ennakkoperintärekisteri on Verohallinnon ylläpitämä rekisteri elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa harjoittavista henkilöistä, yrityksistä ja yhteisöistä. Rekisteriin ei ole pakko kuulua, mutta siihen liittyminen vaikuttaa olennaisesti työsuorituksesta maksettavaan ennakonpidätykseen. Työsuorituksesta ei tarvitse tehdä ennakonpidätystä, jos työsuorituksen saaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin, sillä silloin toimija huolehtii verojensa maksamisesta itse ennakkoon. On tärkeää erottaa toisistaan työsuorituksen ja palkan erot, koska palkasta on aina tehtävä ennakonpidätys huolimatta
siitä, kuuluuko saaja ennakkoperintärekisteriin. (Verohallinto 2010.)

2.2

Pääoma- vai ansiotuloa?

Luonnollisen henkilön verotus jakautuu pääomatuloihin ja ansiotuloihin. Luonnollinen henkilö on oikeustieteen termi ihmiselle (Kyläkallio 2013, 11). Pääomatulo on tuloa, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen (Tuloverolaki 30.12.1992/1535, 32 §). Tällaista
tuloa ovat esimerkiksi vuokra-, korko- ja osinkotuotot (Tuloverolaki 33 §). Pääomatulo
muodostuu bruttotulon ja siitä tehtävien vähennysten loppusummasta. Pääomatuloista
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tehtäviä vähennyksiä ovat esimerkiksi tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet
menot, kuten omistusasunnon vuokraamisesta aiheutuneet kulut (Tuloverolaki 54 §).

Pääomatuloa verotetaan progressiivisesti, eli portaittain kasvavasti, niin kuin ansiotuloakin. Merkittävin ero syntyy kuitenkin siitä, että pääomaverokanta on 30 000 euroon asti
30% ja ylittävästä osasta 34%. (Valtiovarainministeriö, 2019.) Ansiotulojen verotuksessa
niin sanottuja portaita on enemmän: pienemmistä tuloista menee vähemmän veroa. Asiaa
on havainnollistettu taulukoissa 1 ja 2. Ansiotulo on selvyyden vuoksi esitetty sinisellä ja
pääomatulo punaisella. Pääomatulo on esitetty lopullisen verotettavan pääomatulon osuutena.

Taulukko 1. Valtion tuloveroasteikko 2019 (Verohallinto 2018)
Vuositulo

Vero alarajan kohdalla

17 600 € – 26 400 €
26 400 € – 43 500 €
43 500 € – 76 100 €
76 100 € –
30 000 € -

8,00 €
536,00 €
3 485,75 €
10 413,25 €
30 %

Vero alarajan ylittävästä
osasta
6,00 %
17,25 %
21,25 %
31,25 %
34 %

Taulukko 2. Ansiotulon ja pääomatulon ero valtion tuloverotuksessa. Laskennassa on käytetty taulukossa 1 esitettyä tuloveroasteikkoa.
Ansiotulo
Ansiotulo
Pääomatulo
Pääomatulo

€ / vuodessa (brutto)
Veron määrä tuloista Nettotulo
20 000
152 €
19 848 €
31 000
1329,5 €
29 671 €
20 000
6000 €
14 000 €
31000
9340 €
21660 €

Tuloverolain 61 § määrittelee ansiotuloksi kaiken sen, mikä ei ole pääomatuloa. Tulo voi
olla palkkaa, eläkettä tai esimerkiksi sosiaalietuus. Ennakkoperintälain 9 § määrittelee palkaksi työ- tai virkasuhteessa saadut palkat, palkkiot, korvaukset ja etuudet. Lisäksi on tärkeää huomioida, että myös työsuhteen päättymisen jälkeen maksetut suoritukset ja korvaukset, kuten loppupalkka, luokitellaan palkaksi (Verohallinto 2015). Tuloksi katsotaan
myös esimerkiksi työnantajan työntekijälle maksamat luontoisedut, kuten työpuhelin tai
työauto. Yksinkertaistettuna edun tekee veronalaiseksi se, jos työntekijä ei ole itse maksanut edusta mitään (Myrsky & Räbinä, 2014. 300).
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2.3

Ansiotulosta tehtävät vähennykset

”Verovelvollisella on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä
johtuneet menot” (Tuloverolaki 29 §). Jokaisella verovelvollisella on oikeus vähentää palkkatuloistaan 750 euron suuruinen tulonhankkimisvähennys, mutta enintään kuitenkin palkkatulon määrä. Muita vähennysmahdollisuuksia ovat työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut
ja työttömyyskassamaksut, matkakustannukset asunnon ja työpaikan välillä, sekä palkkatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet muut kuin edellä mainitut menot siltä osin
kuin ne ylittävät tulonhankkimisvähennyksen määrän (Tuloverolaki 95§.) Seuraavissa kappaleissa käydään tarkemmin läpi edellä lueteltuja eri vähennysmahdollisuuksia keskittyen
erityisesti kulttuurialaa koskeviin vähennyksiin.

Matkakustannuksia asunnolta työpaikalle ja takaisin pidetään ansiotulon hankkimisesta
johtuvina menoina, mutta vain halvimman kulkuneuvon käyttökustannusten mukaan laskettuna. Matkakustannuksia voi vähentää enintään 7000 euroa ja vain siltä osin kuin ne
ylittävät verovuoden aikana 750 euron omavastuuosuuden. (Tuloverolaki 93 §.) Osan
vuotta työttömänä olleen työnhakijan omavastuu pienenee 70 eurolla jokaista kuukautta
eli 21,5 korvauspäivää kohti, joilta työnhakija on saanut työttömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea tai päivärahaa. Omavastuuosuus on kuitenkin aina vähintään 140 euroa. (Verohallinto 2019d.)

Matkakustannuksia voi yleensä vähentää 11 kuukauden työssäolokuukauden ajalta, kuitenkin vain työssäoloajalta ja toteutuneen matkustuksen perusteella. Tämä tarkoittaa siis
sitä, että esimerkiksi etätyöpäivien ja lomien osalta asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset eivät ole vähennyskelpoisia. (Verohallinto 2019d.)

Asunnon ja työpaikan välisiä kustannuksia laskettaessa pitää ottaa huomioon palkansaajan työpaikan sijainti. Liikkuvaa työtä tekevällä ei välttämättä ole vakituista työpaikkaa, jolloin varsinaisena työpaikkana pidetään esimerkiksi sellaista paikkaa, josta työntekijä hakee työmääräykset tai säilyttää käyttämiään työssä tarvittavia vaatteita tai työvälineitä.
(Verohallinto 2019d.)

Yleensä halvin kulkuneuvo on julkinen liikenne, jolloin vähennys lasketaan halvimman lippuhinnan mukaan. Pääkaupunkiseudulla asuva ja työskentelevä on harvoin oikeutettu vähentämään muita kuin julkisen liikenteen kuluja. Tällaisia poikkeustapauksia ovat kuitenkin esimerkiksi tilanteet, kun julkinen kulkuneuvo ei ole lainkaan käytettävissä, odotusaika
meno-paluumatkalla on yhteensä vähintään kaksi tuntia tai matka alkaa tai päättyy yöllä
eli 00.00-05.00 välisenä aikana. Oman auton tarvitseminen työssä, lasten kuljettaminen
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tai lyhyempi matka-aika eivät ole kriteereitä halvimman kulkuneuvon käsitteelle. (Verohallinto 2019d.)

Työnantaja voi korvata työntekijälle matkakustannuksia esimerkiksi työsuhdematkalipulla
tai erillisenä matkakorvauksena. Työnantaja voi korvata verovapaasti työmatkasta aiheutuneita kustannuksia Verohallinnon kustannuspäätöksen mukaisesti. Verovapauden suhteen on tärkeintä erottaa, mikä on työntekijän varsinainen työntekemispaikka. Varsinaiselle työpaikalle matkustaminen ei ole verovapaasti korvattavaa, mutta toissijaiselle tai
esimerkiksi tilapäiselle työpaikalle matkustaminen on verovapaasti korvattavaa kustannuspäätöksen mukaisesti. Työntekijä ei voi vähentää verovapaita korvauksia verotuksessaan.
(Verohallinto 2019d.)

Työmarkkinajärjestöllä tarkoitetaan sekä työnantajien että työntekijöiden puolella toimivia etujärjestöjä. Suomessa on kolme isoa palkansaajakeskusjärjestöä, joiden jokaisen
alle kuuluu jäsenenä eri alojen liittoja. Tämä jäsenmaksu on palkansaajalle omassa verotuksessaan vähennyskelpoinen. (Verohallinto 2019b.)

Työttömyyskassasta voi saada ansiosidonnaista toimeentulotukea, jos jää työttömäksi.
Eri liitoilla on omia työttömyyskassoja, mutta palkollinen voi liittyä myös yleiseen työttömyyskassaan. Työttömyyskassamaksut ovat vähennyskelpoisia. (Verohallinto 2019b.)

Ammattikirjallisuudeksi luokitellaan verovelvollisen toimialaa tai ammattia käsittelevät
kirjat ja ammattilehdet. Näiden hankintakustannukset ovat vähennyskelpoisia menoja, jos
ammattikirjallisuuden hankkiminen on tarpeellista työn edellyttämän ammatillisen pätevyyden tai ammattitaidon ylläpitämiseksi. Vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että kirjallisuutta ei ole korvattu stipendillä tai apurahalla. (Verohallinto 2019b.)

Tyypillisesti taiteen harjoittajat tarvitsevat työssään erilaisia työvälineitä, kuten esimerkiksi soittimia tai nuotteja. Jos verovelvollinen on joutunut itse kustantamaan työvälineidensä hankinnan sekä kunnossapidon, ovat välineiden hankinta-, huolto- ja korjausmenot vähennyskelpoisia. Menot vähennetään maksuperusteisesti, eli sinä vuonna, jona ne
on maksettu. Jos työvälineen hankintameno on enintään 1000 euroa, sen taloudelliseksi
käyttöajaksi lasketaan kolme vuotta ja vähennys voidaan tehdä kerralla. (Verohallinto
2019b.)

Soittimet ovat kuitenkin hyvä esimerkki työvälineestä, jonka taloudellinen käyttöaika on yli
kolme vuotta ja hankintameno voi olla useita tuhansia euroja. Tällaisista työvälineistä teh-
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dään esinekohtaisesti vuosittain poistoja. Poiston määrä on enintään 25% menojäännöksestä. Kun poistamaton menojäännös on enintään 1000 euron suuruinen, se voidaan vähentää kokonaan. (Verohallinto 2019b.) Taulukossa 3 on havainnollistettu menojäännöspoiston tekemistä kalliista työvälineestä, jonka taloudellinen käyttöaika on enemmän kuin
kolme vuotta. Jos työväline, kuten soitin, tuhoutuisi jostain syystä, poistamattoman hankintamenon saa vähentää kokonaan sinä verovuonna, kun työväline on tuhoutunut (Verohallinto 2019b).

Taulukko 3. Soittimen vähentäminen verotuksessa menojäännöspoistoin, kun hankintameno on ollut 2000 euroa. Neljäntenä vuonna menojäännös alittaa 1000 euroa, joten se
voidaan poistaa kokonaan.
Poistamaton han-

Menojäännöspoisto

Menojäännös

kintameno

25%

1. vuosi

2000

500

1500

2. vuosi

1500

375

1125

3. vuosi

1125

281,25

843,75

4. vuosi

834,75

834,75

0

Jos työnantaja ei ole järjestänyt työpistettä tai -huonetta työpaikalle tai työtä tehdään huomattavan paljon kotona, saa verovelvollinen vähentää tulonhankkimismenoina työhuoneesta aiheutuneet kulut. Tällaisia todellisia kuluja voi olla esimerkiksi vuokra-, lämmitysja siivouskulut. Todellisten kulujen määrittäminen voi olla haastavaa, jos työhuonetta käytetään vain osittain ansiotulojen hankkimiseen. Todellisten kulujen sijaan verovelvollinen
voikin saada työhuonevähennyksen. Vähennys on mahdollista saada kaikista tulolähteiden tuloista, joihin työhuonetta on käytetty. Työhuonevähennysten yhteismäärä voi kuitenkin olla enintään 880 euroa ilman erillistä selvitystä suuremmista kustannuksista. (Verohallinto 2019b.)

Vähennyksen määrään vaikuttaa siis työnantajan järjestämä mahdollisuus työpisteelle
työpaikalla sekä työhuoneen käytön osuus kaikkien työpäivien kokonaismäärästä. Täyden
880 euron vähennys myönnetään verovelvollisille, joille työnantaja ei ole järjestänyt työpistettä ja jotka käyttävät työhuonetta kotonaan pääansiotulonsa hankkimiseksi sekä henkilöille, joille on järjestetty työpiste työpaikalle, mutta he tekevät yli 50% työpäivistä etänä.
(Verohallinto 2019b.)
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440 euron vähennys myönnetään verovelvollisille, jotka käyttävät työhuonetta kotonaan
osapäiväisesti pääansiotulonsa tai huomattavien sivutulojen hankkimiseksi. 220 euron vähennys myönnetään niille verovelvollisille, jotka käyttävät työhuonettaan kotona vain satunnaisten sivutulojen hankkimiseen. (Verohallinto 2018c.)

Tieteellistä tutkimusta, taiteellista toimintaa tai opintoja varten saatu stipendi tai muu
apuraha ei pääsääntöisesti ole veronalaista tuloa. Veronalaista tuloa on kuitenkin muulta
kuin valtiolta, kunnalta tai muulta julkisyhteisöltä tai Pohjoismaiden neuvostolta saadut
palkinnot, apurahat ja muut avustukset, jotka ylittävät tulonhankkimismenojen vähentämisen jälkeen valtion taiteilija-apurahan vuosirajan. (Tuloverolaki 82 §.) Taiteilija-apurahan
vuotuinen määrä on 20 728,44 euroa vuonna 2019 (Taiteen edistämiskeskus 2019). Vähintään neljä kuukautta taiteilija-apurahaa saavan on otettava itselleen MYEL-vakuutus eli
maatalousyrittäjän eläkelain mukainen vakuutus (Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2018).

2.4

Palkansaajan uudistunut verokortti

1.2.2019 astui voimaan palkansaajan uusi verokortti. Verokorttimuutoksen isoimpia uudistuksia on sivutuloverokortin ja palkkakausikohtaisten tulorajojen poistuminen. Tämä tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että jatkossa jokaisella palkansaajalla on yksi verokortti, jonka voi esittää jokaiselle työnantajalle. Yksilön pitää valvoa omia ansioitaan ja hakea tarvittaessa muutosverokorttia, sillä uudessa verokortissa on vain yksi vuosituloraja.
Omien ansioiden seuraaminen käy helposti OmaVero-palvelussa tulorekisterin käyttöönoton ansiosta. Tulorekisteri astuu voimaan vuoden 2019 alusta, ja työnantajilla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa sinne maksamansa palkat. (Verohallinto 2018b.)

Tyypillinen palkansaaja on henkilö, jolla on yksi työnantaja ja säännölliset tulot. Verokorttiuudistus ei juurikaan muuta tällaisen henkilön verotusta (Verohallinto 2018b). Kuten johdannossa todettiin, kulttuurialalla työskentelee paljon osa-aikaisia työntekijöitä sekä freelancereita, eli henkilöitä, joilla on useampi työnantaja tai toimeksiantaja vuoden aikana.
Usein esimerkiksi toimittajat ja muusikot työskentelevät freelancerina (Verohallinto 2018c)

Vielä vuonna 2018 palkansaajan oli mahdollista hakea sivutulo-, portaikko- tai freelancerverokorttia. Koska uudistuksen myötä edellä mainittuja ei enää saa erikseen, on freelancereina edelleen työskentelevien osattava huomioida vuositulorajassaan kaikkien työnantajiensa maksamat palkat yhteensä. Vaikka yrityksillä on velvollisuus ilmoittaa maksamansa palkat tulorekisteriin, he eivät kuitenkaan näe työntekijöittäin kuin itse maksamansa palkat kyseiselle henkilölle. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kun uudessa verokortissa
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on määritelty perusprosentti sekä lisäprosentti vuositulorajalle, niin yritys käyttää lisäprosenttia vain, jos sen maksamat palkat yksittäiselle henkilölle ylittävät tämän vuositulorajan.
Useista lähteistä elantonsa ansaitsevan on siis osattava arvioida vuositulorajansa tarkemmin, seurattava sen täyttymistä sekä tarvittaessa hakea muutosverokortti jälkiveron välttämiseksi.

2.5

Kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjyys on terminä ehkä tullut monelle tutuksi laskutuspalveluiden, kuten Ukko.fi,
kautta. Holopainen määrittelee kevytyrittäjän itsensä työllistäjäksi tai laskutuspalveluyrittäjäksi (2018, 192). Ukko.fi (2019) mukaan kevytyrittäjyys on ”joustava työmuoto, joka mahdollistaa yrittäjämäisen toiminnan aloittamisen helposti ilman omaa y-tunnusta tai toiminimeä”. Yrittäjämaisella toiminnalla tarkoitetaan työn hankkimista itse ja asiakkaan laskuttamista laskutuspalvelun kautta, jolloin laskutuspalvelu hoitaa sivukulujen pidättämisen ja
tilittämisen eteenpäin ja maksaa kevytyrittäjälle tehdystä työstä palkan. (Holopainen,
2018. 192.)

Suomen laki ei tunne kevytyrittäjyyttä. Kevytyrittäjät kuuluvat yrittäjän eläkevakuutuksen
piiriin, vaikka verotuksessa heitä kohdellaan pääosin palkansaajina (Holopainen, 2018.
193.) Verotuksen kannalta ajateltuna laskutuspalvelun kautta tuleva tulo on useammin
palkkaa kuin työkorvausta. Verohallinto määrittelee palkan ja työsuorituksen eron laskutuspalvelun ja suorittajan välisen sopimuksen mukaan. Laskutuspalvelu ja suorittaja voivat
sopia joko muodollisesta työsuhteesta, jolloin kyseessä on palkkatulo tai osapuolilla voi
olla laskutussopimus, jolloin tuloa käsitellään työkorvauksena (Verohallinto 2018a.)

Jos suorittaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, on työnantajan tai tässä tapauksessa laskutuspalvelun, maksettava suorittamastaan palkasta ennakonpidätys. Jos laskutusyrityksen ja saajan välillä on sovittu muodollisesta työsopimuksesta, niin laskutuspalvelu on velvollinen maksamaan työnantajan sairausvakuutusmaksun omista varoistaan. Sairausvakuutusmaksun perusteena käytetään työn suorittajalle maksettavaa arvonlisäverotonta
palkkiota. Työnantajan sairausvakuutusmaksu ei ole työn suorittajalle vähennyskelpoinen
kuin vain silloin, jos laskutuspalveluyritys on veloittanut maksamansa työnantajan sairausvakuutusmaksun työn suorittajan palkasta. (Verohallinto 2018a.)
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2.6

Kevytyrittäjän eläkevakuutus

Laskutuspalvelua käyttävän on tärkeää tiedostaa se, että eläketurvassa hänet luetaan
aina yrittäjäksi. YEL-vakuutus tarvitsee kuitenkin ottaa vasta, kun työtuloa kertyy yli yrittäjän eläkevakuuttamisen alarajan. (Alavalkama 2018, 54-55.) Vuonna 2019 yrittäjän eläkevakuuttamisen alaraja on 7 799,37€ (Elo 2019).

Kevytyrittäjän on tärkeää huomioida myös omaan työttömyysturvaan liittyvät kysymykset.
Jos toiminta on sivutoimista, on mahdollista saada soviteltua päivärahaa työntekijäkassasta. Pää- ja sivutoimisuuden arvioinnissa noudatetaan vuonna 2018 voimaan tullutta lakia, jonka mukaan työttömänä aloitettua yrittäjämaista työtä arvioidaan pää- tai sivutoimiseksi vasta neljän kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta. Työttömän on siis mahdollista saada ansiopäivärahaa ainakin neljän ensimmäisen kuukauden ajalta, ja sen jälkeenkin, jos toiminta katsotaan sivutoimiseksi. Päätoimisella yrittäjällä ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. (Työttömyyskassojen yhteisjärjestö 2017.) Päätoiminen yrittäjä voi sen
sijaan liittyä yrittäjien työttömyyskassaan (Alavalkama 2018, 54).

2.7

Kevytyrittäjän ansiotuloista tehtävät vähennykset

Tuloverolain 95 § 1 momentin 4 kohdan mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää
palkkatuloistaan palkan hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot siltä osin
kuin ne ylittävät tulonhankkimisvähennyksen omavastuuosuuden, joka on 750 euroa
vuonna 2019. (Veronmaksajien Keskusliitto 2018.) Luvussa 2.3 on esitelty ansiotuloista
tehtäviä vähennyksiä. Kevytyrittäjä on luvussa esitettyjen ehtojen mukaisesti oikeutettu
samoihin vähennyksiin. Näiden lisäksi laskutuspalvelun perimä palkkio tai palvelumaksu
luetaan tulonhankkimismenoksi, ja on näin ollen ansiotuloista vähennyskelpoinen (Verohallinto 2018a).

2.8

Toiminimi

Liikkeen- tai ammatinharjoittajaa eli yksityistä elinkeinonharjoittajaa kutsutaan yleiskielessä toiminimeksi. Yksityisenä elinkeinonharjoittajana voi toimia Euroopan talousalueella
pysyvästi asuva henkilö. Toiminimi on yritysmuodoista yksinkertaisin vaihtoehto yrittäjäksi
haluavalle, sillä sen perustamiseen ei tarvita minimipääomaa ja yrittäjä edustaa itse yritystään. (Holopainen 2018, 24.) Patentti- ja rekisterihallitus ylläpitää kaupparekisteriä, johon
yksityisen elinkeinonharjoittajan on tehtävä perustamisilmoitus silloin, kun hän harjoittaa
luvanvaraista elinkeinotoimintaa, toimii omasta asunnosta erillisessä pysyvässä toimipaikassa, toimii työnantajana muille kuin perheenjäsenille ja haluaa suojata toiminimensä
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käytön itselleen. Ilmoituksen ja kaupparekisterimaksun jälkeen toiminimi saa oman y-tunnuksen, jonka avulla yrittäjä voi ilmoittautua työnantaja-, ennakkoperintä- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. (PRH 2019.)

Toiminimi ei ole itsenäinen verovelvollinen, kuten esimerkiksi osakeyhtiö on. Tällä tarkoitetaan sitä, että toiminimiyrittäjä on liikkeeseen kuuluvan omaisuuden lisäksi myös itse
henkilökohtaisella omaisuudellaan vastuussa tekemistään sitoumuksista. Tämä mahdollistaa yksityisottojen tekemisen yrittäjän niin halutessa, mutta kääntöpuolena on se, että velkojalla on oikeus ulosmitata yrittäjän henkilökohtaista omaisuutta suoraan kattaakseen yrityksen velkaa. (Yrittäjät 2014.)

Kaikki liike- tai ammattitoimintaa harjoittavat ovat kirjanpitovelvollisia. Velvollisuus tarkoittaa sitä, että liiketapahtumat tulee kirjata niin, että ostovelat ja myyntisaamiset ovat jatkuvasti selvitettävissä ja kirjanpidosta saa tarvittavat tiedot verovelvollisuuden täyttämiseksi.
(Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336, 1:1 §.) Kahdenkertaista kirjanpitoa edellytetään silloin,
kun kaksi seuraavista ehdoista täyttyy kahden peräkkäisen tilikauden aikana: taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa, liikevaihto ylittää 200 000 euroa tai palveluksessa on
keskimäärin yli kolme henkilöä. (Kirjanpitolaki 1:1a §.) Kaksinkertaisella kirjanpidolla tarkoitetaan sitä, että jokainen kirjaus tehdään vähintään kahdelle eri tilille (Visma 2018).

2.9

Toiminimen verotus

Yritykset maksavat veroa voitosta, eli elinkeinotoiminnan tuloksesta (Holopainen 2018,
167). Laki elinkeinotulon verottamisesta 24.6.1968/360 määrittelee elinkeinotoiminnan verovelvollisen harjoittamaksi liike- ja ammattitoiminnaksi (1-2 §). Elinkeinotoiminnan tuloksella tarkoitetaan verotuksellista tulosta, joka on eri asia kuin kirjanpidollinen tulos. Kirjanpidollinen tulos muodostuu yksinkertaistettuna liikevaihdon ja liiketoiminnan muiden tuottojen ja liiketoiminnan erinäisten kulujen erotuksesta. Elinkeinotoiminnan tulosta laskettaessa kaikki liiketoiminnan kulut eivät ole vähennyskelpoisia ja vastaavasti kaikki tuotot eivät aina ole veronalaisia. (Holopainen 2018, 167.) Eri kulujen ja tuottojen käsittelyä verotuksessa on määritelty elinkeinotulon ja tuloveron laissa tarkemmin.

Elinkeinotoiminnan tulos saadaan, kun tuotoista vähennetään elinkeinotoiminnan kulut
(Veronmaksajien Keskusliitto 2019, 88). Liikkeen- tai ammatinharjoittaja on oikeutettu 5%
yrittäjävähennykseen elinkeinotoiminnan tuloksesta. Verohallinto laskee yrittäjävähennyksen määrän elinkeinotoiminnan tuloksesta, ja vasta vähennyksen jälkeen tulos vahvistetaan jaettavaksi yrittäjän pääoma- ja ansiotuloksi. (Verohallinto 2019e.) Yrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa hän on oikeutettu samoihin vähennyksiin kuin muutkin pääoma-
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ja ansiotuloa saavat verovelvolliset. Ansiotulosta tehtävistä vähennyksistä on kerrottu tarkemmin luvussa 2.3.

2.10 Pääomatulon ja ansiotulon osuuksien laskeminen
Pääomatulon osuus elinkeinotoiminnan tuloksesta lasketaan edellisen vuoden nettovarallisuuden 20% vuotuisesta tuotosta. Nettovarallisuudella tarkoitetaan yrityksen varojen ja
velkojen erotusta, johon lisätään 30% edellisellä tilikaudella 12 kuukauden aikana maksetuista palkoista. Yrittäjä voi halutessaan vaatia pääomatulo-osuudeksi myös 10 tai 0 prosentin tuottoa. Verotettavan tulon ja pääomaosuuden erotus verotetaan ansiotulona. Liikkeen varallisuus siis nostaa pääomatulon osuutta. Varallisuutta on esimerkiksi koneet, kalusto ja yrityksen pankkitili. Jos liikkeellä ei ole varallisuutta tai oma pääoma on negatiivinen, yritystulo verotetaan kokonaan ansiotulona. (Veronmaksajien Keskusliitto 2019, 8889.) Pääoma- ja ansiotulon verotuksesta on kerrottu tarkemmin luvussa 2.2.

2.11 Yrittäjän eläke
Työntekijöiden eläke kertyy palkasta tehtävän TyEL-pidätyksen eli työeläkelain mukaisen
pidätyksen myötä. Yrittäjiä koskee kuitenkin yrittäjän eläkelaki eli YEL. Kuten luvussa 2.6
on kerrottu, YEL-vakuuttamisen alatuloraja on 7799,37 euroa vuonna 2019. Yrittäjän tulee
myös olla 18-67-vuotias, asua Suomessa, työskennellä yrityksessään ja toimia yrittäjänä
yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta 18 vuotta täytettyään. On myös tärkeää huomioida, että jos henkilö on oikeutettu ansiotyön perusteella eläkkeeseen, ei yrittäjän eläkettä
voida periä sen lisäksi. (Holopainen 2018, 151.) Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä,
että jos päätulonlähde on yritystoiminnan tuottoa, on yrittäjän vakuutettava itsensä yrittäjälain mukaisesti. Sivutoimisen yrittäjän ei tarvitse kuulua YEL:n piiriin, kunhan toiminta alittaa alarajan.

Eläke karttuu vahvistetun työtulon perusteella. Työtulon tulee vastata yrittäjän työpanosta
ja olla suhteutettavissa vastaavan ammattitaidon omaavalle henkilölle maksettavaan palkkaan. Vain poikkeustapauksissa työtulo saa alittaa alaisen palkan. Vanhuuseläkkeen lisäksi työtulo vaikuttaa myös perhe-, osa-aika- ja työkyvyttömyyseläkkeeseen. (Holopainen 2018, 152.) Vuonna 2019 YEL-vakuutusmaksu on 24,1% 18-52-vuotiailla ja 53-62vuotiailla 25,6% vahvistetusta työtulosta. 63-vuotiaille YEL-vakuutusmaksu on 24,1% täyttämisestä seuraavan vuoden alusta alkaen. (Elo 2019.) Yrittäjä on oikeutettu saamaan
22% alennuksen neljältä ensimmäiseltä vuodelta liittyessään ensimmäistä kertaa YEL:n
piiriin (Holopainen 2018, 152).
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YEL-vanhuuseläkettä saava voi jatkaa yrittäjätoimintaansa ilman YEL-vakuutusta. Tällöin
yrittäjätoiminnasta ei kuitenkaan kartu lisää eläkettä. Yrittäjä voi kuitenkin ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen, jolloin eläkettä karttuu 1,5% työtuloista. Uutta kertynyttä eläkettä
voidaan maksaa saajan täytettyä 68 vuotta. (Holopainen 2018, 152.)

2.12 Arvonlisävero ja vähäinen liiketoiminta
Arvonlisävero eli alv on kulutusvero, jota suoritetaan Suomessa tapahtuvasta liiketoimintamuotoisesta tavaroiden ja palvelujen myynnistä sekä esimerkiksi Suomessa tapahtuvasta
tavaroiden maahantuonnista. Lähes kaikki harjoitettu elinkeinotoiminta on Suomessa arvonlisäverollista joitain arvonlisäverolaissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. (Holopainen 2018, 114.) Seuraavissa kappaleissa keskitytään näistä poikkeuksista vähäiseen
liiketoimintaan sekä kulttuurialaa koskettaviin alv-pykäliin verottomasta myynnistä.
Arvonlisäverolain 30.12.1993/1501 39 § 1 momentin mukaan ”Veroa ei suoriteta koulutuspalvelun myynnistä”. Arvonlisäverolain 40 § määrittelee koulutuspalvelun yleissivistäväksi
ammatilliseksi tai korkeakouluopetukseksi tai taiteen perusopetukseksi, jota järjestetään
lain nojalla tai avustetaan valtion varoilla. Taiteen opetustoiminnan lisäksi veroa ei myöskään suoriteta esiintyvän taiteilijan tai muun julkisen esiintyjän palkkiosta tai esityksen
myynnistä (Arvonlisäverolaki 45 §).

Kuten aiemmin todettiin, pääsääntöisesti kaikki liiketoiminta Suomessa on arvonlisäveron
alaista. Verohallinto pitää alv-velvollisista rekisteriä, johon yrityksen on rekisteröidyttävä,
jos sen liiketoiminta on arvonlisäverollista ja liikevaihto on yli 10 000 euroa tilikauden aikana. Alle 10 000 euron liikevaihtoa tekevät yritykset voivat hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi, koska tällaista toimintaa pidetään vähäisenä liiketoimintana. Pelkästään arvonlisäverottomasta toiminnasta, kuten sairaanhoidosta, ei voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. (Verohallinto 2018d.)

Verovelvollisen kuuluu ilmoittaa ja maksaa arvonlisävero säännöllisesti Verohallinnolle.
Rekisteriin kuuluminen mahdollistaa liiketoimintaa varten tehdyistä ostoista arvonlisäverovähennyksen. Arvonlisäveroa ei voi vähentää yksityiskäyttöön tehdyistä hankinnoista, kuten vapaa-ajan asunnosta tai edustusmenoista. Tilitettävä alv muodostuu liiketoiminnan
myynnistä saadun alvin ja liiketoimintaa varten ostettujen tavaroiden ja palvelujen maksetun alvin erotuksesta. Yleensä arvonlisävero maksetaan joka kuukauden 12. päivänä,
mutta yrityksillä on myös mahdollisuus anoa arvonlisäveron tilittämistä esimerkiksi kolmen
kuukauden välein tai kerran vuodessa. (Verohallinto 2018d.)

14

Yritys voi olla oikeutettu arvonlisäveron alarajahuojennukseen tietyin ehdoin. Huojennuksen määrä riippuu liikevaihdon suuruudesta, ja verovelvollinen laskee itse huojennuksen
määrän liikevaihdon ja tilitettävän alvin perusteella. Jos yritys on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi, mutta liikevaihto on 12 kuukauden tilikaudelta enintään 10 000 euroa, yritys saa huojennuksena koko tilikauden tilitettävän veron. Yli 10 000 euron liikevaihdon
osalta yritys voi saada alarajahuojennuksen aina 30 000 euron liikevaihtoon asti. Huojennus lasketaan seuraavalla kaavalla:
tilitettävä vero -

(liikevaihto – 10 000) x tilitettävä vero
20 000

Koska huojennuksen myöntämisen yläraja on 30 000 euron liikevaihto, huojennus muuttuu laskukaavalla negatiiviseksi liikevaihdon ylittyessä. Huojennusta ei myöskään voi
saada, jos tilikauden suoritettava alv on jo negatiivinen, eli jos tilikauden ostoista maksettua vähennettävää arvonlisäveroa on kertynyt enemmän kuin myynnistä tilitettävää arvonlisäveroa. (Holopainen 2018, 116-117.)

Alarajahuojennuksen tiedot ilmoitetaan tilikauden viimeisen kuukauden arvonlisäveroilmoituksen yhteydessä tai jos tilikausi on kalenterivuosi, niin joulukuun arvonlisäveroilmoituksen yhteydessä. Tiedot on ilmoitettava viimeistään kolmen vuoden kuluessa huojennusta
koskevan tilikauden päättymisestä tai oikeus menetetään. Huojennuksen myötä palautettava vero on tuloverotuksessa saajalleen verotettavaa tuloa. (Holopainen 2018, 117.)
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3
3.1

Videon käsikirjoituksen laatiminen
Tavoite

Metodin valinnassa tärkeää on miettiä muoto, joka palvelee kohderyhmää parhaiten,
mutta erottuu myös edukseen yksilöllisenä, informatiivisena ja johdonmukaisena tuotteena
(Vilkka & Airaksinen 2003, 51-52). World Advertising Research Centerin teettämän raportin mukaan vuoden 2018 mainoskampanjoita hallitsi sekä televisioon että internetiin tehdyt
kampanjat (Warc 2018, 3). The Wall Street Journalin mukaan pelkästään mediapalvelu
YouTubeen ladattuja videoita katsotaan yli miljardi tuntia päivässä (The Wall Street Journal, 2017). On siis selvää, että videomainonta on median kenties näkyvin osa, ja merkittävä vaikuttamiskeino ihmisiin.

Opinnäytetyön päätavoite oli tehdä verotuksesta selkokielisempää ja helpommin lähestyttävämpää toimeksiantajalle. Halusin löytää visuaalisesti miellyttävän tavan lähestyä aihetta, joka herättää ihmisissä pääsääntöisesti vain negatiivisia tuntemuksia. Minulle oli
tärkeää myös yksinkertaistaa kohdeyleisölle verotukseen liittyviä eri aspekteja, ja kasata
tuotokseen viitekehyksen olennaisimmat asiat, jotka saisivat katsojan kiinnostumaan ja etsimään itsenäisesti lisää tietoa aiheesta. Videon valitseminen metodiksi oli mielestäni tehokkain keino puhutella kohderyhmää, mutta saada henkilöverotukselle myös sen kaipaamaa näkyvyyttä. Käsikirjoitus olisi myös tuotoksena ainutlaatuinen, ja mielenkiintoisen käsikirjoituksen voisi myydä sellaiselle taholle, jolla olisi resurssit sen kunnolliseen toteuttamiseen. Videon käsikirjoituksesta olisi mahdollisuus toteuttaa persoonallinen ja kompakti
tuotos.

3.2

Suunnittelu ja toteutus

Toimeksiantajan kanssa käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että varsinaisen oppaan laatiminen ei poikkeaisi itse opinnäytetyön lukemisesta juurikaan. Siksi oppaan laatiminen hylättiin, ja aloimme ideoida mainosvideon toteuttamista viitekehyksen pohjalta. Jouduin harkitsemaan vakavasti omia taitojani, käytettävissä olevaa aikaa sekä mahdollisuutta opetella esimerkiksi videon editoimista. Ajatus varsinaisesta videosta hylättiin olosuhteiden
pakosta, ja keskusteltuani Mia Lahtelan kanssa opinnäytetyöpajassa, päädyin lopulta videon käsikirjoituksen tekemiseen. Käsikirjoituksen tekeminen tuntui luontevalta, koska olisimme joutuneet sellaisen kuitenkin laatimaan, jos itse tuotos olisi ollut video. Käsikirjoitus
antoi myös mahdollisuuden ideoida vapaasti miettimättä sitä, mikä todellisuudessa olisi
mahdollista toteuttaa.
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24.3.2019 pidimme toimeksiantajan kanssa suunnittelukokouksen, jossa kartoitimme ideoita ja toiveita videon käsikirjoitusta varten. Usean kahvikupillisen, googlailun ja aiheesta
poikkeamisen jälkeen löysimme mallin Apogee Productionsin verkkosivuilta, miten käsikirjoituksia yleensä ryhdytään tekemään. Sivuilla käskettiin aloittamaan idean hahmottelusta.
Päätimme keskustelun pohjalta laatia käsitekartan siitä, mitä, miten ja kenelle video olisi
suunnattu, ja mitä teemoja videossa esitettäisi (liite 1).

Videon tyyli olisi juonellinen mininäytelmä tai lifestyle, ja se olisi suunnattu toimeksiantajan
lisäksi myös muille kulttuurialan ihmisille. Videossa käsiteltäisi hauskalla ja mielenkiintoisella tavalla erilaisia vaihtoehtoja järjestää omaa verotustaan. Pääteemoina toimisi ansiotulo, kevytyrittäjyys ja toiminimi. Teemoja käsiteltäisi videolla läpi kolmen kysymyksen
avulla:

1. Mitä velvoitteita valitsemani työtapa aiheuttaa?
2. Mitä vähennysmahdollisuuksia minulla on?
3. Milloin tämä muoto/tapa on minulle kannattavin?

Käsitekartan pohjalta loimme synopsiksen eli videon rungon (liitteet 2 ja 3). Synopsis sai
ideansa minun ja toimeksiantajan ystävyyssuhteesta ja siitä, että olemme kevään aikana
käyneet käsikirjoituksen kaltaisia keskusteluita verotukseen ja ansioihin liittyen. Videon
päähenkilöt edustavat siis meitä, ja mietimmekin videon juonta sen kannalta, miten keskustelu etenisi, jos istuisimme alas puhumaan ansiotulon, kevytyrittäjyyden ja toiminimen
verotuksellisista eroista. Halusin, että keskustelu olisi autenttinen ja siinä oikeasti kartoitettaisiin asioita, jotka asiasta tietämätöntä mietityttää. Aiemmin esitellyt kolme kysymystä
syntyivät toki tiivistämään ansiotulon, kevytyrittäjyyden ja toiminimen eroja, mutta myös
vastaamaan kohdeyleisön tarpeisiin.

Synopsis luotiin kohtauksittain, ja jokainen teema käsitellään käsitekartan kolmen kysymyksen kannalta. Videon tapahtumat saavat alkunsa, kun päähenkilöt Ina ja Laura tapaavat toisensa kaupungilla ja vaihtavat kuulumisia. Laura pohtii omaa työtilannettaan, uutta
verokorttia ja verotusta ylipäänsä. Ina tarjoutuu auttamaan ystävää hädässä. Inan mielestä Lauran tilanteessa on kolme mahdollista vaihtoehtoa toimia, ja asiaa ryhdytään pohtimaan yllä esiteltyjen kolmen kysymyksen pohjalta. Synopsis etenee johdonmukaisesti
ansiotulosta kevytyrittäjyyteen ja lopulta toiminimen käsittelyyn. Lopussa Laura punnitsee
omia vaihtoehtojaan Inan esittämien faktojen pohjalta.
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Synopsiksen pohjalta oli helpompaa lähteä työstämään lopullista tuotosta, koska nyt videolle oli mietittynä suuntaviivat. Käsikirjoituksen toteuttaminen Power Point-ohjelmalla tuntui luontevimmalta vaihtoehdolta ohjelman monipuolisuuden ja helppouden takia. Kokeilin
useita Power Pointin tarjoamia eri teemoja ja värimaailmoja. Wood Type ja Galleria miellyttivät teemoista eniten, mutta päädyin lopulta teemaan Galleria, koska ajatus taidenäyttelystä sopi mielestäni hyvin videon käsikirjoituksen esittelyyn. Pinkkiin pohjautuva värimaailma valikoitui sillä perusteella, että se näytti visuaalisesti selkeältä ja raikkaalta muihin värimaailmoihin nähden.

Teeman ja värimaailman pohjalta lähdin visualisoimaan käsikirjoituksen ulkonäköä ja diojen järjestystä. Käyttämässäni Power Point-versiossa on työkalu, joka ehdottaa eri asettelutapoja diojen tekstille ja kuville. Hyödynsin työkalua yhtenäisen esityksen rakentamisessa. Esimerkiksi kuvassa 3 esitellyn dian symbolit ovat työkalun ehdottamia. Pidin asioiden esittämisestä symbolien avulla niin paljon, että päädyin lopulta tekemään kaikki kolmanteen kysymykseen perustuvat diat samalla menetelmällä.

Diojen järjestys noudattaa melko tarkasti synopsista ja asiasisältö viitekehystä, mutta
muuten käsikirjoitus on täysin oman mielikuvitukseni tuotos. Käsikirjoitus syntyi inspiraation pohjalta lähes kokonaan yhdessä illassa. Tein ainoastaan toiminimeä koskevat diat
vasta viitekehyksen valmistumisen jälkeen. Hyvän suunnitelman pohjalta oli helppo luoda
silmää miellyttävä kokonaisuus, joka jättää myös varaa vastaanottajan omalle tulkinnalle.

3.3

Itse tuotos ja sen rakentaminen

Power Pointin käyttäminen käsikirjoituksen tekemiseen vaikutti sekä minusta että toimeksiantajasta parhaalta vaihtoehdolta. Käsikirjoitus ei ota kantaa taiteellisiin näkökulmiin, kuten kuvauskulmiin ja puvustukseen, vaan asiasisältöön sekä tarinan kehittymiseen. Dioilla
on kuvailtu tapahtumien kulkua, sekä kirjoitettu vuorosanoja ja tekstilaatikoita auki. Lisäksi
dioihin on lisätty Pexels-sivustolta ladattuja tekijänoikeusvapaita kuvia, joiden tarkoitus on
auttaa hahmottamaan videon tapahtumia tarkemmin, mutta luoda esityksestä myös visuaalisempi. Diaesitys on mielestäni yksinkertainen tapa myydä käsikirjoituksen idea ulkopuolisille, koska se on näyttävä jo itsessään, mutta sitä voisi myös käyttää myyntipuheen
tukena. Diaesityksestä saa myös nopeasti käsityksen videon ideasta.

Kuvan 1 dia on hyvä esimerkki siitä, miten olen rakentanut käsikirjoituksen. Sen lisäksi,
että päähenkilöt esiintyvät videolla, niin osa asioista käydään läpi tekstin eikä näyttelemi-

18

sen avulla. Still-kuvassa Inan hahmo on mukana, mutta videon katsojalle annetaan mahdollisuus lukea pelkän kuuntelemisen sijaan. Tarkoituksena on pitää videon katselija vireänä ja kiinnostuneena.

Kuva 1. Käsikirjoituksen dia 6. Ina esittelee Lauralle kolme kysymystä.

Osa käsikirjoituksen kohtauksista on rakennettu niin, että videon katsojalla on mahdollisuus lukea ja kuunnella samaan aikaan. Ina toimii videolla Lauran auttajana, mutta videon
katsojalle taas kertojana. Asiaa havainnollistaa kuva 2.
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Kuva 2. Dia 12. Ina selostaa Lauralle, mitä kevytyrittäjyydellä oikeastaan tarkoitetaan.

Ansiotulosta, kevytyrittäjyydestä ja toiminimestä on jokaisesta koottu oma kolmanteen kysymykseen pohjautuva yhteenveto. Yhteenvedoissa esitetään kahdesta kolmeen perustelua sille, milloin kyseinen työmuoto on yksilölle kannattavin tapa työskennellä. Asiaa havainnollistaa kuva 3, jossa on analysoitu ansiotulon kannattavuutta.

Kuva 3. Dia 9. Milloin ansiotulo on kannattavin muoto tehdä töitä?

Käsikirjoituksen lopussa Ina ja Laura keskustelevat yrittäjyyden haasteista ja esimerkiksi
kirjanpitäjän palkkaamisesta. Laura kokoaa ajatuksiaan, ja heittää leikkisästi ryhtyvänsä
mahdollisesti joskus tulevaisuudessa yrittäjäksi. Ina kertoo tukevansa Lauraa tämän päätöksestä huolimatta. Lauran päätös jää avoimeksi, ja videon katsojalle annetaankin mahdollisuus peilata omaa tilannettaan videolla esitettyyn. Käsikirjoituksen viimeistä kohtausta
havainnollistaa kuva 4.
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Kuva 4. Dia 24. Video loppuu Inan vaihtaessa keskustelun aihetta.
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4
4.1

Pohdinta
Käsikirjoituksen tulevaisuuden näkymät

Seuraava vaihe olisi etsiä sopiva ostaja ja toteuttaja käsikirjoitukselle. Valmiin käsikirjoituksen voisi myydä esimerkiksi Verohallinnolle, Sibelius-lukiolle tai jollekin kulttuurialan
yritykselle. Opinto-ohjaajani Tuula Kinnunen ehdotti myös käsikirjoituksen myymistä koululle opetusmateriaaliksi. Olen itse Sibelius-lukion alumni, joten voisin ottaa edellisiin opettajiini yhteyttä ja yrittää myydä idean lukiolle. Lisäksi uskon, että toimeksiantajan työnantajat voisivat olla myös mahdollisia ostajia. Ostajien kartoittamisessa pitäisi ehdottomasti
hyödyntää suhteita, koska käsikirjoituksen kohdeyleisö on niin tarkkaan rajattu.

Jos idean saisi myytyä, niin käsikirjoitusta voisi jatkojalostaa ja muokata tarvittaessa ostajan haluamaksi. Osaisin itse myydä käsikirjoituksen parhaiten, koska olen rakentanut tuotoksen niin, että se jättää tilaa taiteelliselle visiolle lukitsematta liikaa repliikkejä tai edes
asiasisältöä. Käsikirjoituksessa on jätetty viitekehyksestä paljon tietoa pois asioiden yksinkertaistamisen takia, mutta ostajan mielipiteen mukaan viitekehyksestä olisi helppo lisätä
asiasisältöä videolle. Viitekehyksessä on mielestäni kartoitettu riittävän kattavasti ansiotulon, kevytyrittäjyyden ja toiminimen verotukseen liittyviä erilaisia kiinnityskohtia. Kattavan
lähdeluettelon avulla olisi myös helpompaa etsiä tarkentavaa tietoa, jos sellaista haluaisi
lisätä viitekehyksen ulkopuolelta.

Uskon, että idean ostaja palkkaisi videon tuotantotiimin ja miettisi markkinointia ja jakokanavia tarkemmin. Työskentelisin mielelläni varsinaisen videonkin parissa, mutta pelkkä
idean myyminen olisi itsessään jo palkitsevaa.

4.2

Luotettavuuspohdinta ja itsearviointi

Aloitin opinnäytetyöprosessin keväällä 2018 muiden monimuototutoreiden lievästä painostuksesta. En ollut juurikaan kerennyt muilta opiskeluiltani suomaan ajatustakaan opinnäytetyölle, mutta tutor-ryhmässämme yleinen mielipide tuntui olevan se, että prosessi pitää
aloittaa mahdollisimman aikaisin ison työmäärän takia. Ilmoittauduin opinnäytetyöprosessiin, ja ohjaajakseni määrättiin Jere Peiponen.

Alun perin halusin tehdä puhtaasti kirjanpitoon liittyvän opinnäytetyön, sillä olen suuntautunut opinnoissani kirjanpitoon ja tilintarkastukseen. Minulla ei ollut aavistustakaan siitä,
mikä aihe kiinnostaisi minua riittävästi tai miten koko työn edes toteuttaisin. Melko nopeasti äitini innoittamana sain ystäväni Lauran suostumaan toimeksiantajaksi opinnäyte-
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työlle. Alkuperäinen aihe liittyikin uuden yrittäjän kirjanpidon järjestämiseen. Jere oli ohjaajana tiukka, ja odotti minulta valmista työtä kevään aikana. Suoritin kesäkuuhun 2018
mennessä 51 opintopistettä, sekä vietin yhden viikon huhtikuussa Portugalissa kansainvälisellä Ice Lab-kurssilla. Kunnianhimostani huolimatta jouduin kertomaan Jerelle, että kykenen korkeintaan palauttamaan opinnäytetyösuunnitelman, mutta varsinaisen työn tekemisen aloittaisin aikaisintaan syksyllä. Päätökseen vaikutti oman jaksamisen lisäksi myös
se, etten mahtunut tutkimustyön menetelmien kesätoteutukselle mukaan.

Minulla oli kesällä aikaa miettiä opinnäytetyön aihetta ja rajausta tarkemmin, ja toimeksiantajan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta aihe tarkentui käsittelemään verotusta ja
sitä sääteleviä lakeja. Suoritin tutkimustyön menetelmät elokuun starttiviikon aikana, jolloin ilmoittauduin opinnäytetyöprosessiin uudestaan Konton kautta. Uudeksi ohjaajaksi
sain Jorma Sopin. Vasta Sopille palauttamani opinnäytetyösuunnitelman pohjalta minulle
muodostui selkeämmäksi se, mitä opinnäytetyöni käsittelisi. Tärkein tavoite oli kirjoittaa
minua kiinnostava opinnäytetyö, josta saisin vähintään kolmosen arvosanaksi. Määrittelin
itselleni aikataulun työn eri vaiheista varmistaakseni prosessin etenemisen. Varsinainen
ensimmäinen vaihe oli toteuttaa jouluksi 2018 haastattelut kahdelle entiselle lauluopettajalleni viitekehyksen tueksi. Toteutin haastattelut, mutta en lopulta päätynyt käyttämään
niitä varsinaisessa työssä. Haastattelujen tekeminen auttoi minua kuitenkin hahmottamaan tietoperustan rakentamista, enkä välttämättä olisi ymmärtänyt käsitellä kevytyrittäjyyttä työssä, jos toinen haastatelluista ei olisi kertonut omasta kevytyrittäjyydestään haastattelun aikana.

Mainitsemani aikataulun seuraava vaihe oli varsinaisen työn kirjoittaminen. Suoritin viimeiset kurssit pois syksyn 2018 aikana, koska halusin keväällä 2019 keskittyä pelkästään
työharjoitteluun ja opinnäytetyöhön. Suunnitelma oli hyvä, mutta toteutus oli rankempaa
kuin olin kuvitellut. Itsensä haastaminen työharjoittelussa ja oman henkilökohtaisen elämän vastoinkäymiset ovat hidastaneet ja pitkittäneet opinnäytetyön loppuun saattamista.
Jouduin ottamaan työharjoittelusta vapaata jaksaakseni keskittyä viitekehyksen kirjoittamiseen.

Verotus on ollut aiheena todella monimutkainen, työllistävä ja paikoitellen epälooginenkin.
Silti viitekehyksen kirjoittaminen oli minulle helpoin osuus työstä. Tietoperusta rakentui
osittain mainitsemieni haastattelujen pohjalta sekä erinäisten äitini kanssa käytyjen keskustelujen kautta. Iso osa viitekehyksestä muodostui kuitenkin oman oppimisen kautta:
syventämällä omaa osaamistani verotuksesta opin myös hahmottamaan sitä, mikä on
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olennaista ymmärtää Suomen verotuskäytännöistä. Olen erittäin tyytyväinen rakentamaani viitekehykseen, koska mielestäni se kattaa tiivistetysti olennaisimmat asiat henkilöverotuksesta, ja ilmaisu on helppolukuista ja selkeää.

Empiirisen osan kirjoittaminen oli vaikein osuus, koska oma kirjoitustyylini sotii hieman
tuotoksen kuvailun kerronnallisuutta vastaan. En olisi selvinnyt empiirisen osan kirjoittamisesta ilman käyntejä opinnäytetyöpajassa. Mia Lahtelan suora palaute ja selkeä ohjeistus
auttoivat minua kasvattamaan empiiristä osaa lyhyen ytimekkäästä kuvailevammaksi. En
silti ole täysin tyytyväinen empiirisen osan toteutukseen. Jos voisin palata ajassa taaksepäin, niin nauhoittaisin minun ja toimeksiantajan lukuiset keskustelut ja etenkin sen päivän, kun työstimme käsitekarttaa ja synopsista. Tuotoksen prosessista olisi helpompaa
kertoa, jos olisi jotain, mistä palauttaa mieliin tapahtumien kulku.

Varsinaiseen tuotokseen, eli käsikirjoitukseen, olen erittäin tyytyväinen. Huolimatta tuotoksen monista eri toteutusvaihtoehdoista videon käsikirjoitukseen päätyminen oli paras ratkaisu sekä itseni että työn kannalta. Pääsin yhdistämään tuotoksen tekemisessä omaa
luovuuttani, ja se teki koko opinnäytetyöprosessista paljon mieluisemman. Käsikirjoitus
kuvastaa persoonaani, mutta myös kiteyttää yhden tärkeimmistä tavoitteista työlle: luoda
verotuksesta helpommin lähestyttävää kiinnostavammassa formaatissa.

Näin jälkikäteen ajateltuna muuttaisin omassa opinnäytetyöprosessissani käyttämääni aikaa työn tekemiseen. Vuosi on liian pitkä aika opinnäytetyön tekemiselle. Vuoden aikana
ehtii tapahtua paljon, ja aika antaa tilaa myös itsensä epäilylle. Uskon, että minun oli vaikea lyödä aihetta lukkoon ja lähteä rakentamaan opinnäytetyötä, koska tiesin, että valmistuisin aikaisintaan keväällä 2019. Prosessi olisi ollut täysin erilainen, jos olisin aloittanut
kokonaan vasta syksyllä 2018. En koe, että pakko on paras motivaattori, mutta ainakin se
on tehokkain. Olen tunnistanut itsessäni jo nuorena lievän perfektionistin, mikä on sekä
voimavara että hidaste. Ylimääräinen aika antaa toki varaa korjata työtä, mutta välillä pitäisi vaan luottaa itseensä ja katkaista loputon korjauskierre. Uskon, että itseni kohdalla
työn tehokkuuteen olisi auttanut aiemmin opinnäytetyöpajaan osallistuminen sekä selkeän
aikataulun asettaminen työn valmistumiselle.

Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen opinnäytetyöhöni. Se edustaa minua ihmisenä, mutta
myös huokuu koko opiskeluajan läpi kantanutta työmoraaliani. Työ on mielestäni nelosen
arvoinen, sillä se on ajatuksella rakennettu selkeä kokonaisuus, joka hyödyttää toimeksiantajan lisäksi myös muita kulttuurialalla toimivia henkilöitä. Tuotoksen voisi myydä eteenpäin, ja sitä voisi hyödyntää työelämässä.
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