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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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