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Ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua

Verohallinnon, kuten muidenkin organisaatioiden, on haastavaa
viestiä strategiastaan ja konkretisoida sitä niin, että jokainen
työntekijä tietää toimivansa yhteisten tavoitteiden mukaisesti.
Keväällä 2008 Verohallinnon johto päätti valita vuosittain strategiasta jonkin toiminnan osa-alueen, jota käsitellään korostetusti
ja mahdollisimman konkreettisesti eri yhteyksissä. Vuoden 2008
strategiseksi viestiksi valittiin ennakoiva ohjaus ja hyvä palvelu.
Ennakoiva ohjaus ja hyvä palvelu -teema näkyy myös tässä
vuosikertomuksessa. Matkan varrelta löydät esimerkkitapauksia
siitä, miten niihin on panostettu eri puolilla organisaatiota. Kuvituksessa taas henkilöstön edustajat pääsevät itse kertomaan, mitä
ennakoiva ohjaus ja hyvä palvelu merkitsevät heidän työssään.

Ennakoiva ohjaus ja hyvä palvelu
päätettiin viedä osaksi palkka- ja kehityskeskustelua. Ryhmäkeskustelussa
työntekijät pohtivat yhdessä esimiehensä kanssa, mitä ennakoiva ohjaus ja
hyvä palvelu tarkoittavat juuri kyseisissä
työtehtävissä.
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Pääjohtajan katsaus

Viime vuosien talouskasvu on merkinnyt julkisen talouden kannalta sitä,
että verotulot ovat kasvaneet joka vuosi noin 4–7 prosenttia. Verohallinto
keräsi vuonna 2008 verotuloja bruttomääräisesti 63,6 miljardia euroa,
mikä on 6,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vuoden jälkipuoliskoon toi kuitenkin oman leimansa nopeasti heikkenevä taloustilanne, mikä
näkyi esimerkiksi nopeasti alenevissa yhteisöverotuloissa.
Verohallinto on parhaillaan organisoimassa toimintaansa uudelleen ja
kehittämässä valtakunnallisesti johdettuja toimintoja. Tällä tähdätään siihen, että tehtäviä ja verotuspäätöksiä kyettäisiin tekemään entistä joustavammin siellä, missä siihen on voimavaroja, ja entistä yhdenmukaisemmin
riippumatta siitä, missä työ tehdään.
Ensimmäinen askel tähän suuntaan otettiin 1.5.2008, jolloin siirryttiin
Verohallinto-nimiseen viranomaiseen. Tässä yhteydessä muun muassa
veronkanto ja perintä keskitettiin valtakunnalliseen Veronkantokeskukseen ja veroasiamiesten toiminta valtakunnalliseen Oikeudenvalvonta
yksikköön. Virastojen työmäärää on jo pitkään tasattu siirtämällä tehtäviä
pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen. Lakiuudistusten myötä tehtävien
siirto yksiköiden välillä tulee entistä joustavammaksi.
Seuraavassa vaiheessa myös varsinaiset verotuksen tehtävät on
tarkoitus järjestää hoidettaviksi valtakunnallisissa, asiakasryhmittelyyn
perustuvissa toimialoissa. Joulukuussa 2008 tehtyjen linjausten mukaan
Verohallintoon muodostetaan henkilö- ja yritysverotustoimialat. Verotarkastus keskitetään valtakunnalliseen Erityisvalvontayksikköön.
Nyt linjattu muutos on tarpeellinen, koska Verohallinnon on entistä
nopeammin kyettävä reagoimaan ja vaikuttamaan muutoksiin, joita sen
asiakaskentässä tapahtuu. Muutos tarkoittaa myös voimavarojen ja henkilöstön ja sen osaamisen kokoamista niin, että toiminta on entistä vaikuttavampaa ja yhdenmukaisempaa.
Tuottavuutta voidaan lisätä julkisella sektorilla tehokkaimmin hyödyntämällä täysimääräisesti tietotekniikan tarjoamia uusia mahdollisuuksia.
Verohallinnon kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että verotusprosesseja virtaviivaistetaan edelleen muun muassa vakioimalla työn tekemistä ja automatisoimalla tehtäviä. Lisäksi tarvitaan virtaviivaisempaa verolainsäädäntöä.
Monimutkaistuva verolainsäädäntö, jolla on monia muitakin tavoitteita
kuin varojen keruu, toimii tuottavuustavoitteita vastaan.
Verohallinnon sähköiset palvelut ovat lyöneet itsensä läpi. Lähes
puolet muutosverokorteista tehdään nykyään sähköisesti, mikä vähentää
työtä puhelinpalvelussa ja verotoimistoissa. Uutena sähköisenä palveluna
avattiin Veroilmoitus verkossa -palvelu keväällä 2008. Palvelu ylitti sille
asetetut tavoitteet: 146 000 asiakasta käytti sitä matkakulujensa ilmoittamiseen. Keväällä 2009 palvelu laajenee sisältäen muun muassa kotitalousvähennyksen ja luovutusvoittojen ilmoittamisen sähköisesti. Vuonna
2009 avataan myös uusi Veronsaajien verkkopalvelu, josta veronsaajat
saavat muun muassa seurantatietoa tilitetyistä veroista sekä ennakkotietoa ja tilastoja taloutensa suunnitteluun.

Henkilöstömäärä on vähentynyt jo vuodesta 2002 alkaen keskimäärin 2 prosenttia vuodessa. Vuonna 2008 henkilötyövuosimäärä väheni
5 913 henkilötyövuodesta 5 757 henkilötyövuoteen. Tuottavuuden tavoittelu
ja henkilötyövuosien väheneminen eivät saa kuitenkaan heikentää toiminnan fiskaalista vaikuttavuutta, asiakaspalvelun laatua eivätkä henkilöstön
asemaa.
Verohallinnon toiminta on suurelta osin osaavan ja sitoutuneen henkilöstön varassa. Rutiinityön siirryttyä yhä enemmän koneille työ Verohallinnossa on muuttunut entistä enemmän asiantuntijatyöksi, jossa vaaditaan monenlaista osaamista. Ei riitä, että hallitaan verotus tai jokin sen
osa-alue, vaan on tunnettava laajasti myös muuta lainsäädäntöä, kuten
yhtiöoikeutta, kirjanpitoa ja siviilioikeutta.
Keväällä 2008 Verohallinnon henkilöstö vastasi runsain joukoin kyselyyn, jossa pohdittiin, miten Verohallinto voisi toimia entistäkin paremmin.
Kehittämisideoita tuli runsaasti, 8 704 kappaletta. Vastauksia käytetään
apuna toiminnan kehittämisessä.
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittymistä seurataan Verohallinnossa
vuosittaisen henkilöstökyselyn tulosten avulla. Tilanne on sikäli hyvä, että
verohallintolaisten työtyytyväisyys on tutkimuksen perusteella koko ajan
kehittynyt hyvään suuntaan. Vuonna 2008 työtyytyväisyysindeksi nousi
3,42:een, kun se vielä vuonna 2005 oli 3,32. Tyytyväisyys johtamiseen,
palkkaukseen ja kehittymisen tukeen on lisääntynyt jo kolmena peräkkäisenä vuotena.
Verohallinto on panostanut kansainväliseen toimintaan muun muassa
perustamalla tukiryhmän koordinoimaan hallinnossa tapahtuvaa monipuolista kansainvälistä yhteistyötä. Myös kotimaista sidosryhmäyhteistyötä on
tiivistetty. Verohallinto lähti keväällä ensimmäisenä valtionhallinnon organisaationa mukaan WWF:n Green Office -ohjelmaan. Tavoitteena on, että
kestävän kehityksen periaatteista tulee osa arkipäiväistä toimintaa.
Verohallintoon kohdistuvat tuottavuus- ja taloudellisuusvaatimukset
pysyvät jatkossakin tiukkoina. Lisäksi hallinnossa on käynnissä useita
suuria investointi- ja kehityshankkeita, jotka eivät voi odottaa parempia
taloudellisia aikoja. Uskon kuitenkin, että yhteisellä suunnittelulla ja tekemisellä selviämme näistäkin haasteita kunnialla. Vuosittaisen tavoite- ja
strategiatarkastelun avulla pysymme mukana myös ympäristön vaatimissa
muutoksissa. Olemme hyvässä vauhdissa, tästä on hyvä jatkaa.

Mirjami Laitinen
pääjohtaja
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Olemme arvostettu ja yhtenäisesti toimiva verotusorganisaatio.
Tarkennamme tehtäväaluettamme ja toimintamme
painopisteitä yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa.
Toimimme aloitteellisesti myös kansainvälisesti.
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Kehittyvä ja yhteistyökykyinen organisaatio

Mandip Kaur,
In To -palvelupiste maahanmuuttajille
”Asiakaspalvelussa varsinkin kansainvälisten asiakkaiden kanssa haasteena on se, että asiakkaat eivät
usein tunne ollenkaan Suomen verojärjestelmää
eivätkä verosanastoa. Hyvä kielitaito on tärkeä,
mutta lisäksi pitää osata kuunnella ja kysellä.
On hyvää palvelua, että osaa ohjata asiakasta
hoitamaan myös ne verotukseen liittyvät velvollisuudet, joista hän ei ole tietoinen, ja ohjaa asiakkaan
tarvittaessa myös muiden viranomaisten luo.”

Verohallinto 2008

Viranomainen nimeltä Verohallinto

Perustehtävä
Verohallinnon perustehtävä on toimittaa verotus sekä tilittää
verot ja veronluonteiset maksut veronsaajille siten, että veronsaajat saavat verotulonsa oikean määräisenä, oikeaan aikaan ja
kustannustehokkaasti.
Verotus toimitetaan niin, että se aiheuttaa varsinaisten verojen lisäksi mahdollisimman vähän kustannuksia ja haittaa asiakkaiden taloudelliselle toiminnalle.

Toiminta-ajatus
Oikea vero oikeaan aikaan

Arvot
Tasapuolisuus
Luotettavuus
Korkea ammattitaito

Verotuksen työnjako
Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa ja Euroopan
unionissa. Kunnat ja seurakunnat päättävät omista veroprosenteistaan. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnalla on joitakin muusta
Suomesta poikkeavia verotussäännöksiä. Verolait valmistellaan
valtiovarainministeriössä ja hyväksytään eduskunnassa. Verohallinto kerää noin kaksi kolmasosaa Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista. Verohallinnon lisäksi veroja ja veronluonteisia
maksuja keräävät myös tulli (valmiste- ja tuontiverot) ja Ajoneuvohallintokeskus (ajoneuvoihin liittyvät verot).
Joulukuussa 2008 valtiovarainministeriö asetti työryhmän
selvittämään Verohallinnon, tullin ja Ajoneuvohallintokeskuksen
verotustoimintoja. Työryhmän tehtävänä on kartoittaa eri vaihtoehtoja verotuksen uudelleenjärjestämiseksi toimijoiden kesken
sekä etsiä keinoja toiminnan tehostamiseksi sekä vaikuttavuuden
parantamiseksi.

Verohallinto 2008
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Viranomainen nimeltä Verohallinto

Verohallinnon uusi organisaatio
Verohallinnon organisaatio muuttui 1.5.2008, jolloin Verohallituksesta ja verovirastoista muodostettiin uusi Verohallinto-niminen
viranomainen.
Seitsemän alueellista verovirastoa huolehtivat oman toimialueensa verotuksesta, verovalvonnasta ja asiakaspalvelusta.
Alueellisista verovirastoista uusin, Pohjois-Suomen verovirasto,
muodostui 1.1.2008, kun Oulun ja Kainuun sekä Lapin verovirastot yhdistyivät. Seuraavat verovirastofuusiot tapahtuvat 1.1.2010,
jolloin Kaakkois-Suomen verovirasto ja Savo-Karjalan verovirasto
yhdistetään Itä-Suomen verovirastoksi sekä Lounais-Suomen
verovirasto ja Länsi-Suomen verovirasto uudeksi Länsi-Suomen
verovirastoksi.
Toiminnot on järjestetty kaikissa verovirastoissa asiakasryhmittäin, yhteisöasiakkaita palveleviin yritysverotoimistoihin
ja henkilö- ja yrittäjäasiakkaita palveleviin verotoimistoihin. Eri
puolilla Suomea on 23 verotoimistoa ja 7 yritysverotoimistoa ja
niillä noin 100 muuta toimi- ja palvelupistettä.
Konserniverokeskus on verovirasto, jonka toimialueena on
koko Suomi. Se huolehtii keskitetysti suomalaisten suuryritysten
verotuksesta, valvonnasta ja asiakaspalvelusta.
Verohallitus johtaa ja kehittää verotuksen toimittamista ja verovalvontaa sekä huolehtii koko Verohallintoa koskevista suunnittelu-,
turvallisuus- ja viestintätehtävistä sekä sisäisestä tarkastuksesta.
Veronkantokeskukseen on koottu koko Verohallinnon verokannon, perinnän ja tilittämisen tehtävät. Valtakunnallisen toimivallan omaava Veronkantokeskus jakaantuu organisatorisesti
neljään veronkantoyksikköön ja seitsemään perintäyksikköön.
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön tehtävänä on valvoa
veronsaajien oikeuksia verotuksessa ja verotusta koskevassa
muutoksenhaussa.

Hallintopalvelu, Tietotekniikkapalvelu ja Tuotantopalvelu
ovat Verohallinnon valtakunnallisia yksikköjä, jotka ohjaavat ja palvelevat omalla vastuualueellaan kaikkia Verohallinnon yksikköjä.

Joustavampaa tehtävien siirtoa
Virastojen työmäärää on jo useiden vuosien ajan tasattu siten,
että palvelu-, neuvonta- ja ohjaustehtäviä on siirretty pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen.
•

•

•

Yhteyskeskukset Länsi-Suomen, Savo-Karjalan ja KaakkoisSuomen verovirastoissa huolehtivat Verohallinnon valtakunnallisesta puhelin- ja Internet-vastauspalvelusta.
Taloushallinnon palvelukeskus Turussa hoitaa koko Verohallinnon maksuliikenne- ja kirjanpitotehtävät. Taloushallinnon
palvelut ovat siirtymässä Valtiokonttorin palvelukeskukseen.
Henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen Hämeenlinnaan on
keskitetty koko Verohallinnon palkanlaskenta ja muita henkilöstöhallinnon tehtäviä.

Myös varsinaisia verotustehtäviä keskitetään ja siirretään.
Verovirastot ovat tuottavuussyistä ja tarvittavan asiantuntemuksen varmistamiseksi keskittäneet tiettyjen asiakasryhmien ja
verolajien verotuksen joihinkin toimipisteisiin. Lisäksi Verohallitus
voi töiden ja tehtävien tasaamiseksi siirtää tietyn verovelvollisryhmän verotuksen toisen veroviraston alueelle. Esimerkiksi koko
maan yhdistysten ja säätiöiden verotus keskitetään vuoden 2009
alussa Savo-Karjalan ja Lounais-Suomen verovirastoihin.

Pääjohtaja

Veronsaajien
oikeudenvalvontayksikkö

Veronkantokeskus

Tietotekniikkapalvelu

Hallintopalvelu

Tuotantopalvelu

Verohallinto 2008
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Kohti verotustoimialoja

Tiiviimpää sidosryhmäyhteistyötä

Seuraavassa vaiheessa myös varsinaiset verotuksen tehtävät
on tarkoitus järjestää hoidettaviksi valtakunnallisissa, asiakasryhmittelyyn perustuvissa toimialoissa. Tällöin tehtävien siirto ja
jakaminen onnistuu entistä joustavammin, pääasiassa hallinnon
sisäisin ratkaisuin. Tämä edellyttää kuitenkin muun muassa lainsäädännön muuttamista. Seuraavan lakiuudistuksen valmistelu
käynnistyikin välittömästi edellisen tultua voimaan.
Toimialapohjaiseen Verohallintoon siirtymistä, siinä tarvittavaa johtamis- ja ohjausmallia sekä tarvittavaa organisaatiota
suunniteltiin vuoden 2008 aikana Verohallinnossa useissa työryhmissä. Työryhmien esitysten perusteella pääjohtaja teki joulukuussa linjaukset Verohallinnon tulevasta organisaatiosta.
Linjausten mukaan Verohallinto on tavoitetilassa valtakunnallinen viranomainen, joka koostuu Henkilöverotustoimialasta,
Yritysverotustoimialasta, Erityisvalvonnasta, Veronkantokeskuksesta, Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköstä ja keskushallinnon
konsernitoiminnoista. Tavoitteena on, että Yritysverotustoimiala ja
Erityisvalvontayksikkö aloittavat toimintansa 1.5.2010. Henkilöverotustoimialan toiminta käynnistyy aikaisintaan vuonna 2012.

Yhteistyö ja vuorovaikutus keskeisten päättäjien ja sidosryhmien
kanssa on Verohallinnon toiminnan kannalta erittäin tärkeää.
Toimintavuoden aikana tähän osa-alueeseen kiinnitettiinkin
huomiota ja Verohallinnon ylimmän johdon vieraina olivat muun
muassa ministerit Jyrki Katainen ja Mari Kiviniemi. Myös eduskunnan verojaosto vieraili Verohallinnossa alkuvuonna 2008.
Veroprofessoreiden tapaamisessa toukokuussa esillä olivat verotussubstanssiin liittyvät aiheet. Kuntaliiton tapaamisessa joulukuussa käytiin läpi veronsaajiin liittyviä yhteistyöaiheita, jolloin
esillä olivat muun muassa verotuskustannukset ja tulossa oleva
Veronsaajien verkkopalvelu. Toimintavuonna aloitettiin myös
yhteistyötapaamisten sarja veroedustajien kanssa. Veroedustajat
ovat asiakkaita veroasioissa edustavia tahoja, kuten verokonsultointiyrityksiä, tilitoimistoja ja etujärjestöjä.

Ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua
In To -palvelu neuvoo Suomeen töihin tulevia alkutaipaleella

Verohallinto ja Kela avasivat marraskuussa
Helsingin Kamppiin palvelupisteen pääkaupunkiseudulle töihin muuttaville ulkomaalaisille. In To -palvelupiste auttaa
alkuvaiheen kysymyksissä, joita Suomeen
muutto herättää.
Kyseessä on pilottihanke, joka kestää vuoden 2009 loppuun. In To tarjoaa
pääkaupunkiseudulle tuleville työperäisille
maahanmuuttajille Verohallinnon ja Kelan
tulovaiheen palvelut yhdestä paikasta.

Työtä tekevien ja työtä hakevien lisäksi
piste palvelee ulkomaisia yrittäjiä ja opiskelijoita. Myös ulkomaisia työntekijöitä rekrytoivat työnantajat ja työvoimaa ulkomailta
välittävät yritykset saavat palvelupisteestä
neuvoja ja opastusta.
In To -palvelupisteessä on saatavilla ja
sinne voi palauttaa molempien toimijoiden
lomakkeita. Maahantulija saa pisteessä
sosiaaliturvaan ja verotukseen liittyvät asiansa vireille. Tarvittaessa asiakas ohjataan

Verohallinto 2008

eteenpäin joko Kelan tai Verohallinnon
toimistoihin tai muihin julkisen hallinnon
palveluihin.
Pisteessä työskentelee kaksi henkilöä sekä Verohallinnosta että Kelasta. He
palvelevat kotimaisten kielten lisäksi mm.
englanniksi, venäjäksi ja viroksi. Suurin
osa In To:n asiakkaista on ollut venäläisiä,
virolaisia, intialaisia ja brittejä. Palvelupisteellä on omat Internet-sivut, jotka löytyvät
osoitteesta www.intofinland.fi.
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Aloitteellista toimintaa myös kansainvälisesti
Kansainvälinen yhteistyö on Verohallinnolle tärkeä keino hankkia
tietoa, vaihtaa kokemuksia, oppia parhaista käytännöistä sekä
viedä muihin maihin suomalaista verotusosaamista.
Verohallinto on aktiivisesti mukana kansainvälisten järjestöjen
toiminnassa. Yhteistyö Euroopan unionissa on laajaa ja säännöllistä. Suomen Verohallinto on mukana Verotus ja tulli -pääosaston verotyöryhmissä, komiteoissa ja asiantuntijaryhmissä, joissa
käsitellään muun muassa yhteisölainsäädäntöasioita, hallinnollista yhteistyötä ja petosten torjuntaa.
Verohallinto on aktiivinen toimija Euroopan unionin Fiscalisverkostossa ja työryhmissä, joissa vaihdetaan kokemuksia ja tietotaitoa sekä tuotetaan oppaita ja käytännön suosituksia toimintamalleiksi. Fiscalis-seminaareja ja työvierailuja hyödynnetään muun
muassa oman toiminnan kehittämisessä ja tietotaidon viennissä.
OECD:n (Organisation for Economic Co-operation and Development) piirissä toimii useita yhteistyöryhmiä, jotka tuottavat
tilastoja ja vertailutietoja, selvityksiä ja suosituksia yhteisiksi
toimintalinjoiksi sekä kommentaareja. Vuonna 2008 valmistui
muun muassa 43 maan vertailututkimus Comparative Information Series. Tutkimuksessa vertailtiin eri maiden verohallintojen
asemaa ja tehtäviä, organisaatiota, suunnittelu- ja seurantajärjestelmiä sekä kustannusrakennetta ja suoriutumista.

Verohallinto on ollut vuodesta 2005 alkaen IOTAn (IntraEuropean Organisation of Tax Administrations) jäsen. IOTA järjestää vuosittain seminaareja ja koulutustapahtumia. Verohallinto
osallistuu myös IOTA:n työryhmätyöhön.
Pohjoismainen yhteistyö on jatkunut vilkkaana. Sen sisällöstä ja muodosta sovitaan vuosittain verohallintojen pääjohtajien kokouksissa. Myös Itämeren maiden yhteistyö verovalvonnan
alueella jatkuu.

Yhteiskuntavastuullista toimintaa
Verohallinto toimii monella rintamalla yhteiskuntavastuunsa edistämiseksi. Taloudellisen vastuun osalta Verohallinnossa on jatkettu
suunnittelu- ja seurantajärjestelmän sekä johdon informaatiojärjestelmän kehittämistä. Sosiaalisen vastuun osalta taas on huolehdittu
henkilöstöraportoinnin hyvästä tasosta ja hallintolain periaatteiden
noudattamisesta. Ympäristövastuun osalta edetään ensin ympäristöohjelman ja seurantajärjestelmän kehittämiseksi. Verohallinto
lähti keväällä 2008 ensimmäisenä valtionhallinnon organisaationa
mukaan WWF:n Green Office -ympäristöohjelmaan.

Verohallinto 2008
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Huolehdimme veronsaajien verotuloista toimimalla niin,
että veronmaksajat maksavat veronsa omatoimisesti
määräajassa ja oikean määräisenä.
Tätä edistääksemme tarjoamme veronmaksajaasiakkaille hyvää palvelua ja ennakoivaa ohjausta.
Verovalvontamme on kohdennettua.

Verohallinto 2008
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Hyvää palvelua ja kohdennettua valvontaa

Marianne Suominen,
suuryritysten verotarkastus
”Verotarkastajan työssä hyvää palvelua on se, että tarkastus
suoritetaan nopeasti, tehokkaasti ja niin, että siitä aiheutuu
mahdollisimman vähän haittaa asiakkaalle. Suuryritysten verotarkastuksiin liittyy atk-verotarkastus, joka lyhentää tarkastusaikaa asiakkaan tiloissa ja vähentää tarkastuksesta taloushallinnon
henkilöstölle aiheutuvaa työtä. Asiakkaalta etukäteen saatu sähköinen kirjanpitoaineisto käydään läpi ennen tarkastusta virastossa ja useamman verolajin asiat voidaan tarkastaa samalla
kertaa ja samasta aineistosta. Pyrimme ymmärtämään asiakkaidemme liiketoimintaa paremmin ja panostamme ennakoivaan
ohjaukseen, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta hoitamaan
veroasiat sujuvasti ja oikein.”
Verohallinto 2008
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Verohallinto huolehtii yhteiskunnan verotuloista
Verotulot ovat yhteiskunnan merkittävin tulonlähde. Verohallinto
kerää verot ja tilittää ne yhteiskunnan palveluja ylläpitäville veronsaajille, eli valtiolle, kunnille, Kansaneläkelaitokselle, seurakunnille ja metsänhoitoyhdistyksille. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön tehtävänä on puolestaan valvoa veronsaajien oikeuksia
verotuksessa ja verotusta koskevassa muutoksenhaussa.
Verotulojen bruttokertymät kasvoivat
Verohallinto keräsi vuonna 2008 verotuloja bruttomääräisesti
63,6 miljardia euroa. Määrä oli 3,8 miljardia euroa, eli 6,3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.
Arvonlisäveron kertymä kasvoi 9 prosenttia, mikä vastasi
varsin hyvin yksityisen kulutuksen kasvua. Työnantajasuorituksia
maksettiin 26,6 miljardia euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta
5,4 prosenttia. Ennakonpidätysten kasvu, 5,8 prosenttia, alitti
hieman palkkasumman 7 prosentin kasvun valtionveron kevennyksistä johtuen.
Maksuunpantujen verojen kertymä vuonna 2008 oli 11,8
miljardia euroa. Kertymä oli vain 2,3 prosenttia suurempi kuin
vuonna 2007. Vaatimattomaan kasvuun vaikuttivat eniten
yhteisöveron ennakot (-3,4 %), joiden tuotto romahti syksyllä
maailmanlaajuisesta taantumasta johtuen.
Tilitykset veronsaajille lisääntyivät
Kalenterivuonna 2008 veronsaajille tilitettiin kertyneitä vero
varoja yhteensä 48,5 miljardia euroa. Tilitykset lisääntyivät 3,5
prosenttia. Valtion osuus tilityksistä oli 25,9 miljardia euroa,
mikä oli vain 1,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.
Vaatimaton kasvu johtui erityisesti yhteisöveron (-7,1 %) tuoton
heikosta kehityksestä sekä valtion ansiotuloverotuksessa tehdyistä kevennyksistä. Arvonlisäveron nettotuotto kasvoi 5 prosenttia. Nettokasvu oli seurausta 10 prosentin bruttokasvusta ja
arvonlisäveropalautusten 14,5 prosentin kasvusta. Palautusten
kasvuun vaikutti viennin ja yhteisömyynnin kehitys.
Kunnille tilitettiin verovaroja yhteensä 17,5 miljardia euroa,
muutos edellisvuodesta 7,6 prosenttia. Kunnallisveron tuotto
kasvoi 8 prosenttia, yhteisöveron tuotto 4,1 prosenttia ja kiin-

teistöveron 6,9 prosenttia. Seurakunnille tilitettiin verovaroja
yhteensä 989,3 miljoonaa euroa, lisäystä 5,6 prosenttia.
Kansaneläkelaitokselle tilitettiin veronluonteisia maksuja
4 039,7 miljoonaa euroa, eli 1,4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.
Veronsaajat tarvitsevat ennakkotietoja verotuloistaan
Tilitettävien verotulojen määrä vaihtelee kuukausittain tasaisessakin taloustilanteessa muun muassa verojen eräpäivistä ja ennakonpalautuksista johtuen. Täsmällisten ja aikaisessa vaiheessa
tuotettavien ennakkotietojen tärkeys korostuu erityisesti aikana,
jolloin talouden nousukausi on päättynyt ja verotulojen lyhyenkin
aikavälin kehitys on vaikeasti ennakoitavissa.
Oman haasteensa verotulojen tilittämiseen sekä veronsaajien
talouden suunnitteluun ja seurantaan ovat tuoneet vuodenvaihteessa 2008–2009 tehdyt kunta- ja seurakuntaliitokset, joita oli
ennätyksellinen määrä; liitokset koskivat yhteensä lähes sataa
kuntaa ja noin 80 seurakuntaa. Kuntien määrä vähenikin merkittävästi 415:stä 348:aan, kun enimmillään Suomessa on ollut
yli 600 kuntaa.

Verotulojen bruttokertymät 2005–2008, miljoonaa euroa
		

2005

2006

2007

2008

Muutos (%)

Oma-aloitteiset verot
Työnantaja-suoritukset ja muut oma-aloitteiset verot

26 988,00

28 181,00

30 149,10

32 019,40

6,2

Arvonlisävero

15 587,20

17 035,70

18 104,20

19 739,10

9,0

9 802,70

10 278,00

11 532,30

11 795,30

2,3

52 377,90

55 494,80

59 785,70

63 553,80

6,3

Maksuunpannut verot
Kertymä yhteensä
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Muuttuvassa toimintaympäristössä veronsaajat ovat esittäneet esimerkiksi palvelututkimuksissa toiveensa saada entistä
enemmän ja mahdollisimman reaaliaikaista tietoa verotulojen
kehityksestä sähköisessä muodossa. Vaatimusta tukee se, että
yhteiskunnan muutkin palvelut siirtyvät enenevässä määrin verkkoon. Käytännön osoituksena verkkopalvelujen tarpeesta voi
pitää sitä, että vaikka veronsaajien lukumäärä on suhteellisen
pieni ja tilitystilastot lähetetään heille myös postitse, Vero.fi-palvelun tilityssivut ovat olleet jo pitkään kymmenen suosituimman
Vero.fi-sivuston joukossa.
Veronsaajien verkkopalvelu aukeaa
Veronsaajien odotuksiin vastataan keväällä 2009 avattavalla
Veronsaajien verkkopalvelulla. Palvelun myötä verotuloista Internetissä tarjottavan tiedon määrä lisääntyy merkittävästi. Jatkossa
lähes kaikki tilitystilastojen sisältämä tieto on saatavilla verkon
välityksellä. Tietojen saatavuutta ei rajata ainoastaan veronsaajien käyttöön, vaan ne ovat kaikkien saatavilla. Tietoja voivat
tällöin hyödyntää niin tiedotusvälineet kuin yksittäiset veronmaksaja-asiakkaatkin, kuitenkin tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset
huomioiden.
Verkkopalvelussa veronsaajat voivat tarkastella esimerkiksi
oman veronsaajaryhmänsä jako-osuuksien kehittymistä eri
vuosina tai viimeisessä kausitilityksessä tilitettyjä määriä verovuosittain ja verolajeittain. Palvelusta ovat löydettävissä myös
verotuskustannukset alkaen niiden yhteismäärästä yksittäisen
veronsaajan kustannuksiin saakka. Palveluun otetaan jo alusta
Verotulojen bruttokertymät 2004–2008, miljoonaa euroa

alkaen mukaan historiatietoja usean vuoden ajalta, jolloin se toimii yhteisenä tietovarastona, josta tiedot ovat haettavissa kunkin
verovuoden lopputilitykseen saakka. Tämä helpottaa erityisesti
yhteen liittyneitä veronsaajia, jotka voivat verrata verotulojen
määrän kehitystä ennen ja jälkeen veronsaajaliitoksen.
Verojäämät vuoden 2008 lopussa 3,2 miljardia euroa
Maksamatta jääneitä veroja eli verojäämiä oli vuoden 2008
lopussa 3,2 miljardia euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna lisäystä on 2,9 prosenttia eli 90 miljoonaa euroa. Jäännösveron ja
ennakkoveron verojäämät lisääntyivät 27 miljoonaa euroa. Myös
arvonlisäveron verojäämät kasvoivat 69 miljoonaa euroa. Ennakonpidätysten ja sosiaaliturvamaksujen verojäämiä oli 3 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän.
Vuoden 2008 verojäämien kokonaiskertymä oli 1 570 miljoonaa euroa, mikä on 168 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Verohallinnon omilla toimenpiteillä kerättiin 1 329 miljoonaa euroa eli 85 prosenttia kaikista maksetuista verojäämistä.
Ulosottolaitoksen kautta kertyi 241 miljoonaa euroa.
Verojäämistä 36 prosenttia oli henkilöasiakkailta maksamatta
jääneitä veroja. Näistä suurin osa oli jäännösveroja, yhteismäärältään 700 miljoonaa euroa. Vastaavasti yritys- ja yhteisöasiakkaiden maksamatta jääneistä veroista lähes kaksi kolmasosaa
oli arvonlisäveroja ja niin sanottuja työnantajasuorituksia (ennakonpidätyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja), yhteensä
1 547 miljoonaa euroa.

Tilitykset veronsaajille 2008
Veronsaaja

2004

49 858

Valtio

milj. euroa

Muutos (%)

25 904

1,2

52 378

ansio- ja pääomatulovero + lähdevero

9 088

0,2

2006

55 495

yhteisövero

4 910

-7,1

2007

59 786

arvonlisävero

9 562

5,0

63 554

muut valtion verot

2 344

10,2

17 526

7,6

15 078

8,0

1 534

4,1

914

6,9

989

5,6

kirkollisvero

868

6,1

yhteisövero

121

2,4

4 040

1,4

vakuutetun maksut

1 545

1,6

työnantajan sotu-maksu

2 494

1,3

28

-4,8

48 487

3,5

2005

2008

Kunnat
kunnallisvero
yhteisövero
kiinteistövero
Seurakunnat
Veronsaajien osuudet nettoverokertymästä 2008
		

milj. euroa

%

Valtio

25 904

53,4

Kunnat

17 526

36,1

989

2,0

4 040

8,3

Metsänhoitomaksut

28

0,1

Verot ja maksut yhteensä

Seurakunnat
Kela
Metsänhoitoyhdistykset

Kela
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Ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua
Veronsaajien oikeudenvalvonta
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö
aloitti toimintansa Verohallinnon organisaatiomuutoksen yhteydessä toukokuun
alussa 2008. Yksikköön koottiin aikaisemmin valtion ja kuntien palveluksessa olleet
veroasiamiehet.
Palvelua veronsaajille
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö
edustaa veroprosessissa veronsaajia eli
valtiota, kuntia, seurakuntia, Kansaneläkelaitosta ja metsänhoitoyhdistyksiä. Se
toimii verotusta koskevassa muutoksenhakuprosessissa vero- tai maksuvelvollisen vastapuolena.
Yksikön perustamisen tavoitteena
oli veronsaajien oikeudenvalvonnan yhtenäisyyden, laadun ja muun tuloksellisuuden
parantaminen. Yksikkörakenne edesauttaa
sitä, että veronsaajien kannanotot ovat
aikaisempaa yhtenäisempiä koko maassa.
Yksikkö palvelee veronsaajaa saattamalla tuomioistuimen ratkaistavaksi
oikeudellisesti tulkinnanvaraisia tai talou
dellisesti merkittäviä asioita asiantunte-

vasti, yhtenäisesti ja laadukkaasti. Tässä
roolissa se varmistaa verotuksen oikeellisuutta sekä edesauttaa verotuksen ennustettavuutta ja yhtenäisyyttä parantavan
oikeuskäytännön syntymistä. Veronsaaja
onkin toiminut valittajana muutoksenhakuprosessin jossain vaiheessa noin joka
toisessa sellaisessa tapauksessa, joka on
julkaistu korkeimman hallinto-oikeuden
vuosikirjassa.
Ohjausta verovelvollisille
Kun puolestaan verovelvollinen hakee
muutosta verotukseensa tuomioistuimessa, yksikkö antaa veronsaajan vastineen asiassa. Tässä vastineessa esitetään
paitsi veronsaajan näkemykset tuomioistuimelle, myös kysymyksessä olevaan
asiaan liittyvä sääntely, oikeuskäytäntö ja
ohjeistus. Vastineesta verovelvollinen saa
usein lisätietoa ja täsmennettyjä perusteita
tehdylle verotusratkaisulle tai alemman
muutoksenhakuasteen päätökselle. Vastineessa voidaan myös ohjata verovelvollista
esittämään asiassa lisäselvitystä.

Oikeudenvalvontayksiköllä on tärkeä
rooli tuloverotuksen ennakkotietomenettelyssä, jossa verovelvollinen hakee ennakkoon kannanottoa tietyn oikeustoimen
veroseuraamuksista. Jos yksikkö ei jätä
ennakkotietoon varaumaa, verovelvollinen
voi toteuttaa oikeustoimen suunnitellulla
tavalla ilman riskiä siitä, että sen verokohtelu riitautettaisiin jälkikäteen. Vastaavasti,
jos yksikkö jättää ennakkotietoon varauman, verovelvollinen voi muuttaa suunnitellun oikeustoimen sisältöä ja hakea
siihen tarvittaessa uuden ennakkotiedon
niin, että oikeudellinen epävarmuus toimen veroseuraamuksista poistuu.
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö
antaa myös lausuntoja Verohallinnon
antamiin oikeussääntöihin, määräyksiin ja
ohjeisiin niiden valmisteluvaiheessa. Myös
nämä ennakolliset kannanotot osana Verohallinnon norminantoa ja ohjaustoimintaa
luovat oikeudellista varmuutta ja parantavat verotuksen ennustettavuutta.

Verojäämät verolajeittain 2008
		

milj. euroa

%

Tuloverot ja
niiden ennakot

1 240

39,2

Arvonlisäverot

1 244

39,3				

627

19,7

54

1,7

Ennakonpidätykset ja
sosiaaliturvamaksut
Muut verot

Verotulojen tilitykset 2004–2008, miljoonaa euroa

Verojäämien kehitys 2004–2008, miljoonaa euroa

2004

40 153

2004

3 024

2005

41 924

2005

2 991

2006

43 693

2006

3 093

2007

46 836

2007

3 076

2008

48 487

2008

3 166
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Veronmaksajia ohjataan verkkoon
Verohallinnon kanavastrategia hyväksyttiin toukokuussa 2008.
Kanavastrategiaan on kiteytetty asiointikanavien käytön tavoiteltu
suunta palvelutarjonnassa. Verohallinnon tavoitteena on vähentää käyntiasiointia kehittämällä verkko- ja puhelinpalveluita, jotka
tarjoavat toimipisteverkosta riippumattoman asioinnin.
Puhelin- ja sähköpostineuvontaa toiselta puolelta Suomea
Verohallinnon asiakkaat saavat veroneuvontaa valtakunnallisten
palvelunumeroiden kautta. Valtakunnallisia palvelunumeroja on
perustettu eri asiakasryhmiä (esim. palkan- ja eläkkeensaajat),
verolajeja (esim. arvonlisäverotus) ja asiointitilanteita (esim. sähköinen asiointi) varten. Yleistä veroneuvontaa voi saada myös
sähköpostitse Vero.fi-sivuilla olevalla palautelomakkeella.
Sähköiset asiointikanavat mahdollistavat työn jakamisen ympäri
Suomen. Valtakunnallisten palvelunumeroiden ja Internet-vastauspalvelun kautta tuleviin kysymyksiin vastataan Savo-Karjalan,
Länsi-Suomen ja Kaakkois-Suomen verovirastoissa.
Vero.fi-palvelun uudistus eteni
Verohallinnon Vero.fi-verkkosivustosta ollaan kehittämässä
kanavaa, jonka kautta tarjotaan asiakasryhmittelyn mukaista
tietoa ja ohjausta sekä tilanteisiin kytkettyjä asiointipalveluja.
Vero.fi-palvelun uudistusta edistettiin määrittelyprojektilla, jossa
tarkennettiin palvelun konseptia, kuvattiin kokonaan uusi sisällönhallintamalli ja määriteltiin mitä nämä vaativat käytettävältä
järjestelmältä. Projekti jatkuu alkuvuonna 2009 teknologiaselvityksellä.
Asiointipalveluihin kirjautuminen yli kaksinkertaistui
Kansalaiset kirjautuivat verkkopankkitunnuksillaan (Tupas) jo
yli 1 070 000 kertaa. Yritysten e-palveluihin kirjauduttiin Katsotunnisteella 483 000 kertaa, ja vanhoilla Tyvi-tunnuksilla asioitiin
vielä 90 000 tapahtumassa.
Veroilmoitus verkossa -palvelu käynnistyi vauhdilla
Esitäytetyn veroilmoituksen tietojen tarkistamiseen, korjaamiseen
ja täydentämiseen tarkoitettu Veroilmoitus verkossa -palvelu avattiin 7.4.2008. Ensi vaiheessa henkilöasiakkailla oli mahdollisuus
ilmoittaa asunnon ja työpaikan väliset matkakulut sähköisesti.
Palvelu ylitti sille asetetut tavoitteet: 146 000 asiakasta käytti
sitä matkakulujensa ilmoittamiseen, mikä säästi työtä postitus-,
käsittely- ja tallennusvaiheissa varovaisen arvion mukaan yli 14

henkilötyövuotta. Palvelu laajenee jälleen keväällä 2009, jolloin
sen piiriin pääsee jo yli miljoona suomalaista.
Verkossa toimivat esitykset, eli demot, opastivat eri asiakasryhmiä veroilmoituksensa täyttämisessä. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttödemoon turvautui yli 53 000 suomalaista. Ammatinja liikkeenharjoittajan veroilmoittamiseen tukea haki demosta yli
20 000 yrittäjää ja yhteisön veroilmoittamiseen yli 10 000 osake
yhtiötä. Yhdistysten veroilmoitusuudistuksen tueksi rakennettu
demo auttoi yli 3 500 yhdistystä. Kaikki nämä käynnit olivat osaltaan helpottamassa puhelinruuhkaa.
Verokortteja tilattiin verkossa yli 340 000 kpl
Verokortti verkossa -palvelu jatkoi voittokulkuaan toisena toimintavuonnaan. Tammikuun aikana palvelussa laskettiin lähes
130 000 verokorttia, mikä oli 29 prosenttia kaikista verokorteista.
Vuositasolla verkossa tilattiin jo 21 prosenttia verokorteista, joista
260 000 kpl täysin itsepalveluna. Palvelua käyttivät ahkerimmin
kaupungeissa asuvat toimihenkilöt.
Palkka.fi ylitti 34 000 käyttäjän rajan
Palkka.fi vahvisti edelleen asemaansa pientyönantajien palkanmaksun apuna. Palkka.fi-käyttäjiksi oli rekisteröitynyt 12 333
yritystä ja 22 412 kotitaloutta. Palvelun kautta maksettu palkkasumma kaksinkertaistui 163 miljoonaan euroon. Palvelun kehittäminen seuraavaan vaiheeseen käynnistyi.
YTJ:n sähköisen osoitteenmuutoksen valmistelu jatkui
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ on laajenemassa yritysten
ja yhteisöjen sähköisellä osoitteenmuutospalvelulla. Palvelun
valmistelu jatkui toimintavuonna. YTJ:n tietopalvelussa tehtiin
yli 16,5 miljoonaa yritystietohakua, mikä on yli kaksi miljoonaa
hakua enemmän kuin edellisvuonna.
Tyvi-asiointi vakiintuu
Vuosi-ilmoittaminen sujuu suurelta osin lähes täysin sähköisesti.
Nopea tietojen saanti onkin edellytys sille, mahdollisimman
suuri osa asiakkaan tiedoista saadaan jo valmiiksi esitäytettyihin
veroilmoituksiin. Täysin sähköisesti Verohallinto saa tiedot eläkkeiden ja TVL-korkojen saajista. Osinkojen vuosi-ilmoituksista jo
98 prosenttia ja palkansaajienkin tiedoista 94 prosenttia saapuu
sähköisesti. Edellytykset sähköisille alv- ja työnantajasuoritusten
valvontailmoituksille kasvoivat maksuttoman palvelutarjonnan
laajentuessa Ilmoitin.fillä.
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Internet-palautteet 2004–2008, kappaletta
2004

12 246

2005

11 793

2006

13 229

2007

13 630

2008

13 944

Käynnit Vero.fi-palvelussa 2004–2008, kappaletta
2004

4 870 563

2005

6 203 518

2006

7 962 593

2007

9 670 240

2008

9 968 121

YTJ:n kautta annetut ilmoitukset 2005–2008, kappaletta
2005

2006

2007

2008

Muutos (%)

64 623

67 377

73 752

69 254

-6

Muutos- ja lopettamisilmoitukset

129 752

137 378

145 707

155 743

7

Osoite- tai yhteystietomuutokset

18 415

19 955

22 030

23 549

7

-

13 586 562

14 398 795

16 540 219

15

		
Perustamisilmoitukset

Tietopalvelun haut

Sähköisen ilmoittamisen tilastoja (Tyvi) 2005–2008, kappaletta
2005

2006

2007

2008

Muutos (%)

120 000

164 000

170 000

200 000

18

Valvontailmoitukset

1 963 000

2 373 000

2 780 000

3 300 000

19

Työnantajien vuosi-ilmoitukset (palkansaajien lukumäärä)

3 931 000

4 185 000

4 250 000

4 450 000

5

17 500

22 800

47 000

90 000

91

3 180 000

3 650 000

3 780 000

3 950 000

4

		
Palvelua käyttäneet yritykset

Tuloveroilmoitukset
Palkansaajien verokorttien suorasiirtopyynnöt
(palkansaajien lukumäärä)
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Palvelua maahanmuuttajille
Verohallinto tarjoaa monipuolisia asiointitapoja ja -kanavia myös
yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.
Marraskuun alussa avattiin Kampissa ensimmäinen työperäisiä maahanmuuttajia avustava Kelan ja Verohallinnon yhteinen
palvelupiste InTo. Verohallinto on ollut jo vuodesta 2006 mukana
Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla neuvomassa ja ohjaamassa
ulkomaisia yrityksiä ja työntekijöitä veroasioissa. Esimerkiksi
Eurajoen kunnallisveroista noin 15 prosenttia on peräisin vuoden
2004 jälkeen Suomeen tulleilta ulkomaalaisilta. Eurajoen kunnallisvero vuodelta 2007 kasvoi yli 25 prosenttia edellisvuodesta.
Kasvusta valtaosa saatiin juuri neuvonnan ja ohjauksen keinoin.
Uusilla palvelumalleilla Verohallinto pyrkii helpottamaan työperäisten maahanmuuttajien mahdollisimman vaivatonta sopeutumista
suomalaiseen yhteiskuntaan oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Yhteistyötä veronmaksajan eduksi
Myös verotusta varten annettujen tietojen yhteiskäyttöä viranomaisten välillä on lisätty. Vuonna 2008 Verohallinto alkoi toimittaa yritysten veroilmoituksen liitteenä olevat tilinpäätöstiedot myös kaupparekisteriin. Näin yritysten ei tarvitse toimittaa
samoja asiakirjoja kahteen eri paikkaan.
Verohallinto osallistui myös merkittävimpiin tietoyhteiskuntaohjelman jatkohankkeisiin. SADe-työryhmä valmisteli linjaukset koko
julkishallinnon sähköiselle asioinnille. Kiristyvässä taloustilanteessa
Yritys-Suomi-palvelun merkitys yritysten tienä julkisiin yrityspalveluihin korostui. Julkishallinnon eri toimijat rakensivat yhteistyössä
asiakkaan toiminnasta ja tarpeista lähteviä palvelupolkuja eri kanaviin: verkkoon, puhelimeen ja alueille ympäri Suomea. Tavoitteena
on karsia päällekkäistä työtä ja kuroa umpeen aukkoja viranomaispalvelujen välillä. Verohallinto oli mukana myös laatimassa mittareita julkishallinnon IT-toiminnan vaikuttavuudelle.

Eurajoki: Vuonna 2004 ja sen jälkeen Suomeen tulleiden
ulkomaalaisten verot, euroa
3 500 000

Perusvalvonta varmistaa verotulot

3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
2004
Verot ja maksut
yhteensä

2005

2006

Kunnallisverot
yhteensä

2007
Lähdeverot
yhteensä

perusvalvonnassa tehdyt muutokset, miljoonaa euroa
			
Verotuksessa tehdyt muutokset		
Yhteisöt
tuloihin lisätty		
tuloista vähennetty		
Elinkeinoyhtymät
tuloihin lisätty		
tuloista vähennetty		
Elinkeinonharjoittajat
tuloihin lisätty 		
tuloista vähennetty		
Maataloudenharjoittajat
tuloihin lisätty		
tuloista vähennetty		
Palkan- ja eläkkeensaajat
tuloihin lisätty		
tuloista vähennetty		
Arvopaperikauppa (luonnolliset henkilöt)
luovutusvoittoa lisätty		
luovutusvoittoa vähennetty		
Verotuksessa tehdyt muutokset		
Arvonlisäverotus
maksuunpanot		
Työnantajasuoritukset
maksuunpanot		

Kattavalla perusvalvonnalla ylläpidetään verojärjestelmän uskottavuus ja turvataan verotulojen kertyminen. Perusvalvonta on
eri lähteistä saatavien verotukseen vaikuttavien tietojen yhdistelemistä ja vertailua. Perusvalvontaa tehdään verotusprosessin
kaikissa vaiheissa ja se kohdistuu kaikkiin Verohallinnon asiakkaisiin. Toiminta on siten verovalvonnan ydinaluetta.
Perusvalvonnan seurauksena Verohallinto voi tehdä lisäyksiä
ja vähennyksiä asiakkaan verotettavaan tuloon. Muutokset voivat
johtua esimerkiksi siitä, että Verohallinto saa tietoonsa asiakkaan
omasta ilmoituksesta poikkeavaa tuloa.

Verovuosi
2004

Verovuosi
2005

Verovuosi
2006

Verovuosi
2007

641
76

602
102

680
54

653
79

18
0,3

13
0,8

11
0,4

14
1,2

58
6

62
5

51
4

65
5

21
2

27
2

33
3

34
4

378
17

263
14

241
15

268
42

98
8
Vuosi 2005

75
12
Vuosi 2006

86
12
Vuosi 2007

119
14
Vuosi 2008

751

821

816

868

384
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Osuvaa ja tehokasta erityisvalvontaa
Verohallinnon tehtävänä on toimittaa verotus niin, että veronmaksajat haluavat ja osaavat suorittaa verotukseen liittyvät velvoitteensa täysimääräisenä, oikea-aikaisesti ja mahdollisimman
oma-aloitteisesti. Niihin asiakkaisiin, jotka eivät hoida velvoitteitaan, kohdistetaan riskiarviointiin perustuvaa valvontaa.
Erityisvalvonnan tavoitteena on, että valvonta on osuvaa,
vaikuttavaa ja tehokasta sekä mahdollisimman yhtenäistä. Erilaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä valvontahankkeissa
tehdään yhteistyötä. Lisäksi edistetään ja kehitetään tehokasta
kansainvälistä tietojenvaihtoa ja muuta yhteistoimintaa.
Rakennusala verovalvonnan erityiskohteena
vuosina 2008–2011
Verohallinnossa on käynnistetty eri viranomaisten kanssa vuonna
2008 neljä vuotta kestävä rakennusalan verovalvontahanke
Raksa-2008. Hankkeeseen osallistuvia viranomaisia ja yhteistyötahoja ovat muun muassa Rakennusteollisuus RT, Rakennusliitto,
Kela, Eläketurvakeskus, Maahanmuuttovirasto, työsuojelupiirit,
poliisi, syyttäjälaitos ja ulosottoviranomaiset. Hankkeen painopisteenä on ollut vuonna 2008 ulkomaisten yritysten ja työntekijöiden verovalvonta ja sen kehittäminen, harmaan talouden torjunta
ja perustajaurakointi. Vuonna 2009 painopistealueeksi otetaan
lisäksi korjausrakentaminen.
Vuoden 2008 aikana on tarkastettu noin 580 rakennusalan
yritystä. Tarkastukset ovat painottuneet urakkaketjujen alapäähän eli keskimääräistä pienempiin yrityksiin sekä liikkeen- ja
ammatinharjoittajiin. Mustia palkkoja on löydetty 43,5 miljoonan
euron, peiteltyä osinkoa 13,3 miljoonan euron ja vääränsisältöisiä
laskuja noin 38,8 miljoonan euron edestä.

Verohallinto on tehnyt yhteistyötä Viron verohallinnon kanssa
vaihtamalla vertailutietoja. Raksa-hankkeen edustaja on myös
osallistunut IOTA:n (Intra-European Organisation of Tax Administrations) rakennusalan verovalvonnan työryhmien toimintaan.
Lisäksi Verohallinto on yhdessä Eläketurvakeskuksen ja Kuntaliiton kanssa kohdistanut tietyissä kunnissa informaatiokampanjan
pientalorakentajille yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisesta.
Kiinteistövälityshanke valmistui
Verohallinto toteutti vuosina 2006–2008 kiinteistövälitysalaan
kohdistuneen verotarkastushankkeen, koska mediassa oli väitetty
kiinteistövälitysliikkeiden maksavan välittäjilleen osan palkasta
perusteettomina verovapaina kilometrikorvauksina. Hankkeen
nimenomaisena tavoitteena oli selvittää ja vähentää virheellisin
perustein maksettujen verovapaiden matkakustannusten kor
vausten sekä muiden etujen määrää.
Hankkeessa suoritettiin yhteensä 96 verotarkastusta, joista
80 johti verotustoimenpiteisiin. Toimittamattomia ennakonpidätyksiä rahapalkasta, kustannusten korvauksesta tai muusta suorituksesta löydettiin yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Hankkeessa
on tehty poliisille 47 ilmoitusta epäillystä verorikoksesta.
Virke – viranomaisyhteistyötä harmaata taloutta vastaan
Viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin Virken tehtävänä on
Valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän päätöksen mukaisesti
ylläpitää tilannekuvaa talousrikollisuudesta ja harmaasta talou
desta ja raportoida siitä julkaisemissaan tilannekuva- ja tilannekatsausraporteissa. Eri viranomaiset, muun muassa Verohallinto, ovat sijoittaneet Virke-projektiin virkamiehiä, jotka toimivat
projektissa lähettävän viranomaisen edustajana, käyttävät omia
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toimivaltuuksiaan ja noudattavat oman organisaationsa tiedonvaihto- ja salassapitosäännöksiä.
Virke on ollut mukana talousrikostorjuntaan liittyvän lainsäädännön ja viranomaistoiminnan kehittämisessä. Lisäksi Virke
on toiminut eri viranomaisten harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan tukena tekemällä erilaisia harmaan talouden
analyysejä ja kartoituksia sekä käsittelemällä aloitteita ja tietoluovutuspyyntöjä.
Vuoden 2008 aikana on käynnistetty useita hankkeita, kartoituksia ja selvityksiä, kuten yrityksien saattohoitajiin liittynyt tutkimus, rakennusalan harmaan talouden määrän ja ulkomaisen
työvoiman määrän päivitystutkimus, Helsingin pörssin etävälittäjiin liittynyt tutkimus, romumetallitoimijoihin liittynyt selvitys,
vuokratyövoimayrityksien selvitys, sosiaalietuuksien väärinkäytöksiin liittynyt selvitys ja selvitys suomalaisten henkilöiden kytköksistä virolaisiin yrityksiin. Virken henkilöstöä on osallistunut
myös Raksa-hankkeeseen liittyvän viranomaisyhteistyön seurantaryhmän toimintaan.
Analyysihanke tehostaa ja yhdenmukaistaa verovalvontaa
Analyysijärjestelmää on kehitetty vuodesta 2006. Järjestelmä on
tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2010 lopussa. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa verotarkastuksen kohdevalintaa
ja jatkossa muutakin verovalvontaa palveleva järjestelmä, jolla
pyritään parantamaan verotarkastuksen osuvuutta ja oikeaaikaisuutta.
Analyysijärjestelmän tiedot ovat sekä Verohallinnon itse keräämää verotustietoa että kolmansilta osapuolilta kerättyä vertailutietoa. Järjestelmän keskeinen tehtävä on kerätä analyysitoiminnassa
tarvittava tieto sellaiseen muotoon, että sen pohjalta pystytään
havainnoimaan asiakkaiden verotuksellisesti poikkeavaa käyttäytymistä, sekä tarjota työkalut havaintojen tekemiseen.
Uusi analyysijärjestelmä systematisoi ja automatisoi analysoinnissa tarvittavien tietojen poiminnan ja lataamisen, jolloin
kohdevalintaa tekevien henkilöiden työn painopiste siirtyy pois
tietojen manuaalisesta muokkaamisesta lähes yksinomaan itse
analysointiin.
Analyysitietokantaan tuotetaan tietojen latausvaiheessa valmiiksi suuri joukko erityyppisiä johdettuja, summattuja ja historioituja tietoja, joita hyödyntämällä asiakasjoukkojen ja yksittäisten
asiakkaiden analysointi nopeutuu, tehostuu, monipuolistuu ja
yhdenmukaistuu merkittävästi.

Tietokannan tiedot ovat tehokkaasti hyödynnettävissä uudella
monipuolisella raportointityökalulla.
Uusi järjestelmä on jatkoprojektien myötä laajennettavissa
perus- ja erityisvalvonnan sekä johdon raportoinnin tarpeisiin.
Projekti rakentaa tietosisällöltään kattavan valvontatoimintoja
tukevan tietovaraston ja luo menettelyt sen joustavalle laajennettavuudelle pidemmällä aikavälillä.

Verotarkastusten perusteella maksuunpantu veroa,
miljoonaa euroa
2006

2007

2008

155

156

168

Välillinen

43

56

68

Ennakkoperintä

46

54

52

244

266

288

		
Välitön

Yhteensä

Valvontatoimenpiteiden lukumäärä 2006–2008, kappaletta
		
2006
2007
2008
Alueyksiköt
verotarkastukset
2 910
2 793
2 726
valvontakäynnit
588
429
230
vertailutietotarkastukset
95
78
82
Verotoimistot
verotarkastukset
1 273
999
954
valvontakäynnit
769
859
857
vertailutietotarkastukset
7
9
8
Valvontatoimenpiteitä
5 642
5 167
4 857

Harmaan talouden tarkastukset (sis.edellisiin) 2006–2008
		
2006
2007
2008
Tarkastetuista harmaayrityksiä kpl
743
807
821
Paljastettu harmaa talous milj. euroa
mustia palkkoja
30
48
56
puuttuvaa myyntiä
59
48
49
peiteltyä osinkoa yhtiölle
5
6
5
peiteltyä osinkoa osakkaille
24
32
24
Maksuunpanoesitykset veroa milj. euroa 47
58
67
ennakkoperintä
12
17
21
arvonlisävero
15
22
22
välittömät verot
20
19
24
Kuittikauppatapauksia
18
32
114
kuittien määrä
833
3 353
5 260
kuittien arvo milj. euroa
6
26
44

Verohallinto 2008

21

Järjestämme toimintamme asiakasryhmittäin.
Toimimme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa
näiden tarpeet huomioon ottaen.
Automaattiset, kustannustehokkaat prosessit
vähentävät asiakkaiden asiointitarpeita.
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2 ustannustehokasta
2
K
verotusta

Irene Vainio,
verotarkastusryhmän esimies
”Esimiestehtävissä hyvää palvelua on, että on
työntekijöidensä tavoitettavissa. Esimiehen
pitää olla helposti lähestyttävä, niin että hänen
puheilleen uskaltaa mennä pienemmissäkin
asioissa. On myös tärkeää, että esimies harkitsee ja perustelee päätöksensä työntekijöilleen
ja sitten seisoo sanojensa takana.”
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Automaattisia toimintoja ja tapauskohtaista valvontaa
Verohallinnon strategian mukaisesti verotuksen toimittaminen
jakautuu yhtäältä automaattisiin toimintoihin ja toisaalta tapauskohtaiseen valvontaan. Verotusta varten tarvittavia tietoja kerätään asiakkailta ja sidosryhmiltä yhä laajemmin verkkopalveluilla
ja muilla sähköisen tiedonsiirron menettelyillä. Verotusta toimitettaessa näitä tietoja tutkitaan ja vertaillaan koneellisesti. Tietoihin sovelletaan valikointiehtoja, joiden täyttyessä virkailija tutkii
kyseisen asian. Tapauskohtaisessa käsittelyssä voidaan tutkia ja
ratkaista esimerkiksi kysymys yritysjärjestelyn veroseuraamuksista tai asiakkaan vähennysvaatimuksen oikeellisuudesta.
Toimintojen automatisoinnilla ja valikoinnilla verovalvonta
voidaan kohdistaa niihin asioihin, joissa se on verotuksen oikeellisuuden ja verotulojen kertymän turvaamiseksi perustelluinta.
Verotuksen yhdenmukaisuuden takaamiseksi Verohallinto soveltaa valtakunnallisesti yhtenäisiä valikointiehtoja.
Verotuksen laatua voidaan mitata muun muassa hallintooikeuksiin päätyneiden vero-asioiden määrällä.
Vuonna 2008 hallinto-oikeuksiin saapui 1865 tulon tai varallisuuden perusteella kannettavaa veroa koskevaa ja 514 arvonlisäverotusta koskevaa asiaa.
Hallinto-oikeuksiin saapuneet veroasiat 2005–2008,
kappaletta
2005

3 124

2006

2 956

2007

2 526

2008

2 379
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Visio verotuksen tulevaisuudesta
Keväällä 2008 Verohallinnossa vahvistettiin henkilöverotuksen
visio, jossa kuvataan henkilöverotuksen tavoitetila. Visiossa on
kiinnitetty erityisesti huomiota tarpeeseen kehittää palveluita helpottamaan kansalaisten arkea ja asiointia viranomaisten kanssa.
Henkilöverotuksen tavoitetila
Keskeisiä tavoitteita henkilöverotuksen visiossa ovat muun
muassa ennakkoperinnän ja säännönmukaisen verotuksen
yhdistäminen, sähköisten palvelujen ja automaation lisääminen
sekä työn joustava jakautuminen valtakunnallisessa henkilö
verotusprosessissa. Henkilöasiakkaan verotus on kokonaisuus,
jossa verotuksen eri vaiheet ja verolajit yhdistyvät asiakasta
palvelevaksi kokonaisuudeksi.
Verotuksessa tarvittava tieto syntyy osana asiakkaiden ja
sivullisilmoittajien toimintaa tapahtumakohtaisesti, reaaliaikaisesti ja ilman erillisiä toimenpiteitä. Tavoitetilassa tiedot välittyvät
Verohallintoon automaattisesti ja reaaliaikaisesti keskenään keskustelevien tietojärjestelmien avulla. Tiedot saadaan ensisijaisesti
sivullisilmoittajilta ja viranomaisten yhteisistä palveluista sekä tarvittaessa asiakkailta itseltään. Tieto kerätään vain kertaalleen.
Verotus valmistuu yksilöllisesti ja asiakkaalla on käytössään
monipuoliset sähköiset verotuksen palvelut.
Verotusprosessit ovat automatisoituja ja valtakunnallisia ja
ne luovat perustan yhtenäiselle toimintamallille. Tehtävät, joita ei
voida automatisoida, ohjataan virkailijalle. Verohallinto on asiantuntijaorganisaatio, jossa asiantuntijat toimivat virtuaalisissa verkostoissa.
Yhteisen tietovaraston hyödyntämistä ja asiakkaille suunnattuja palveluja kehitetään yhteistyössä julkisen sektorin ja myös
yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Asiakkaiden palveluja
kehitetään yhä enemmän asiakaskohtaisiksi.
Työ kohti tavoitetilaa on vasta alussa
Vision vahvistamisen jälkeen työtä henkilöasiakkaan verotuksen
tavoitetilan kuvaamiseksi on jatkettu jäsentämällä ja konkretisoimalla tavoitetilaa eri tavoin, muun muassa laatimalla tavoitetilan
prosessikuvaukset.
Marraskuun 2008 käynnistyi henkilöverotuksen vision jatkoksi yritysverotuksen visiointityö, jossa tarkoituksena on kuvata
yritysverotusmenettely tavoitetilassa noin kymmenen vuoden

kuluttua. Tavoitteena on edistää yritysten omatoimista oikeamääräistä veronmaksua palvelua parantamalla ja verovalvontaa
tehostamalla. Visiotyö valmistuu toukokuussa 2009.

Perustana toimivat tietojärjestelmät
Verohallinnon tietohallinto on Suomen suurimpia julkisen hallinnon IT-käyttäjiä. Verotus on tietointensiivistä työtä, ja tietojärjestelmiin liittyvät kustannukset ovatkin henkilöstön palkkakulujen
jälkeen suurin menoerä Verohallinnossa.
Tietojärjestelmiin tehdään vuosittain mittava määrä ylläpitotyötä muun muassa verolakien muuttumisen, teknisen ympäristön versiovaihdosten ja prosessien kehittämisen takia. Tietojärjestelmätyötä vaatineista lainmuutoksista voidaan viime vuodelta
mainita esimerkkeinä työasuntovähennys ja metsäverotuksen
huojennukset, teknologiamuutoksista taas tietokantajärjestelmän versiopäivitys. Myös Verohallinnon organisaatiomuutokset
ja töiden järjestelyt, kuten verovirastofuusiot tai verotustehtävien
keskittämiset, aiheuttavat muutoksia tietojärjestelmiin.
Ylläpidon lisäksi tietojärjestelmiä kehitetään kaiken aikaa.
Osaltaan on kyse vanhenevan teknologian uudistamisesta, osittain kehitetään toimintaa paremmin tukevia tietojärjestelmiä, kuten
sähköistä arkistointia ja käsittelyä. Henkilöverotuksen alueella on
menossa suuri yhdistämishanke, jonka lopullisena tavoitteena
on ennakkoperinnän, säännönmukaisen verotuksen ja muutos
verotuksen prosesseja tukeva yhteinen tietojärjestelmä.

Riskienhallintaa KaikuLuotaimella
Riskienhallintapolitiikkansa mukaisesti Verohallinto pyrkii tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan tekijöitä, jotka uhkaavat sille
asetettujen tavoitteiden toteutumista.
Toimintavuoden aikana Verohallinto otti käyttöönsä Valtiokonttorin ylläpitämän KaikuLuotain-menetelmän riskienhallintaan. Sen avulla Verohallinto arvioi strategisiin tavoitteisiin,
operatiiviseen toimintaan, raportointiin, toiminnan laillisuuteen,
turvallisuuteen ja voimavaroihin liittyviä riskejä.
Riskienhallinnan avulla pyritään parantamaan toimintayksiköiden tuloksia, tavoitteiden saavuttamista, toiminnan laatua ja
toimintavarmuutta sekä tuomaan esille parhaita käytäntöjä Verohallinnon sisällä.
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Turvallisuustyötä monella rintamalla
Verohallinnon turvallisuustyön tavoitteena on häiriöttömän verotuksen varmistaminen. Verotustoiminnan kannalta tärkeimpiä
turvallisuuden osa-alueita ovat henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus, verotustietojen tietosuoja ja tietoturvallisuus sekä valmiusja jatkuvuussuunnittelu.
KaikuLuotain-menetelmän käyttöönotto tehosti myös turvallisuusriskien hallintaa. Menetelmän avulla Verohallinnon turvallisuuden kehittämistoimet saadaan kohdistettua oikein ja oikean
laajuisina.
Verohallinto osallistui pilottiorganisaationa valtion IT-toiminnan johtamisyksikön Tietoturvatasot-hankkeen tietoturvavaatimusten kehittämiseen. Osana hanketta Verohallinnossa tehtiin
kattava tietoturvallisuusauditointi ja tietoturvallisuuden kehittämissuunnitelma. Lisäksi koko Verohallinnon henkilöstölle tehtiin
turvallisuuskysely, jossa henkilöstö arvioi Verohallinnon turvallisuustilannetta työntekijän näkökulmasta. Henkilöstön arvion
mukaan turvallisuuden tila on hyvä. Parhaat arviot saivat tietoturvallisuus ja tietosuoja.
Vuoden aikana kiinnitettiin lisäksi erityistä huomiota Verohallinnon verkkopalvelujen tietoturvallisuuteen selkiyttämällä
palveluiden tietoturvavaatimuksia sekä tehostamalla tietoturvallisuuden seurantaa ja raportointia.

Ajankohtaista verotuksessa 2008
Lähes kolmannes korjasi veroilmoitustaan
Vuonna 2008 henkilöasiakkaat saivat esitäytetyn veroilmoituksen
kolmannen kerran. Veroilmoituksen tietoja korjasi tai täydensi
edellisvuoden tapaan noin 29 prosenttia asiakkaista. Tavallisin
korjauksen syy olivat asunnon ja työpaikan väliset matkakulut.
Matkakuluja ilmoitti kaikkiaan noin 850 000 asiakasta, heistä
noin 146 000 sähköisesti Veroilmoitus verkossa -palvelussa.
Valvonnan painopisteenä matkakulut.
Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut olivat myös verovalvonnan painopistealueena. Matkakulut vähennetään halvimman
kulkuneuvon mukaan laskettuna, ja asiakkaan vaatimukset eivät
aina vastaa lain mukaan myönnettävää vähennystä.
Vuonna 2008 asiakkaiden vähennysvaatimukset tutkittiin laajalti tapauskohtaisessa käsittelyssä. Pyrkimyksenä oli muun muassa
ohjata asiakasta ilmoittamaan matkakulut oikein tulevina vuosina.
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Puun myyntitulojen verotus keveni
Metsäteollisuuden puunsaantiin liittyviin ongelmiin vastattiin
keventämällä puun myyntitulon verotusta. Huojennus toteutettiin
ensiharvennushakkuun verovapaudella ja muun puun myyntitulon
osittaisella verovapaudella. Huojennukset ovat määräaikaisia.
Pohjoismaiden välistä verosopimusta muutettiin
Noin 30 000 suomalaista saa eläkettä toisesta pohjoismaasta.
Eläkkeestä maksetaan yleensä veroa sekä Suomessa että lähdevaltiossa. Maiden välisillä verosopimuksilla on keskeinen merkitys tulon kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemisessä.
Eläkkeen kaksinkertainen verotus on tähän saakka poistettu
niin sanotulla vapautusmenetelmällä. Pohjoismaisen verosopimuksen muutoksella uusissa tapauksissa siirrytään soveltamaan
hyvitysmenetelmää. Hyvitysmenetelmässä Suomen verosta
vähennettävä toisen maan vero lasketaan todella maksetun veron
perusteella, jolloin menettely on ymmärrettävämpi. Vapautusmenetelmä on kuitenkin eräissä tilanteissa asiakkaalle hyvitysmenetelmää edullisempi. Tämän vuoksi vapautusmenetelmää sovelletaan jatkossakin niissä tapauksissa, joissa eläkeoikeus ja yleinen
verovelvollisuus Suomessa ovat alkaneet viimeistään 4.4.2008.
Tarkennuksia pokeritulojen sekä yhdistysten
ja säätiöiden verotukseen
Pokerin pelaaminen Internet-rahapelinä on kasvanut merkittävästi. Pokeria pelataan eri puolella maailmaa olevilla sivustoilla.
Verkkokaupan tapaan Internetissä saatujen pokeritulojen verovalvonta on vaikeaa. Samoin pöytäpeleissä ulkomailla saatujen
voittojen verotuksessa on haasteensa, koska voitoista ei saada
säännönmukaisia tarkkailutietoja.
Pokerivoittojen verotusperiaatteet ovat olleet osin selkiytymättömiä. Verohallitus antoikin vuonna 2008 ohjeen pokeritulon verotuksesta, jossa otetaan kantaa eräisiin keskeisiin kysymyksiin.
Verohallinto on viime vuosina kehittänyt myös yhdistysten ja
säätiöiden verotusta. Yhteiskunnan muutosten myötä eräitä aikaisemmin yleishyödylliseksi katsottuja toimintoja harjoitetaan kilpailuolosuhteissa. Rajankäynti yleishyödyllisen toiminnan ja elinkeinotoiminnan välillä onkin toisinaan osoittautunut vaikeaksi.
Veroparatiisit puheenaiheena
Verotuksen välttäminen veroparatiisien avulla nousi
puheenaiheeksi, kun Saksan veroviranomaiset saivat tietoja
Liechtensteinissa olevista sijoituksista. Veroparatiisiongelmaan
suhtaudutaan yhä vakavammin, ja kansainvälisen yhteistyön
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tuloksena veroparatiisien hyödyntämistä onkin voitu vaikeuttaa.
Esimerkki tästä on Euroopan unionin säästödirektiivi, jonka johdosta ulkomaisista korkotuloista saadaan aiempaa laajemmin
tietoja. Muutoksesta kertovat myös eräiden perinteisten verokeidasalueiden kanssa solmitut verosopimukset, jotka parantavat
verovalvonnan edellytyksiä.
Valmistautumista tuleviin muutoksiin
Eräät matkakustannusten korvauksiin liittyvät verotuskysymykset
ovat osoittautuneet vaikeasti ratkaistaviksi. Käytännön työelämässä
työskentelyolosuhteet vaihtelevat, ja kaikkiin tapauksiin soveltuvan
kohtuullisen lainsäädäntöratkaisun löytäminen on työlästä. Vuonna
2008 haettiin ratkaisua niin sanottujen komennusmiesten tapauksiin. Uusilla säännöksillä laajennettiin verovapaiden matkakustannusten korvausten maksuoikeutta tilanteessa, jossa komennusmies työskentelee muualla kuin oman työnantajan toimipaikassa.
Kotitalousvähennyksen merkitys ja suosio kasvaa edelleen.
Vuonna 2009 vähennyksen enimmäismäärä nousee 3 000

euroon ja remonttitöitä koskeva erillinen enimmäismäärä poistuu.
Muutoksilla pyritään erityisesti kannustamaan ilmastonmuutoksen vuoksi perusteltuja lämmitysjärjestelmien muutoksia. Lisäksi
kotitalousvähennyksen käyttöalaa laajennetaan kodin viestintätekniikkaan liittyviin työkustannuksiin. Taloudellisessa laskusuhdanteessa vähennyksen uskotaan myös edistävän työllisyyttä.
Hallitus antoi vuonna 2008 lakiesityksen yritysten sukupolvenvaihdoksen veronhuojennuksen laajentamisesta. Eduskuntakäsittelyssä asia todettiin ongelmalliseksi verotuksen
tasapuolisuuden näkökulmasta ja hallituksen esitys peruttiin.
Sukupolvenvaihdoshuojennuksen sijasta perintö- ja lahjavero
asteikkoihin tehdään yleinen alennus vuonna 2009.
Vuodesta 2009 lähtien työnantaja voi tukea työntekijöidensä
omaehtoista virkistys- ja harrastustoimintaa verovapaasti paitsi liikuntasetelillä myös kulttuurisetelillä. Lokakuun 2009 alussa tulee
puolestaan voimaan muutos, jonka mukaan elintarvikkeiden ja
rehujen arvonlisäverokanta alenee 17 prosentista 12 prosenttiin.

Kotitalousvähennyksen käyttö 2004–2007
2004

2005

2006

2007

177 698

218 967

243 170

260 959

7

622

636

677

696

3

110 513 000

139 267 000

164 705 000

181 707 000

10

		
Kappalemäärä
Keskimääräinen vähennys, euroa
Vähennys yhteensä, euroa

Muutos (%)

Ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua
Verotili yksinkertaistaa oma-aloitteisten verojen ilmoittamista ja maksamista

Vuoden 2010 alussa käyttöönotettavaksi
suunniteltu verotilimenettely muuttaa
oma-aloitteisten verojen ilmoittamista,
maksamista ja palauttamista. Hallituksen esitys eduskunnalle verotililaiksi sekä
laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta
annettiin 19.12.2008.

Uudistuksella yksinkertaistetaan
nykyistä oma-aloitteisten verojen ilmoittamis-, maksamis- ja palautusten hakumenettelyä. Verotilin avulla oma-aloitteisten
verojen maksajat voivat vähentää palautukseen oikeuttavat veronsa maksuista
ja saada verotus- ja maksutilanteestaan
nykyistä paremman kokonaiskuvan.
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Verotilille kootaan tiedot mm. veronmaksajan oma-aloitteisiin veroihin kohdistuvista ilmoituksista, maksuista, palautuksista, koroista sekä myöhästymis- ja
laiminlyöntimaksuista. Verotiliasiakkaat
voivat verkkopalvelun kautta seurata tilinsä
tapahtumia ja antaa kausiveroilmoituksen
sähköisesti.

Kustannustehokkaampaa verotusta

27

Tavoitteena tuloksellisuuden parantaminen

Kustannukset 2004–2008, miljoonaa euroa

Verohallinnon nettomenot vuonna 2008 olivat 386,8 miljoonaa
euroa. Valtion vuoden 2008 talousarviossa toimintamenoihin oli
varattu 363,4 miljoonaa euroa. Ylitys katettiin käyttämällä edellisten vuosien säästöjä 23,4 miljoonaa euroa. Vuodelle 2009 siirtyvä määräraha on 24,2 miljoonaa euroa.

2004

322,4

2005

326,1

2006

337,6

2007

356,2

2008

381,8

Toimintamenot
Edellisvuoteen verrattuna nimellisarvoiset nettomenot kasvoivat
7,6 prosenttia. Syinä olivat palkkojen kasvu 5,8 prosentilla, henkilöstösivukulujen kasvu 11,9 prosentilla, ATK-menojen kasvu
11,7 prosentilla, painatus- ja postitusmenojen kasvu 7,0 prosentilla, matkustusmenojen kasvu 22,2 prosentilla ja koulutusmenojen kasvu 5,8 prosentilla. Kiinteistömenot vähenivät 0,5 prosenttia ja muut tuotot kasvoivat 12,8 prosenttia. Palkkamenoja
kasvatti palkkausjärjestelmäuudistuksen loppuun saattamisen
aikaistaminen yhdessä sopimuskorotusten kanssa. Siirtyminen
yhteen työnantajamaksujen maksuluokkaan kohotti työnantajan
eläkemaksuprosenttia 1,5 prosenttiyksiköllä. Henkilösivukulujen
kasvuun vaikutti lisäksi vuoden 2007 tarkistettu työnantajan
eläkevakuutusmaksu (yli 2 miljoonaa euroa). ATK-menojen ja
painatusmenojen kasvu johtui asiakaspalvelua ja verovalvontaa
palvelevien kehittämishankkeiden etenemisestä.

Toimintamenot menolajeittain 2008
		

%

Henkilöstömenot

64,3

ATK-ohjelmistot, systeemityö
ja laitteet

18,1

Kiinteistömenot

7,3

Muut menot

6,4

Postitus ja painatus

3,9

Prosenttiosuudet kustannuksista asiakasryhmittäin 2008
		

%

Henkilöasiakkaat

33,1

Maatalouden harjoittajat

4,2

Yritysasiakkaat

16,9

Yhteisöasiakkaat

34,3

Muut asiakkaat

11,5

Verohallinnon vuoden 2008 nimellisarvoiset menot (1 000 euroa)
				

2006

2007

2008
250 504

Menot
palkkaukset *) 			

228 783

234 213

vuokrat			

23 863

24 847

25 020

muut kulutusmenot			

91 363

101 696

115 938

investoinnit			

3 450

4 132

1 528

Yhteensä			

347 458

364 888

392 990

maksullinen toiminta			

3 554

3 846

3 447

muu rahoitus			

1 102

1 612

2 707

Yhteensä			

4 656

5 458

6 154

Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot

Nettomenot (+) / -tulot (-)			

342 802

359 430

386 836

Talousarvio			

349 237

341 950

363 402

Siirtomäärärahakannan muutos			

6 435

-17 480

-23 434

Siirtomäärärahankanta 31.12.			

65 081

47 601

24 167

Henkilöstömäärä (HTV)			

6 062

5 913

5 757

* Kelan päivä- ja vanhempainrahat nettoutettu
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Kustannukset
Verohallinnon toiminnan kustannukset olivat yhteensä 381,8 miljoonaa
euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 7,2 prosenttia.
Veronmaksaja-asiakkaittain tarkasteltuna Verohallinnon
kustannukset muodostuivat henkilöasiakkaiden 126,2 miljoonan euron, maatalouden harjoittajien 16,1 miljoonan euron,
yritysasiakkaiden 64,4 miljoonan euron, yhteisöasiakkaiden
131,4 miljoonan euron sekä muiden asiakkaiden 43,7 miljoonan
euron kustannuksista.
Ryhmän ”muu asiakas” kustannukset sisältävät tietopalveluasiakkaiden palvelusta ja veronsaajien oikeudenvalvontapalveluista aiheutuneet kustannukset, kiinteistöverotuksen, perintö- ja
lahjaverotuksen kustannukset sekä muiden pienempien verojen
verottamiskustannukset.

Tuottavuusohjelmalla haetaan tehokkuutta
Verohallinnossa on vuodesta 2003 alkaen tavoiteltu merkittäviä
parannuksia toiminnan tuloksellisuuteen. Verotustyö pyritään
tekemään mahdollisimman tehokkaasti, työtä ja kustannuksia
säästäen. Säästövaatimuksista huolimatta verotus on toimitettava
yhdenmukaisesti ja oikein, jotta verotulot kertyvät ja tilitetään
veronsaajille oikean suuruisena ja oikeaan aikaan. Toiminnan fiskaalinen vaikuttavuus ja asiakaspalvelu eivät saa heiketä.
Käytännössä tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen
tarkoittaa, että verotustyö on tehtävä aiempaa vähäisemmällä
henkilöstömäärällä. Henkilöstön lisääntyvä eläköityminen tarjoaa
tähän mahdollisuuden. Vuosina 2003–2008 Verohallinnon henkilöstömäärä väheni 540 henkilötyövuotta. Vuoteen 2015 mennessä on tarkoitus vähentää vielä useita satoja henkilötyövuosia.

Henkilöstön vähentämisessä noudatetaan valtion henkilöstöpoliittisia periaatteita.
Haasteita ja edellytyksiä
Henkilöstömäärän supistamisen edellytyksenä on, että henkilötyötä vaativien tehtävien määrä vähenee. Tätä tavoitellaan muun
muassa automatisoimalla verotusprosesseja sekä lisäämällä
sähköistä tiedonsiirtoa ja vuorovaikutteisia sähköisiä palveluita.
Nämä kaikki vaativat kuitenkin muutoksia Verohallinnon tietojärjestelmiin. Suuri osa Verohallinnon IT-menoista kohdistuu tietojärjestelmien ylläpitoon ja toiminnan turvaamiseen, jotka ovat
pakollisia menoja. Haasteena onkin saada rahat riittämään strategisiin kehittämishankkeisiin, joita tuottavuusohjelman toteuttaminen edellyttää.
Verohallinnon strategiset kehittämishankkeet ovat laajoja ja
ne kestävät pääsääntöisesti useita vuosia. Sen vuoksi henkilö
työn säästöt tietojärjestelmien ja työprosessien kehittämisen
tuloksena tulevat pitkän ajan kuluessa, eikä kehittämistyötä ole
mahdollista merkittävästi nopeuttaa.
Sen sijaan Verohallinnon toimivaltasäännöksiä on jo tehty
aiempaa joustavammiksi. Säännösmuutosten seuraavan vaiheen
toteutuminen mahdollistaa verotustehtävien jakamisen valtakunnallisesti joustavasti.
Myös aineellisen ja verotusmenettelyyn liittyvän lainsäädännön on tuettava verotusprosessien virtaviivaistamista. Säännöksiä
on yksinkertaistettava ja kaavamaistettava. Jos näin ei tapahdu
tai lainsäädäntö jopa monimutkaistuu, henkilötyötä vaativien tehtävien määrä pysyy ennallaan tai lisääntyy. Jo nyt on toteutettu ja
ollaan toteuttamassa lainsäädäntömuutoksia, jotka lisäävät henkilötyön määrää ja heikentävät samalla tuottavuutta.
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Olemme kilpailukykyinen työnantaja.
Kannustavalla johtamisella luomme edellytykset
hyvin toimiville työyhteisöille. Tarjoamme henkilöstölle
monipuolisia, haastavia ja yhteiskunnallisesti
merkittäviä työtehtäviä. Huolehdimme henkilöstömme
osaamisesta ja työhyvinvoinnista.
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3 0aastavia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä työtehtäviä
H

Päivi Rissanen,
IT-tuki
”IT-tuki palvelee asiakkaitaan antamalla heille
nopeasti ja varmasti tukea ja ohjausta tietoteknisissä kysymyksissä. Tekniikan toimiessa verohallintolaiset voivat osaltaan palvella omia asiakkaitaan.
IT-tuki pyrkii ennakoimaan mahdollisia ongelmakohtia ja ohjaamaan käyttäjiä jo etukäteen.”
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Henkilöstö 2008
Verohallinnossa henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet ovat jatkaneet laskuaan suunnitelmien mukaisesti. Hallinnossa työskenteli
vuoden 2008 lopussa 5 930 henkilöä, mikä on 1,7 prosenttia
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstömäärä on vähentynyt jo vuodesta 2002 alkaen keskimäärin 2 prosenttia vuodessa.
Verohallinnolle oli asetettu vuoden 2008 henkilötyövuositavoitteeksi 5 900 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosimäärä laski
edellisestä vuodesta yhteensä 156 henkilötyövuotta. Vähennys
on 143 henkilötyövuotta enemmän kuin oli tavoitteena.
Seniori-ikäisten osuus on kasvussa
Verohallinnon henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2008 lopussa
48,5 vuotta. Nousua edellisvuoteen oli 0,3 vuotta. Henkilöstön
ikärakenteessa on tapahtunut neljän viimeisen vuoden aikana
merkittäviä muutoksia. Yli 45-vuotiaiden osuus on noussut
62 prosentista 69,1 prosenttiin. Näistä 60 vuotta täyttäneitä
oli 795, mikä oli 13,4 prosenttia koko henkilöstöstä. Nuorissa
ikäluokissa puolestaan henkilöstöä on selkeästi vähemmän kuin
vielä neljä vuotta sitten. Hallinnon tavoitteena onkin pitkällä
tähtäimellä korjata ikärakennetta nuorten rekrytoimisen avulla.
Korjaaminen tapahtuu kuitenkin melko hitaasti, koska rekrytointimahdollisuudet Verohallinnon ulkopuolelta ovat rajoitetut.
Verohallinnon henkilöstöstä yli kolme neljäsosaa on naisia.
Miesten ja naisten osuus henkilöstöstä on pysynyt lähes täsmälleen samana jo vuosia.
Henkilöstön ikäjakauma 2008
		

kpl

15-24

50

25–34

699

35–44

1 081

45–54

2 125

yli 54-vuotiaat

1 975

Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet 2004–2008

Henkilöstön ikärakenne 2004 ja 2008
15–19
		

4
0

20–24
		

46
101

25–29
		

305
397

30–34
		

394
346

35–39
		

388
627

40–44
		

693
943

45–49
		

953
1 085

50–54
		

1 172
1 304

2004		
			

6 374
6 266

2005		
			

6 285
6 174

2006		
			

6 207
6 062

55–59
		

1 180
1 121

2007		
			

6 031
5 913

60–64
		

773
450

2008		
			

5 930
5 757

65–
		

Henkilöstömäärä
Henkilötyövuodet

22
0
2008
2004
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Tavoitteena korkeampi koulutustaso
Verohallinnon tavoitteena on nostaa henkilöstön koulutustasoa.
Tasoa voidaan nostaa kannustamalla henkilöstöä opiskeluun
ja tutkintojen suorittamiseen tai rekrytoimalla uutta henkilöstöä, joilla on vähintään alempi korkeakoulututkinto. Vuoden
2008 lopussa korkeakoulututkinnon suorittaneita oli yhteensä
36,5 prosenttia henkilöstöstä. Tämä on 1,5 prosenttia enemmän
kuin tavoitteeksi oli asetettu. Tutkijakoulutus oli 27 henkilöllä.
Suurin osa (40 prosenttia) henkilöstöstä on suorittanut alimman
korkea-asteen tutkinnon, joista esimerkkinä voi mainita merkonomin tutkinnon. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
henkilöstöstä on kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana.

Henkilöstö kouluttautuu Vero-opistossa
Verohallintolaiset opiskelevat ahkerasti sisäistä koulutusta tarjoa
vassa Vero-opistossa. Vero-opiston perinteisten pitkien koulutusohjelmien opiskelijamäärä on ollut laskussa. Koulutusohjelmien
rinnalle onkin lisätty joustavampi mahdollisuus opiskella yksittäisiä kursseja henkilökohtaisen opintopolun mukaan. Tätä koulutustarjontaa laajennettiin vuonna 2008 verotarkastuskoulutuksen
rinnalla toteutettavilla yritysverotuksen kursseilla sekä henkilö-

verotuksen asiantuntijatason kursseilla. Opintosuorituksia kertyi
yhteensä 297, kun opiskeltavina oli 23 eri kurssia.
Uusia verkkokursseja omin voimin
Verkkokursseilla opiskelevien määrä kasvoi edelleen. Vuoden
aikana kouluttajien ohjaamilla 26 verkkokurssilla opiskeli yhteensä
1 596 opiskelijaa. Lisäksi verkko-oppimisympäristö Woppin avoimella puolella oli tarjolla 24 itsenäisesti opiskeltavaa kurssia.
Hämeen ammattikorkeakoululta hankituilla kolmella laskentatoimen verkkokurssilla opiskeli puolestaan 66 verohallintolaista.
Verohallinnossa on kehitetty verkkosisältöjen tuottamiseen niin kutsuttu vertaistuotantomalli, jossa Verohallinnon
oma henkilöstö tuottaa verkossa opiskeltavia sisältöjä. Vuoden
aikana valmistui kuusi uutta verkkokurssia: Maatalousverotuksen perusteet, Jordbruksbeskattningens grunder, Verohallinnon
ePalvelut, Matka IT-tukihenkilön maailmaan, Kehity – palkka- ja
kehityskeskustelu, Työnopastajan tuki, Verohallinnon toiminta
sekä Verotili.
Pitkään käytössä olleen Woppi-oppimisympäristön rinnalla
kokeillaan Moodle-ympäristön käyttöä Henkilöverotuksen asiantuntijaohjelmassa sekä viiden uuden verkkokurssin tuottamisessa vuosien 2008–2009 aikana

Koulutusohjelmien opiskelijamäärä ja annetut
todistukset vuosittain

Verkko-opiskelijat 2003-2008, kappaletta
2003

1 154

2004

1 256

2005

1 396

2006

1 082

2007

1 320

2008

1 596

Henkilöstön koulutusjakauma 2008
		

%

Perusaste

7,7

Keskiaste

16,3

Alin korkea-aste

39,6

Alempi korkeakouluaste

18,1

Ylempi korkeakouluaste

17,9

Tutkijakoulutus

0,5

1999
		

39
0

2000
		

164
75

2001
		

202
114

2002
		

210
43

2003
		

289
145

2004
		

274
142

2005
		

271
99

2006
		

314
182

2007
		

200
125

2008
		

134
53
Opiskelijoita
Valmistuneita
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Uudet henkilöverotuksen koulutukset alkoivat
Henkilöverotuksen koulutustarjonta rakentuu opintomoduuleista,
jotka jakaantuvat vaativuuden mukaan perus-, ammatti- ja asiantuntijatasoon. Koulutukset käynnistyivät perustason koulutusmateriaalien yksikkökohtaisella käytöllä sekä kahdella valtakunnallisella ammattitason monimuotomoduulilla. Henkilöverotukseen
liittyviä verkkokursseja valmistui opiskeltaviksi kuusi, joista yksi
myös ruotsiksi. Henkilöverotuksen asiantuntijakoulutus alkoi
marraskuussa 2008, ja sekä opiskelijoiden että kouluttajien
kokemukset olivat myönteisiä.
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Vuoden 2008 aikana pääjohtaja Mirjami Laitinen ja Verohallinnon ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt kävivät yhteensä
neljällätoista paikkakunnalla kertomassa Verohallinnon tulevaisuuden suunnitelmista ja kuulemassa henkilöstön mielipiteitä ja
kysymyksiä. Kuhunkin vierailuun kuului yhteinen kokous paikallisen johdon kanssa sekä erillinen henkilöstötilaisuus. Keskustelua
herättivät muun muassa Verohallinnon organisointiin, töiden järjestelyihin, palkkaukseen ja työhyvinvointiin liittyvät kysymykset.
Tilaisuudet saivat varsin suuren suosion ja osoittivat, että henkilökohtainen vuorovaikutus ja paikallisiin olosuhteisiin tutustuminen koetaan erittäin tarpeellisena.

Henkilöstö mukana toiminnan kehittämisessä
Pääjohtaja Mirjami Laitinen korosti heti ensimmäisessä tervehdyksessään henkilöstölle joulukuussa 2007, että kehittämistyötä tehdään Verohallinnossa yhteistyössä henkilöstön kanssa.
Niinpä keväällä 2008 toteutettiin jokaiselle työntekijälle suunnattu kysely, jossa henkilöstö haastettiin mukaan toiminnan
kehittämiseen.
Kehitysideoita tulikin lähes 9 000 kappaletta. Nämä konkreettiset kehittämisajatukset toimivat hyvänä pohjana kehittämistyössä. Vastauksista nousivat esille vahvuuksina henkilöstön halu
olla mukana kehittämässä toimintoja ja vahva tahto hyvin tekemiseen. Työ koettiin merkittäväksi ja vastaukset olivat rakentavia.
Esille nostetut kielteiset asiat liittyivät useimmiten palkkaukseen,
jäykkyyteen ja byrokraattisuuteen sekä uupumiseen.

Työtyytyväisyystutkimuksen tulokset
paranivat edelleen
Työhyvinvoinnin kehittymistä seurataan Verohallinnossa vuosittaisen henkilöstökyselyn (VMBaro) tulosten avulla. Erityisen
seurannan kohteeksi on nostettu työtyytyväisyysindeksi, työilmapiiri ja yhteistyö, johtaminen sekä kehittymisen tuki. Näille
osa-alueille on asetettu tavoitearvot, jotka saavutettiin.
VMBaron tulokset nousivat monella osa-alueella. Tyytyväisyys johtamiseen, palkkaukseen ja kehittymisen tukeen on
lisääntynyt jo kolmena peräkkäisenä vuotena. Työtyytyväisyysindeksi nousi 3,42:een, kun se vuonna 2005 oli 3,32. Koko valtionhallinnossa indeksi oli 3,30.

Työtyytyväisyyskyselyn tuloksia Verohallinnossa
vuosina 2005–2008
Asteikko 1–5, jossa
1 = erittäin tyytymätön
2008

5 = erittäin tyytyväinen

2005

2006

2007

Johtaminen

3,28

3,34

3,39

3,41

Työn sisältö ja haasteellisuus 3,64

3,66

3,69

3,68

Palkkaus

2,66

2,72

2,80

2,89

Kehittymisen tuki

3,28

3,31

3,32

3,36

Työilmapiiri ja yhteistyö

3,56

3,59

3,65

3,65

Työolot

3,61

3,62

3,67

3,64

Tiedon kulku

3,13

3,16

3,21

3,21

Työnantajakuva

3,27

3,26

3,33

3,40

Yhteensä

3,32

3,35

3,40

3,42
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Työ ja elämänkaaren hallinta -hanke tukee työhyvinvointia
Verohallinnossa käynnistyi keväällä 2008 Työ ja elämänkaaren
hallinta -hanke, jonka tavoitteena on tukea henkilö- ja muutosjohtamista sekä yhtenäistää työhyvinvoinnin kehittämiseen ja ylläpitämiseen sekä muutoksen hallintaan liittyviä menettelytapoja
kaikilla organisaation tasoilla. Hankkeella pyritään myös ennakoimaan tulevaisuuden henkilöstön osaamisen kehittämistarpeita
liittyen työyhteisötaitoihin ja työhyvinvointiin. Hanke toteutetaan
esimiehille ja Verohallinnon sisäisille kehittäjille suunnatuilla valmennuskokonaisuuksilla.
Hankkeen pääyhteistyökumppanina on Työterveyslaitos,
jonka konsultit ja asiantuntijat toteuttavat valmennuskokonaisuudet. Työ ja elämänkaaren hallinta -hanke käynnistyi Verohallinnon ylimmälle johdolle järjestetyllä kehittämispäivällä syyskuussa
2008, minkä jälkeen ensimmäinen esimiehille ja Verohallinnon
sisäisille kehittäjille tarkoitettu valmennus alkoi lokakuussa 2008.
Valmennusprosessin kesto on noin vuosi, sisältäen kuusi lähipäivää esimiestä kohden. Seuraava esimiesryhmä aloittaa valmennuksen tammikuussa 2009.
Vaikuttavuuden aikaansaamiseksi esimiehet haastetaan
valmennusprosessin aikana ottamaan henkilöstönsä mukaan
yhteisten asioiden pohtimiseen. Tällä tavoin tuetaan myös kulttuurin muutosta – kohti yhteistä ja yhtenäistä Verohallintoa –
myös muutos- ja työhyvinvointiasioissa.

Myös vuoden 2008 strategiseksi viestiksi valittu ”ennakoiva
ohjaus ja hyvä palvelu” vietiin osaksi palkka- ja kehityskeskustelua; jokainen työntekijä pohti esimiehensä kanssa, miten ne
ilmenevät hänen työtehtävissään.
Esimiesten ja työntekijöiden tueksi tuotettiin Verohallinnon
intranetiin Yhteinen tulevaisuutemme -sivusto, joka sisälsi ohjeita
ja työkaluja aiheen käsittelemiseksi esimerkiksi ryhmäpalavereissa. Suosittuja olivat myös videot, joissa ennakoivaa ohjausta
ja hyvää palvelua käsiteltiin verohallintolaisten itsensä kertomana
– myös huumorin keinoin. Aineistoa käytettiin ahkerasti ja sen
käyttökelpoisuus ja konkreettisuus saivat erinomaiset arviot sekä
esimiehiltä että työntekijöiltä.
Lisäksi neljä verotoimistoa osallistui tulospalkkauskokeiluun.
Seurannan ja järjestelmän jatkokehittämisen tueksi pilottiyksiköissä suoritettiin arviointi syksyllä 2008 yhteistyössä Teknillisen
korkeakoulun kanssa. Tulospalkkiojärjestelmän edelleen kehittämisestä päätetään kokeilun lopullisten tulosten arvioinnin jälkeen
keväällä 2009.

Palkka- ja kehityskeskustelut uudistuivat
Palkka- ja kehityskeskustelukäytäntöjä yhdenmukaistettiin siten,
että sekä työntekijän palkasta että kehittymisestä keskustellaan
samassa yhteydessä kerran vuodessa. Ensimmäiset uuden
käytännön mukaiset palkka- ja kehityskeskustelut käytiin loppuvuodesta. Keskustelujen tueksi otettiin käyttöön sähköinen
työväline (eHR). Henkilöstölle järjestettiin koulutusta yhtenäisen
toimintatavan vahvistamiseksi, minkä lisäksi aiheesta oli tarjolla
verkkokurssi.
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Ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua
Yhdistysten ja säätiöiden verotuksen keskittäminen
Koko Suomen yhdistysten ja säätiöiden
verotustehtävät keskitetään vuoden 2009
alusta alkaen Savo-Karjalan ja LounaisSuomen yritysverotoimistoihin. Tehtävien
siirtyminen on edennyt vaiheittain.
Ensimmäisenä askeleena oli neuvontatoimintojen keskittäminen. Valtakunnallinen puhelinpalvelu ja Internetin
kautta tuleviin palautteisiin ja kysymyksiin
vastaaminen on hoidettu Savo-Karjalan
ja Lounais-Suomen yritysverotoimistoissa
vuoden 2008 alusta. Savo-Karjalan yritysverotoimistossa palvellaan suomenkielisiä
ja Lounais-Suomen yritysverotoimistossa
ruotsinkielisiä asiakkaita.
Tuloverotuksen keskittämistä kokeiltiin
kesällä 2008. Pilotissa osa vuoden 2007

joulukuussa tilikautensa päättäneiden
Uudenmaan yritysverotoimiston yhdistys- ja säätiöasiakkaiden veroilmoituksista
käsiteltiin Savo-Karjalan yritysverotoimistossa Kuopiossa, mutta verotus toimitettiin
Uudenmaan yritysverotoimiston nimissä.
Kokeilusta saadut kokemukset ja asiakaspalautteet olivat valtaosin positiivisia.
Vuoden 2009 alusta alkaen yhdistysja säätiöasiakkaat siirtyvät Savo-Karjalan ja
Lounais-Suomen yritysverotoimiston asiakkaiksi. Keskittämisen ulkopuolelle jäävät
kuitenkin kiinteistöverotus ja verotarkastus. Keskittämisen piiriin eivät myöskään
kuulu Konserniverokeskuksen asiakkaat,
ahvenanmaalaiset yhdistykset ja säätiöt
eivätkä paliskunnat.
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Verotustoimintojen keskittämisellä
tavoitellaan hyötyä paitsi asiakkaille myös
Verohallinnon henkilöstölle. Sen avulla
varmistetaan yhdistysten ja säätiöiden
verotuksen yhdenmukaisuus sekä asiantuntemuksen säilyminen ja kehittyminen.
Näin parannetaan asiakaspalvelua ja neuvontaa. Tehtävien keskittämisen myötä
henkilöstöllä on entistä paremmat mahdollisuudet paneutua tiettyihin verotuksen
osa-alueisiin ja syventää osaamistaan.
Keskittäminen on myös Verohallinnon
keino jakaa työmäärää tasaisemmin koko
maassa.
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Johtoryhmät ja neuvottelukunta

Vasemmalta: Arto Pirinen, Keijo Vehmas, Veli Patama, Ahti Leoska, Anita Wickström, Mirjami Laitinen, Maija-Leena Rautanen,
Tauno Kara, Heli Lehtinen, Juha Lindgren, Pekka Ruuhonen, Heikki Viherkenttä, Heli Wendelin, Heli Lähteenmäki, Leena Tuikkanen,
Jukka Kauppila, Tuula Kemppainen, Kari Huhtala ja Timo Räbinä. Kuvasta puuttuvat Pirjo Korvola ja Osmo Vesterinen.

Verohallinnon johtoryhmät
Verohallinnon johtoryhmien kokoonpanot muuttuivat Verohallinnon organisaatiomuutoksen myötä 1.5.2008.
Keskusjohdon johtoryhmään kuuluvat Verohallituksen sekä
valtakunnallisten yksiköiden johtajat. Verohallinnon johtoryhmään
kuuluvat heidän lisäkseen alueverovirastojen, Konsernivero
keskuksen ja Veronsaajien oikeudenvalvonnan johtajat. Lisäksi
molempiin johtoryhmiin kuuluu henkilöstön edustaja. Keskusjohdon johtoryhmä kokoontuu viikoittain ja Verohallinnon johtoryhmä kuukausittain.
Kokoonpano 31.12.2008
Keskusjohdon johtoryhmä
Pääjohtaja Mirjami Laitinen
Ylijohtaja Juha Lindgren, Verohallitus/verotuskeskus
Ylijohtaja Maija-Leena Rautanen, Veronkantokeskus
Johtaja Kari Huhtala, Hallintopalvelu
Johtaja Arto Pirinen, Verohallitus/johdon tuki ja viestintä
Johtaja Ahti Leoska, Verohallitus/verotarkastusyksikkö
Johtaja Heli Lehtinen, Tietotekniikkapalvelu
Johtaja Tauno Kara, Tuotantopalvelu

Johtaja Heikki Viherkenttä, Verohallitus/johdon tuki ja viestintä
Apulaisjohtaja Keijo Vehmas, Verohallitus/sisäinen tarkastus
Viestintäpäällikkö Pirjo Korvola, Verohallitus/johdon tuki ja viestintä
Verovirastojen johtajat
Alueverojohtaja Heli Lähteenmäki, Uudenmaan verovirasto
Alueverojohtaja Heli Wendelin, Lounais-Suomen verovirasto
Alueverojohtaja Anita Wickström, Sisä-Suomen verovirasto
Alueverojohtaja Osmo Vesterinen, Kaakkois-Suomen verovirasto
Alueverojohtaja Tuula Kemppainen, Savo-Karjalan verovirasto
Alueverojohtaja Veli Patama, Länsi-Suomen verovirasto
Alueverojohtaja Jukka Kauppila, Pohjois-Suomen verovirasto
Ylijohtaja Pekka Ruuhonen, Konserniverokeskus
Veronsaajien oikeudenvalvonta
Veroyliasiamies Timo Räbinä,
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö
Henkilöstön edustajat
Keskusjohdon johtoryhmä
Ylitarkastaja Jarmo Salminen, Verohallitus
Verohallinnon johtoryhmä
Puheenjohtaja Leena Tuikkanen, Verovirkailijain Liitto ry
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Verohallinnon neuvottelukunta
Verohallinnon tukena strategisessa suunnittelussa on valtiovarainministeriön nimittämä
neuvottelukunta. Sen jäseninä on asiakkaiden ja tärkeimpien sidosryhmien edustajia.
Vuonna 2008 neuvottelukunta kokoontui kuusi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin
muun muassa Verohallinnon organisaatiomuutoksia, sähköisiä palveluja ja asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksia. Myös toiminnan ja talouden suunnitteluasiakirjat ja
seurantaraportit sekä Verohallinnon tuottavuusohjelma olivat esillä.
Kokoonpano 31.12.2008
Puheenjohtaja
Ylijohtaja Lasse Arvela, valtiovarainministeriö
Jäsenet
Pääjohtaja Mirjami Laitinen, Verohallinto
Johtaja Martti Kallio, Suomen Kuntaliitto
Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, Veronmaksajien Keskusliitto ry
Ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry
Hallintoneuvos Hannele Ranta-Lassila, Korkein hallinto-oikeus
Finanssisihteeri Taina Eckstein, valtiovarainministeriö
Puheenjohtaja Leena Tuikkanen, Verovirkailijain Liitto ry

Verohallinto 2008

38

Verohallinto 2008

Yhteystiedot

Verohallitus
Haapaniemenkatu 4 a, Helsinki
PL 325, 00052 VERO
Puhelin (09) 7311 36
Faksi (09) 7311 3595
www.vero.fi
Verohallinto tarjoaa asiakkailleen sähköisiä
asiointipalveluja: henkilöasiakas voi esimerkiksi
tilata uuden verokortin Verokortti verkossa
-palvelusta. Veroneuvontaa varten Verohallinnolla
on valtakunnallisia puhelinpalvelunumeroita.
Lisäksi asiakkaita palvellaan verotoimistoissa,
yritysverotoimistoissa ja muissa palvelupisteissä
kautta Suomen.
Verohallinnon sähköiset palvelut ja ajantasaiset
yhteystiedot löytyvät osoitteesta
www.vero.fi/yhteystiedot
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