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PÄÄJOHTAJALTA
Painopisteemme on pitkään ollut tuottavuuden parantamisessa.

vuodesta 1,3 miljardia euroa (+2,6 %). Esimerkiksi ansio- ja pää-

Vuonna 2012 aloitimme muun muassa uutiskirjeen lähettä-

Se ei kuitenkaan yksinään riitä. Työmme on oltava vaikuttavaa

omatuloverojen tilitykset kasvoivat 954 miljoonaa euroa (+3,6 %)

misen yrityksille ja tilitoimistoille. Uutiskirjeessä kerrotaan näitä

asiakkaan, veronsaajan ja yhteiskunnan näkökulmasta.

ja arvonlisäverojen tilitykset 873 miljoonaa euroa (+7,2 %). Euro-

asiakasryhmiä koskevista ajankohtaisista asioista, kuten lakien

määräisesti eniten muuttuivat yhteisöverojen tilitykset, jotka alenivat

ja palveluiden muutoksista. Tärkeä avaus oli ensimmäistä kertaa

988 miljoonaa euroa (-19 %).

järjestämämme vironkielinen ohjaustilaisuus, joka oli tarkoitettu

Strategiamme on kuluneenakin vuotena ollut verotusmenettelyn
virtaviivaistaminen ja verotuksen yhdenmukaisuus, valvonnan osuvuus ja tehokkuus, asiakkaiden ennakoiva ja järkevästi kohdennettu

yritystoimintaa Suomessa suunnitteleville tai täällä toimintansa

ohjaus sekä hyvä palvelu. Kaiken tekemisemme on kohdistuttava

KYSE ON VALINNOISTA

verotulojen kertymän turvaamiseen.

Vuonna 2012 suomalaiseen julkiseen keskusteluun nousivat meille
tärkeät kysymykset verovajeesta ja veromoraalista.

MONTA ONNISTUMISTA

hiljattain aloittaneille yrityksille.
Henkilöasiakkaiden asiointia helpotimme lokakuussa avautuneella palvelulla, jossa asiakas voi tulostaa verokorttinsa itse.

Verovajeella tarkoitetaan lakimääräisten ja todellisuudessa

Kokeilimme myös Yle-veron voimaantulon yhteydessä asiakkai-

Henkilöstön työtyytyväisyydellä ja osaamisella on keskeinen mer-

kertyvien verojen erotusta eli saamatta jääviä verotuloja. Yhteiskun-

den palvelua chatillä ja laajensimme neuvontaamme Suomi24-

kitys onnistumisessamme. Tämä mielessä aloitimme työnantaja-

nalta jää verotuloja saamatta monista syistä, joita ovat esimerkiksi

verkkoyhteisössä.

kuvamme tavoitteellisen kirkastamisen kertomalla, minkälainen

erilaiset laiminlyönnit, konkurssit ja maksukyvyttömyys. Vain osa

Kaikella tällä haluamme tehdä verovelvoitteiden hoitamisen niin

työnantaja haluamme olla: teemme yhteiskunnallisesti merkittävää

verovajeesta johtuu julkisuudessa korostuneesta harmaasta talou

vaivattomaksi, ettei prosessi ainakaan estä verojen maksamista.

työtä, olemme moderni ja tulevaisuuteen suuntaava palveluorgani-

desta ja veronkierrosta.

Kun helppous yhdistyy kuvaan Verohallinnosta vaikuttavana valvo-

saatio ja luotamme työntekijöihimme.

Vaikka harmaan talouden torjunnalla on tärkeä rooli verovajeen

jana ja verojen kerääjänä, edistämme veromyönteisyyttä parhaalla

Viestimme otettiin ilmeisen positiivisesti vastaan, sillä saimme

pienentämisessä, se ei kuitenkaan yksinään riitä. Valvonnalla on

hyviä tuloksia työantajakuvan mittauksissa. Vuonna 2012 Verohal-

mahdotonta estää kaikkea harmaata taloutta. Niin kauan kuin alan

Tämä ajattelutapa luonnehti myös edeltäjäni Mirjami Laitisen

linto arvioitiin muun muassa Suomen parhaaksi kaupallisen alan

toimijoille riittää asiakkaita, harmaata taloutta ei voida kokonaan

pääjohtajakautta. Haluan tässä yhteydessä kiittää häntä työstä

julkiseksi työnantajaksi.

kitkeä. Harmaan talouden torjunta on siten jokaisen ihmisen ja

Verohallinnon kehittämisessä moderniksi palveluorganisaatioksi.

Verotusmenettelyjen tehostaminen oli yksi koko vuoden jat-

mahdollisella tavalla.

yrityksen asia.

kuneen prosessityön tavoitteista. Valvonnan osuvuuteen ja tehok-

Verohallinnon on toimittava niin, että suomalaiset suhtautuvat

kuuteen liittyivät muun muassa verotarkastusten kohdemäärittelyn

edelleen myönteisesti verojen maksamiseen ja kansalaisten asenne

kehittäminen, yhteisöjen verovalvonnan keskittäminen erityisesti

harmaaseen talouteen on torjuva myös käytännössä.

suuriin ja keskisuuriin yrityksiin sekä konsernien sisäiseen siirto-

HELPPOA JA VAIKUTTAVAA

Pekka Ruuhonen

Työmme tulokset olivat hyviä. Verovaroja tilitimme veronsaajille

Verohallinnon palveluilla ja ohjauksella on tässä keskeinen rooli.

pääjohtaja

(valtio, kunnat, Kansaneläkelaitos, seurakunnat ja metsänhoitoyh-

Pyrimme siihen, että asiakkaamme ovat tietoisia oikeuksistaan ja

distykset) 50,3 miljardia euroa. Tilitetyt määrät kasvoivat edellis-

velvollisuuksistaan sekä osaavat ja haluavat toimia oikein ja ajoissa.

hinnoitteluun keskittyvä hanke.
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VEROTUS ON
YHTEISKUNNAN YTIMESSÄ

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten
yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2012
veromoraali ja maksamatta jääneet verot
nousivat julkiseen keskusteluun.

TEHTÄVÄNÄ VEROTULOJEN KERÄÄMINEN
Verotulot ovat julkisen talouden merkittävin tulonlähde. Verohallinto

Verohallinnon strategiset päämäärät

kerää suurimman osan Suomen veroista ja veronluonteisista mak-

1.

Turvaamme verotulojen kertymisen antamalla
ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä
hoitamalla verovalvonnan uskottavasti.

2.

Asiakkaamme voivat hoitaa veroasiansa vaivattomasti
ja vähin kustannuksin.

3.

Toimimme tuottavasti ja taloudellisesti.

4.

Olemme uudistumiskykyinen organisaatio.

suista. Verohallinto turvaa siten yhteiskunnan toimintaa.
Strategia antaa suunnan Verohallinnon toiminnalle. Strategia
kertoo, mihin Verohallinto pyrkii ja mitkä sen arvot ovat.

Perustehtävä:
Perustehtävämme on hoitaa yhteiskunnan meille asettamat tehtävät yhtenäisesti ja tuloksellisesti.
Toimimme niin, että asiakkaat voivat ja haluavat hoitaa
veroasiansa omatoimisesti ja oikein. Tarjoamme kohdennettuja ja helppokäyttöisiä palveluja, jotka tekevät
veroasioinnista vaivatonta ja vähentävät asiakkaille aiheutuvia kustannuksia. Suunnitelmallinen veroriskien
hallinta tehostaa verotulojen kertymistä.
Toiminta-ajatus:
Oikea vero oikeaan aikaan.
Arvot
Tasapuolisuus, luotettavuus, korkea ammattitaito

Verohallinto seuraa strategiansa ja arvojensa toteutumista. Asiakkaiden tyytyväisyyttä tutkitaan kolmen vuoden välein, seuraavan
kerran vuonna 2013. Myös asiakkaiden käyttäytymistä verotuksen
eri vaiheissa seurataan. Vuonna 2012 muun muassa myöhässä
saatuihin kausi-ilmoituksiin kiinnitettiin huomiota. Lisäksi Verohallinto seuraa, kuinka vaivalloisena ja kalliina verovelvoitteiden hoitoa
pidetään. Tutkimusten mukaan esimerkiksi yrityksille aiheutuu
yhä vähemmän hallinnollisia kustannuksia verojen maksamisesta.
Uudistumiskykyä seurataan johtamiseen, kouluttautumiseen
ja työtyytyväisyyteen liittyvillä mittareilla. Vuonna 2012 muun
muassa todettiin henkilöstön koulutustason ja työtyytyväisyyden
parantuneen.
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Siirtohinnoitteluun liittyvissä verotarkastuksissa tehtiin lähes
300 miljoonan euron lisäysehdotukset yhtiöiden verotettavaan tuloon.
Veroina se tarkoittaa 75–80 miljoonaa euroa.

HUOLENA SAAMATTA JÄÄNEET VEROTULOT

hinnoittelu on noussut kansainvälisesti yhdeksi merkittävimmistä

Siirtohinnoitteluhankkeessa tehtiin ensimmäisen toimintavuo-

Osa veroista jää syystä tai toisesta maksamatta. Verovajeella tar-

yritysverotuksen osa-alueista, johon eri maiden verohallinnot ja

den aikana lähes 300 miljoonan euron lisäysehdotukset yhtiöiden

koitetaan lainmukaisen verokertymän ja todellisen verokertymän

yritykset ovat panostaneet voimakkaasti viime vuosina.

verotettavaan tuloon.

välistä erotusta. Verovajetta aiheuttavat muun muassa verojen

Verohallinnon siirtohinnoitteluun liittyvät tehtävät keskitettiin

ilmoittamatta jättäminen, vääränsisältöiset ilmoitukset, tahattomat

vuoden 2012 alussa siirtohinnoitteluhankkeeseen. Hankkeessa

Avointa tietoa yritysten verotuksesta

virheet ja tulkinnalliset asiat. Myös maksuviivästykset ja -puutteet

panostetaan voimakkaasti ennakoivaan ohjaukseen, jota voidaan

Vuonna 2012 käytiin julkisuudessa keskustelua suurten yritysten

sekä harmaa talous aiheuttavat verovajetta.

kohdentaa yhdellä kertaa suuremmalle kohdejoukolle tai suoraan

Suomeen maksamista veroista.

Verohallinnolla ei ole tällä hetkellä menetelmiä, joilla voitaisiin
arvioida saamatta jääneen veron määrää. Muualla tehtyjen tutki-

yhdellekin yhtiölle. Kuhunkin tilanteeseen valitaan myös tarkoituksenmukaisin valvontakeino.

Sekä yhteisöjen että henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot
ovat aiemmin olleet saatavilla vain verotoimistojen asiakaspäätteillä

musten mukaan verovaje on noin 4 prosenttia bruttokansantulosta

Siirtohinnoittelun perustana on markkinaehtoperiaate, jonka

tai noin 7 prosenttia bruttoverokertymästä. Lukujen perusteella

mukaan konsernin sisäisissä liiketoimissa on käytettävä samoja

verovajeen voidaan arvioida olevan Suomessa 4–7 miljardia euroa

ehtoja kuin toisistaan riippumattomien yritysten välillä käytettäi-

Vuonna 2012 Verohallinto julkaisi ensimmäistä kertaa yhtei-

vuodessa. Tästä enintään puolet aiheutuu harmaasta taloudesta.

siin. Näin varmistetaan, että kukin valtio saa sille lainmukaisesti

söjen julkiset tuloverotustiedot myös verkkosivuillaan. Tietojen

kuuluvan osan konsernin tuloksesta.

julkaisulla haluttiin edistää verotuksesta käytävän keskustelun

Verohallinto pyrkii vaikuttamaan asiakkaisiin, jotta mahdollisimman harva jättäisi veronsa maksamatta. Keinoina ovat muun

Poikkeava hinnoittelu konsernin sisällä voi olla tahattoman

muassa tehokas verovalvonta ja asiakkaiden ohjaaminen kattavasti

virheellistä tai johtua säännösten tulkintaeroista. Nämä tilanteet

jo ennakkoon.

muodostavat pääosan Verohallinnon siirtohinnoitteluhankkeessa

Siirtohinnoittelu noussut valokeilaan

käsiteltävistä tapauksista.
Esille on kuitenkin noussut myös tapauksia, joissa konser-

Vuonna 2012 käytiin julkisuudessa keskustelua muun muassa

nin sisäisten järjestelyjen tavoitteena näyttäisi olleen pelkästään

siirtohinnoittelusta sekä yritysten Suomeen maksamista veroista.

veroetujen saavuttaminen. Tällaisiin keinotekoisiin järjestelyihin

Siirtohinnoittelu eli konsernin sisäisten liiketoimien hinnoittelu
on välttämätön osa kansainvälisen yrityksen toimintaa. Siirto

voidaan Verohallinnossa puuttua veronkiertämistä koskevaa normistoa soveltamalla.

ja puhelimitse. Tiedotusvälineet voivat lisäksi tilata niitä sähköisessä
muodossa.

avoimuutta. Marraskuun aikana tiedosto ladattiin 1 333 kertaa.
Aineisto julkaistiin kotimaisissa avoimen datan tietokannoissa.
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VALTIOVARAINMINISTERIÖ OHJAA TOIMINTAA

viestintäteknisiä palveluja. Tehtävien kokoamisella tavoitellaan

yrityksille ja työnantajille. Hankkeessa toteutettiin Opi.palkka.fi

Verotus perustuu verolakeihin, jotka valmistelee valtiovarainmi-

säästöä valtionhallinnossa.

-sivusto, jossa voi harjoitella palkanlaskentaa. Oppimisympäristö

nisteriö ja hyväksyy eduskunta. Valtiovarainministeriö ohjaa myös

Verohallinto on mukana TORI-hankkeessa ja selvittää muiden

Verohallinnon toimintaa ja antaa vuosittain kirjallisen palautteen

kuin verotukseen liittyvien tietoteknisten tehtävien siirtoa palvelu-

Verohallinnolle.

keskukseen.

keräsi ensimmäisenä vuotenaan 5 332 käyttäjää.
Real-Time Economy -ohjelmassa Verohallinnon tavoitteena on
siirtyä kohti reaaliaikaista henkilöverotusta. Samalla voitaisiin vähen-

Vuonna 2012 Verohallinto sai positiivista palautetta edellisvuo-

Viranomaisten välinen tietojenvaihto on yksi menestystekijä

tää työnantajien hallinnollista taakkaa. Reaaliaikaisten palkkatieto-

den toiminnastaan. Valtiovarainministeriö piti työtä erittäin onnis-

harmaan talouden torjunnassa. Vuonna 2012 Verohallinto käynnisti

jen käyttö helpottaisi myös muiden viranomaisten tiedonkeruuta ja

tuneena, vaikka resursseja oli niukasti ja Verohallinto on saanut

VTPR-hankkeen (viranomaistietopalvelurajapinta), jossa yritysten

torjuisi osaltaan harmaata taloutta.

hoitaakseen uusia tehtäviä. Ministeriön mukaan Verohallinto on uu-

tiedot saatetaan joustavasti Harmaan talouden selvitysyksiköltä mui-

distanut organisaatiotaan, palvelujaan ja toimintatapojaan rohkeasti.

den viranomaisten käyttöön. VTPR-hanke on valtiovarainministeriön

VEROLAKEIHIN USEITA MUUTOKSIA

vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman kärkihanke.

Verolait ohjaavat verotusta. Lainsäädäntöön tehtävät muutokset

Ministeriön mukaan Verohallinnon tulevia haasteita ovat tietojärjestelmien toimintavarmuuden turvaaminen, osaavan työvoiman

Vuoden 2012 aikana Verohallinnossa valmisteltiin valtion yhtei-

vaikuttavat Verohallinnossa muun muassa asiakkaiden ohjaami-

saaminen sekä hallitusohjelman mukanaan tuomat uudet tehtävät.

sen talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku-järjestelmän käyttöönottoa.

seen, verotusmenettelyihin ja tietojärjestelmiin. Verohallinto pyrkii

Ministeriö oli huolissaan myös verojäämien eli maksamatta jäänei-

Kieku-järjestelmään siirrytään vuoden 2013 alussa. Verohallinto

vaikuttamaan verolakien valmisteluun ja edistämään toimivaa ja

den verojen kasvusta.

on ensimmäinen henkilöstömäärältään suuri virasto tietojärjes-

selkeää verojärjestelmää.

Valtiovarainministeriö kannusti Verohallintoa kiinnittämään jat-

telmässä.

Vuonna 2012 tuli voimaan useita verolakien muutoksia.

kossakin huomiota menoihin ja etsimään kustannustehokkaita rat-

Vuonna 2012 Verohallinto osallistui myös ASPA 2014 -hank-

kaisuja. Toiminnan vaikuttavuus ja laatu eivät kuitenkaan saa kärsiä.

keen valmisteluun. Hankkeen tavoite on keskittää valtion ja kuntien

Veronumero torjumaan harmaata taloutta

asiakaspalveluita kuntien ylläpitämiin yhteispalvelupisteisiin.

Rakennusalalla otettiin vuonna 2012 käyttöön veronumerot, jotta

Eduskunta päättää Verohallinnon määrärahat vuosittain talousarviossa. Valtiovarainministeriö asettaa Verohallinnolle tulostavoit-

Verohallinto oli edelleen mukana Sähköisen asioinnin ja demo-

teet, joiden saavuttamiseksi solmitaan tulossopimus. Tavoitteita on

kratian vauhdittamisohjelmassa (SADe), jossa se rakentaa palveluja

kirjattu myös eduskunnan hyväksymään talousarvioon. Verohallinto
raportoi tavoitteiden saavuttamisesta tilinpäätöksessään.

MUKANA YHTEISISSÄ HANKKEISSA
Koko valtionhallinnon yhteiset hankkeet vaikuttavat Verohallinnon

”

toimintaan. Vuonna 2012 valtiovarainministeriö käynnisti TORI-

Verohallinto on uudistanut

hankkeen, joka kokoaa yhteen toimialasta riippumattomat tieto- ja

organisaatiotaan, palvelujaan

viestintätekniset tehtävät valtionhallinnossa. Tavoitteena on perustaa uusi palvelukeskus, joka tuottaa valtionhallinnolle tieto- ja

ja toimintatapojaan rohkeasti.”

harmaata taloutta voitaisiin torjua entistä tehokkaammin. Elokuussa
avattiin julkinen veronumerorekisteri, johon merkitään jokainen
rakennusalalla työskentelevä henkilö. Syyskuusta alkaen uusilla
työmailla jokaisella tuli olla myös kuvalla ja veronumerolla varustettu
henkilötunniste.
Lisää tietoa veronumerosta löytyy harmaata taloutta käsittelevästä osiosta sivuilta 24– 25.
Muutoksia henkilöasiakkaiden verotukseen
Vuonna 2012 otettiin käyttöön uusi valtionverotuksen progressiivinen tuloveroasteikko. Myös kunnallis- ja kirkollisveroprosentteihin
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sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksuun tuli muutoksia. Kunnal-

Yhteisöverokanta laski

sosiaalinen vastuu ja vastuu ympäristöstä. Verohallinnon henki-

lisverotuksessa tehtävän perusvähennyksen ja työtulovähennyksen

Yhteisöjen tuloista perittävä yhteisövero laski vuoden 2012 alussa

löstölle tehtiin vuonna 2012 kysely, jossa selvitettiin työntekijöiden

perusteet muuttuivat.

26 prosentista 24,5 prosenttiin. Yhteisetuuksien, kuten yhteismet-

näkemyksiä Verohallinnon toiminnasta.

Oman asunnon hankintaa varten otetun velan korkojen vähennyskelpoisuutta ryhdyttiin rajoittamaan asteittain. Myös kotitalousvähennystä ja vähennykseen oikeuttavien kustannusten
määrää alennettiin. Henkilöasiakkaiden lahjoitusvähennyksen
voimassaoloaikaa jatkettiin. Myös metsätaloudesta saadun tulon
verotukseen tuli eräitä muutoksia.
Pääomatulon verokanta nousi 30 prosenttiin ja pääomatulojen
verotukseen tuli progressio. Muusta kuin julkisesti noteeratus-

sien, tiekuntien ja osakaskuntien verokanta nousi 26 prosentista
28 prosenttiin.
Myös vähintään kuukauden ajaksi tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta nousi 0 prosentista 9 prosenttiin.

Verohallinnon energiatehokkuussuunnitelma valmistui vuonna
2012. Suunnitelman taustalla on energiapalveludirektiivi, joka vel-

Uudistettu tonnistoverolaki tuli voimaan 1.3.2012. Sen mukaan

voittaa Suomen laatimaan energiatehokkuuden toimintasuunnitel-

kansainvälistä meriliikennettä harjoittavat varustamot voivat tietyin

man. Tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen kustannustehokas

ehdoin valita tuloverotuksen sijaan alusten nettovetoisuuteen pe-

vähentäminen.

rustuvan tonnistoveron.

Verohallinto on mukana WWF:n Green Office -ympäristöoh-

ta yhtiöstä saadun verovapaan osingon enimmäismäärä laski

jelmassa. Toimistojen ympäristökuormituksen vähentämiselle on

VASTUUTA YHTEISKUNNASTA JA YMPÄRISTÖSTÄ

60 000 euroon.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään yhteiskuntavastuullisuuden
koulutuspaketin suunnittelussa sekä yleisesti viestinnässä.

asetettu prosentuaaliset tavoitteet, joita seurataan järjestelmällisesti.

Vuonna 2012 korkotulon lähdeverokanta nousi 30 prosent-

Kiinnostus yhteiskuntavastuuta kohtaan on kasvanut kansalaisten

Yhteistyö Baltic Sea Action Group -säätiön (BSAG) kanssa

tiin. Myös rajoitetusti verovelvollisen henkilön Suomesta saamien

keskuudessa. Yhteiskuntavastuullisuus on tuotu esille myös Suo-

jatkui Itämeren suojelulupauksella, jonka tavoitteena on saada

pääomatulojen lähdeverokantaa korotettiin 30 prosenttiin. Perintö-

men nykyisessä hallitusohjelmassa.

Verohallinnon verotusprosessi paperittomaksi ja verotuspalvelut

ja lahjaverolain ensimmäiseen veroluokkaan lisättiin neljäs porras.

Yhteiskuntavastuun alueita on kolme: taloudellinen vastuu,

ympäristöystävällisiksi.

HALLINTO-OIKEUKSIIN SAAPUNEET VEROVALITUKSET 2009–2012

VEROHALLINNON HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT 2008–2012
Hiilidioksiditonnia*

Kpl

2008

2009

2010

2011

2012

Muutos
(%)

2009

2 689

Energiankulutus

7 900

8 170

8 355

7 341

7 352

0,1

2010

2 095

Paperinkulutus ja kirjepostitukset

1 846

1 885

1 850

1 750

1 906

8,9

2011

2 014

2012

1 712

		

Virkamatkat
Jätemäärät

1 444

1 475

1 243

1 525

1 375

- 10,0

83

82

81

82

89

8,5

* Perustuu WWF:n laskukertoimiin, jotka muuttuivat vuonna 2011. Myös aiemmat vuodet on laskettu uudelleen vertailtavuuden säilyttämiseksi.

Verotustyön laatua voidaan mitata muun muassa hallinto-oikeuksiin päätyneiden veroasioiden määrällä. Vuonna 2012 hallinto-oikeuksiin saapui 1 300 tuloverotusta koskevaa
ja 412 arvonlisäverotusta koskevaa asiaa.
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ENTISTÄ HOUKUTTELEVAMPI TYÖNANTAJA
Palvelujen parantumisen myötä Verohallinnosta on tullut myös työnantajana
entistä kiinnostavampi. Omasta henkilöstöstä 71 prosenttia suosittelisi
ystävälleen Verohallintoa työpaikkana.

”Suomalaisten päättäjien mielestä Verohallinto oli kolmanneksi

kuva työaika sekä mahdollisuus tehdä lyhennettyä tai pidennettyä

paras julkisten palvelujen tarjoaja vuonna 2012. Tulos selvisi Talous-

työaikaa. Tuemme liikunnan ja kulttuurin harrastamista.

tutkimuksen VIP 2012 -tutkimuksesta.
Samana vuonna Verohallinto arvioitiin Suomen parhaaksi
kaupallisen alan julkiseksi työnantajaksi. Kaikista kaupallisen alan
työnantajista olimme sijalla 21. Vuonna 2011 olimme sijalla 45,
eli nousu oli huikea.

Viime vuonna annoimme henkilöstöllemme kolme lupausta.
Niiden mukaan työmme on tärkeää, olemme nykyaikainen työpaikka ja arvostamme työntekijöitämme.
Työnantajalupaukset antavat suunnan, jota kohti kuljemme
määrätietoisesti.

Myös ihanteellisimpien IT-työnantajien listalla sijoituksemme

Lupaukset eivät jää sanahelinäksi, vaan pyrimme aidosti täyt-

nousi. Olimme sijalla 21, kuusi sijaa korkeammalla kuin edellisenä

tämään ne. Suunnittelemme muun muassa uudenlaisia työtiloja,

vuonna. Tulokset perustuvat Ammattilaiset 2012 -tutkimukseen,

jotka sopivat tulevaisuuden työtapoihin. Kehitämme myös esimies-

jonka toteutti Universum.

työtä ammattimaisemmaksi ja pyrimme luomaan luottamuksellista

Muutos on huomattu myös käytännössä: saamme työhakemuksia aikaisempaa enemmän. Verohallinnolla on imua.
Maineemme syntyy arkipäiväisissä tilanteissa – kun asiakas

työkulttuuria.
Se, että henkilöstömme osaa, jaksaa ja voi hyvin, on meille
tärkeää.”

käy verotoimistossa, käyttää verkkopalveluja tai avaa lähettämämme kirjeen. Osaava henkilöstö ja hyvä asiakaspalvelu ovat paras

MINNA TERVONEN

käyntikorttimme.

HR-asiantuntija

Verohallinnossa työntekijällä on hyvät mahdollisuudet kehittyä
urallaan. Tarjoamme myös hyviä henkilöstöetuja ja joustavuutta,
joita nykyajan työntekijät arvostavat. Meillä on muun muassa liu-

MINNA TERVONEN, HR-asiantuntija

VEROTUS ON YHTEISKUNNAN YTIMESSÄ
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”

Verohallinnon maine
syntyy arkipäiväisissä
tilanteissa.”

VEROHALLINTO 2012
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VERONSAAJILLE
50 MILJARDIA EUROA

Verohallinto kerää verot ja tilittää ne
eteenpäin muun muassa valtiolle ja kunnille.
Vuonna 2012 veroja kerättiin ennätysmäärä.
Myös maksamatta jääneiden verojen määrä
kasvoi edellisvuodesta.

VEROJA KERÄTTIIN ENNÄTYSMÄÄRÄ

Pienempien verolajien osalta ainoastaan lähdeveron kertymä

Bruttokertymät kertovat Verohallinnon pankkitileille vuoden aikana

aleni edellisestä vuodesta. Sen sijaan kiinteistöveron sekä perintö-

tulleen rahan määrän.

ja lahjaveron kertymät kasvoivat veroprosenttimuutosten vuoksi.

Kalenterivuoden 2012 bruttokertymät nousivat uusiin ennätys-

Kiinteistöveron kertymä kasvoi vuoteen 2011 verrattuna 79 milj.

lukemiin ja olivat yhteensä 64,8 miljardia euroa. Kasvua vuoden

euroa (+6,5 %). Perintö- ja lahjaveron kertymä kasvoi edellisvuo-

takaisesta kertyi lähes 1,8 miljardia euroa (+2,8 %). Aiempaan

desta 115 milj. euroa (+28,7 %).

ennätysvuoteen 2008 verrattuna kasvua oli lähes 1,2 miljardia
euroa (+1,9 %).

VERONPALAUTUKSET JA JÄÄNNÖSVEROT KASVOIVAT

Henkilöasiakkaiden tuloverojen bruttokertymä oli lähes 29,0

Vuonna 2012 Verohallinto palautti asiakkaille liikaa maksettuja

miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 1,2 miljardia euroa

veroja yhteensä 15,1 miljardia euroa. Veronpalautusten määrä

(+4,2 %). Tuloverojen kasvu seuraa pääsääntöisesti ansiotulojen

kasvoi 508 miljoonaa euroa (+3,5 %).

määrän kehitystä. Ansiotulot nousivat 4,3 prosenttia vuonna 2012.
Arvonlisäveron bruttokertymä mukailee kaupan liikevaihdon
kehitystä. Kertymä nousi vuoden takaisesta 800 miljoonaa euroa
(+3,4 %) ja oli yhteensä 24,1 miljardia euroa. Arvonlisäverokan-

VEROTULOJEN BRUTTOKERTYMÄT 2008–2012

noissa ei tapahtunut muutoksia.

Milj. euroa

Muutos (%)

Yhteisöjen tuloveron bruttokertymä pieneni 600 miljoonaa

2008

63 630

6,2

euroa. Kertymä oli yhteensä 5,7 miljardia euroa (−9,6 %). En-

2009

57 491

- 9,6

nakkoverokertymä aleni reilut 300 miljoonaa euroa, mikä johtui

2010*

58 513

1,8

pääasiassa yhteisöverokannan laskusta. Lähinnä verovuoteen 2011

2011*

63 040

7,7

liittyviä ennakon täydennysmaksuja kertyi niin ikään edellisvuotta

2012*

64 817

2,8

vähemmän. Yhteisöjen jäännösverokertymä sen sijaan kasvoi 110
miljoonalla eurolla.

* Vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi vuosien 2010–2012 kertymiin on lisätty negatiiviset
arvonlisäverot, jotka asiakkaat voivat vähentää muista verotilille maksamistaan veroista.

VEROHALLINTO 2012
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Asuntolainojen korot nousivat, joten koroista tehtävien
verovähennysten määrä kasvoi. Osittain sen vuoksi
henkilöasiakkaille maksettiin veronpalautuksia
aikaisempaa enemmän.

Euromääräisesti eniten asiakkaille palautettiin edellisvuosien

2010. Verovuoden 2010 jäännösveron kasvu näkyi vielä vuonna

tapaan arvonlisäveroja. Niitä maksettiin takaisin noin 11,1 miljar-

2012, sillä jäännösveron toisen erän eräpäivä oli helmikuussa 2012.

dia euroa, joka on lähes kolme neljäsosaa kaikista Verohallinnon

Eräpäivien sijoittuminen eri kalenterivuosille aiheuttaa muutoinkin

palautuksista. Suurimmat arvonlisäveron palautukset liittyvät ta-

sen, että kalenterivuonna maksuunpannut jäännösverot ja jäännös-

vallisesti vientitoimintaan, ja palautukset heijastavat muutoinkin

verojen tilitykset veronsaajille poikkeavat toisistaan.

VEROJEN PALAUTUKSET 2008–2012
Milj. euroa

Kpl

2008

15 241

4 079 984

2009

13 047

4 076 879
4 384 908

viennin kehitystä. Koska vienti pysyi lähellä vuoden 2011 tasoa, ei

Jäännösverojen määrää vähentävät samat tekijät, jotka lisää-

2010*

13 128

myöskään arvonlisäveron palautuksissa tapahtunut suuria muu-

vät ennakonpalautuksia. Jäännösverojen kasvua hillitsevät myös

2011*

14 547

4 466 765

toksia (−0,7 %).

henkilöasiakkaiden maksamat ennakon täydennysmaksut, jotka

2012*

15 055

4 604 392

Pääomatuloista jäännösveroja

kasvoivat edellisvuodesta yli sadalla miljoonalla eurolla.

Henkilöasiakkaiden ennakonpalautuksia eli veronpalautuksia mak-

Vähemmän ennakon täydennysmaksuja

settiin 3,3 miljoonalle asiakkaalle yhteensä 2,3 miljardia euroa.

Yhteisöjen tuloveroihin liittyvät palautukset kasvoivat 369 miljoo-

Kasvua edellisvuodesta oli noin 8 prosenttia. Ennakonpalautuksia

nalla eurolla 1,5 miljardiin euroon (+32,3 %). Suurimpia kasvua

kasvattivat asuntolainojen korot, joiden määrä kasvoi lähinnä

selittäviä tekijöitä olivat aiempia vuosia koskevat muutosverotukset,

korkotason noususta johtuen yli viidenneksellä. Myös kotitalous-

joiden vuoksi palautettiin 350 miljoonaa euroa. Ennakonpalautus-

vähennysten sekä luovutustappioiden kasvu heijastuu ennakon-

ten kasvu oli 68 miljoonaa euroa ja ennakkoverojen palautukset

palautusten kasvuna. Henkilöasiakkailla muut palautukset kuin

puolestaan vähenivät 49 miljoonalla eurolla.

*Vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi negatiiviset arvonlisäverot on tilastoitu palautuksiksi
vuosina 2010–2012. Asiakkailla on mahdollisuus vähentää negatiiviset arvonlisäverot muista
verotilille maksamistaan veroista. Kyse ei siis ole aina varsinaisesta rahan palauttamisesta
asiakkaalle.

HENKILÖASIAKKAIDEN MAKSUUNPANNUT JÄÄNNÖSVEROT 2008–2012
Milj. euroa

Kpl

2008

1 149

716 240

Jäännösveroja yhteisöt maksoivat 471 miljoonaa euroa. Lisäystä

2009

868

672 136

Henkilöasiakkaiden maksamien jäännösverojen määrä kasvoi

edelliseen vuoteen oli 109 miljoonaa euroa (+30,3 %). Jäännös-

2010

856

691 551

995 miljoonaan euroon. Nousua edellisvuodesta oli 92 miljoonaa

verojen määrä on suoraan sidoksissa ennakon täydennysmaksui-

2011

1 009

744 549

euroa (+10 %).

hin, joita maksamalla yhteisöt voivat välttyä jäännösveron ja samalla

2012

1 048

740 767

ennakonpalautukset ovat harvinaisia.

Jäännösverojen määrää kasvatti pääomatuloverojen lisääntyminen 13 prosentilla verovuonna 2011 ja 32 prosentilla verovuonna

yhteisökoron maksamiselta. Ennakon täydennysmaksut alenivat
edellisvuodesta peräti 400 miljoonaa euroa.
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Valtiolle tilitettävät verot nousivat 26,5 miljardiin euroon. Kas-

Kunnille tilitettävä määrä kasvoi 19,3 miljardiin euroon. Kas-

Verohallinto tilittää keräämänsä verot yhteiskunnan palveluja yl-

vua oli 898 miljoonaa euroa (+3,5 %). Nousua selittää erityisesti

vua oli 237 miljoonaa euroa (+1,2 %). Merkittävimmän veron eli

läpitäville veronsaajille: valtiolle, kunnille, Kansaneläkelaitokselle,

arvonlisäveron hyvä tuotto. Valtiolle tilitetyt ansio- ja pääomatulo-

kunnallisveron tilitykset nousivat 623 miljoonalla eurolla. Kasvua

seurakunnille ja metsänhoitoyhdistyksille.

verot kasvoivat 227 miljoonaa euroa (+3 %). Muista veroista eniten

hidasti kuitenkin yhteisöveron huono kehitys: yhteisöveron tilitykset

Vuonna 2012 verovaroja tilitettiin veronsaajille 50,3 miljardia

nousivat perintö- ja lahjaveron tilitykset, jotka kasvoivat 114 miljoo-

alenivat peräti 27,3 prosenttia. Tämä johtui koko yhteisövero-

euroa. Tilitetyt määrät kasvoivat edellisvuodesta maltilliset 1,3

naa euroa (+28,9 %). Yhteisöverojen tilitykset sen sijaan vähenivät

kertymän alentumisesta ja kuntien jako-osuuden pienentymisestä.

miljardia euroa (+2,6 %). Eri veronsaajaryhmien ja erityisesti eri

497 miljoonaa euroa (−14,6 %).

Sen sijaan vakaatuottoisen kiinteistöveron tilitykset kasvoivat 70

TILITYKSET KASVOIVAT MALTILLISESTI

miljoonaa euroa (+5,9 %).

verolajien kehitys vaihteli kuitenkin voimakkaasti.
Yhteisöveron tilitykset vähenivät, arvonlisäverossa kasvua

TILITYKSET VERONSAAJILLE 2012

VEROTULOJEN TILITYKSET 2008–2012

Euromääräisesti eniten muuttuivat yhteisöverojen tilitykset, jotka
alenivat 988 miljoonaa euroa (−19 %). Tilitysten voimakas alentuminen johtui enimmäkseen verovuoteen 2011 liittyvien ennakon
täydennysmaksujen ja jäännösverojen vähentymisestä. Täydennysmaksut vähenivät 458 miljoonaa euroa ja jäännösverot 227
miljoonaa euroa. Kolmasosa vuoden 2012 tilitysten alenemisesta
aiheutui siitä, että yhteisöjen ennakkoverot vähenivät noin 300
miljoonalla eurolla. Tämä selittyy pääasiassa yhteisöverokannan
1,5 prosenttiyksikön laskulla.
Sen sijaan ansio- ja pääomatuloverojen tilitykset kasvoivat 954
miljoonaa euroa (+3,6 %) ja arvonlisäverojen tilitykset 873 miljoonaa
euroa (+7,2 %). Ansio- ja pääomatuloverotilitysten nousu johtuu lähinnä yleisen ansiotason noususta. Arvonlisäverojen tilitysten kasvua
selittää kulutuksen kasvu, ja toisaalta vientikauppaa heijastelevien
arvonlisäveropalautusten lievä alentuminen edellisvuodesta.
Tilitykset valtiolle ja kunnille kasvoivat
Veronsaajille on määritelty tietyt jako-osuudet tilitettävistä veroista.
Vuonna 2012 kuntien ja seurakuntien jako-osuutta yhteisöveron
kertymästä alennettiin yhteensä noin 4 prosenttiyksikköä.

Veronsaaja

Valtio
ansio- ja pääomatulovero + lähdevero
yhteisövero
arvonlisävero
muut valtion verot
Kunnat

Milj. euroa

26 483

3,5

7 857

3,0

2 914

- 14,6

12 997

7,2

2 715

12,1

19 328

1,2

16 847

3,8

yhteisövero

1 212

- 27,3

kiinteistövero

1 270

5,9

976

- 2,8

kunnallisvero

Seurakunnat

Milj. euroa

Muutos %

2008

48 487

3,5

2009

45 136

- 6,9

2010

45 463

0,7

2011

48 998

7,8

2012

50 261

2,6

Muutos (%)

VERONSAAJIEN OSUUDET NETTOKERTYMÄSTÄ 2012

kirkollisvero

878

0,8

yhteisövero

98

- 26,2

3 446

4,8

vakuutetun maksut

1 791

5,7

Seurakunnat

työnantajan sotu-maksu

1 655

3,8

Kela

27

- 7,8

50 261

2,6

Kela

Metsänhoitomaksut
Verot ja maksut yhteensä

Milj. euroa

%

Valtio

26 483

52,7

Kunnat

19 328

38,5

976

1,9

3 446

6,9

27

0,1

Metsänhoitoyhd.
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Seurakuntien tilitykset alenivat 976 miljoonaan euroon. Syynä

huolimatta verojäämät lisääntyivät edellisestä vuodesta 186 miljoo-

Maksumuistutukset tehokkaita

alavireiseen kehitykseen oli yhteisövero, jonka tilitykset supistuivat

naa euroa (+4,8 %). Kasvu vastaa vajaata puolta prosenttia vuoden

Vuonna 2012 maksamatta jääneitä veroja kerättiin kaikkiaan 1,5

yli neljänneksellä 133 miljoonasta eurosta 98 miljoonaan euroon.

aikana tilitetystä verokertymästä.

miljardia euroa, joka oli noin 100 miljoonaa euroa enemmän kuin

Kirkon jäsenten maksaman kirkollisveron tilitykset sen sijaan kasvoivat vajaalla prosentilla 878 miljoonaan euroon.
Kansaneläkelaitokselle tilitettiin veronluonteisia maksuja yhteensä 3,4 miljardia euroa. Tilitykset lisääntyivät 158 miljoonaa

Eniten lisäystä oli arvonlisäveron jäämissä, jotka kasvoivat 81

edellisvuonna. Verohallinto keräsi omilla toimillaan 1,2 miljardia

miljoonaa euroa. Ennakkoverojen ja jäännösverojen verojäämät

euroa, mikä oli 78 prosenttia verojäämien kertymistä. Verohallinnon

kasvoivat 49 miljoonaa euroa ja ennakonpidätysten sekä sosiaali-

omista toimista tehokkaimpia olivat maksumuistutukset, joiden

turvamaksujen jäämät yhteensä 46 miljoonaa euroa.

avulla jäämiä saatiin kerättyä 373 miljoonaa euroa. Ulosottolaitok-

euroa (+4,8 %). Vakuutetun sairausvakuutusmaksujen tilitykset

Muiden verojäämien osuus lisäyksestä oli 10 miljoonaa euroa.

kasvoivat 5,7 ja työnantajan sosiaaliturvamaksut 3,8 prosenttia.

Muihin veroihin kuuluvat muun muassa kiinteistöverot sekä pe-

Sairausvakuutusmaksujen parempaan kehitykseen vaikutti lähinnä

rintö- ja lahjaverot.

sen kautta kertyi 328 miljoonaa euroa.
Vuoden aikana tehtiin 18 844 veroihin liittyvää maksujärjestelyä. Edellisvuodesta maksujärjestelyjen lukumäärä nousi noin 18

sairaanhoitomaksuprosentin nousu sekä osittain myös yrittäjän

Verojäämistä 30 prosenttia (1,2 miljardia euroa) oli henki-

prosentilla. Maksujärjestelyt koskivat yhteensä 215 miljoonan euron

päivärahamaksuprosentin nousu. Sosiaaliturvamaksun prosentti

löasiakkailta maksamatta jääneitä veroja. Näistä 750 miljoonaa

määrää. Maksujärjestelyillä kertyi 146,5 miljoonaa euroa, mikä oli

säilyi ennallaan.

oli jäännösveroja. Yritys- ja yhteisöasiakkailta jäi maksamatta 2,8

kaksi miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

miljardia euroa veroja. Näistä noin 75 prosenttia (2,1 miljardia

VEROJA MAKSAMATTA 4,1 MILJARDIA EUROA

euroa) oli arvonlisäveroja ja työnantajasuorituksia.

Maksamatta jääneitä veroja eli verojäämiä oli vuoden 2012 lopussa
4,1 miljardia euroa. Suhteellisen hyvästä verotulojen kehityksestä

Milj. euroa

Tuloverot ja niiden
ennakot

1 547

37,9

Arvonlisäverot

1 618

39,6

Ennakonpidätykset
ja sosiaaliturvamaksut

839
79

Milj. euroa

%

”

Maksamatta jääneitä veroja

VEROJÄÄMIEN KEHITYS 2008–2012

VEROJÄÄMÄT VEROLAJEITTAIN 2012

Muut verot

Verojäämien kasvusta huolimatta Verohallinnon tekemät konkurssihakemukset vähenivät 1 346 hakemukseen (− 4,0 %).

2008

3 166

2009

3 575

2010

3 627

20,6

2011

3 898

1,9

2012

4 084

kerättiin maksumuistutusten
avulla 373 miljoonaa euroa.”
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RAKENNUSALALTA 75 MILJOONAA VEROEUROA LISÄÄ
Tavallisesti myyjät ovat velvollisia maksamaan arvonlisäveroa myymistään
tavaroista ja palveluista. Rakentamispalvelujen myynnissä verovelvollisuus
on käännetty: verovelvollinen onkin ostaja. Lainsäädäntömuutos kasvatti
arvonlisäveron tuottoa vuoden aikana 75 miljoonaa euroa.

”Käännetyn verovelvollisuuden tarkoitus on parantaa rehellisten

Tiedotimme muutoksesta näkyvästi ja neuvoimme asiakkaita

yritysten kilpailuasemaa. Tavoitteena on estää tilanteet, joissa yritys

ahkerasti. Annoimme ennätysmäärän ennakkoratkaisuja, jotka oh-

lisää arvonlisäveron rakentamispalvelun hintaan, mutta ei ilmoita

jasivat käännetyn verovelvollisuuden soveltamista. Tässä vaiheessa

veroa Verohallinnolle. Tällöin ostaja vähentäisi verotuksessaan

lain soveltamisessa ei ole suurempia ongelmia.”

veron, jota kukaan ei ole maksanut.
Kun laki tuli voimaan, ratkoimme paljon siihen liittyviä tulkintakysymyksiä. Pohdimme muun muassa, mitä tarkoitetaan
rakentamispalveluilla tai sillä, että palveluja myydään muutoin
kuin satunnaisesti. Perehdyimme myös rakennusalan termeihin
ja käytäntöihin.
Teimme huhtikuussa 2012 tilitoimistoille ja yrityksille kyselyn
käännetystä arvonlisäverovelvollisuudesta. Kyselyn perusteella
samat asiat olivat vaikeita niin heille kuin meillekin.

PÄIVI TAIPALUS
johtava arvonlisäveroasiantuntija

PÄIVI TAIPALUS
johtava arvonlisäveroasiantuntija

VERONSAAJILLE 50 MILJARDIA EUROA

15

VUODEN VARRELTA

”

Teimme paljon
töitä muutoksen
onnistumiseksi.”

VEROHALLINTO 2012
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A S I A K A S TA O H J ATA A N T O I M I M A A N O I K E I N

ASIAKASTA OHJATAAN
TOIMIMAAN OIKEIN

Verohallinto pyrkii ohjamaan asiakkaita
veroasioissa jo ennalta. Valvonnalla
varmistetaan, että annetut tiedot ovat oikein.
Vuonna 2012 asiakkaille tarjottiin yhä
helpompia palveluita verkossa.

VERORISKIT HALLINTAAN

Uutiskirjeitä ja veroinfoja

Veroriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että asiakas toimii veroasioissaan

Vuonna 2012 Verohallinto lanseerasi sähköisen uutiskirjeen yri-

väärin, kuten jättää veronsa maksamatta.

tyksille ja tilitoimistoille. Kirjeissä kerrotaan yrityksiä koskevista

Verohallinnon tavoitteena on hallita veroriskejä entistä parem-

ajankohtaisista asioista, kuten lakien ja palveluiden muutoksista.

min. Eri asiakasryhmien veroriskit tunnistetaan ja riskejä pyritään

Uutiskirje on koettu tarpeelliseksi: tilaajia kertyi ensimmäisen

välttämään mahdollisimman tehokkaasti. Keinoja voivat olla esi-

vuoden aikana yli 8 000.

merkiksi palvelut, jotka helpottavat veroasioiden hoitamista ja

Verohallinto järjestää myös infotilaisuuksia eri puolilla maata.

auttavat asiakasta jo ennakolta. Verohallinto siirtääkin toimintansa

Tilaisuuksissa opastetaan asiakkaita esimerkiksi verotuksen ajan-

painopistettä verotuksen jälkikäteisestä valvonnasta asiakkaiden

kohtaisissa asioissa, veroilmoitusten tekemisessä sekä sähköisessä

ennakoivaan ohjaukseen. Tavoitteena on saada asiakas toimimaan

asioinnissa. Tilaisuuksia pidetään muun muassa tilitoimistoille,

pysyvällä tavalla oikein.

yrittäjille, rakennusalalla toimiville, eläkeläisille ja metsänomistajille.

VAHVEMPAA NEUVONTAA ETUKÄTEEN

ohjaustilaisuus, joka oli tarkoitettu yritystoimintaa Suomessa suun-

Verohallinto on viime vuosina ohjannut asiakkaitaan yhä vahvem-

nitteleville tai vastikään toimintansa aloittaneille yrityksille. Tilaisuu-

min jo etukäteen. Ennakoivalla ohjauksella pyritään siihen, että

delle oli selvästi kysyntää, sillä osallistujamäärä ylitti odotukset.

Vuonna 2012 järjestettiin ensimmäistä kertaa vironkielinen

asiakkaat ovat tietoisia oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä
osaavat toimia oikein ja ajoissa.

TIEDOT TARKISTETAAN VEROVALVONNASSA

Ohjaustarpeita riittää, sillä asiakkaiden verotukselliset tilanteet

Verovalvonnalla varmistetaan, että asiakas on antanut riittävät ja

muuttuvat, verolainsäädäntöä uudistetaan ja Verohallinnon palve-

oikeat tiedot verotuksen toimittamiseksi. Valvonnalla turvataan vero-

luja kehitetään koko ajan.

tulojen kertyminen ja pidetään yllä verojärjestelmän uskottavuutta.
Valvontaa tehdään sekä verotuksen yhteydessä että jälkikäteen.

VEROHALLINTO 2012

A S I A K A S TA O H J ATA A N T O I M I M A A N O I K E I N

17

Verohallinto lanseerasi sähköisen uutiskirjeen yrityksille
ja tilitoimistoille. Ensimmäistä kertaa järjestettiin myös
vironkielinen ohjaustilaisuus uusille yrityksille.

Asiakkaan antamat tiedot tutkitaan
Verovalvonta perustuu pääosin eri lähteistä saatujen tietojen yhdis-

VEROVALVONNASSA (PERUSVALVONTA) VEROTUKSEEN TEHDYT MUUTOKSET VEROVUOSINA 2008–2011

tämiseen ja vertailuun. Verovalvonnassa käsitellään samanaikaisesti

		

suuria asiakasmääriä. Kaikki tapaukset tutkitaan ensin koneellisesti,

Yhteisöt

2008
milj. euroa

2009
milj. euroa

2010
milj. euroa

2011
milj. euroa

2011
kpl

		

minkä jälkeen osa valikoituu virkailijan käsiteltäväksi. Virkailija

tuloihin lisätty

903

1 216

906

1 041

8 609

pyytää tarvittaessa asiakkaalta lisäselvityksiä tai tositteita.

tuloista vähennetty

172

114

70

99

3 301

Valvonnassa pyritään toimimaan asiakkaan kannalta mah-

Elinkeinoyhtymät

dollisimman vaivattomasti. Vaivattomuus tarkoittaa esimerkiksi

tuloihin lisätty

35

33

13

16

860

asiakkaan kuulemista puhelimitse selvissä ja yksinkertaisissa asi-

tuloista vähennetty

0,8

0,6

0,6

2

69

oissa. Tavoitteena on ohjata asiakasta toimimaan jatkossa oikein.

Elinkeinonharjoittajat

Keskeisessä asemassa ovat selkeät ja ymmärrettävät verotuspää-

tuloihin lisätty

tösten perustelut.

tuloista vähennetty

Yhteisöjen verovalvonnassa keskityttiin vuonna 2012 erityisesti

tuloihin lisätty

teluun ja verovalvonnan yhdenmukaisuuteen. Siirtohinnoitteluhank-

tuloista vähennetty

Henkilöasiakkaiden verovalvonnassa valmisteltiin siirtymistä papereiden käsittelystä sähköiseen prosessiin. Uutta oli myös se, että
matkakulut, jotka asiakas oli ilmoittanut vuoden 2012 verokorttia
varten, siirtyvät ensimmäistä kertaa esitäytetylle veroilmoitukselle.
Tämä vähentää asiakkaan tarvetta korjata veroilmoitustaan.

		
69

54

51

65

9 870

5

4

3

6

945

Maataloudenharjoittajat

suuriin ja keskisuuriin yrityksiin, konsernien sisäiseen siirtohinnoitkeesta lisää sivulla 5.

		

		
37

32

32

37

7 420

4

5

5

6

1 688

Palkan- ja eläkkeensaajat
tuloihin lisätty
tuloista vähennetty

		
294

258

256

283

71 497

23

13

16

18

4 206

45

45

48

50

8 063

8

4

4

8

1 044

Arvopaperikauppa (luonnolliset henkilöt)
luovutusvoittoa lisätty
luovutusvoittoa vähennetty

Verohallinto seuraa vuosittain ns. verottajan kädenjälkeä eli sitä, paljonko verotusta on muutettu verovalvonnassa. Kädenjäljen määritelmää muutettiin verovuodelle 2011.
Se aiheutti jonkin verran nousua kädenjäljissä, mutta vaikutuksen suuruutta on vaikea arvioida.
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Verotarkastuksia entistä tasapuolisemmin

Verkossa

Vero.fi on seitsemänneksi tunnetuin verkkobrändi

Verohallinto tekee myös verotarkastuksia, joissa tutkitaan yksittäis-

Koska ihmiset hoitavat asioitaan yhä enemmän verkossa, Verohal-

Asiakkaiden ohjaamisen pääväline on Verohallinnon internetsivusto

ten asiakkaiden verotusta. Verotarkastusten painopisteenä on ollut

linto kehittää nimenomaan sähköisiä palveluita. Sähköisiä palveluja

Vero.fi. Vuonna 2012 sivuille tehtiin asiakkaiden toivomia paran-

harmaan talouden torjunta.

halutaan tarjota kaikille asiakasryhmille.

nuksia muun muassa hakutoimintoon.

Vuonna 2012 verotarkastuksessa testattiin uutta järjestelmää,

Taloustutkimus teki vuonna 2012 tutkimuksen, jonka mukaan

jonka avulla tarkastuksen kohteet voidaan valita aiempaa yhden-

Vero.fi oli suomalaisista verkkobrändeistä seitsemänneksi tunne-

mukaisemmin. Tavoitteena on, että tarkastukset voidaan kohdistaa

tuin. Nousua edellisestä vuodesta oli yksi sija.

kattavammin niihin asiakkaisiin, jotka aiheuttavat suurta verovajetta.
Lisäksi Verohallinto pystyy toimimaan nopeammin ja laajemmalla
rintamalla. Väärin toimivien asiakkaiden riski jäädä kiinni kasvaa.
Vuoden aikana Verohallinnossa valmistui yhteensä 3 151 verotarkastusta. Tarkastusten kokonaismäärää ovat laskeneet muun
muassa tarkastajien eläkkeelle siirtymiset, henkilöstön vaihtuvuus
etenkin suurissa yksiköissä sekä uusien tarkastajien rekrytointi ja
kouluttaminen.

PAREMPIA PALVELUITA
Verohallinnon tavoitteena on, että asiakkaat voivat hoitaa veroasiansa vaivattomasti ja vähin kustannuksin. Palveluita kehitetään siten,
että niiden käyttäminen olisi mahdollisimman helppoa.
Päämääränä on, että asiakas voi hoitaa tavanomaiset veroasi-

VEROTARKASTUSTEN PERUSTEELLA
MAKSUUNPANNUT VEROT 2010–2012

KÄYNNIT VERO.FI-PALVELUSSA 2008–2012

Miljoonaa euroa

Kappaletta

2010

2011

2012

195

219

146

Välillinen verotus

54

47

26

Ennakkoperintä

42

45

38

291

311

210

		
Välitön verotus

Yhteensä

Verotarkastusten perusteella tehtyjen maksuunpanojen määrä on laskenut erityisesti siksi,
että verotusta korjataan nykyisin enemmän jo verotuksen yhteydessä eikä jälkikäteen
verotarkastuksilla. Lisäksi siirtohinnoitteluun liittyvät tarkastukset eivät ole mukana
vuoden 2012 tilastossa, sillä ne hoidetaan erillisessä hankkeessa.

2008

9 968 121

2009

11 333 508

2010

12 568 434

2011

13 366 191*

2012

15 516 956

* Perustuu arvioon, koska kävijäseurannassa oli puutteita
Vero.fi-palvelun uudistuksen vuoksi.

ansa verkossa tai puhelimitse eikä hänen tarvitse asioida verotoimistossa lainkaan.
Verohallinto pyrkii ottamaan eri asiakasryhmien tarpeet huo-

VALVONTATOIMENPITEIDEN LUKUMÄÄRÄT 2010–2012
Kappaletta

INTERNET-PALAUTTEET 2008–2012
Kappaletta

mioon entistä paremmin. Asiakkaat ovat itse mukana palveluiden

		

2010

2011

2012

kehittämisessä: heitä esimerkiksi haastatellaan tai havainnoidaan

Verotarkastukset

3 552

3 428

3 151

2008

13 944

palvelutilanteessa.

Valvontakäynnit

399

687

538

2009

14 936
17 573

Vertailutietotarkastukset
Yhteensä

17

425

267

2010

3 968

4 540

3 956

2011

16 717

2012

15 647
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Vuonna 2012 Vero.fi-verkkopalvelua käytti ainakin silloin tällöin

Osakeyhtiön perustaminen verkossa tuli mahdolliseksi jou-

Vuonna 2012 verotilimenettelyä selkeytettiin ja verotilin tilan-

hieman yli puolet internetiä viikoittain käyttävistä suomalaisista.

lukuussa 2012. Yhtiö perustetaan Verohallinnon ja Patentti- ja

teen seuraamista helpotettiin. Suurin uudistus koski palautusten

Palvelun käyttö oli edellisen vuoden tasolla. Vero.fi-brändiä ar-

rekisterihallituksen yhteisessä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä.

maksamista verotililtä. Asiakkaat voivat halutessaan jättää palau-

vostettiin: sivuston tunteneista 69 prosenttia antoi sille hyvän tai

Palvelussa luodaan muun muassa osakeyhtiön perustamissopimus

tukset verotilille ja käyttää ne myöhemmin erääntyviin velvoitteisiin.

erittäin hyvän arvosanan. Huonon tai erittäin huonon arvosanan

ja yhtiöjärjestys.

antoi 11 prosenttia.
Verotilin käyttö lisääntyi
Verkossa voi tulostaa verokortin ja perustaa osakeyhtiön

Verohallinnon Verotili-palvelussa asiakas voi ilmoittaa oma-aloitteisia

Lokakuussa 2012 Verohallinnon verkkosivuilla avautui palvelu,

veroja, muun muassa arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia, sekä

jonka avulla asiakas voi itse tulostaa verokorttinsa ja ottaa sen heti

seurata verotilinsä tilannetta.

käyttöön. Palvelu otettiin hyvin vastaan: noin puolet verkon kautta
verokorttinsa tilanneista tulosti sen itse.

Verotilin asiointimäärät ja annettujen ilmoitusten määrät jatkoivat
kasvuaan vuonna 2012. Asiointikäyntejä palvelussa oli 5,4 miljoo-

Lokakuusta alkaen asiakkaat pystyivät ilmoittamaan verkossa

naa, ja palvelun kautta annettiin 2,2 miljoonaa kausiveroilmoitusta.

myös tilinumeronsa veronpalautuksia varten. Tiedot välittyvät

Verotilin kautta annettiin jo 38 prosenttia kaikista kausiveroil-

Verohallinnon järjestelmiin täysin sähköisesti, mikä nopeuttaa

moituksista. Myös suurin osa (72 %) asiakkaiden verotilin tiliotteista

ilmoitusten käsittelyä.

toimitettiin ainoastaan sähköisesti.

ERI TAVOIN TILATUT VEROKORTTIMUUTOKSET 2009–2012
Kappaletta

2009

2010

2011

2012

Toimisto

580 281

518 429

533 682

533 537

0%

Puhelin

511 509

474 665

489 763

503 333

2,8 %

		

Posti
Verkkopalvelu
Yhteensä

Muutos (%)

16 347

17 475

14 354

61 345*

327 %

421 351

493 018

618 940

653 085

5,5 %

1 529 488

1 503 587

1 656 739

1 751 300

5,7 %

*Vuonna 2012 ennakkoveroa koskevat hakemukset käsiteltiin samassa tietojärjestelmässä kuin verokortit. Tämä näkyy erityisesti postitse saapuneiden tilausten määrässä.

”

Verohallinnon verkkosivuilla
avautui palvelu, jonka avulla
asiakas voi itse tulostaa
verokorttinsa.”
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Verohallinto läsnä sosiaalisessa mediassa

YRITYS- JA YHTEISÖTIETOJÄRJESTELMÄN KAUTTA ANNETUT ILMOITUKSET 2008–2012

Vuonna 2012 valmistuivat sekä sosiaalisen median linjaukset että

Kappaletta

2008

2009

2010

2011

2012

Muutos (%)

ehdotus sosiaalisen median käytöstä viestintä- ja asiakaspalvelu-

69 254

59 737

65 442

63 580

61 319

-3,56

kanavana. Linjauksissa kannustetaan työntekijöitä osallistumaan

Muutos- ja lopettamisilmoitukset

155 743

158 609

153 579

163 237

164 646

0,86

Osoite- tai yhteystietomuutokset

23 549

26 253

27 719

33 739

35 538

5,33

Vuonna 2012 Verohallinto kokeili ensimmäistä kertaa asiakas-

2 460*

14 453

17 243

17 892

3,76

palvelua chatissa. Chatti on tehokas väline asiakkaiden ohjaukseen,

Osakeyhtiön sähköinen perustamisilmoitus 					

31**

-

koska yksi vastaaja pystyy palvelemaan useita asiakkaita kerrallaan.

16 913 453

- 4,11

Perustamisilmoitukset

- joista sähköisesti

Tietopalvelun haut

16 540 219

17 295 427

17 358 241

17 637 677

sosiaaliseen mediaan.

Vero.fi-sivuilla pidetyssä chatissa vastattiin Yle-veroa koskeviin
kysymyksiin vuosien 2012 ja 2013 vaihteessa. Palvelu oli suosittu

*Palvelu avattu marraskuussa 2009. **Palvelu avattu 20.12.2012.

ja sai asiakkailta kiitosta modernista ja nopeasta asiakaspalvelusta.
Myös valmiita Yle-veroa koskevia kysymyksiä ja vastauksia luettiin

SÄHKÖISEN ILMOITTAMISEN OSUUDET 2009–2012

yli 12 000 kertaa marraskuun aikana.

Prosenttia

			2009

2010

2011

2012

Henkilöasiakkaat ja yrittäjät				

Viranomaisten yhteisiä verkkopalveluita

Arvonlisäveron kuukausittain sähköisesti ilmoittaneet (osuus asiakasmäärästä*)		

57 %

72 %

76 %

76 %

Verohallinto on mukana julkishallinnon yhteisissä verkkopalve-

Työnantajasuoritukset kuukausittain sähköisesti ilmoittaneet (osuus asiakasmäärästä*)		

66 %

68 %

70 %

66 %

luissa. Kansalaisille tarkoitettuun Suomi.fi-portaaliin on koottu

Sähköiset yhteystietomuutokset (osuus kaikista yhteystietojen muutoksista)		

10 %

51 %

54 %

54 %

julkishallinnon sähköisiä palveluja. Yrityssuomi.fi puolestaan tarjoaa

Liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden
sähköiset tuloveroilmoitukset (osuus palautetuista ilmoituksista)		

9%

19 %

26 %

26 %

Muun muassa yhdistykset, pienet yritykset ja kotitaloudet voivat

Verokorttiaan sähköisesti muuttaneet (osuus kaikista verokorttimuutosta hakeneista)		

28 %

33 %

37 %

37 %

laskea palkkoja Palkka.fi-palvelun avulla. Palkka.fi:tä voi käyttää

Veroilmoituksensa sähköisesti palauttaneet (osuus kaikista veroilmoituksen palauttaneista)		

23 %

29 %

33 %

41 %

esimerkiksi palkatessaan kotiin lastenhoitajan tai teettäessään

Pankkitilin muutoksista sähköisesti ilmoittaneet (osuus kaikista ilmoittaneista)		

23 %

27 %

32 %

53 %

remontin. Palkka.fi lähettää kotitalousvähennyksestä tiedot suoraan

palveluja yrittäjille.

Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt 				

esitäytetylle veroilmoitukselle.

Arvonlisäveron kuukausittain sähköisesti ilmoittaneet (osuus asiakasmäärästä*)		

72 %

84 %

85 %

87 %

Työnantajasuoritukset kuukausittain sähköisesti ilmoittaneet (osuus asiakasmäärästä*)		

75 %

76 %

78 %

81 %

Tuloveroilmoituksen sähköisesti antaneet yhteisöt (osuus asiakasmäärästä*)		

19 %

26 %

32 %

41 %

Työnantajasuoritukset vuosittain sähköisesti ilmoittaneet (osuus asiakasmäärästä*)		

74 %

77 %

81 %

83 %

Sähköiset verotiliotteet (osuus asiakasmäärästä*)		

-

-

48 %

72 %

*Asiakasmäärällä tarkoitetaan niiden määrää, joiden tulee antaa kyseinen ilmoitus.
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Puhelimessa

puhelu ohjattiin kokeneemmalle vastaajalle. Uusi malli osoittautui

Palvelupisteessä asioi vuonna 2012 lähes 9 000 asiakasta.

Vuonna 2012 Verohallinto käynnisti pilotin, jossa kokeillaan omaa

tehokkaaksi, sillä ensimmäiset vastaajat pystyivät hoitamaan 62–70

Määrä on lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen nähden. Yhtenä

palvelunumeroa tilitoimistoille. Pilotin tavoitteena on arvioida, olisiko

prosenttia puheluista. Puheluihin myös vastattiin nopeammin ja

syynä oli rakennusalan työntekijöiltä vaadittu uusi veronumero.

omalle palvelunumerolle tarvetta ja mitä palvelun käyttöön ottami-

puheluita menetettiin vähemmän.
Veroilmoitusten täyttöoppaat uudistettiin

nen vaatisi. Kokeilu jatkuu toukokuuhun 2013 saakka.

Toimistoissa ja postitse

Vuonna 2012 veroilmoitusten täyttöoppaat uudistettiin asiakasta

kysyneet arvonlisäverotuksesta ja Verotili-palvelusta. Palautteiden

Verotoimistoissa käyntien määrä on vähentynyt, sillä asiakkaat

ajatellen. Oppaiden sivumäärä väheni, ulkoasu raikastui ja tekstistä

mukaan tilitoimistot ovat olleet erittäin tyytyväisiä palveluun.

asioivat yhä enemmän verkossa ja puhelimessa. Verohallinto aloitti

tehtiin helppolukuisempaa. Tavoitteena oli luoda oppaille helppo-

Arvonlisäverotuksessa puolestaan kokeiltiin uutta kaksipor-

suunnittelutyön, jonka tavoite on vähentää pienten toimipisteiden

käyttöinen ja selkeä formaatti, joka ohjaisi asiakkaita toimimaan

taista palvelua. Aiemmin haasteena olivat suurien puhelumäärien

määrää vuosina 2012–2015. Vuoden 2012 lopussa yhteensä 11

oikein entistä paremmin. Myös asiakkaille lähetettävistä kirjeistä

hallinta, pitkät jonotusajat ja suuri menetettyjen puheluiden määrä.

pientä, alle 10 työntekijän toimipistettä suljettiin eri puolilla Suomea.

tehtiin selkeämpiä.

Uudessa mallissa puhelut ohjattiin ensin tähän tehtävään rekrytoi-

Myös palvelupisteiden aukioloaikoja yhtenäistettiin.

Puheluita on tullut odotettua vähemmän. Eniten tilitoimistot ovat

duille ja koulutetuille henkilöille. Jos he eivät löytäneet vastausta,
Ulkomaalaisia ohjattiin entistä enemmän
In to Finland on Kelan ja Verohallinnon yhteinen palvelupiste,
joka ohjaa ulkomaalaisia sosiaaliturvaan ja verotukseen liittyvissä

PUHELUT VALTAKUNNALLISIIN PALVELUNUMEROIHIN 2009–2012
Kappaletta

Saapuneet
Vastatut

asioissa. Pisteessä palvellaan muun muassa Suomeen tulevia
2009

2010

2011

2012*

1 330 159

1 410 470

1 711 561

2 444 584

963 585

945 098

1 068 370

1 780 722

”

työntekijöitä, ulkomaisia yrittäjiä ja opiskelijoita sekä ulkomaisia

Verohallinto vastasi

työntekijöitä palkkaavia yrityksiä.

Yle-veroa koskeviin
kysymyksiin chatissa.”

*Vuonna 2012 luvuissa ovat mukana ensimmäistä kertaa myös veronkannon
valtakunnalliset palvelunumerot.

KOTITALOUSVÄHENNYKSEN KÄYTTÖ VEROVUOSINA 2008–2011
		 2008

2009

2010

2011

Muutos (%)
8,7

Kappalemäärä		

310 942

360 800

369 437

401 613

Keskimääräinen vähennys, euroa		

705

1 083

1 105

1 186

7,4

Vähennys yhteensä, euroa		

219 186 000

390 578 000

408 134 000

476 436 000

16,7

22

41%
VUODEN VARRELTA

YHÄ USEAMPI PALAUTTAA VEROILMOITUKSEN VERKOSSA
Veroilmoitus verkossa -palvelun tavoitteet ylittyivät kirkkaasti vuonna 2012.
Yhteensä 41 prosenttia veroilmoitustaan korjanneista teki sen sähköisesti.
Palvelulla oli 113 800 käyttäjää enemmän kuin vuonna 2011.

”Lähetämme asiakkaille esitäytetyn veroilmoituksen keväisin.

Kehitämme palveluitamme niin, että asiakkaat voivat hoitaa

Suurimman osan ei tarvitse korjata veroilmoitustaan lainkaan.

veroasiansa mahdollisimman vaivattomasti. Tavoitteemme on, että

Ne, jotka ilmoitusta korjaavat, tekevät sen yhä useammin verkossa.

heidän täytyy käydä verotoimistossa vain hyvin harvoin.

Vuonna 2012 tavoitteemme oli nostaa verkkoilmoittajien
määrä 451 300 asiakkaasta 525 000 asiakkaaseen. Saavutimme

Kun asiakkaat hoitavat veroasiansa verkossa, myös me säästämme kustannuksissa ja toimintamme tehostuu.”

päämäärään kirkkaasti, sillä verkossa veroilmoitustaan korjasi
565 259 henkilöä.
Asiakkaiden houkuttelemiseksi järjestimme ison markkinointikampanjan. Sen kohderyhmänä olivat erityisesti keski-ikäiset
miehet, jotka olivat aikaisemmin palauttaneet veroilmoituksensa
postitse.
Eniten korjauksia tehtiin matkakuluihin ja kotitalousvähennykseen liittyen. Ilmoittajista kolme neljäsosaa oli erittäin tyytyväisiä
palveluun. Heidän mukaansa ilmoittaminen verkossa oli nopeaa ja
helppoa. Käsitys siitä, että veroasiat ovat vaikeita, mureni.

MERJA KANGAS
viestintäpäällikkö

MERJA KANGAS, viestintäpäällikkö

A S I A K A S TA O H J ATA A N T O I M I M A A N O I K E I N
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Ilmoittaminen
verkossa on nopeaa
ja helppoa.”
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LÄHIKUVASSA
HUOMIO HARMAASEEN
TALOUTEEN

Harmaalla taloudella tarkoitetaan lakisääteisten maksujen ja velvoitteiden
laiminlyömistä. Harmaa talous vähentää yhteiskunnan verotuloja ja vaikeuttaa
laillisesti toimivien yritysten kilpailumahdollisuuksia. Verohallinto torjuu harmaata
taloutta muun muassa verotarkastuksilla, kampanjoilla sekä asiakkaiden
ohjauksella ja valvonnalla.

TARKASTUKSIA JA TIEDONVÄLITYSTÄ

rekisteri, johon jokaisen rakennusalalla työskentelevän täytyy

Vuonna 2012 Verohallinto teki 3 151 verotarkastusta. Harmaata

olla merkittynä. Syyskuussa uusilla rakennustyömailla määrättiin

taloutta paljastettiin 725 kohteessa. Harmaan talouden tarkastuk-

käyttöön veronumerolla ja kuvalla varustetut henkilötunnisteet.

siin käytettiin noin 34 prosenttia kaikesta tarkastuksiin käytetystä
työajasta. Verohallinto torjuu harmaata taloutta myös tekemällä
rikosilmoituksia muun muassa veropetoksista.
Verohallinnossa on Harmaan talouden selvitysyksikkö, joka
tuottaa ja jakaa tietoa harmaasta taloudesta. Yksikkö luo tietoa erilaisista ilmiöistä, mutta selvittää myös yksittäisten organisaatioiden
toimintaa. Lisää selvitysyksikön toiminnasta sivulla 34.
Lisäksi Verohallinto on mukana poliisin Harmaa talous – musta

HARMAAN TALOUDEN TARKASTUKSET 2010–2012
		

2010

2011

2012

Verotarkastukset kpl

3 552

3 428

3 151

719

732

725

-

412

267

- tarkastetuista yrityksistä harmaita
Rakennusalan vertailutietotarkastukset kpl
Paljastettu harmaa talous milj. euroa

tulevaisuus -kampanjassa, joka kannustaa nuoria pohtimaan har-

- mustia palkkoja

47

42

48

maan talouden vaikutuksia omaan elämäänsä.

- puuttuvaa myyntiä (sis. alv)

51

65

55

- peiteltyä osinkoa yhtiöille

13

14

7

- peiteltyä osinkoa osakkaille

32

29

28

OHJAUSTA JA VALVONTAA RAKENNUSALALLA
Harmaan talouden torjuntaa on tehostettu erityisesti toimialoilla,

70

57

61

joihin liittyy suuria veroriskejä. Rakennusala on harmaalle taloudelle

- ennakkoperintä

17

13

17

altis, koska ala on projektiluontoista, työvoimaa tarvitaan paljon ja

- arvonlisävero

24

15

14

pitkät aliurakointiketjut ovat yleisiä.

- välittömät verot

29

29

26

3 687

7 002

5 902

64

50

40

Veronumero kaikille työmailla työskenteleville
Rakennusalalla otettiin vuonna 2012 käyttöön veronumerot harmaan
talouden torjumiseksi. Elokuussa avattiin julkinen veronumero

Maksuunpanoesitykset veroa milj. euroa

Vääränsisältöisiä tositteita
- tositteiden lukumäärä kpl
- tositteiden arvo milj. euroa

H U O M I O H A R M A A S E E N TA L O U T E E N

Kaikille rakennusalalla työskenteleville annettiin veronumero,
ja heidän tulee olla merkittyinä julkiseen veronumerorekisteriin.
Työmailla otettiin käyttöön kuvalla ja veronumerolla varustetut
henkilötunnisteet.

Veronumerorekisteri toimii verovalvonnan työkaluna, sillä rekis-

sekä tehosti harmaan talouden torjuntaa. Hankkeessa valmistui

teristä voidaan tarkistaa, täsmäävätkö työmaalla työskentelevän

viiden vuoden aikana kaikkiaan 3 525 verotarkastusta, ja veroja

henkilön tiedot Verohallinnon tietoihin.

pantiin maksuun yli 200 miljoonaa euroa.

”

Verohallinto tiedotti asiasta aktiivisesti vuoden aikana. Vuoden

Marraskuussa 2012 pidettiin valtakunnallinen Raksa-viikko

loppuun mennessä rekisteriin oli merkitty 231 000 henkilöä, joista

yhdessä Aluehallintoviraston ja Eläketurvakeskuksen kanssa. Työ-

Rakennusalalla

25 000 oli ulkomaalaisia. Määrä vastasi Verohallinnon odotuksia.

maakäyntien yhteydessä rakennusalan toimijoita neuvottiin veronu-

siirrytään sähköiseen

Verohallinto mukana rakennustyömailla

meron ja tulevan laajennetun ilmoittamismenettelyn käyttöönotossa.
Lainsäädäntömuutoksiin valmistautuminen oli edennyt työmail-

Verohallinto on ohjannut työntekijöitä ja yrityksiä muun muassa

la varsin hitaasti: tulevaa lainsäädäntöä ennakoivat vapaaehtoiset

Olkiluodon ydinvoimalan työmaalla, jossa suurin osa asiakkaista

toimenpiteet olivat käytössä vain noin 25 prosentilla tarkastetuista

on ulkomaalaisia. Työmaalla on järjestetty muun muassa opastus-

työmaista. Lakimuutosten vuoksi rakennusala joutuu myös siir-

tilaisuuksia sekä kerran kuussa verottajan päivystys. Koska työmaa

tymään sähköiseen työmaan valvontaan ja työajan seurantaan.

on toiminut jo vuosia, ovat verotukseen liittyvät asiat tulleet suurim-

Sähköinen kulunvalvontajärjestelmä oli kuitenkin käytössä vasta

malle osalle tutuiksi. Vuonna 2012 työmaalla annettiin erityisesti

22 prosentilla työmaista.

veronumeroa koskevaa neuvontaa.
Olkiluodon työmaa näkyy myös lähikuntien kunnallisverokertymässä. Esimerkiksi verovuonna 2011 Eurajoella, Raumalla
ja Porissa asuvien ulkomaalaisten kunnallisverokertymät olivat
yhteensä lähes 19,8 miljoonaa euroa.
Rakennusala reagoi hitaasti muutoksiin
Rakennusalan valvontahanke Raksa päättyi vuoden 2012 lopussa.
Hanke kehitti rakennusalan ja ulkomaisen työvoiman verovalvontaa
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HYVÄ TYÖNANTAJA JA
YHTEISTYÖKUMPPANI

Verohallinto saavuttaa tavoitteensa osaavan ja
hyvinvoivan henkilöstönsä sekä sidosryhmiensä

V E R O N M A K S A J A

avulla. Yhteistyötä tehdään muun muassa
viranomaisten ja tilitoimistojen kanssa.
Kansainvälisellä yhteistyöllä hankitaan tietoa ja

Yhteiset palvelut -yksikkö

Tietohallintoyksikkö

HENKILÖVEROTUSYKSIKKÖ

YRITYSVEROTUSYKSIKKÖ

VEROTARKASTUSYKSIKKÖ

VERONKANTOYKSIKKÖ

vaihdetaan kokemuksia.
Hallintoyksikkö

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö
Keskusvero
lautakunta

Verotuksen
oikaisulautakunnat

Harmaan talouden selvitysyksikkö

Viestintäyksikkö

Sisäisen tarkastuksen yksikkö

Esikunta- ja oikeusyksikkö

P Ä Ä J O H TA J A
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Henkilöasiakkaiden verotus tehdään nyt valtakunnallisessa
yksikössä, kun aiemmin siitä vastasivat alueelliset verovirastot.
Myöskään osakeyhtiön sijainti ei enää vaikuta siihen,
missä yhtiön tuloverotus hoidetaan.

VALTAKUNNALLINEN ORGANISAATIO

Verohallintoon kuuluvat myös Esikunta- ja oikeusyksikkö, Sisäisen

yhtiön verotus voidaan hoitaa siellä, missä osaamista ja resursseja

Verohallinnossa verotusta hoitavat valtakunnalliset yksiköt.

tarkastuksen yksikkö, Viestintäyksikkö, Harmaan talouden selvitys-

on parhaiten.

• Henkilöverotusyksikkö vastaa henkilöasiakkaiden
sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajien verotuksesta.
• Yritysverotusyksikkö huolehtii osakeyhtiöiden ja
muiden yhteisöjen verotuksesta.

yksikkö ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö.
Lisäksi Verohallinnossa on ennakkoratkaisujen antamista varten Keskusverolautakunta ja oikaisuvaatimusten käsittelyä varten

Verohallinnon toiminta muodostuu prosesseista. Prosessit ovat

Verotuksen oikaisulautakunnat.

toimenpiteiden ketjuja, jotka kulkevat yksiköiden rajojen yli. Kun
prosessia ohjataan kokonaisuutena, varmistutaan siitä, että koko-

• Verotarkastusyksikkö huolehtii verotarkastuksista ja
EU-sisäkaupan valvonnasta.
• Veronkantoyksikkö hoitaa verojen maksamiseen,
perintään ja tilittämiseen liittyviä tehtäviä.
Kullakin näistä toimialoista on Helsingissä sijaitseva ohjaus- ja
kehittämisyksikkö. Varsinaiset verotustehtävät hoidetaan eri puolilla
Suomea sijaitsevissa toimintayksiköissä.
Verohallinnolla on myös kolme yksikköä, jotka palvelevat muita
yksiköitä.
• Hallintoyksikkö hoitaa henkilöstö- ja taloushallintoa
sekä muita hallinnon tehtäviä.

Kohti valtakunnallista verotusta

Verohallinnolla on ydinprosesseja ja tukiprosesseja. Ydinpro-

nalliseksi: alueellisten verovirastojen tilalle on tullut valtakunnallisia

sesseja ovat kaikki verotuksen toimittamiseen liittyvät ketjut, jotka

yksiköitä. Uudessa organisaatiossa töitä voidaan jakaa joustavasti

palvelevat Verohallinnon asiakkaita.

ympäri maata. Samalla tehtäviä voidaan myös keskittää alueellisesti tai valtakunnallisesti, jolloin osaaminen saadaan laajempaan
käyttöön. Uudella organisaatiolla tavoitellaan myös verotuksen
yhdenmukaisuuden parantamista.
Verohallinnon organisaatiomuutoksen viimeinen vaihe toteutettiin vuoden 2012 alussa, kun valtakunnallinen Henkilöverotusyksikkö aloitti toimintansa. Aikaisemmin henkilöasiakkaiden
verotuksesta vastasivat alueelliset verovirastot, jotka lakkautettiin

• Yhteiset palvelut -yksikkö kehittää ja koordinoi muun

samassa yhteydessä.

hallintaa.

naisuus pysyy hallinnassa.

Viime vuosina Verohallinto on uudistanut organisaatiotaan valtakun-

• Tietohallintoyksikkö vastaa tietoteknisistä palveluista.
muassa asiakkaille tarkoitettuja palveluita ja veroriskien

Toiminnan kokonaisuus hallinnassa

• Verotusprosessi alkaa siitä, kun asiakkaalle syntyy peruste
maksaa veroa ja päättyy, kun asiakkaan veroasiat on hoidettu.
• Ennakoiva ohjaus ja neuvonta -prosessi huolehtii asiakkaan
ohjaamisesta.
• Tietovirtojen hallinta -prosessiiin kuuluvat tietojen hankinta ja
jakelu, sekä tiedon laadun ja eheyden hallinta.
• Rahavirtojen hallinta -prosessi hallitsee verotuksen rahavirtoja
kokonaisuutena.

Vuodesta 2012 lähtien osakeyhtiöiden sijainti ei enää vaikuta

Tukiprosessit luovat edellytykset ydinprosessien toiminnalle. Tuki-

siihen, missä yhtiön tuloverotus hoidetaan. Aiemmin verotuksesta

prosesseja ovat muun muassa tietotekniikan ja toimitilojen hallinta.

vastasi yhtiön kotikunnan yritysverotoimisto. Uudessa mallissa
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Verohallinto valmistautui tietojärjestelmien uudistamiseen

Verotuksen kustannuksia pyritään pienentämään muun mu-

Keskeinen osa verotuksesta on tietojen käsittelyä. Vuonna 2012

assa kehittämällä sähköistä asiointia ja uusia palveluja sekä

Verohallinto valmistautui verotuksen tietojärjestelmien uudis-

automatisoimalla toimintaa. Verohallinnon tavoitteena on digitali-

tamiseen. Noin 70 verotuksen tietojärjestelmää on tarkoitus

soida verotusprosesseja siten, että tiedot käsitellään sähköisessä

korvata yhdellä valmisohjelmistolla. Kilpailutuksen valmistelu

muodossa. Myös valtakunnalliseen organisaation siirtymisellä ja

kesti käytännössä koko vuoden 2012. Hanke päättyy vuoteen

päällekkäisten toimintojen välttämisellä tavoitellaan tehokkaampaa

2018 mennessä.

toimintaa.

Hankkeen rinnalla Verohallinto keskittyi nykyjärjestelmien
toimintavarmuuden ylläpitämiseen. Tietojärjestelmiä uudistettiin

Tallennuspalvelu vapautti työvoimaa vaativampiin tehtäviin

lainsäädännön, uusien sähköisten palvelujen ja toiminnan muu-

Verohallinto ulkoistaa tukitehtäviä silloin, kun se on kokonaistalou-

tosten vuoksi. Muutostarpeita aiheuttivat muun muassa Yle-vero

dellisesti järkevää ja toimintavarmuus voidaan taata.

ja harmaan talouden torjuntaan liittyvät järjestelmät.

Esimerkiksi paperilla palautetut veroilmoitukset on tallennettava

Osakeyhtiöiden tuloverotuksessa siirryttiin paperien käsittelystä

tietokantaan nopeasti. Tehokkuuden saavuttamiseksi Verohallinto

sähköiseen työskentelyyn, ja kaikki tarvittavat tiedot digitoitiin.

ostaa tallennuspalvelut ulkopuoliselta palvelujen tarjoajalta. Näin

Merkittävä muutos oli myös yhtenäisen euromaksualueen (SEPA)

oman henkilöstön työpanosta voidaan käyttää verotuksen asian-

käyttöönotto ja sen vaatimat muutokset Verohallinnon järjestelmiin.

tuntijuutta vaativaan työhön.

TEHOKKAAMPAA VEROTUSTYÖTÄ

Säästöön 15,8 miljoonaa euroa

Verohallinto pyrkii toimimaan tuottavasti ja taloudellisesti. Tuotta-

Verohallinnon nettomenot vuonna 2012 olivat 394,8 miljoonaa

vuutta mitataan sillä, kuinka monta suoritetta yhdellä henkilötyö-

euroa. Valtion vuoden 2012 talousarviossa ja lisätalousarvioissa

vuodella saadaan. Taloudellisuus puolestaan kertoo, kuinka paljon

toimintamenoihin oli varattu 410,6 miljoonaa euroa, joten Verohal-

yksi suorite maksaa.

linnolle kertyi säästöä 15,8 miljoonaa euroa. Vuodelle 2013 siirtyy

Vuonna 2012 Verohallinnon toiminnan tuottavuus parani 3,8

edellisiltä vuosilta määrärahaa yhteensä 49,4 miljoonaa euroa.

TOIMINTAMENOJEN RAHOITUS 2010–2012
Tuhatta euroa

2010

2011

2012

249 455

251 194

252 873

26 007

27 220

27 615

109 961

115 513

120 143

1 256

1 114

1 065

386 678

395 040

401 695

		

Menot
- palkkaukset *
- vuokrat
- muut kulutusmenot
- investoinnit
Yhteensä

Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot
- maksullinen toiminta

3 243

3 518

3 433

- muu rahoitus

2 080

2 258

3 451

5 324

5 776

6 884

Nettomenot (+) / -tulot (-)

381 355

389 265

394 811

Talousarvio

Yhteensä

395 311

398 683

410 620

Siirtomäärärahakannan muutos

13 956

9 418

15 809

Siirtomäärärahakanta 31.12.

24 151

33 569

49 378

* Kelan päivä- ja vanhempainrahat nettoutettu

TOIMINTAMENOT MENOLAJEITTAIN 2012

prosenttia ja taloudellisuus 3,3 prosenttia. Molemmat siis paranivat

Nettomenot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna nimellisarvol-

merkittävästi, mikä johtui suunniteltua pienemmästä henkilötyö-

taan 1,4 prosenttia. Henkilöstömenot kasvoivat edellisestä vuodesta

Henkilöstömenot

64,9

vuosien käytöstä ja asiakasmäärän kasvusta.

0,7 prosenttia. Henkilöstömenot kasvoivat, vaikka henkilöstön

IT-menot: systeemityö,
laitteet ja ohjelmistot

19,7

Eläkkeelle jäämisten myötä henkilöstön määrä on vähentynyt

määrä väheni. Tämä johtuu osin palkankorotuksista, mutta pääosin

yli tuhannella henkilötyövuodella vuosina 2005–2012. Samaan

virkarakenteen muutoksesta. Rutiinitehtävien määrä vähenee ja

aikaan Verohallinto on kuitenkin hoitanut uusia tehtäviä ja palvellut

lisää työntekijöitä tarvitaan entistä vaativimpiin tehtäviin, joissa

suurempia asiakasmääriä.

myös palkkataso on korkeampi.

%

Kiinteistömenot

8,1

Postitus ja painatus

3,9

Muut menot

3,4

VEROHALLINTO 2012

Verohallinnon IT-menot kasvoivat 1,4 prosenttia, ja kiinteistö-

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTIIN PANOSTETAAN

menot 2,7 prosenttia. Matkustusmenot lisääntyivät 13 prosenttia

Verohallinnon työnantajalupaus vahvistettiin helmikuussa 2012.

edellisvuodesta. Merkittävä osa kasvusta johtui työsuhdematkase-

Lupaus piirtää kuvan siitä, millainen työnantaja Verohallinto haluaa

teleistä, joiden käyttö laajeni.

olla. Lupauksia on kolme:

Toiminnan tuotot kasvoivat 19,1 prosenttia, mutta kasvusta suurin osa johtuu muilta virastoilta saaduista yhteisrahoitteisten hankkeiden osuuksista. Maksullinen toiminta oli vuoden 2011 tasolla.

1. Verohallinnossa olet avainpaikassa ja kiinni ajassa:
työsi näkyy ja vaikuttaa laajasti.
2. Verohallinnossa työskentelet nykyaikaisessa palveluorganisaatiossa, joka katsoo tulevaisuuteen.

VEROHALLINNON KUSTANNUKSET 2008–2012

3. Verohallinnossa sinuun luotetaan työntekijänä ja
Milj. euroa

sinua arvostetaan työyhteisön jäsenenä.

2008

381,8

Verohallinto käynnisti henkilöstöresurssien hallintaa koskevan HRD-

2009

377,2

ohjelman kesäkuussa 2012. Ohjelman tarkoituksena on varmistaa,

2010

380,1

että Verohallinnolla on tuloksenteon ja tavoitteiden kannalta riittävä,

2011

392,4

osaava, hyvinvoiva ja muutoskykyinen henkilöstö.

2012

397,8

Henkilöstön määrä laski
Vuonna 2012 Verohallinnon henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet
jatkoivat laskuaan suunnitelmien mukaisesti. Verohallinnossa työsKUSTANNUKSET ASIAKASRYHMITTÄIN 2012

kenteli vuoden 2012 lopussa 5 322 henkilöä, mikä on 0,8 prosenttia
%

henkilöasiakkaat
maatalouden harjoittajat

30,8
3,7

yritysasiakkaat

16,1

yhteisöasiakkaat

37,6

muut asiakkaat*

11,8

* Sisältää tietopalveluasiakkaiden palvelusta ja veronsaajien oikeudenvalvontapalveluista
aiheutuneet kustannukset, kiinteistöverotuksen, perintö- ja lahjaverotuksen kustannukset
sekä muiden pienempien verojen verottamiskustannukset.

vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstömäärä on vähentynyt
vuodesta 2008 alkaen keskimäärin 2,7 prosenttia vuodessa.
Verohallinnolle oli asetettu vuoden 2012 tavoitteeksi 5 267
henkilötyövuotta. Tavoite saavutettiin, sillä vuonna 2012 henkilötyövuosikertymä oli 5 130.
Henkilöstön ikärakenteessa on tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia. Yli 54-vuotiaiden osuus on kasvanut 33,3 prosentista 39,1 prosenttiin viimeisen viiden vuoden aikana. Vuonna
2012 yli 60-vuotiaita oli 17,4 prosenttia henkilöstöstä, kun taas alle
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HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET 2008–2012

2008

5 930
5 757

2009

5 663
5 595

2010

5 466
5 336

2011

5 367
5 229

2012

5 322
5 130
henkilöstömäärä

henkilötyövuodet
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35-vuotiaita oli 12,8 prosenttia. Verohallinnon tavoitteena onkin

ja palvelujen koulutustarjontaa tukemaan verotuksen ydintoimin-

Edellisvuoteen verrattuna tyytyväisyys johtamiseen nousi koko-

pitkällä aikavälillä tasapainottaa ikärakennetta rekrytoimalla nuoria.

taa. Yhteinen koulutustarjonta tukee yhtenäistä ja monipuolista

naisuudessaan. Erityisesti nousivat tyytyväisyys esimiehen antamaan

Samalla nykyisen henkilöstön työkyvystä täytyy pitää huolta.

osaamisen kehittämistä.

palautteeseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun esimiehen taholta.

Verohallinnon henkilöstöstä yli kolme neljäsosaa on naisia. Mies-

Koulutuksissa käytettiin yhä enemmän videoita, joita voi katsoa

Kaikkein tyytyväisimpiä työntekijät olivat mahdollisuuteen sovit-

ten ja naisten osuus henkilöstöstä on pysynyt lähes samana jo vuosia.

myös omalta työpisteeltä. Koulutuksen painopiste on siirtynyt laa-

taa yhteen työ ja yksityiselämä, työn haastavuuteen, oikeudenmu-

joista kokonaisuuksista ns. täsmäkoulutuksiin ja työssä oppimiseen.

kaiseen kohteluun työtovereiden taholta ja työpaikan varmuuteen.

Tämä näkyi opintopiirien ja verotoimistokohtaisten koulutusten

Peräti 81 prosenttia vastanneista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä

kasvavana suosiona.

työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen.

Henkilöstön osaamista kehitetään
Verohallinnon tavoitteena on parantaa henkilöstönsä osaamistasoa. Henkilöstön osaamista tuetaan muun muassa koulutuksilla,

Vuonna 2012 Verohallinnossa järjestettiin 897 koulutusta, joista

Vuoden 2005 jälkeen on eniten kehitystä tapahtunut oikeuden-

henkilökierrolla sekä muilla työssä oppimisen keinoilla. Käytössä

569 keskittyi verotukseen. Useimmat koulutukset olivat noin päivän

mukaisessa kohtelussa esimiehen taholta, työn ja yksityiselämän

on myös mentorointi, jossa kokenut työntekijä ohjaa vähemmän

kestäviä lyhytkursseja. Kouluttajavetoisia verkkokursseja Verohal-

yhteensovittamisessa sekä työnantajamaineessa.

kokenutta henkilöä.

linnossa oli 81. Monimuotokursseja eli verkko- ja lyhytkurssien

Työntekijöitä kannustetaan opiskelemaan, ja uutta korkeammin
koulutettua henkilöstöä rekrytoidaan. Vuonna 2012 korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 39,7 prosenttia henkilöstöstä. Alimman

yhdistelmiä oli 37. Kaikille avoimia itseopiskeltavia verkkokursseja
oli 71, joilla käytiin yhteensä 10 740 kertaa.

korkea-asteen tutkinnon (esim. merkonomin tutkinto) suorittaneita

Henkilöstö tyytyväinen työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen

oli 37,7 prosenttia.

Verohallinnon työtyytyväisyysindeksi on ollut vuosia hienoisessa

Vuonna 2012 Verohallinnossa kehitettiin viestinnän, hallinnon

HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA 2012

nousussa. Vuonna 2012 indeksi oli 3,44 (asteikolla 1–5).

HENKILÖSTÖN KOULUTUSJAKAUMA 2012

YKSITTÄISTEN KURSSIEN SUORITUKSIA 2010–2012
Kappaletta

Ikä, vuotta

Lukumäärä

Perusaste

4,5 %

15–24

54

Keskiaste

12,7 %

Monimuotokurssit

37,7 %

Lyhytkurssit
Kouluttajavetoiset verkkokurssit

625

Alin korkea-aste

35–44

872

Alempi korkeakouluaste

17,7 %

45–54

1 690

Ylempi korkeakouluaste

21,5 %

yli 54 v.

2 081

Tutkijakoulutus

25–34

0,5 %

2012

2010

2011

1 454

1 533

604

23 351

23 551

21 951

1 113

831

656

Lisäksi avoimilla verkkokursseilla oli vuonna 2012 yhteensä 10 740 käyntiä.
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Henkilöstölle monipuolisia etuja

millaan VYVI tehostaa työpäivää ja helpottaa viestimistä muiden

Tulevaisuudessa töitä voidaan tehdä myös muualla kuin toimis

Verohallinto tarjoaa henkilöstölleen monipuolisia etuja. Käytössä

kanssa. Palvelu saikin pilottikäyttäjiltä paljon positiivista palautetta,

tossa. Uudet tietoturvaratkaisut, kannettavat työasemat ja sähköi-

on erilaisia työaikajoustoja, joilla voi edistää työn ja vapaa-ajan

ja se otetaan laajaan käyttöön vuonna 2013.

nen verotusprosessi tuovat etätyömahdollisuuden Verohallintoon.

tasapainoa. Myös laadukas työterveyshuolto tukee työkykyä.

Tulevaisuuden työtilojen suunnittelu käynnistyi Verohallinnossa

Verohallinto tukee henkilöstöruokailua sekä tarjoaa työsuh-

syksyllä 2012. Tulevaisuuden toimistossa ei ole henkilökohtaisia

dematkalippuja, joilla voi maksaa osan työmatkoista. Liikunnan,

työhuoneita tai vanhanmallista avokonttoria. Sen sijaan toimisto

kulttuurin ja viihteen harrastamista tuetaan liikunta- ja kulttuuri-

on monitilaympäristö, jossa on erityyppisiä tiloja erilaisia tilanteita

seteleillä.

varten. Työpisteet ovat yhteisissä tiimitiloissa. Niiden lähellä on veKonseptin avulla etsitään kustannustehokkaita ratkaisuja, jotka

Vuonna 2012 Verohallinto testasi valtion uutta viestintävälinettä

sopivat tulevaisuuden tapaan tehdä työtä. Tilat myös vähentävät ener-

VYVI:ä. Palvelun avulla työntekijät voivat pitää verkkokokouksia

gian kulutusta ja toteuttavat siten Verohallinnon ympäristötavoitteita.

omalla työkoneellaan ja kirjoittaa pikaviestejä toisilleen. Parhaim-

Henkilöstö on merkittävässä roolissa konseptin kehittämistyössä.

TYÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSIA VEROHALLINNOSSA
JA KOKO VALTIONHALLINNOSSA 2012
Verohallinto

TYÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSIA VEROHALLINNOSSA VUOSINA 2008–2012

Valtio

Johtaminen

3,44

3 ,45

Työn sisältö ja haasteellisuus

3,65

3,69

Palkkaus
Kehittymisen tuki

2,92
3,29

2,85
3,18

Työilmapiiri ja yhteistyö

3,70

3,77

Työolot

3,71

3,57

Tiedonkulku

3,16

3,06

Työnantajakuva

3,44

3,25

Yhteensä

3,44

3,39

Asteikko 1–5, 1 = erittäin tyytymätön 5 = erittäin tyytyväinen

testataan vuoden 2013 aikana.

täytymispaikkoja, joissa voi käydä neuvotteluita tai soittaa puheluja.

Tulevaisuudessa työtä tehdään uudella tavalla

		

Vuonna 2012 valmistui etätyötä koskeva sisäinen ohjeistus, jota

		 2008

2009

2010*

2011*

2012*

Johtaminen		3,41

3,45

3,39

3,40

3,44

Työn sisältö ja haasteellisuus		

3,68

3,69

3,64

3,64

3,65

Palkkaus		2,89

2,98

2,91

2,92

2,92

Kehittymisen tuki		3,36

3,38

3,24

3,27

3,29

Työilmapiiri ja yhteistyö		3,65

3,68

3,69

3,69

3,70

Työolot		3,64

3,62

3,70

3,71

3,71

Tiedonkulku		3,21

3,22

3,20

3,16

3,16

Työnantajakuva		 3,4

3,39

3,41

3,44

3,44

*) Barometri uudistui vuonna 2010, joten sen jälkeiset tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa.
Asteikko 1– 5, 1 = erittäin tyytymätön 5 = erittäin tyytyväinen
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JOHTORYHMÄ OHJAA TOIMINTAA

VEROHALLINNON JOHTORYHMÄ

Verohallinnon toimintaa ohjaavat johtoryhmä, kehitysjohtoryhmä
ja neuvottelukunta. Verohallinnon johtoryhmä vastaa strategisesta
johtamisesta ja päätöksenteosta sekä toimii operatiivisen toiminnan
ylimpänä johtoryhmänä. Kehitysjohtoryhmä puolestaan päättää
Verohallinnon tietojärjestelmä- ja tietotekniikkahankkeista.
Verohallinnolla on lisäksi strategista suunnittelua tukeva neu-

pääjohtaja
Pekka Ruuhonen

ylijohtaja (ma)
Sanna Alamäki
Yritysverotusyksikkö

tietohallintojohtaja
Markku Heikura
Tietohallintoyksikkö

vottelukunta, joka pohtii Verohallinnon kehittämissuuntia ja toimin-

ylijohtaja
Heli Lähteenmäki
Henkilöverotusyksikkö

talinjoja. Neuvottelukunta käsittelee Verohallinnon keskeisimmät
suunnittelun ja seurannan asiakirjat. Siellä keskustellaan myös
Verohallinnon toimintaympäristöön vaikuttavista asioista.
Verohallinnon pääjohtaja Mirjami Laitinen jäi eläkkeelle vuoden 2012 lopussa. Syksyn 2012 hänen sijaisenaan toimi Pekka
Ruuhonen, joka aloittaa pääjohtajana vuoden 2013 alussa.

VEROHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA
• Puheenjohtaja:
Lasse Arvela, osastopäällikkö, ylijohtaja,
valtiovarainministeriö
• Pekka Ruuhonen, pääjohtaja,
Verohallinto
• Mika Jokinen, veroasiantuntija,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
• Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja,
Suomen Kuntaliitto
• Vesa Korpela, lakiasiain johtaja,
Veronmaksajain Keskusliitto ry
• Helena Pentti, ekonomisti,
Suomen Ammattijärjestöjen keskusliitto SAK ry
• Lauri Taro, neuvotteleva virkamies,
valtiovarainministeriö
• Kirsi Huhtamäki-Nasri, puheenjohtaja,
Verovirkailijain Liitto ry

ylijohtaja
Juha Lindgren
Yhteiset palvelut
-yksikkö

sisäisen tarkastuksen
johtaja
Raija Hätinen
Sisäisen
tarkastuksen
yksikkö
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johtaja
Janne Marttinen
Harmaan talouden
selvitysyksikkö
Verohallinnon
controller
Keijo Vehmas
Esikunta- ja
oikeusyksikkö

prosessiohjauksen
käyttöönottoprojektin
hankejohtaja
Tiina-Liisa Huhtanen
Yhteiset palvelut
-yksikkö

strategiajohtaja
Arto Pirinen
Esikunta- ja
oikeusyksikkö

viestintäjohtaja
Martti Lahti
Viestintäyksikkö
henkilöstöpalvelupäällikkö
Johanna Ollila
henkilöstön edustaja
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hallintojohtaja
Kari Huhtala
Hallintoyksikkö

ylijohtaja
Anita Wickström
Verotarkastusyksikkö

veroyliasiamies
Timo Räbinä
Veronsaajien
oikeudenvalvontayksikkö

Kuvasta puuttuu: ylijohtaja Jukka Kauppila, Veronkantoyksikkö
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YHTEISTYÖTÄ SIDOSRYHMIEN KANSSA
Verohallinto tekee yhteistyötä julkishallinnon, muiden viranomaisten, yksityisen sektorin ja asiakkaiden etujärjestöjen kanssa. Tavoitteena on vaihtaa tietoa ja osaamista sekä kehittää palveluja.
Yhteistyön avulla Verohallinto myös tehostaa verovalvontaa, varmistaa sujuvan maksuliikenteen ja tarjoaa parempia ennusteita
verotuloista.
Verohallinto kerää tietoja muilta
Verotus perustuu kattavien tietojen hankintaan Verohallinnon
asiakkailta ja sidosryhmiltä. Tavoitteena on, että tiedot kerätään
muilta kuin veronmaksaja-asiakkailta aina kun se on mahdollista.
Esimerkiksi henkilöverotuksessa esitäytettyyn veroilmoitukseen
kerätään tietoa pankeilta ja työnantajilta. Asiakkaiden täytyy vain
tarkistaa, että tiedot ovat oikein.
Myös verovalvonnassa Verohallinto kerää pankeilta tietoa.
Löydettyjä tietoja verrataan asiakkaiden itse antamiin tietoihin.
Tavoitteena on paljastaa verotuksessa salattuja tuloja. Tietojen keräämisen käytännön toteutus hakee vielä muotoaan. Alustavien havaintojen mukaan valvontakeinona tietojenkeruu kuitenkin tehostaa
mahdollisuuksia jäljittää esimerkiksi rakennusalan kuittikauppiaita
ja ulkomaille ns. veroparatiiseihin siirrettyjä varoja.
Tietoa annetaan muille viranomaisille
Verohallinto myös antaa tietoa muille viranomaisille. Esimerkiksi jos
asiakas ei maksa veroa maksumuistutuksenkaan jälkeen, Verohallinto lähettää veron ulosottoon. Tätä varten Verohallinto antaa tietoja
ulosottoviranomaisille. Viime vuonna ulosottoon lähetettiin 587 789
maksuerää, joihin sisältyi verojäämiä yhteensä 764 282 733 euroa.
Verohallinto tekee Valtakunnanvoudinviraston kanssa yhteis
työtä, jolla varmistetaan Verohallinnon ja ulosottolaitoksen toimintojen yhteen sopiminen.
Harmaan talouden selvitysyksikkö tutkii, ovatko yksittäiset
organisaatiot täyttäneet yhteiskunnalliset velvoitteensa. Näitä vel-

voitteidenhoitoselvityksiä tehdään muun muassa Tullille, poliisille,
Eläketurvakeskukselle, ulosottoviranomaisille ja Aluehallintovirastolle. Vuonna 2012 Harmaan talouden selvitysyksikkö teki runsaat
13 500 velvoitteidenhoitoselvitystä.
Verohallinto luovuttaa poliisille rikosilmoituksiin, tutkintaan ja
oikeudenkäynteihin liittyviä tietoja. Verohallinto tekee myös rikosilmoituksia osana harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa.
Vuonna 2012 Verohallinto teki yhteensä 470 rikosilmoitusta, mikä
oli 12 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.
Verohallinto tarjoaa tilastoja ja ennusteita
Verohallinnon tilittämät verot muodostavat suurimman osan valtion,
kuntien ja seurakuntien tuloista. Siksi täsmällinen ja nopea tieto
veroista on veronsaajille tärkeää. Veronsaajille tarkoitettuun verkkopalveluun päivitetään tiedot jokaisen veronsaajan kuukausittaisista
kausitilityksistä, valtiolle tuloutettavat määrät sekä ennakkotietoa
maksuunpannuista veroista jo kuukausia ennen verotuksen valmistumista. Palvelussa on myös tietoa verotulojen määrään vaikuttavista
tekijöistä, kuten palkka- ja eläketuloista sekä erilaisista vähennyksistä. Vastaavia tietoja on saatavilla myös kiinteistöveroista.
Valtiokonttori käyttää Verohallinnon ennusteita hyväkseen
ottaessaan lainaa ja sijoittaessaan valtion varoja. Ennustetyössä
hyödynnetään valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton kanssa tehtyä
yhteistyötä.

VEROHALLINNON TEKEMÄT RIKOSILMOITUKSET 2008–2012
Kappaletta

2008

548

2009

588

2010

393

2011

418

2012

470

Harmaan talouden selvitysyksikkö tuottaa ja jakaa tietoa harmaasta taloudesta. Yksikkö laatii selvityksiä harmaan talouden
ilmiöistä. Vuonna 2012 yksikössä valmistui 56 selvitystä, katsausta
ja lausuntoa.
Kausijulkaisuja valmistuu vuosittain kaksi. Vuonna 2012 esiteltiin muun muassa harmaan talouden yhtä keskeistä riskialuetta,
ulkomaisen yritystoiminnan verotusta.
Vuonna 2012 Verohallinto lisäsi myös verkkosivuillaan julkaistavien tilastojen määrää. Aiemmin paperille painetun julkaisun
keskeisimmät taulukot julkaistiin Vero.fi-sivuilla.
Sujuvat maksut Verohallinnon ja pankkien välillä
Verohallinto tekee yhteistyötä pankkien, Finanssialan keskusliiton
ja maksuoperaattoreiden kanssa. Yhteistyöllä varmistetaan sujuva
ja automatisoitu maksuliikenne Verohallinnon ja pankkien välillä.
Maksuliikenteessä käytetään standardoituja menettelyjä. Yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) myötä kansalliset maksustandardit
ovat korvautuneet SEPA-standardeilla.
Sidosryhmäyhteistyöllä varmistetaan myös se, että eri osapuolet saavat tiedon Verohallinnon maksuliikenteen aikataulu- ja
kehityssuunnitelmista.
Verohallinto on yksi suurimmista toimijoista valtion maksuliikenteessä. Vuonna 2012 yhteistyölle löi leimansa erityisesti se,
että valtion maksuliikenteen hoidosta vastaava päävälittäjäpankki
vaihtui joulukuussa. Muutokseen liittyi paljon yhteistä suunnittelua
sekä tili- ja järjestelmämuutoksia.
Tilitoimistojen toiveita kuunneltiin tarkemmin
Tilitoimistot hoitavat suuren osan yritysten veroasioista. Tilitoimistot
ovat siten Verohallinnolle paitsi tärkeä sidosryhmä myös merkittävä
asiakasryhmä esimerkiksi puhelinpalvelussa.
Vuonna 2012 Verohallinnossa selvitettiin tilitoimistojen tarpeita ja toiveita. Verohallinto nimesi tilitoimistokoordinaattorin, joka
vastaa toiminnan kehittämisestä. Tämän tuloksena Verohallinto
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käynnisti järjestelmällisen yhteistyön Taloushallintoliiton kanssa ja
perusti seitsemän alueellista asiakasraatia tilitoimistoille. Yhteistyön
tavoitteena on kehittää sähköisiä palveluja siten, että yritysten veroasioiden hoitaminen olisi tilitoimistoille mahdollisimman vaivatonta.
Tilitoimistojen puhelinpalvelua käsitellään sivulla 21.
Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa taloushallintoalan eri toimijat, kauppakamarit ja uusyrityskeskukset.
Yhteistyötä tehdään niin palvelujen kehittämisessä kuin asiakkaiden
ohjaamisessakin.
Verohallinto osallistuu esimerkiksi yhteistyökumppaneiden
asiakastilaisuuksiin. Jo usean vuoden ajan Verohallinto on ollut
mukana eläkevakuutusyhtiö Eteran luentokiertueella kertomassa
ajankohtaisista veroasioista palkanlaskijoille ja kirjanpitäjille. Uusyrityskeskuksilla on puolestaan tärkeä rooli Verohallinnon palvelujen
markkinoinnissa ja niiden käytön opastamisessa asiakkaille.

MALLIA JA TIETOA ULKOMAILTA
Kansainvälinen yhteistyö on Verohallinnolle tärkeä keino hankkia
tietoa, vaihtaa kokemuksia ja oppia muiden maiden parhaista
käytännöistä. Verohallinto on aktiivisesti mukana kansainvälisten
järjestöjen toiminnassa. Muiden maiden kanssa tehdään myös
käytännön yhteistyötä, kuten samanaikaisia verotarkastuksia.
Vahva perinne pohjoismaiselle yhteistyölle
Pohjoismaiden verohallinnoilla on pitkä ja vahva yhteistyöperinne. Koska pohjoismaiset verohallinnot kohtaavat monella saralla
samantapaisia haasteita ja mahdollisuuksia, yhteistyö on ollut
käytännönläheistä.
Nordisk Agenda on sopimus, jonka alle suurin osa pohjoismaisesta yhteistyöstä on järjestäytynyt. Yhteistyön tavoitteita ovat muun
muassa veromyönteisyyden edistäminen, toiminnan tehostaminen ja
palveluiden parantaminen. Tavoitteena on myös Pohjoismaiden yhteisen näkemyksen edistäminen muilla kansainvälisillä foorumeilla.
Vuonna 2012 Suomi osallistui muun muassa talousrikollisuutta

ja kansainvälistä veronkiertoa käsittelevään yhteistyöhön. Marraskuussa Norjassa järjestettiin yhteinen pohjoismainen korruptiontorjuntakonferenssi.
Verovalvontaa naapurimaiden kanssa
Vuonna 2012 Verohallinto jatkoi virolaisten yritysten verotarkastuksia yhdessä Viron verohallinnon kanssa. Prioriteettina olivat
rakennusalalla toimivat virolaiset yritykset ja työntekijät. Tarkastuksissa paljastui muun muassa puutteita palkkojen ilmoittamisessa.
Lokakuussa käynnistettiin projekti, jolla Suomen ja Viron välistä
valvontayhteistyötä ja tietojenvaihtoa tehostetaan entisestään.
Vuonna 2012 jatkettiin Suomen ja Venäjän verohallintojen tietojenvaihdon ja muun yhteistoiminnan kehittämistä. Tavoitteena on
automaattinen verotietojen vaihto Suomen ja Venäjän välillä. Lisäksi
on selvitetty mahdollisuuksia ottaa käyttöön tietojenvaihtokanava
pyynnöstä tapahtuvaa tietojenvaihtoa varten. Tavoitteena on myös
saada käynnistetyksi yhtäaikaiset verotarkastukset maiden välillä.
Viime vuonna myös viranomaisten yhteistä itäkaupan valvontahanketta jatkettiin. Hankkeen tavoitteena on valvontaan liittyvien
ongelmien löytäminen ja yhteistyön tehostaminen. Vuonna 2012
yhteistyötä tehostettiin muun muassa yhteisellä seminaarilla. Yhteistyöhön osallistuivat Verohallinnon lisäksi Tulli, poliisi, ulosottoviranomainen ja rajavartiolaitos Etelä- ja Itä-Suomen alueilta.
EU:n jäsenmaat toimivat yhdessä
Yhteistyö Euroopan unionissa on laajaa ja säännöllistä. Verohallinto
on mukana verotyöryhmissä, komiteoissa ja asiantuntijaryhmissä.
Niissä käsitellään muun muassa lainsäädännön toteuttamista ja
muutoksia, hallinnollista yhteistyötä sekä petosten torjuntaa.
EU:n Fiscalis-ohjelma rahoittaa muun muassa seminaareja,
työryhmiä ja vierailuja Euroopan maiden välillä. Kokemuksia on
hyödynnetty hallinnon kehittämisessä.
EU:n sisäkaupan valvonnassa ollaan siirtymässä vuosittain
tehtävästä syvävalvonnasta nopeampaan reagointirytmiin. Pää-
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paino on ollut harmaan talouden paljastamisessa. Vuonna 2012
maiden rajat ylittävä valvonta kasvoi olennaisesti. Tapauskohtainen
kansainvälinen tietojenvaihto EU-jäsenmaiden kesken on tärkeä
työkalu verotarkastuksissa ja muussa verovalvonnassa.
Veropetokset ovat entistä monipolvisempia ja kansainvälisempiä. Petosten tunnistaminen ja torjunta vaativat aktiivista tietojen
sekä kokemusten vaihtoa. EU:n jäsenmaat vaihtavat tietoja Eurofisc-verkoston avulla. Tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman
nopeasti toimijat, jotka käyttävät väärin kansainvälisen kaupan
verosäännöksiä. Yhteydenpidon avulla pyritään myös pitämään
jäsenmaat ajan tasalla Euroopassa havaituista veropetosilmiöistä.
Olennaisena riskialueena ovat ajoneuvoala ja energiamarkkinat,
erityisesti sähkön ja siihen läheisesti liittyvien tuotteiden kauppa.
Mukana Euroopan verohallintojen järjestössä
Verohallinto on ollut Euroopan verohallintojen yhteistyöjärjestön
IOTA:n (Intra-European Organisation of Tax Administrations) jäsen
vuodesta 2005. IOTA järjestää vuosittain lukuisia koulutustapahtumia, joihin Verohallinto on aktiivisesti osallistunut. Vuonna 2012
Suomi valittiin ensimmäistä kertaa IOTA:n hallinnollisen elimen
Executive Councilin jäseneksi. Lisää IOTA:sta sivulla 36.
Yhteisiä toimintalinjoja OECD:ltä
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n (Organisation
for Economic Co-operation and Development) piirissä toimii useita
yhteistyöryhmiä, jotka tuottavat tilastoja, vertailutietoja, selvityksiä
ja suosituksia verotuksen yhteisiksi toimintalinjoiksi.
Vuonna 2012 Suomessa tehtiin tarkastus, jossa arvioitiin kansainvälisen tietojenvaihdon edellytyksiä, kuten läpinäkyvyyttä ja
kansainvälistä yhteistoimintaa. Suomi sai tarkastajilta erittäin hyvää
palautetta.
OECD:n toiminnassa on kiinnitetty runsaasti huomiota harmaan
talouden torjuntaan. Sen osana korruption vastaiseen toimintaan
on eri maissa suunnattu yhä enemmän resursseja.
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VEROHALLINTO VAHVISTI ROOLIAAN KANSAINVÄLISILLÄ FOORUMEILLA
Vuonna 2012 Verohallinto otti merkittävän askeleen verotuksen
kansainvälisellä kentällä. Suomi valittiin ensimmäistä kertaa
Euroopan verohallintojen järjestön IOTA:n hallinnollisen elimen
Executive Councilin jäseneksi.

”Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää, sillä monet kehitystrendit ovat

Ulkomaisista kokemuksista ja henkilökohtaisista kontakteista

yhteisiä useiden maiden verohallinnoissa. Esimerkiksi veroriskien

on hyötyä Suomen verotuksen kehittämisessä. Suomella on vain

hallinnan ja sähköisten palvelujen kehittäminen ovat pinnalla

yksi verohallinto, joten ulkopuoliset verotuksen ”kollegat” löytyvät

muuallakin.

muista maista.

IOTA:lla (Intra-European Organisation of Tax Administrations)

Verohallinnolla on kansainvälisessä toiminnassa vielä paljon

on 46 jäsenmaata pääosin Euroopasta. Järjestön tavoitteena on

tekemistä. Tavoitteemme on vahvistaa globaalia osaamistamme ja

parantaa jäsenvaltioiden verohallintojen toimintaa. Jaamme jär-

osallistumistamme edelleen. Suomelta onkin kysytty kiinnostusta

jestön tilaisuuksissa ja julkaisuissa kokemuksiamme, tietojamme

IOTA:n puheenjohtajamaaksi tulevaisuudessa.”

ja parhaita käytäntöjämme.
Executive Councilin kautta Suomi pääsee vaikuttamaan IOTA:n
toimintaan, kuten uuden strategian toteuttamiseen. Pidämme
edelleen esillä erityisesti suurten yritysten verotukseen ja siirtohinnoitteluun liittyviä kysymyksiä. Myös kansainvälisen tietojenvaihdon
edistäminen ja verotuksen reaaliaikaisuus kiinnostavat meitä niin
IOTA:ssa kuin muillakin foorumeilla.
Executive Councilin jäsenyys kestää vuoden kerrallaan. Suomi
tuo IOTA:ssa pöytään myös pohjoismaisessa yhteistyössä nousseita
ajatuksia. Muita jäseniä ovat Ranska, Slovenia, Saksa, Italia, Irlanti,
Britannia ja Liettua. Puheenjohtajamaana on Sveitsi.

JUHA LINDGREN
ylijohtaja

JUHA LINDGREN, ylijohtaja
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”

Kansainvälinen
osaamisemme lisääntyy.”
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