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Uskottava valvonta vaikuttaa veronmaksumyönteisyyteen eli
asiakkaiden lainkuuliaisuuteen ja haluun hoitaa verovelvoit
teensa. Suomalaiselle kulttuurille on ominaista, että lähes kaikki
veronmaksajat hoitavat verovelvoitteensa moitteettomasti. Val
vontatoimenpiteillä kuitenkin varmistetaan, että velvoitteensa
hoitamatta jättävätkin saadaan verotuksen piiriin.
Valvonnassa on käytössä useita keinoja, jotka ulottuvat ver
tailutietojen keräämisestä verotarkastuksiin. Pääosa veroval
vonnasta tehdään verotuksen yhteydessä yhdistelemällä ja ver
tailemalla asiakkaan itsensä antamia tietoja sekä eri lähteistä
saatavia verotukseen vaikuttavia tietoja. Vuosittain tämän val
vonnan osuuden perusteella maksuunpantujen verojen määrä
on ollut noin 1,7–2 miljardia euroa.

Verotulojen turvaamisesta käydyssä julkisessa keskustelussa
korostui harmaa talous. Verohallinto panosti harmaan talouden
torjuntaan myös vuonna 2010. Esimerkiksi verotarkastusyksi
köiden tarkastustyöajasta käytettiin kolmannes harmaan talou
den kohteisiin. Harmaan talouden torjuntaan kytkeytyvä Raksa
hanke jatkui edelleen vuonna 2010. Sen puitteissa tarkastettiin
748 rakennusalan yritystä. Harmaata taloutta näistä löytyi noin
30 prosentista. Kaikilla toimialoilla yhteensä harmaata taloutta
löytyi 3 552 tarkastetusta yrityksestä 719 tapauksessa. Verome
netyksinä tämä oli yhteensä 70 miljoonaa euroa.
Kansainväliset verotuskysymykset lisääntyvät jatkuvasti.
Vuonna 2010 kansainvälinen ulottuvuus näkyi muun muassa
ulkomaisen työvoiman valvonnassa ja yksityishenkilöiden pää
omatulojen verovalvontaprojektissa, joka pureutui muun muassa
ulkomaisten sijoitusten valvontaan. Olkiluodon ydinvoimalan työ
maalla taas saatiin hyviä tuloksia opastamalla ja valvomalla ulko
maisen työvoiman verotusta.
Kokonaishyödyn kannalta on kuitenkin tärkeintä vaikuttaa eri
laisin – ei vain harmaan talouden torjuntaan liittyvin – toimin sii
hen, että saamatta jäävien verotulojen määrän kasvu taittuu ja
verovaje pienenee.

”Kokonaishyödyn kannalta
on tärkeintä vaikuttaa
erilaisin toimin siihen, että
verovaje pienenee.”

hallinnossa ja Verohallinnon palveluihin. Myös yritysasiakkaiden
tyytyväisyys on hyvällä tasolla. Tosin erittäin tyytyväisten osuus
on pienempi kuin henkilöasiakkaiden joukossa.
Tyytyväisyys heijastui myös palvelujen käyttäjämääriin. Koti
taloudet löysivät uudistetun Palkka.fi palvelun, jonka käyttäjien
määrä kaksinkertaistui. Verokorteista tehtiin joka kolmas ver
kossa. Suomen käytetyimpiin sivustoihin kuuluvan Vero.fi:n
uudistushanke jatkui käyttöönoton valmistelulla. Verohallin
nossa pilotoitiin myös sosiaalista mediaa (Suomi24:n keskuste
lupalstaa) ohjauksen ja neuvonnan välineenä; kokeilua jatketaan
vuonna 2011.
Tuottavasti ja taloudellisesti

Vuonna 2010 verojäämän (maksamatta jääneiden verojen)
kasvu saatiinkin hidastumaan. Lisäksi talouskriisin vaivaamaa
vuotta 2009 luonnehtinut verotulojen huomattava pienenemi
nen jäi vain sen vuoden ilmiöksi. Vuonna 2010 verokertymä
kasvoi noin yhdellä miljardilla.
asiakasta vaivaamatta
Veronmaksumyönteisyyteen vaikuttaa olennaisesti myös menet
telyjen helppous ja palvelujen käyttäjälähtöisyys, joihin Vero
hallinto on pitkään panostanut. Vuoden 2010 alussa käyttöön
otettu verotili muutti ns. omaaloitteisten verojen, kuten arvon
lisäveron ja työnantajasuoritusten, ilmoittamista ja maksamista.
Verotilin verkkopalvelun avulla voi muun muassa seurata oman
verotilinsä saldoa ja tilitapahtumia sekä antaa vaadittavat ilmoi
tukset. Verotilin käyttöönotto onnistui alun kangertelusta huo
limatta kohtuullisesti, ja vuoden lopussa verotili oli käytössä jo
yli 510 000 asiakkaalla.
Verohallinnon sähköiset palvelut saivat hyvää palautetta.
Vuoden 2010 asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan henki
löasiakkaat ovat kauttaaltaan varsin tyytyväisiä asiointiin Vero

Verohallinto on viime vuosina tehostanut toimintaansa. Vuosina
2007–2010 on vähennetty lähes 730 henkilötyövuotta, vaikka
samaan aikaan Verohallinnolle on tullut uusia tehtäviä ja asiak
kaiden määrä on kasvanut. Tuottavuutta ja taloudellisuutta ovat
edesauttaneet toimintojen sähköistäminen ja prosessien auto
matisointi.
Henkilöstön määrän vähentämisestä huolimatta Verohallin
nossa on onnistuttu säilyttämään verovalvonnan ja palvelujen
taso. Tämän kehityssuunnan varmistaminen tulevaisuudessa
kin edellyttää automaation osuuden lisäämistä valvonnassa ja
valvontaresurssien oikeaa kohdennusta. Vuonna 2010 valvon
taa vahvistettiin riskien arviointiin ja analyysitoimintoon perus
tuen. Samalla ryhdyttiin siirtämään painopistettä jälkikäteisval
vonnasta ennakoivaan ohjaukseen ja reaaliaikaiseen valvontaan.
Verohallinto myös uudisti organisaatiotaan. Päätoiminnot
organisoitiin valtakunnallisten, asiakasryhmittäin järjestettyjen
yksikköjen ympärille. Valtakunnalliset yksiköt helpottavat Vero
hallinnon prosessien ja toiminnan kehittämistä sekä asiakkaiden
kohdennettua palvelua. Organisaatiomuutos myös tukee yhte
näisiä, asiakasryhmittelyihin perustuvia valtakunnallisia toiminta

malleja. Se helpottaa yhteistyötä toimialojen sisällä ja niiden välillä
sekä tehostaa resurssien käyttöä ja osaamisen hyödyntämistä.
uudistumiskykyisesti
Verohallinto jatkoi vuonna 2010 WWF:n (Maailman luonnon
säätiö) Green Office ohjelman toteutusta, jonka tavoitteena on
organisaation ympäristökuormituksen vähentäminen ja ilmaston
muutoksen hidastaminen. Valitut toimenpiteet olivat niin tulok
sellisia, että WWF luovutti Verohallinnolle Green Office merkin
käyttöoikeuden.
Verohallinnon henkilöstöpolitiikalle merkittäviä haasteita ovat
asettaneet tuottavuustavoitteet, pienten yksikköjen sulkemiset,
uusi valtakunnallinen toimintamalli ja organisaatiomuutos. Vero
hallinnon työtyytyväisyyden mittaus (VMBaro) viittaa kuitenkin
siihen, että henkilöstön hyvinvoinnista on onnistuttu pitämään
huolta. Vastaajista 65 prosenttia oli erittäin tyytyväisiä tai tyy
tyväisiä työoloihinsa, työilmapiiriin ja yhteistyömahdollisuuksiin
Verohallinnossa. Tulosten perusteella selkeää kehitystä on tapah
tunut mm. esimiestyössä, mahdollisuuksissa sovittaa yhteen työ
ja perheelämä sekä Verohallinnon työnantajakuvassa.
Nämä ovat merkittäviä tekijöitä. Verohallinnon kaltaisen
asiantuntijaorganisaation keskeisin pääoma on henkilöstön osaa
minen. Ilman pätevää, motivoitunutta ja idearikasta henkilökun
taa Verohallinto ei voisi turvata verotuloja suomalaiselle yhteis
kunnalle.
Verohallinto on hyvä työpaikka. Kiitos siitä kuuluu henkilös
tölle ja heidän ohellaan luottamushenkilöille sekä Verohallinnon
yhteistyökumppaneille ja asiakkaille.

Mirjami Laitinen
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Turvaamme verOTulOjeN kerTymiseN
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Verohallinto
yhteiskunnan
varojen kerääjänä

Verohallinnon keräämien verotulojen vähentyminen jäi yhden

Verotulojen bruttokertymät 2006–2010, miljoonaa euroa

vuoden mittaiseksi, joskin vuoden 2009 taantumaa edeltävälle
tasolle on vielä matkaa. Kertymän kasvu vaikutti eri veronsaaja

2006

ryhmiin eri tavoin. Suurimpia hyötyjiä kasvaneesta verotulo

2007

59 786

kertymästä olivat kunnat. Valtion saama kertymä sen sijaan pie

2008

63 554

neni edelleen, mikä johtui lähinnä veroperusteiden muutoksista.

2009

57 453

Talouden muutokset näkyivät verolajeista nopeimmin yhteisö

2010

58 513

55 495

verossa, ja sen tilitykset lisääntyivätkin yli 600 miljoonaa euroa.
Poistamme ja pienennämme verotulojen kertymisen riskejä
vaikuttamalla asiakkaisiin, jotta mahdollisimman harva

Talouskriisin hellittäminen näkyi verotulojen
kertymissä

jättää veronsa maksamatta. Ohjaamme asiakkaitamme

Bruttokertymät kertovat Verohallinnon pankkitileille tulleiden

Arvonlisäveron bruttokertymä kasvoi 20,6 miljardiin euroon,

ennakkoon, tarjoamme heille hyvää palvelua ja

eurojen määrän. Vuonna 2010 otettiin käyttöön verotilimenet

mikä oli 1,3 miljardia enemmän kuin edellisvuonna. Kertymän

huolehdimme verotuksen yhdenmukaisuudesta.

tely. Se vaikutti bruttokertymään, koska asiakkaat voivat nyt

muutokset ovat perinteisesti seuranneet melko tarkasti yksi

Näin edistämme veronmaksumyönteistä suhtautumista.

oma-aloitteisesti vähentää negatiivisen arvonlisäveron muista

tyisen kulutuksen kehitystä. Viime vuonna kertymä kuitenkin

Ne asiakkaat, jotka jättävät velvoitteensa hoitamatta,

verotilimenettelyyn kuuluvista veroista. Aiemmin negatiivinen

taloustilanteen kohenemisen myötä lisääntyi enemmän kuin

joutuvat todennäköisemmin valvontatoimien kohteeksi.

arvonlisävero siirtyi vähennettäväksi myöhempinä kuukausina,

yksityismenot kasvoivat.

tai tietyin ehdoin se palautettiin asiakkaalle. Arvonlisäveron

Arvonlisäverokantojen muutokset tulivat voimaan heinä

negatiivisuus ei siksi aiemmin vähentänyt esimerkiksi makset

kuun alussa. Hallituksen esityksessä arvioitiin, että muutokset

tavia työnantajasuorituksia eli ennakonpidätyksiä ja työnanta

aiheuttivat laskennallisesti noin 133 miljoonan euron lisäyksen

jan sosiaaliturvamaksuja.

vuodelle 2010. Sen vaikutus Verohallinnon kertymiin on puolen

Tämän menettelymuutoksen vuoksi tilastointi ei ole enää

vuoden ajalta 50 miljoonan euron suuruusluokkaa.

suoraan vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa, jos

Työnantajasuorituksia maksettiin 25,6 miljardia euroa, mikä

tarkastellaan ainoastaan pankkitileille tullutta rahaa. Ero enti

oli 0,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vähene

seen on suuri: aiemmalla tilastointitavalla tarkasteltuna brutto

miseen vaikutti erityisesti sosiaaliturvamaksujen kertymä, joka

kertymä on vähentynyt lähes 1,3 miljardia euroa. Vertailukelpoi

aleni kansaneläkemaksun poistamisen vuoksi peräti 22,9 pro

nen bruttokertymä, jossa edellä mainittu muutos huomioidaan,

senttia. Ennakonpidätykset kasvoivat 1,6 prosenttia, mikä vas

on kuitenkin kasvanut miljardi euroa (1,8 %).

tasi melko tarkasti palkkasumman kasvua, joka oli vuoden
2010 tammi–marraskuussa 1,7 prosenttia.
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Maksuunpantujen verojen kertymä vuonna 2010 oli 8,9 mil

Verotulojen tilitykset 2006–2010, miljoonaa euroa

Tilitykset veronsaajille kasvoivat

jardia euroa. Kertymä oli noin 600 miljoonaa pienempi kuin

Vuonna 2010 veronsaajille tilitettiin kertyneitä verovaroja

2006

43 693

edellisenä vuonna. Kertymän pienenemiseen vaikutti osittain

yhteensä 45,5 miljardia euroa. Edellisvuonna tilitykset vähenivät

2007

46 836

se, että maksuunpannut arvonlisäverot ja ennakonpidätykset

lähes seitsemän prosenttia, mutta nyt summa kasvoi 327 mil

2008

48 487

tilastoitiin omalle verolajilleen, ei enää maksuunpantuihin veroi

joonaa euroa (0,7 %).

2009

45 136

hin. Myös jäämäperinnän kertymän väheneminen vaikutti mak

2010

45 463

suunpantujen verojen kokonaiskertymään.

Valtion osuus tilityksistä oli 22,5 miljardia euroa, 300 mil
joonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Valtion kerty
män pienenemistä selittää paljolti tuloveroasteikon sekä mui

		

%

milj. euroa

Valtio

49,9

22 517

Kunnat

40,4

18 350

2,1

968

Kela

7,9

3 598

Metsänhoitoyhd.

0,1

30

Seurakunnat

Veronsaaja
Valtio

milj. euroa

Muutos (%)

22 517

-1,3

ja pääomatuloverojen kertymän vähennys oli niin mittava, ettei
lisäys yhteisöveron tuotossa ja arvonlisäverokertymässä riittänyt
täysin kattamaan sitä.

6 533	-10,3

yhteisövero

2 756

+15,7

370 miljoonaa euroa lähes 2,8 miljardiin euroon. Prosentuaali

11 035

+2,8

nen kasvu oli peräti 15,7 prosenttia. Valtion yhteisöverokerty

2 192	-9,4

mää tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava, että valtion jako-

arvonlisävero
muut valtion verot

kunnallisvero
yhteisövero
kiinteistövero
Seurakunnat

Yhteisöverokertymä nousi vuoden 2009 aallonpohjasta

18 350

+4,2

osuutta koko yhteisöverokertymästä on verovuosien 2009–2011

15 768

+2,2

ajaksi pienennetty 10 prosenttiyksikköä.

1 413

+18,0

1 169

+20,0

968

0,0

Arvonlisäveron tuotto kasvoi yli 300 miljoonaa euroa, noin
yhteentoista miljardiin euroon. Myös arvonlisäveron palautuk
set lisääntyivät miljardi euroa, 9,6 miljardiin euroon. Palautusten
kasvu heijastaa vientikauppaa, joka Tullihallituksen ennakkotie

kirkollisvero

855	-2,0

yhteisövero

113

+18,1

Kunnille tilitettiin verovaroja yhteensä 18,4 miljardia euroa,

3 598

-3,2

mikä oli lähes 750 miljoonaa euroa (4,2 prosenttia) enemmän

vakuutetun maksut

1 979

+21,9

kuin edellisenä vuonna. Kunnille tilitetyt summat kasvoivat kai

työnantajan sotu-maksu

1 619

-22,6

kissa verolajeissa. Euromääräisesti eniten lisäystä oli kunnallis

30

+6,5

veroissa: niiden määrä kasvoi 336 miljoonaa euroa. Myös

45 463

+0,7

Kela

Metsänhoitomaksut
Verot ja maksut yhteensä
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pääomatuloverot vähenivät noin 750 miljoonaa euroa. Ansio-

ansio- ja pääomatulovero + lähdevero

Kunnat

6

den veroperusteiden lieventäminen. Valtion saamat ansio- ja

Tilitykset veronsaajille 2010

VERONSAAIEN OSUUDET NETTOKERTYMÄSTÄ 2010

tojen mukaan kasvoi tammi-marraskuussa noin 15 prosenttia.

yhteisöverossa oli 216 miljoonan euron lisäys. Kiinteistöverojen

tilitykset kasvoivat 195 miljoonaa euroa. Suhteellinen lisäys oli

Veronpalautusten kokonaismäärässä ei muutoksia

peräti 20 prosenttia.

Verohallinto palauttaa asiakkaille lähes neljäsosan Verohallinnon

Kunnallisverojen kasvu oli loppuvuoden ansiota, sillä alku

pankkitileille kertyneistä veroista ja maksuista. Kappalemääräi

vuodesta kunnallisveron tilitettävät määrät olivat reilusti mii

sesti eniten maksetaan takaisin henkilöasiakkaiden ennakon

nuksella. Esimerkiksi tammi-maaliskuun muutos edellisvuoden

palautuksia, euromääräisesti arvonlisäveroja.

vastaavaan ajankohtaan oli -5,5 prosenttia. Jälkimmäisen vuosi

Vuonna 2010 veronpalautusten yhteismäärä pysyi käytän

puoliskon kuukausikohtaiset kasvuluvut olivatkin 5, 6 ja jopa

nössä ennallaan: kasvua edellisvuodesta oli ainoastaan 0,6 pro

yli 7 prosenttia. Muutoksissa näkyy työttömien määrän muutos.

senttia. Palautusten kokonaismäärä oli 13,1 miljardia euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan tammikuussa

Erityisesti yritystoimintaan liittyvissä veroissa tapahtui

työttömiä oli 50 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammi

kuitenkin suurehkoja verolajien välisiä muutoksia. Yhteisöjen

kuussa, mutta joulukuussa työttömiä taas oli 31 000 vähem

ennakkoverojen palautukset, jotka olivat vuonna 2009 ennä

män kuin vuotta aiemmin.

VeroJEN PALAUTUKSET 2006–2010
		

milj. euroa

kpl

2006

11 888

4 539 274

2007

12 993

3 902 254

2008

15 241

4 079 984

2009

13 047

4 076 879

2010

13 128

4 384 908

tyksellisesti lähes 1,6 miljardia euroa, palautuivat tavanomai

Suurin henkilöasiakkaita koskeva palautuslaji ovat ennakon

Kiinteistöveron kasvun syynä oli kiinteistöveroprosenttien

selle tasolleen noin 700 miljoonaan euroon. Pudotusta oli peräti

palautukset, joita maksettiin vuoden aikana noin 2,2 miljardia

nousu. Esimerkiksi vakituisten asuinrakennusten vähimmäis

54 prosenttia eli 850 miljoonaa euroa. Palautusten vähenemi

euroa lähes 3,4 miljoonalle asiakkaalle. Euromäärä pysyi käy

veroprosentti nousi edellisvuoden 0,22 prosentista 0,32 pro

nen heijastui myös veronsaajille tilitettävään määrään.

tännössä vuoden 2009 tasolla, kasvua oli ainoastaan 0,4 pro

senttiin ja enimmäisprosentti 0,50 prosentista 0,75 prosenttiin.

Yhteisöjen ennakonpalautukset maksetaan noin 11 kuu

Vakituisten asuinrakennusten verotuotto kasvoikin lähes 29 pro

kautta tilikauden päättymisen jälkeen. Vuonna 2010 ennakon

senttia eli noin 80 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen verotusarvot

palautuksia palautettiin yhteisöille 470 miljoonaa euroa eli 60 mil

eivät muuttuneet merkittävästi.

joonaa euroa edellisvuotta vähemmän.

Seurakunnille tilitettiin verovaroja yhteensä 968 miljoonaa

Verolajeittain tarkasteltuna arvonlisäveron palautukset

euroa. Määrä on käytännössä sama kuin vuonna 2009. Kirkol

muodostavat suurimman osan palautuksista. Arvonlisäveron

lisveron tuotto väheni 2,0 prosenttia, mutta yhteisöveron tuotto

bruttokertymästä palautetaan tyypillisesti lähes puolet. Arvon

kasvoi saman verran.

lisäverojen palautukset kasvoivat miljardi euroa 9,6 miljardiin

Kansaneläkelaitokselle tilitettiin veronluonteisia maksuja

(11,7 %). Myös arvonlisäverojen palautusmäärän kasvu kertoo

3,6 miljardia euroa, mikä oli noin 120 miljoonaa euroa vähem

piristyneestä yritystoiminnasta, eritoten parantuneesta vien

män kuin edellisenä vuonna. Työnantajan sosiaaliturvamaksut

nistä, sillä vientiä harjoittavat yritykset saavat verollisiin han

vähentyivät 474 miljoonalla eurolla lähinnä kansaneläkemaksun

kintoihinsa sisältyvän arvonlisäveron palautuksena. Vertailukel

poistumisen vuoksi. Vakuutetun sairausvakuutusmaksujen tili

poisuuden vuoksi myös negatiiviset arvonlisäverot on tilastoitu

tykset puolestaan lisääntyivät 355 miljoonaa euroa.

palautuksiksi, vaikka asiakkaat ovatkin verotilimenettelyn myötä

senttia. Vastaavasti 692 000 henkilölle määrättiin jäännösveroja
noin 856 miljoonan euron edestä.

vähentäneet osan niistä suoraan muista kausiveroilmoituksella
ilmoitettavista veroista.
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Veronsaajaryhmien antamat kouluarvosanat
Verohallinnon palveluille
Kunnat

8,3

Seurakunnat

8,1

Metsänhoitoyhd.

8,0

Sidosryhmät

8,5

Kaikki

8,2

VEROJÄÄMÄT VEROLAJEITTAIN 2010
		

%

milj. euroa

Tuloverot ja
niiden ennakot

39,1

1 419

Arvonlisäverot

39,0

1 413

Muut verot

1,6

Vuonna 2010 tehtiin neljättä kertaa veronsaajien asiakastyy

Maksamatta jääneitä veroja eli verojäämiä oli vuoden 2010

tyväisyystutkimus, jossa selvitettiin veronsaajien tyytyväisyyttä

lopussa 3,6 miljardia euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna lisä

Verohallinnon tarjoamaan palveluun. Tutkimus tehtiin puhelin

ystä oli 1,4 prosenttia eli 52 miljoonaa euroa. Verojäämien kasvu

haastatteluna. Tutkimukseen vastasi 443 veronsaajaa, joten sii

on selvästi hidastunut. Jäännösveron ja ennakkoveron verojää

hen osallistui yli puolet veronsaajista.

mät vähentyivät 28 miljoonaa euroa. Arvonlisäveron verojäämät

Erityisen tyytyväisiä veronsaajat olivat 2009 julkaistuun
Veronsaajien verkkopalveluun sekä veronsaajatilitysten oikeelli

kasvoivat puolestaan 46 miljoonaa euroa ja ennakonpidätysten
sekä sosiaaliturvamaksujen verojäämät 33 miljoonaa euroa.

suuteen. Molemmat saivat kouluarvosanaksi 8,4. Eniten kehitet

Verojäämistä 31 prosenttia oli henkilöasiakkailta mak

tävää katsottiin olevan tiedottamisessa, joka sai arvosanan 7,7.

samatta jääneitä veroja. Näistä suurin osa oli jäännösveroja,

Puhelinpalvelu ja Verohallinnon koulutustilaisuudet saivat arvo

yhteensä 710 miljoonaa euroa. Yritys- ja yhteisöasiakkaiden

sanan 8,0. Kokonaisarvosanaksi annettiin 8,2, mikä on julkis

maksamatta jääneistä veroista kaksi kolmasosaa oli arvonlisä

hallinnolle hyvä arvosana. Arvosana pysyi samalla tasolla kuin

veroja ja työnantajasuorituksia. Tämä oli yhteensä 1 791 mil

viimeksi tehdyssä tutkimuksessa vuonna 2007.

joonaa euroa.
Vuonna 2010 verojäämiä kerättiin kaikkiaan 1 300 miljoo

tyytyväisiä 15 prosenttia ja tyytyväisiä 79 prosenttia. Ei kovin

naa euroa, mikä on 176 miljoonaa euroa vähemmän kuin edel

737

tyytyväisiä oli viisi prosenttia ja tyytymättömiä vain yksi pro

lisvuonna. Verohallinnon omilla toimilla kerättiin 1 008 miljoonaa

59

sentti. Erittäin tyytymättömäksi tunnustautui alle prosentti vas

euroa, mikä oli 78 prosenttia kaikista maksetuista verojäämistä.

taajista.

Ulosottolaitoksen kautta kertyi 292 miljoonaa euroa.

VEROJÄÄMIEN KEHITYS 2006–2010, miljoonaa euroa

Arvosanojen perusteella saadaan yleistä tietoa tyytyväisyy

Vuoden 2010 aikana tehtiin 26 886 veroihin liittyvää maksu-

den tasosta, mutta palveluiden kehittämisen kannalta suurin

järjestelyä. Maksujärjestelyt koskivat yhteensä 203 miljoonan

anti tulee eri aiheista kerätyistä avoimista palautteista. Palaut

euron summaa. Maksujärjestelyillä kertyi 150 miljoonaa euroa,

3 093

teissa korostuivat tiedottaminen ajankohtaisista asioista ja muu

mikä on yhtä paljon kuin edellisenä vuonna.

2007

3 076

toksista sekä halu tietää lisää tilittämisen perusteista ja esimer

2008

3 166

kiksi siitä, miten verotuskustannukset muodostuvat. Tulosten

2009

3 575

avulla veronsaajapalveluita voidaan jatkossa suunnata niihin asi

2010

3 627

oihin, jotka vaativat eniten kehittämistä.

2006

8

Verojäämiä oli vuoden 2010 lopussa 3,6 miljardia euroa

Tyytyväinen/ei tyytyväinen-asteikolla vastaajista oli erittäin

Ennakonpidätykset ja
sosiaaliturvamaksut 20,3

Veronsaajien tyytyväisyys hyvällä tasolla
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Hallinto-oikeuksiin saapuneET TULO- JA ARVONLISÄVEROTUSTA
KOSKEVAT VEROVALITUKSET 2007–2010, kappaletta

Tietojen keruuta kehitetään jatkuvasti suuntaan, joka pal

VALVONNASSA TEHDYT MUUTOKSET, miljoonaa euroa

velisi asiakasta paremmin. Vuonna 2010 esitäytetyllä veroilmoi

Verovuosi Verovuosi

tuksella olivat valmiina ensi kertaa myös asiakkaiden Ruotsista

Verotuksessa tehdyt muutokset

2 526

2008

saamat eläkkeet. Parannus koski 40 000 suomalaista. Arvo

2 379

Yhteisöt

2009

paperimyynnit laskettiin valmiiksi lähes 400 000 asiakkaalle.

2 689

2010

2 095

2007

Verotustyön laatua voidaan mitata muun muassa hallinto-oikeuksiin päätyneiden veroasioiden määrällä. Vuonna 2010 hallinto-oikeuksiin saapui 1 718 tuloverotusta koske
vaa ja 377 arvonlisäverotusta koskevaa asiaa.

Yhteisöverotuksessa kohti sähköisyyttä
Yritysasiakkaat antavat edelleen itse veroilmoituksen, jonka
pohjalta Verohallinto toimittaa verotuksen. Myös yritysasiakkaan
verotukseen saadaan sivullisilmoittajilta vertailutietoja, joita käy
tetään verotuspäätöstä tehtäessä.
Yhteisöjen tuloveroilmoitusten käsittely on muuttumassa

Automaattisia toimintoja ja tapauskohtaista
valvontaa

tuloihin lisätty
tuloista vähennetty

Verovuosi

2007

2008

2009

680

653

903

1 216

54

79

172

114

11

14

35

33

0,4

1,2

0,8

0,6

51

65

69

54

4

5

5

4

33

34

37

32

3

4

4

5

241

268

294

258

15

42

23

13

Elinkeinoyhtymät
tuloihin lisätty
tuloista vähennetty
Elinkeinonharjoittajat
tuloihin lisätty

paperittomaksi prosessiksi. Sähköisesti annetut ilmoitukset ovat

tuloista vähennetty

nopeasti perillä ja virheettömämmin täytettyjä kuin paperilla

Maataloudenharjoittajat

annetut ilmoitukset. Sähköisen veroilmoituksen tiedot tarkaste

Verovuosi

2006

tuloihin lisätty

Toimintojen automatisoinnilla ja valikoinnilla resurssit voidaan

taan automaattisesti, ja asiakas saa virheilmoituksen mahdolli

kohdistaa niihin asioihin, joissa ne parhaiten edistävät verotuk

sista puutteista tai täyttövirheistä. Ilmoituksen voi lähettää, kun

sen oikeellisuutta ja verotulojen kertymistä.

virheet on korjattu.

Henkilöverotus entistä valmiimpana esitäytetyllä
veroilmoituksella

Valvontaa tietoja yhdistelemällä ja vertailemalla

Henkilöverotus valmistuu pitkälti niiden tietojen pohjalta, jotka

vertailemalla asiakkaan itsensä antamia tietoja sekä eri lähteistä

luovutusvoittoa lisätty

86

119

45

45

Verohallinto kerää sähköisesti sivullisilmoittajilta, kuten työn

saatavia verotukseen vaikuttavia tietoja.

luovutusvoittoa vähennetty

12

14

8

4

Verotuksen yhteydessä tehdään verovalvontaa yhdistelemällä ja

antajilta ja pankeilta. Työnantajat huolehtivat verojen maksusta

Kaikki tapaukset tutkitaan verotuksen valvontavaiheessa

tekemällä työntekijöiden palkoista ennakonpidätykset ja tilittä

koneellisesti. Jos veroilmoitus annetaan säädetyssä ajassa eikä

mällä ne Verohallinnolle.

se sisällä täyttövirheitä, puutteellisia tietoja tai ristiriitaisuuksia,

Verohallinto lähettää henkilöasiakkaille esitäytetyn veroil

asiakas saa verotuspäätöksen automaattisesti. Osa ilmoituksista

moituksen, joka perustuu sivullisilmoittajilta saatuihin tietoihin.

poimiutuu valtakunnallisten valikointikriteerien mukaan virkaili

Asiakkaat tarkistavat tietojen oikeellisuuden ja tekevät niihin tar

jan käsittelyyn. Virkailija käsittelee tällaiset veroilmoitukset ja

vittavat muutokset.

pyytää tarvittaessa asiakkaalta lisäselvityksiä.

tuloista vähennetty
Palkan- ja eläkkeensaajat
tuloihin lisätty
tuloista vähennetty

Arvopaperikauppa (luonnolliset henkilöt)

Valvonnan perusteella Verohallinto voi tehdä lisäyksiä ja vähennyksiä asiakkaan
verotettavaan tuloon. Muutokset voivat johtua esimerkiksi siitä, että Verohallinto
saa tulotietoja, jotka poikkeavat asiakkaan omasta ilmoituksesta. Luvuissa ei ole
mukana arvioverotuksia.
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Harmaan talouden tarkastukset 2008–2010 (sis. edellisiin), kappaletta

VALVONTATOIMENPITEET 2008–2010, kappaletta
				

2008

2009

2010

				
Tarkastetuista harmaita yrityksiä

Verotarkastusyksiköt

2008

2009

2010

821

802

719

VEROTARKASTUksILLA torjuTAAN talousrikollisuutta
Verotarkastusten tehtävänä on pitää verojärjestelmä uskotta
vana ja turvata verotulojen kertyminen. Verotarkastukset jakau
tuvat valtakunnallisesti valittujen riskien valvontaan, joka on

Verotarkastukset

2 718

2 799

3 275

Valvontakäynnit		

230

249

37

	-mustia palkkoja

56

51

47

teisten verotarkastusten rinnalla painotetaan reaaliaikaisia vero

82

73

17

	-puuttuvaa myyntiä

49

52

51

valvontatoimia. Verotarkastuksissa hyödynnetään sähköisiä

5

11

13

verotarkastusmenetelmiä, viranomaisyhteistyötä sekä kansain

24

37

32

välistä tietojenvaihtoa. Näitä kaikkia myös kehitetään edelleen.

Vertailutietotarkastukset

Paljastettu harmaa talous milj. euroa

muuta kattavampaa, sekä muuhun tarkastustoimintaan. Perin

	-peiteltyä osinkoa yhtiöille

Yritys- ja henkilöverotusyksiköt
Verotarkastukset

966

698

277

	-peiteltyä osinkoa osakkaille

Valvontakäynnit		

857

723

362

Maksuunpanoesitykset veroa milj. euroa

8

9

4 861

4 551

Vertailutietotarkastukset
Valvontatoimenpiteitä

3 968

Vuonna 2010 Verohallinnossa valmistui 3 552 verotarkas

	-ennakkoperintä

21

19

17

	-arvonlisävero		

22

20

24

	-välittömät verot

24

30

29

5 260

6 522

3 687

44

38

64

Vääränsisältöisiä tositteita
	-tositteiden lukumäärä
	-tositteiden arvo milj. euroa

tusta. Näistä Verotarkastusyksikön viiden alueyksikön osuus
oli 3 074, Konserniverokeskuksen verotarkastusyksikön 201
ja verotoimistojen 277 tarkastusta. Tarkastuksista kaikkiaan
719:ssä todettiin harmaata taloutta. Verotarkastusyksiköiden
tarkastuskohteista 20 prosentissa esiintyi harmaata taloutta.
Harmaan talouden kohteisiin käytettiin 30 prosenttia verotar
kastusyksiköiden koko tarkastustyöajasta.
Valtakunnalliset verovalvontahankkeet

Verotarkastusten perusteella maksuunpantu 2008–2010, milj. euroa
				

2010*

2008

2009

Välitön 		

168

193

177

Välillinen 		

68

58

55

Ennakkoperintä 		

52

49

48

Yhteensä 		

288

300

280

Verotarkastuksessa tavoitteena on tunnistaa valvonnan kannalta
haastavia ilmiöitä ja toimialoja. Tarvittaessa perustetaan valvon
tahankkeita kartoittamaan ongelmat ja kehittämään toiminta
malleja näiden alojen ja ilmiöiden valvonnan tehostamiseksi.
Sähköisen kaupan verovalvonta
Vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla suomalaiset ostivat ver
kon kautta tavaraa ja palveluita 4,8 miljardin euron arvosta.

* arvio

Vuositasolla kuluttajakaupan arvo on siis jo lähes 10 miljardia
euroa.

10
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Verohallinnossa onkin panostettu sähköisen kaupan vero

nustyömaiden valvontakäynnit yhteistyössä Aluehallintoviras

Kansainvälistä tietojenvaihtoa ja yhteistyötä

valvontaan. Vuosina 2005–2008 toteutettiin sähköisen kaupan

ton työsuojelutarkastajien kanssa. Ulkomaalaisen työvoiman

Verohallinto osallistuu aktiivisesti kansainväliseen tietojenvaih

verovalvontahanke, jonka loppuraportti valmistui syyskuussa

valvonnassa tiivistettiin yhteistyötä Viron verohallinnon kanssa.

toon ja muuhun verovalvontaa tukevaan kansainväliseen yhteis

2010. Hankkeen keskeisinä tavoitteina oli tehostaa sähköisen

Raksa-hankkeeseen kuuluu myös Verotarkastuksen OL3

kaupan ja kaukomyynnin verovalvontaa ja kouluttaa verovalvon

-valvontahanke, joka kohdistuu Olkiluodon ydinvoimalatyömaa

tahenkilöstö hyödyntämään Internetiä.

han. Hankkeesta kerrotaan enemmän sivulla 13.

Yhteistyötä Viron kanssa rakennusalan toimijoiden
valvonnassa

dittiin ohjeet Internetin käytöstä verovalvonnassa ja aloitettiin

Negatiivista arvonlisäveroa ilmoittavien valvontaprojekti

Ulkomaiseen työvoimaan ja ulkomaisiin yrityksiin liittyvä vero

hankkeen tarvitseman vertailutietoaineiston kokoaminen ja hen

Negatiivista arvonlisäveroa ilmoittavien valvontaprojektissa tes

valvontaprojekti Viron vero- ja tullihallinnon kanssa jatkui

kilöstön koulutus ohjelmistojen hankkimisineen.

Jo hankkeen valmisteluvaiheessa vuosina 2004–2005 laa

toimintaan.

tataan verovalvonnan toimivuutta verotiliaikana. Tavoitteena on

vuonna 2010. Yksittäisten tapausten selvittämisen lisäksi kehi

Hankkeessa tehtiin 119 tarkastusta, joista 91 johti toimiin.

tunnistaa mahdollinen tarve ohjata asiakkaita sekä pysäyttää

tetään yhteistyömallia, joka auttaa hyödyntämään vertailutietoja

Harmaan talouden kohteita oli 21 ja rikosilmoituksia tehtiin 3.

aiheettomat alv-palautukset mahdollisimman aikaisessa vai

entistä reaaliaikaisemmin molempien maiden verovalvonnassa.

Tarkastuskertomuksissa ehdotettiin maksuunpanoja 9,79 miljoo

heessa. Projektista kerrotaan enemmän sivulla 29.

nan euron arvosta. Hankkeeseen kuuluvasta nettipokerin valvon

EU-sisäkaupan valvontaa monilla rintamilla

Yksityishenkilöiden pääomatulojen verovalvontaprojekti

Vuoden 2010 alussa tulivat voimaan uudet myyntimaasäännök

Verotarkastusyksikkö on päättänyt perustaa vuoden 2011

Verotarkastusyksikkö aloitti vuonna 2010 yksityishenkilöiden

set arvonlisäverotuksessa. Säännökset ja niihin liittyvät yhteisö

alussa sähköisen kaupan valvontaan asiantuntijaverkoston, jonka

pääomatulojen verovalvonnan kartoitus- ja kehittämisprojektin.

kaupan ilmoituksiin tulleet muutokset toivat painetta myös VIES-

tehtävänä on muun muassa seurata sähköisen kaupan kehitystä

Projektin tavoitteena on selvittää ulkomaisten vertailutietojen

järjestelmän (Value added tax Information Exchange System)

ja jakaa siitä tietoa verovalvonnan tueksi.

avulla kohdeasiakkaiden verotuksen oikeellisuus, tehdä tarvitta

kautta tapahtuvaan EU:n jäsenmaiden väliseen tietojensiirtoon.

vat valvontatoimet sekä arvioida alueen veroriskejä laajemmalti

Monista muutoksista huolimatta uudistus on sujunut hyvin.

nasta kerrotaan enemmän sivulla 21.

RAKSA-hanke: harmaan talouden torjuntaa rakennusalalla

kin. Tämän pohjalta kehitetään kansainvälisen sijoitustoiminnan

Vuosittainen EU-sisäkaupan valvontakierros tehdään yhteis

Verohallinto aloitti rakennusalan Raksa-verovalvontahankkeen

verovalvonnan työmenetelmiä ja kohdistetaan valvontaa valittui

työssä Verohallinnon eri yksiköiden kesken. Valvontakierroksella

yhdessä muiden viranomaisten kanssa vuoden 2008 alussa.

hin asiakasryhmiin vuodesta 2011 eteenpäin.

kartoitetaan koko yhteisöhankintakentän verotuskäyttäytymi
nen ja puututaan havaittuihin virhetilanteisiin. Kierros täyden

Hanke kestää vuoden 2011 loppuun asti, ja siihen osallis

Jo tehdyissä verotarkastuksissa kohdeasiakkailta on paljas

tuvat muun muassa Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus,

tunut merkittäviä salattuja tuloja. Jatkossa tilannetta paranta

Maahanmuuttovirasto, Aluehallintoviraston työsuojelun vastuu

vat uudet tietojenvaihtosopimukset sellaisten valtioiden kanssa,

Tapauskohtainen kansainvälinen tietojenvaihto on olen

alue, syyttäjälaitos, poliisihallinto ja ulosottohallinto.

jotka ovat aiemmin kuuluneet niin sanotun tiukan pankkisalai

nainen verotarkastuksen ja muun verovalvonnan tukitoiminto.

tää muuta sisäkaupan verovalvontaa.

Hankkeen tarkoituksena on torjua harmaata taloutta, kehit

suuden piiriin. Vuoden 2011 alusta tulee myös mahdollisuus

Vuonna 2010 tietoja vaihdettiin suunnilleen saman verran kuin

tää ulkomaisen työvoiman valvontaa ja ottaa käyttöön uusia

tehdä vertailu-tietotarkastuksia luottolaitoksiin. Asiakkaita kan

edellisvuonna. Myönteistä oli vastausaikojen nopeutuminen tiet

valvontamenetelmiä. Vuonna 2010 painopisteeksi otettiin reaa

nustetaan myös täyttämään ilmoittamisvelvollisuutensa vapaa

tyjen jäsenmaiden kanssa.

liaikainen valvonta. Sen menetelmänä olivat erityisesti raken

ehtoisesti.
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Petostorjunnassa Verohallinto on tiivistänyt lähialueyhteis

OECD on tehnyt paljon työtä avoimuuden kasvattamiseksi

entisestään helpottavat veroasioiden hoitamista, sekä keinot,

työtä erityisesti Ruotsin ja Viron kanssa. Kansainvälisessä har

ja haitallisen verokäyttäytymisen estämiseksi. Osana tätä työtä

joilla asiakasta autetaan ennakoivasti hänen omista lähtökoh

maan talouden torjunnassa ovat viime vuosina korostuneet eri

OECD on laatinut malliverosopimuksen tietojenvaihtoa varten.

distaan.

tyisesti ajoneuvoalan petokset. Taloudellisen taantuman jälkeen

Verohallinto on osallistunut tietojenvaihtosopimusneuvot

Eritasoisten valvontakeinojen tavoitteena on, että asiakas

on jälleen havaittavissa kasvua niin maahantuontien kuin petos

teluihin osana Pohjoismaisen ministerineuvoston yhteistyötä.

toimisi jatkossa pysyvästi oikein. Oikein toimiviin asiakkaisiin

tapaustenkin määrässä. Kansainvälisen harmaan talouden tor

Sopimusyhteistyö aloitettiin 2006 ja sen on suunniteltu jatku

kohdistuu vähemmän valvontaa, ja vilpillisesti toimivien asiak

junnan kannalta toinen kasvava riski on eri toimialoilla tapah

van vuoteen 2012 saakka. Vuoden 2010 lopussa Suomi oli sol

kaiden kiinnijäämisriski taas kasvaa.

tuva sähköinen kauppa.

minut yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa yhteensä 29 tie

Eurofisc-verkosto petostorjunnan avuksi

tojenvaihtosopimusta, joista kahdeksaa sovelletaan jo kokonaan

Riskienhallinnan perusta luotiin 2010

tai osittain. Lisää sopimuksia ollaan solmimassa 2011–2012.

Vuonna 2010 luotiin riskienhallinnan perustana olevat rakenteet

Vuoden 2010 aikana tuli voimaan uusi EU-jäsenmaiden välistä

Pohjoismaiset verohallinnot aloittivat vuonna 2008 yhteis

ja menettelymallit. Vuoden aikana kehitettiin prosessin eri vai

alv-pohjaista tietojenvaihtoa ja yhteistyötä koskeva asetus. Ase

työn, joka koskee tietojenvaihtosopimusten käytännön sovel

heisiin menettelyjä, joita sitten testattiin tarkastelun kohteeksi

tuksen keskeisenä tavoitteena on petosten torjunta ja vähen

tamista. Työryhmän tavoitteena on vaihtaa kokemuksia sopi

valittujen muutamien veroriskien avulla. Testauskierros antoi

täminen EU-sisäkaupassa. Eräs asetuksen mahdollistama

muksista, testata ja seurata sopimuksia sekä tarvittaessa sopia

toisaalta varmuutta menettelyiden toimivuudesta ja toisaalta

työkalu petosten torjuntaa on Eurofisc, joka on jäsenmaiden

käytännön soveltamiseen liittyvistä asioista.

arvokasta tietoa niiden kehittämiseksi.

Virke-projektissa viranomaisyhteistyötä harmaata taloutta
vastaan

on koottu mahdollisimman suuri osa tähän mennessä Verohal

paan liittyvää toimijakohtaista tietoa sekä tietoja havaituista

Verohallinto osallistui myös valtiovarainministeriön alaiseen

mottamaan koko veroriskien kenttää sekä toimii veroriskien hal

uusista petosilmiöistä. Tietovirrat kattavat kaikki olennaiset tie

Viranomaisyhteistyön kehittämisprojektiin (Virke), jonka tehtä

linnoinnin työkaluna.

dossa olevat yhteisökaupan riskit. Kyse on mahdollisimman

viin kuului muun muassa seurata harmaan talouden ja talous

reaaliaikaisen ja parhaassa tapauksessa vilpillistä toimintaa

rikollisuuden kokonaiskuvaa. Vuonna 2010 Verohallinto osallis

Jatkossa riskienhallinta on osa normaalia toimintaa

ennaltaehkäisevän tiedon vaihtamisesta.

tui projektiin 13 henkilötyövuoden panostuksella. Vuoden 2011

Seuraavaksi riskienhallinnassa voidaan siirtyä menettelyiden

alussa Verohallintoon perustetaan Virken korvaava Harmaan

käyttöönottovaiheeseen sekä toiminnan vakiinnuttamiseen.

petostorjuntaelinten väliseen nopeaan tietojenvaihtoon tarkoi
tettu verkosto.
Eurofiscin kautta vaihdetaan jäsenmaiden väliseen kaup

Pohjoismainen yhteistyö tietojenvaihtosopimusten solmimiseksi

talouden selvitysyksikkö. Uudesta yksiköstä kerrotaan enem

Pääomamarkkinoiden globalisoituminen on lisännyt verojen vält

män sivulla 35.

Vuoden lopulla tuotettiin ensimmäinen veroriskikartta, johon
linnossa tunnistettuja veroriskejä. Veroriskikartta auttaa hah

Tavoitteena on, että veroriskien hallintamenettelyyn kuulu
vat vaiheet – analysointi, arvottaminen, priorisointi sekä vero
riskien käsittely – vakiinnutetaan normaaliksi menettelyksi, jota

telyä. Veropakoa tapahtuu ennen kaikkea sellaisiin maihin, joi
den kanssa ei ole solmittu tietojenvaihtosopimusta. Veroja kos

Kohti veroriskien hallintaan perustuvaa toimintaa

laajennetaan hallitusti vuosittain. Käytännössä tämä tarkoittaa

kevan tietojenvaihtosopimuksen perusteella veroviranomainen

Verohallinnon keskeinen tavoite on siirtyä veroriskien hallintaan

sitä, että analysoitujen ja sitä kautta toimenpiteiden kohteeksi

voi saada tietoja verovelvollisen pääomasijoituksista ja tuloista

perustuvaan toimintatapaan. Käytettävät keinot valitaan veroris

otettujen veroriskien määrä lisääntyy vuosittain. Menettely kor

toisessa sopimusmaassa.

kin ja siihen liittyvän asiakasryhmän mukaan. Näitä voivat olla

vaa vuosi vuodelta suuremman osan nykyisen valikoinnin ja

esimerkiksi asiakkaille tarjottavat palvelut ja menettelyt, jotka

kohdevalinnan kautta tulevasta verotuksen toimittamisesta.
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L ÄHIKUVASSA

Verohallinnon Raksahankkeeseen kuuluu Olkiluodon ydin
voimalatyömaahan kohdistuva OL3valvontahanke.
Vuonna 2004 alkanut hanke toteutetaan yhteistyössä tilaajan
Teollisuuden Voima Oyj:n ja pääurakoitsijoiden kanssa. Vero

”Eurajoen verovuoden 2009 kunnallisveroista
peräti noin 40 prosenttia kertyi ulkomaalaisilta
työntekijöiltä.”

hallinto saa säännöllisesti käyttöönsä työmaan kulkulupa ja

NeuvONTa ja valvONTa
OvaT kasvaTTaNeeT ulkOmaisTeN
TyöNTekijöiDeN verOkerTymiä
saTakuNNassa

urakkatiedot ja käyttää niitä muun muassa valvoessaan ulko
maisten yritysten ja työntekijöiden verovelvollisuutta Suomeen.

verotuksen ja siihen liittyvien velvoitteiden suhteen. Neuvonta

Valvonnan avulla täsmennettyä ohjausta ja muita toimenpiteitä

hanke on järjestänyt veroinfoja sekä työmaalla että sen ulko

voidaan kohdistaa asiakkaisiin, jotka eivät välttämättä huo

puolella.

lehdi säädetyistä velvoitteista omaaloitteisesti. Valvontahanke

Tehostettu neuvonta ja valvonta ovat kasvattaneet vero

on myös osa kansainvälistä yhteistyötä, jolla pyritään varmen

kertymiä Satakunnassa. Vuonna 2009 ulkomaalaisten työnteki

tamaan verojen kertyminen oikeaan maahan verosopimusten

jöiden maksamien kunnallisverojen määrä oli Eurajoella 10,2 mil

mukaisesti.

joonaa euroa (vuonna 2008 noin 7,5 miljoonaa euroa). Kunnan

Samaan kohdejoukkoon vaikutetaan myös OL3neuvonta

verovuoden 2009 kunnallisveroista peräti noin 40 prosenttia

ja ohjausprojektilla, joka antaa tietoa Suomen verotuksesta

kertyi ulkomaalaisilta työntekijöiltä. Raumalla ulkomaalaisten

Olkiluodossa työskenteleville henkilöille ja yrityksille. Projekti

työntekijöiden maksamien kunnallisverojen määrä oli vuonna

ennaltaehkäisee ongelmia sekä auttaa asiakasta toimimaan

2009 lähes 7,4 miljoonaa euroa (vuonna 2008 noin 5,3 miljoo

oikein ja maksamaan oikeat verot oikeaan aikaan. Neuvonta

naa euroa) ja Porissa noin 1,9 miljoonaa euroa (vuonna 2008

projektissa on huomioitu ulkomaalaisten erityistarpeet Suomen

noin 1,5 miljoonaa euroa).

::
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asiakkaamme vOivaT hOiTaa verOasiaNsa
vaivaTTOmasTi ja vähiN kusTaNNuksiN

Verohallinnon
palvelut

Verohallinnon tavoitteena on vähentää käyntiasiointia ja kehit

Puhelut valtakunnallisiin palvelunumeroihin 2008–2010, kappaletta

tää puhelin- ja verkkopalveluita, joiden käyttöön toimipisteiden
määrä ja sijainti eivät vaikuta. Sähköisten asiointikanavien ansi
osta työtä voidaan jakaa ympäri Suomen.

2008

1 363 369
1 133 404

2009

1 330 159
963 585

2010

1 410 470
945 098

		

		

Veroneuvoja puhelimitse ja verkossa
Kehitämme menettelytapoja ja palveluita niin,

Verohallinnon asiakkaat saavat veroneuvontaa valtakunnallisista

että asiakkaat voivat mahdollisimman helposti täyttää

palvelunumeroista. Palvelunumeroja on perustettu eri asiakas

ilmoittamisvelvollisuutensa ja maksaa veronsa.

ryhmiä, verolajeja ja asiointitilanteita varten. Vuonna 2010 Vero

Toimimme aktiivisesti myös lainsäädännön

hallinto aloitti puhelinjärjestelmien ja palvelumallin uudistamis

kehittämiseksi, jotta asiakkaiden hallinnollinen

työn. Tavoitteena on saada järjestelmien uudistus ja uuden

taakka olisi mahdollisimman kevyt.

palvelumallin kuvaus valmiiksi syksyllä 2011.

		
saapuneet

vastatut

Internet-palautteet 2006–2010, kappaletta
2006

Yleistä veroneuvontaa saa myös sähköpostitse Vero.fi-sivus
tolla olevan palautelomakkeen kautta.
Vero.fi on toiseksi käytetyin julkishallinnon verkkosivusto

13 229

2007

13 630

2008

13 944

2009

14 936

2010

17 573

Verohallinnon Vero.fi-sivusto on yksi Suomen käytetyimmistä
verkkosivustoista. Vuonna 2010 käyntejä oli yli 12 miljoonaa.
Valtiovarainministeriö teetti Julkishallinnon verkkopalvelut

Käynnit Vero.fi-palvelussa 2006–2010, kappaletta

2010 -tutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten suhtautu
mista julkishallinnon verkkopalveluihin ja sähköiseen asiointiin.

2006

Tutkimuksen mukaan Vero.fi-sivustoa käytettiin toiseksi eniten

2007

9 670 240

kaikista julkishallinnon verkkopalveluista. Neljäsosa vastaajista

2008

9 968 121

oli käynyt Vero.fi-sivustolla viimeisen kolmen kuukauden aikana.

2009

11 333 508

Tutkimus osoitti, että 25 prosenttia vastaajista oli käyttänyt

2010

12 568 434

7 962 593

verkossa julkishallinnon asiointipalveluita. 40 prosentin mielestä
verkkoasiointi on mieluisin tapa asioida Verohallinnon kanssa.
Suurin osa vastaajista käytti julkishallinnon verkkopalveluita tie
don etsimiseen.
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Tietojen löytymistä Vero.fi-sivustolta parannetaan palvelun

Viranomaispalveluja keskitetysti

uudistushankkeessa, jonka suunnittelu alkoi jo vuonna 2007.

Julkishallinnon palveluja keskitetysti tarjoavia yhteispalvelupis

yhteisissä portaaleissa. Kansalaisille tarkoitettuun Suomi.fi-por

Vuoden 2010 kesällä aloitettiin uudistetun sivuston käyttöönot

teitä on Suomessa lähes 200. Verohallinto on mukana lähes

taaliin on koottu julkishallinnon sähköisiä palveluja, lomakkeita

toprojekti, ja tavoitteena on julkaista sivut kesällä 2011. Vero.

50 yhteispalvelupisteessä. Yhteispalvelupisteissä työskentele

ja ohjeita. Yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille on Yritys-

fi:stä kehitetään kanava, joka tarjoaa eri asiakasryhmille koh

vät palveluneuvojat hoitavat pääasiassa asioiden vireillepanoon

Suomi-portaali, joka tarjoaa ohjeita ja sähköisiä palveluita yrityk

dennettua tietoa ja ohjausta. Sivuston rakenne ja ryhmittely

liittyviä tehtäviä sekä neuvovat asiakkaita ja antavat sähköis

sen perustamiseen, kasvattamiseen ja kehittämiseen.

muuttuvat: ohjeet jaetaan entistä selkeämmin henkilöasiak

ten palvelujen käyttötukea. Yhteispalvelupisteissä työskentele

kaille ja yritysasiakkaille suunnattuihin kokonaisuuksiin. Asiak

ville palveluneuvojille on tehty sähköinen koulutusaineisto käy

Verotus syntyy verkossa

kaille halutaan antaa entistä selkeämpiä ja ymmärrettävämpiä

tännön työn tueksi.

Verohallinnon sähköisten palveluiden käyttäjä-, ilmoitus- ja tie

toimintaohjeita erilaisissa verotukseen vaikuttavissa tilanteissa.
Uutta sisältöä suunniteltiin ja kirjoitettiin vuoden 2010 aikana.

Verohallinnon palvelut ovat myös mukana julkishallinnon

Verohallinnon ja Kelan yhteinen In To -palvelupiste tarjoaa

tomäärät ovat kasvaneet joka vuosi. Sähköisesti Verohallinnolle

verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyvät palvelut yhdestä paikasta

toimitetut tiedot mahdollistavat verotuksen ja veroasioiden vai

niille ulkomaalaisille, jotka tulevat pääkaupunkiseudulle töihin,

vattoman hoitamisen verkossa.

yrittäjäksi tai opiskelemaan. Asiakkaita ovat myös ulkomaista

Tammikuussa 2010 työnantajat lähettivät Verohallintoon

työvoimaa käyttävät työnantajat. Palvelu on saavuttanut tavoit

kaikkiaan 4,3 miljoonan palkansaajan palkkatiedot. Eläketietoja

teensa, ja toiminta vakinaistettiin vuoden 2010 lopulla.

vastaanotettiin jo 4,4 miljoonaa ja osinkotietojakin yli 4 miljoo
naa kappaletta. Kaikista näistä ns. sivullisilmoittajilta kerätyistä
vuoden 2009 tiedoista Verohallinto kokosi 4,8 miljoonaa esitäy
tettyä veroilmoitusta, jotka postitettiin huhtikuun alkuun men
nessä.
Siihen mennessä muun muassa maatalousyrittäjät, metsän

Sähköisen ilmoittamisen tilastoja 2007–2010, kappaletta
2007

2008

2009

2010

Muutos (%)

170 000

200 000

220 000

230 000

+4,5

köisesti. Yhteisöjen tuloveroilmoitukset sen sijaan sähköistyivät

Valvontailmoitukset/kausiveroilmoitukset*

2 780 000

3 300 000

3 580 000

3 680 000

+2,8

ripeämmin, niistä sähköisiä oli 19,4 prosenttia.

Työnantajien vuosi-ilmoitukset (palkansaajien lukumäärä)

4 250 000

4 400 000

4 200 000

4 200 000

0,0

Työnantajasuoritusten sekä arvonlisäverotuksen tiedot on

47 000

72 000

100 000

140 000

+40,0

ilmoitettu ja maksettu vuoden 2010 alusta verotilille. Verotili-

3 780 000

3 950 000

4 100 000

4 430 000

+8,0

Palvelua käyttäneet yritykset

Tuloveroilmoitukset
Palkansaajien verokorttien suorasiirtopyynnöt
(palkansaajien lukumäärä)

veroilmoituksensa. Heistä 6,1 prosenttia teki ilmoituksen säh

palvelun käyttöönotto oli ripeää: jo maaliskuussa Verotili-palve

* Kausiveroilmoitus korvasi valvontailmoituksen vuoden 2010 alussa

16
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lussa oli käyttäjiä yli 250 000.

Keväällä kiinteistövälittäjille avautui mahdollisuus antaa

Eri tavoin tilatut verokorttimuutokset 2007–2010, kappaletta

varainsiirtoveroilmoitus sähköisesti. Käyttäjäpalaute oli kiittä
sessin sähköisesti alusta loppuun.
Kotitaloudet löysivät uudistetun Palkka.fi-palvelun, jonka

2008

2009

666 957

649 820

575 088

519 160	-10

Puhelin

677 348

630 630

506 824

478 404	-6

rekisteröityjen käyttäjien määrä kaksinkertaistui. Palkka.fi:n

Posti

kautta maksetut palkat olivat jo yli 835 miljoonaa euroa.

Verkkopalvelu

Verokorttejaan suomalaiset muuttivat edellisten vuosien

2010

2007
Asiakastiski

vää. Kiinteistövälittäjät olivat tyytyväisiä, kun voivat hoitaa pro

Yhteensä

Muutos (%)

31 610

20 435

16 607

16 613

0

194 238

343 189

420 603

502 000

+19

1 572 160

1 644 074

1 519 122

1 516 177

0

tapaan vilkkaasti. 1,6 miljoonasta muutosverokortista joka kol
mas (32,8 %) laskettiin verkossa. Veroprosenttilaskurien käyttö
kasvoi 2 miljoonaan kertaan.

Yritysten ja yhteisöjen YTJ:n kautta antamat ilmoitukset 2007–2010, kappaletta

Keväällä esitäytettyä veroilmoitustaan korjasi 1,3 miljoonaa

2007

2008

2009

2010

Muutos (%)

73 752

69 254

59 737

65 442

+9,55

Muutos- ja lopettamisilmoitukset

145 707

155 743

158 609

Osoite- tai yhteystietomuutokset

22 030

23 549

26 253

asiakasta. Heistä 30 prosenttia teki korjaukset verkossa.
Perustamisilmoitukset

27 719

+5,58

2 460

14 453

14 398 795

16 540 219

17 295 427

17 358 241

+0,36

2006

2007

2008

2009

Muutos (%)

243 170

260 959

310 942

360 800

+16

	- joista sähköisesti*			
Tietopalvelun haut

153 579	-3,17

*palvelu avattu marraskuussa 2009

Kotitalousvähennyksen käyttö verovuosina 2006–2009

Kappalemäärä
Keskimääräinen vähennys, euroa
Vähennys yhteensä, euroa

677

696

705

1 083

+54

164 705 000

181 707 000

219 186 000

390 578 000

+78

Henkilöasiakkaiden kotitalousvähennyksen merkitys ja suosio kasvoivat edelleen voimakkaasti.
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Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun

korjattavia virheitä ja että palvelut olisivat nykyistä helppo

Verohallinnon vuoden 2010 asiakastutkimuksissa selvitettiin

käyttöisempiä. Myös avun saanti tarvittaessa koetaan tärkeäksi.

henkilö- ja yritysasiakkaiden tyytyväisyyttä asiointiin Verohal

Sähköinen asiointi yleistyisi, jos tietoja voisi ilmoittaa jatkuvasti

linnossa sekä sähköisten palveluiden käyttöä tutkimusajankoh

sekä nykyistä enemmän. Tämä toisi sähköisen asioinnin käyt

tana ja lähitulevaisuudessa.

täjiksi niitä asiakkaita, jotka nyt suosivat henkilökohtaista yhtey

Verohallinnon henkilöasiakkaat ovat asiointitavasta riippu
matta varsin tyytyväisiä asiointiin ja palveluihin. Enemmistö

denottoa.

henkilöasiakkaista on hoitanut veroasiansa käymällä verotoi

Verottajan ammattitaitoon luotetaan

mistossa tai puhelimitse. Sähköisten palveluiden käyttö on ollut

Verohallinto teetti ensimmäistä kertaa imagotutkimuksen, jolla

yleisin asiointitapa vain 16 prosentilla vastanneista. Kuitenkin

selvitettiin kansalaisten asenteita verottajaa ja verotusta kohtaan.

joka toinen sähköisiä palveluita käyttänyt on erittäin tyytyväi
nen asioiden hoitumiseen verkossa.

Kansalaisten silmissä Verohallinnon imago on hyvä, ja kan
salaiset suhtautuvat verojen maksamiseen myönteisesti. Suuri

Myös yritysasiakkaiden tyytyväisyys asiointiin eri kanavilla

osa uskoo, että kansalaiset voivat tulevaisuudessa asioida verot

on hyvällä tasolla, joskin erittäin tyytyväisten osuus on tässä

tajan kanssa vaivattomasti. Melkein kaikki vastaajat olivat sitä

ryhmässä alhaisempi. Yritykset hyödyntävät monipuolisesti

mieltä, että veroilmoituksen antaminen on tehty helpoksi. Asi

verkkoasiointia, eikä asiointi verotoimistossa ole yleistä.

akkaat kokevat, että Verohallinto osaa ottaa heidän tarpeensa

Sähköisen asioinnin lisäämisen potentiaalia on molemmissa
asiakasryhmissä. Henkilöasiakkaista suuri osa (47 %) olisi val

huomioon ja kertoa asioista selkeästi, joskin toimintatavoissa
ilmenee myös jäykkyyttä ja byrokraattisuutta.

mis asioimaan sähköisesti, jos kaikki asiointitavat olisivat yhtä

Luottamus verottajan ammattitaitoon on vankka. Valtaenem

vaivattomia. Yritysasiakkaat pitävät sähköistä asiointia mel

mistö liittää Verohallinnon henkilöstöön korkean ammatillisen

keinpä ainoana varteenotettavana asiointitapana. Sähköisen

osaamisen lisäksi myös mielikuvan ystävällisyydestä ja asiakas

asioinnin lisäämisen edellytyksenä molemmat ryhmät pitivät

palveluhengestä.

varmuutta siitä, ettei palveluja käyttämällä synny vaikeasti
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Ajankohtaista verotuksessa

verotiliotteen, joka säilyy palvelussa kolme vuotta. Vuoden 2010

Alkutuottajat verotilille 2011

Verotuksen muutokset lisäävät asiakkaiden ohjaustarvetta sekä

ajan Verohallinto toimitti verotiliotteen kaikille myös postitse.

Vuoden 2010 alusta alkaen pienet yritykset ovat voineet siirtyä

vaikuttavat Verohallinnon menettelyihin, tietojärjestelmiin, kus

Verotili-palvelussa asiakas voi lisäksi muun muassa antaa

pidempään ilmoitus- ja maksujaksoon. Neljännesvuosimenet

tannuksiin ja verovalvontaan. Verohallinnon tavoitteena onkin

kausiveroilmoituksen ja laskea, mikä on maksettava määrä

telyn valitsi noin 25 000 asiakasta ja vuosimenettelyyn siirtyi

vaikuttaa verolakien valmisteluun ja edistää hyvän verojärjes

mahdollisine viivästyskorkoineen haluttuna maksupäivänä.

noin 34 000 arvonlisäverovelvollista noin 255 000 alkutuotta

telmän rakentamista.

Verotili-palvelussa käyntejä oli ensimmäisen vuoden aikana noin

jan ja kuvataiteilijan lisäksi. Kuukauden ilmoitus- ja maksujakso

2,3 miljoonaa, ja palvelun kautta annettiin noin 1,3 miljoonaa

on noin 240 000 asiakkaalla.

Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen uudistui
Oma-aloitteisten verojen, kuten arvonlisäveron ja työnantaja
suoritusten, ilmoittaminen ja maksaminen yksinkertaistui ja

kausiveroilmoitusta, eli lähes 30 prosenttia kaikista kausivero-

Vuonna 2011 alkutuottajat ja muut vuosimenettelyssä olevat
tulevat mukaan verotilimenettelyyn. He antavat ensimmäisen

ilmoituksista.

kerran kausiveroilmoituksen ja maksavat verotilille 28.2.2011.
Verotiliasiointi vaatii vahvan tunnistautumisen

Syksyllä 2010 Verohallinto lähetti tietoa ja ohjeet menettelyn

Koska verotilillä on salassa pidettäviä verotustietoja ja kausi

siirtymisestä sekä uuden lomakkeen ja maksuohjeet. Verohal

Ilmoittaminen ja maksaminen verotilille

veroilmoitus on allekirjoitettava sähköisesti, verotilin tietojen kat

linto on myös panostanut tiedottamiseen uudistuksesta Vero.fi-

Oma-aloitteiset verot varainsiirtoveroa lukuun ottamatta ilmoite

selu ja kausiveroilmoituksen antaminen vaatii ns. vahvan Katso-

sivustolla sekä sidosryhmien ja median kautta.

taan yhdellä ilmoituksella, kausiveroilmoituksella. Ilmoittamisen

tunnisteen. Asiakkaiden oli joko haettava oma Katso-tunniste tai

lisäksi myös maksaminen helpottui, kun kaikki verot voi suorit

annettava tilitoimistolleen sähköisen asioinnin valtakirja.

yhtenäistyi, kun verotili otettiin käyttöön vuoden 2010 alusta.

taa yhdellä maksulla yhdelle valtakunnalliselle tilille. Maksaes

Menettelyn alkuvaiheessa haasteena olivat tunnisteen hank

saan verotilille asiakas voi nyt myös itse vähentää palautettavan

kimiseen liittyvät ruuhkat. Asiakaspalvelu ruuhkautui ja kau

veron määrän maksettavista veroistaan.

siveroilmoitusten käsittelyajat pitenivät. Verohallinto suhtautui

Verotiliveroilla on vain yksi eräpäivä, joka kuukauden 12.

alkuvaiheen viiveisiin ja virheisiin joustavasti, ja siksi myöhäs

päivä, jolloin verotiliverot ilmoitetaan ja maksetaan. Paperilla

tymismaksuja ja viivekorko jätettiin alkuvuodesta perimättä.

annetun kausiveroilmoituksen määräpäivä on kuitenkin aikai

Syksyyn mennessä käsittelyajat olivat vakiintuneet ja alkuvai

sempi, kuukauden 7. päivä.

heen haasteet oli voitettu.

Verotilille tullut maksu kohdistetaan verotilillä eri veroille laki

Käyttöönotto onnistui kokonaisuudessaan varsin hyvin. Val

sääteisessä järjestyksessä, eikä maksaja voi valita mitä veroa

taosa ilmoituksista saatiin ajallaan. Verotilin kirjaukset tehtiin

hän verotilillä maksaa. Veronpalautukset verotililtä maksetaan

oikeaan aikaan ja verot ja maksut voitiin tilittää veronsaajille

viivytyksettä, ellei asiakas itse aseta tilille palautusrajaa.

ajallaan. Verotili oli vuoden lopussa käytössä noin 510 000 asi

Verotili-palvelussa asiakas näkee oma-aloitteisten verojensa

akkaalla, joista suurin osa on yritysasiakkaita. Verotili on lisäksi

tilanteen: ilmoitetut verot, maksut, palautukset, korot ja myö

myös niillä palkansaajilla, jotka ovat vuoden aikana maksaneet

hästymismaksut. Asiakas saa kuukausittain Verotili-palveluun

työnantajasuorituksia.
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Arvonlisäverotuksessa tapahtui monia muutoksia

Verohallinnossa valmistauduttiin lisäksi rakentamispalve

Arvonlisäverotuksen myyntimaasäännökset muuttuivat vuoden

luiden käännettyyn arvonlisäverovelvollisuuteen, joka tulee voi

2010 alussa. Muutoksen myötä elinkeinonharjoittajalle myy

maan 1.4.2011 alkaen. Kun palveluita myydään sellaiselle osta

tävät palvelut verotetaan pääsääntöisesti ostajan sijoittautu

jalle, joka muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalveluja,

misvaltiossa. Tämä tarkoittaa sitä, että ostaja suorittaa veron

verovelvolliseksi tulee myyjän sijasta ostaja. Kausiveroilmoituk

myyjän puolesta soveltaen käännettyä verovelvollisuutta. Kulut

seen tulee uusia kohtia sekä myyjälle että ostajalle. Verohallinto

tajille myytyjen palveluiden yleissääntönä on edelleen se, että

on yhdessä sidosryhmien kanssa laatinut ohjeistusta ja järjestä

ne verotetaan myyjän sijoittautumisvaltiossa. Näiden palvelujen

nyt koulutusta käännetystä arvonlisäverovelvollisuudesta. Asia

osalta menettely ei siis ole muuttunut.

kastilaisuuksia järjestetään vielä keväällä 2011.

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus oli annettava vuoden
2010 alusta lukien sähköisesti kuukausittain. Ilmoitus on annet

Muutoksia henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkisiin tietoihin

tava myös palveluiden myynnistä EU:n alueelle. Aikaisemmin

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkisia tietoja koskeva lainsää

velvoite oli koskenut vain tavaroiden myyntiä. Uusi velvoite kos

däntö muuttui lokakuussa 2010. Lainmuutoksella parannettiin

kee sellaisia palvelumyyntejä, joissa säännösten mukaan ostaja

turvakieltoasiakkaiden suojaa muuttamalla julkisena ollut tieto

on velvollinen suorittamaan veron myyjän puolesta.

asiakkaan kotikunnasta tiedoksi kotimaakunnasta. Lainmuutok

Muihin EU-maihin tehtävät ulkomaalaispalautusten hake

sen jälkeen myös vanhoista julkisista tiedoista annetaan tietoja

mukset muuttuivat sähköisiksi vuoden 2010 alussa. Suomalai

vain yksittäisinä otteina, joilta turvakieltoasiakkaan kuntatieto

set arvonlisäverovelvolliset yritykset tekevät hakemuksen tam

on poistettu.

mikuussa avatussa Verohallinnon ALVEU-palvelussa. Suomesta

Verovuoden 2009 tietojen tullessa julkisiksi marraskuussa

lähti muihin EU-maihin 7 100 hakemusta ja muista EU-maista

2010 henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot olivat ensi

saapui Suomeen 4 000 hakemusta. Hakemuksia lähetettiin

kertaa nähtävillä sähköisellä luettelolla verotoimistojen asiakas

jokaiseen EU-maahan ja vastaanotettiin lähes kaikista maista.

päätteillä. Sähköinen luettelo edistää tietojen käytettävyyttä ja

Arvonlisäverokannat nousivat heinäkuun alussa yhdellä

mahdollistaa tietojen katselun valtakunnallisesti. Asiakkailta on

prosenttiyksiköllä. Yleinen verokanta nousi 23 prosenttiin. Elin

saatu muutoksesta positiivista palautetta, ja Verohallinto jatkaa

tarvikkeiden ja rehujen verokanta nousi 13 prosenttiin. Muun

palvelun kehittämistyötä myös muihin julkisiin tietoihin.

muassa henkilökuljetuksen, majoituspalvelun, kirjojen, lääk
keiden sekä elokuvanäytösten ja viihdetilaisuuksien verokanta
nousi 9 prosenttiin. Poikkeuksena näistä ravintola- ja ateriapal
velujen verokanta laski 13 prosenttiin.
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L ÄHIKUVASSA

Osana sähköisen kaupan verovalvontahanketta Verohallinto
alkoi vuonna 2007 selvittää Internetissä tapahtuvaa pokerin
pelaamista.
Jos peli on järjestetty muualla kuin Euroopan talousalueella,

”Tarkastukset saivat monet kartoittamaan
pokerista tulevien tulojen veronalaisuutta ja
verovapautta.”

siitä saatu tulo on veronalaista. Verohallinto sai vertailutietoja

NeTTiPOkeriN verOvalvONTa sai
PelaajaT selviTTämääN
TulOjeNsa verONalaisuuTTa

Euroopan talousalueen ulkopuolisista peleistä Internetissä ole
vista tietokannoista, joissa on tietoja esimerkiksi pokeriturnaus

Verotarkastukset olivat erittäin tuloksellisia. Konkreettisten

ten tuloksista. Tietojen perusteella Verohallinto lähestyi verovel

maksuunpanoesitysten ja maksettujen verojen lisäksi tuloksena

vollisia kirjeitse ja esitti voittoja verotettavaksi kyseisen vuoden

oli, että verotarkastusten kohteena olleet pelaajat ilmoittivat

muuna veronalaisena ansiotulona. Samalla selvitettiin myös

tulojaan aiempaa enemmän omaaloitteisesti. Omaaloitteisia

pelaamiseen kohdistuvia tulonhankkimiskustannuksia, joita ovat

ilmoituksia saatiin merkittävästi enemmän myös tarkastusten

esimerkiksi turnausmaksut. Toimenpiteet kohdistuivat vuosille

ulkopuolelle jääneiltä pelaajilta tarkastusten aikana ja seuraa

2004–2007.

vana verovuonna.

Pääkaupunkiseudun verotoimisto laajensi projektia valitse

Tarkastukset saivatkin monet verovelvolliset kartoittamaan

malla toistakymmentä julkisuudessa esiintynyttä pelaajaa vero

pokerista tulevien tulojen veronalaisuutta ja verovapautta. Vero

tarkastuksen kohteeksi. Verotarkastukset koskivat vuosia 2003–

hallinto teki pelaajille avuksi ohjeen nettipokerin verotukseen

2007. Lisäksi verovelvollisia ohjattiin vuosien 2008 ja 2009

liittyvistä asioista.

::

tulojen ilmoittamisessa.
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Tavoitteena joustava
organisaatio

Verohallinnon toimintastrategia uudistettiin vuonna 2009. Stra
tegiassa Verohallinnon toiminnan tarkoitukseksi määritellään
verotuksen toimeenpano niin, että verot kertyvät mahdollisim

Perustehtävämme on hoitaa yhteiskunnan meille

man täysimääräisinä. Toiminnassa painottuu entistä enemmän

asettamat tehtävät yhtenäisesti ja tuloksellisesti.

veroriskien hallinta.

Toimimme niin, että asiakkaat voivat ja haluavat

Verohallinnon strategiset päämäärät
Toimimme niin, että saamme aikaan työn tuottavuuden

•

paranemista ja kustannussäästöjä. Kustannus
tehokkuutta edistävät riskienhallintaan
perustuva toiminta, töiden joustava järjestäminen ja

perustehtävä:

•

uusien palvelumallien kehittäminen. Hoidamme

hoitaa veroasiansa omatoimisesti ja oikein. Tarjo
amme kohdennettuja ja helppokäyttöisiä palveluja,

Turvaamme verotulojen kertymisen antamalla ennakoivaa

jotka tekevät asioinnista vaivatonta ja vähentävät

ohjausta ja hyvää palvelua sekä hoitamalla verovalvonnan

asiakkaille aiheutuvia kustannuksia. Suunnitelmal

uskottavasti.

linen veroriskien hallinta tehostaa verotulojen ker

Asiakkaamme voivat hoitaa veroasiansa vaivattomasti ja

tymistä.

vähin kustannuksin.

verotuksen ydintehtävät itse. Haemme tehtävien

•

Toimimme tuottavasti ja taloudellisesti.

uudelleenjärjestelyistä syntyviä rationalisointihyötyjä

•

Olemme uudistumiskykyinen organisaatio.

toiminta-ajatus:
Oikea vero oikeaan aikaan.

myös yhdessä toisten julkishallinnon yksiköiden sekä
sidosryhmien kanssa. Ulkoistamme tukitehtäviä silloin,
kun se on kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmuk aista
ja toimintavarmuus voidaan taata.

arvot:
Tasapuolisuus
Luotettavuus
Korkea ammattitaito
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verOhalliNNON OrGaNisaaTiO muuTTui

verOhalliNNON OrGaNisaaTiO

Verohallinnon organisaatio muuttui uuden strategian mukaiseksi
PääjOhTaja

1.9.2010. Verohallitus lakkautettiin ja sen entiset tehtävät jaet
tiin usealle taholle. Yritysverotusta ja verotarkastusta hoitamaan
Esikunta- ja oikeusyksikkö

perustettiin valtakunnalliset pääyksiköt. Veronkantoyksikkö on
toiminut valtakunnallisena jo aiemmin.

Viestintäyksikkö

Pääyksiköt
Sisäisen tarkastuksen yksikkö
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

alueelliset verovirastot vastaavat henkilöasiakkaiden sekä liik
keen ja ammatinharjoittajien palvelusta ja ohjauksesta. Lisäksi
ne huolehtivat asiakastiedoista, tuloverotuksesta ja ennakkope
rinnästä, verotuksen yhteydessä tapahtuvasta verovalvonnasta
sekä perintö, lahja, varainsiirto ja kiinteistöverotuksesta. Toi

heNkilöverOTus

yhTeiseT PalveluT -yksikkö

yriTysverOTusyksikkö

(verovirastot)

TieTOhalliNTOyksikkö
halliNTOyksikkö

verOTarkasTusyksikkö

verONkaNTOyksikkö

mintaa ohjaa Henkilöverotuksen ohjaus ja kehittämisyksikkö.
Operatiivisesta toiminnasta vastaavat 23 verotoimistoa.
yritysverotusyksikkö vastaa osakeyhtiöiden ja muiden yhtei
söasiakkaiden palvelusta ja ohjauksesta, asiakastiedoista sekä
verotuksen yhteydessä tapahtuvasta verovalvonnasta. Toimintaa
ohjaa Yritysverotuksen ohjaus ja kehittämisyksikkö. Operatiivi
sesta toiminnasta huolehtivat Konserniverokeskus ja seitsemän
alueellista yritysverotoimistoa.
verotarkastusyksikkö vastaa verotarkastuksista ja muista
erityisvalvonnan toimenpiteistä. Toimintaa ohjaa Verotarkastuk
sen ohjaus ja kehittämisyksikkö. Operatiivisesta toiminnasta
vastaavia tarkastusyksiköitä on viisi.
veronkantoyksikkö vastaa verojen maksamiseen, perintään
ja tilittämiseen sekä verotilimenettelyyn liittyvistä tehtävistä. Toi
mintaa ohjaa Veronkannon ohjaus ja kehittämisyksikkö. Veron
kannon operatiivisesta toiminnasta vastaavia veronkantoyksi
köitä on neljä ja perinnän operatiivisesta toiminnasta vastaavia
perintäyksiköitä viisi.
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Palveluyksiköt

Organisaation kehittäminen jatkuu

Yhteiset palvelut -yksikkö vastaa Verohallinnon asiointikana

Organisaation kehittämistyö jatkui myös syyskuun organisaatio

talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviin Valtion talous- ja henki

vista ja -palveluista, kielipalveluista, veroriskien hallintaproses

muutoksen jälkeen. Verohallinnossa muun muassa valmistau

löstöhallinnon palvelukeskuksen palveluita.

sista sekä kehityshankkeiden, laatutoiminnan ja kansainvälisen

duttiin Henkilöverotusyksikön perustamiseen vuonna 2012. Kun

sidosryhmäyhteistyön koordinoinnista. Myös Henkilöverotuk

yksikkö on perustettu, alueelliset verovirastot häviävät ja myös

yhteiskuntavastuullista toimintaa

sen ohjaus- ja kehittämisyksikkö kuuluu Yhteiset palvelut -yksik

henkilöverotustehtävät muuttuvat valtakunnallisiksi.

Verohallinto on pyrkinyt monella tavoin parantamaan yhteis

Valtioneuvoston linjausten mukaisesti Verohallinto käyttää

Organisaatiomuutoksen vuoksi ja tietojärjestelmäkehityksen

köön.

kunta-vastuunsa kantamista.

Tietohallintoyksikkö vastaa Verohallinnon yhteisistä sovel

jäntevöittämiseksi ryhdyttiin laatimaan kuvauksia Verohallinnon

Taloudelliseen vastuuseen kuuluu, että Verohallinto toimii

lus-, tuotanto- ja tietoteknisistä palveluista sekä tukee, ohjaa ja

liiketoimintaprosesseista. Työn tuloksena syntyy näkemys Vero

tuottavuusohjelman mukaisesti ja pyrkii vähentämään asiak

valvoo tietotekniikan hyödyntämistä Verohallinnossa.

hallinnon konsernitason ydin-, johtamis- ja tukiprosesseista.

kaiden hallinnollista taakkaa. Suunnittelu- ja seurantajärjestel

Hallintoyksikkö vastaa Verohallinnon yhteisistä henkilöstö-,

mien sekä johdon informaatiojärjestelmien kehittämistä jatke

talous- ja yleishallintotehtävistä, työnantajatehtävistä sekä hen

Tehtäviä keskitetään ja siirretään

kilöstön kehittämis- ja koulutuspalveluista.

Enintään kymmenen henkilön toimipisteistä on pääosin luovuttu

taan. Verohallinnon tuottavuus on parantunut viidessä vuodessa
yli 20 prosenttia.

ja avustavia toimintoja on siirretty perustettuihin yhteispalve
Esikuntayksiköt

Sosiaalisesta vastuustaan Verohallinto huolehtii kohtele

lupisteisiin. Tuottavuussyistä ja tarvittavan asiantuntemuksen

malla asiakkaita ja henkilöstöä tasapuolisesti. Verohallinto tukee

Esikunta- ja oikeusyksikkö vastaa Verohallinnon ohjaus- ja joh

varmistamiseksi tiettyjen asiakasryhmien ja verolajien verotus

henkilöstön työhyvinvointia sekä varmistaa, että henkilöstö

tamisjärjestelmästä, strategiaprosessista ja turvallisuustoimesta,

on keskitetty.

raportoinnin taso on hyvä ja hyvää hallintotapaa noudatetaan.

valmistelee Verohallinnon määräykset ja verotuksen yhtenäistä

•

Konserniverokeskuksen 150 työntekijää huolehtivat keski

Vuonna 2010 esimerkiksi laadittiin työsuojelun toimintaohjelma

misohjeet sekä hoitaa oikeudellista erityisasiantuntemusta vaa

tetysti kaikkien suomalaisten suuryritysten verotuksesta,

ja työterveyden niin sanotun varhaisen reagoinnin malli. Asia

tivia tehtäviä.

valvonnasta ja asiakaspalvelusta.

kastyytyväisyystutkimuksessa Verohallinto tutki muun muassa

Koko maan yhdistysten ja säätiöiden verotus on keskitetty

asiakkaiden kokemuksia kohtelun tasapuolisuudesta.

Viestintäyksikkö vastaa Verohallinnon viestinnän ja markki

•

noinnin ohjauksesta sekä avustaa johtoa ja yksiköitä viestinnän
suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa.

•

Sisäisen tarkastuksen yksikkö vastaa Verohallinnon sisäi
sestä tarkastuksesta sekä valmistelee hallintokanteluihin annet
tavat vastaukset pääjohtajan ratkaistavaksi.
Muusta Verohallinnosta riippumaton Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö valvoo veronsaajien oikeuksia verotuksessa

•

Savo-Karjalan ja Lounais-Suomen yritysverotoimistoihin.

Ympäristövastuuta edistettiin vuonna 2010 laajentamalla

Valtakunnallisten palvelunumeroiden ja Internetin kautta

WWF:n Green Office -ympäristöohjelma koko Verohallintoon.

tuleviin kysymyksiin vastataan verotoimistoissa eri puolilla

Lisäksi Verohallinto antoi Baltic Sea Action Groupille Itäme

maata 130 henkilötyövuoden verran.

ren suojelulupauksen, jossa tavoitteena ovat paperiton verotus

Pääkaupunkiseudun verotoimiston asiakkaiden henkilö

prosessi ja ympäristöystävälliset verotuspalvelut.

verotusta tehdään kuudella paikkakunnalla muualla
Suomessa.

ja verotusta koskevassa muutoksenhaussa.
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mukana tietoyhteiskunnassa

Verohallinto rakentaa tietoyhteiskuntaa

haasteita ja mahdollisuuksia, yhteistyö on ollut luonteeltaan

Verohallinto on yksi Suomen suurimmista julkisen hallinnon

Tekes-rahoitteinen ja Aalto-yliopiston vetämä Real-Time

käytännönläheistä. Vuonna 2010 Helsingissä pidetyssä vuosit

IT-käyttäjistä ja samalla tietoyhteiskunnan rakentajista.

Economy -hanke julkaisi syyskuussa raportointikoodiston. Se

taisessa pääjohtajakokouksessa pohjoismaiset verohallinnot

on standardi, joka ohjaa täydentämään yrityksen kirjanpidon
Perustana ovat toimivat tietojärjestelmät

hyväksyivät Nordisk Agendan, strategisen asiakirjan, joka vah

tilikarttaa niin, että lakisääteinen raportointi on vaivatonta.

vistaa yhteistyötä edelleen ja nostaa sen myös strategiselle

Verotuksesta suurin osa on tietojen käsittelyä, ja tietojärjestel

Verohallinto oli mukana kokoamassa perustililuetteloon tiedon

tasolle. Yhteistyö keskittyy kolmeen yhtenäiseen ja osin päällek

miin liittyvät kustannukset ovatkin henkilöstön palkkakulujen jäl

kaikista niistä asioista, jotka yritykset joutuvat vuosittain tuot

käiseen teemaan: veromyönteisyys, tehokkuus ja palvelu. Nor

keen suurin menoerä Verohallinnossa.

tamaan tulo- ja kausiveroilmoituksille. Koodiston ylläpidosta

disk Agendan puitteissa tehtävään yhteistyöhön kuuluvat muun

Verohallinnon tietojärjestelmiin tehdään vuosittain mit

vastaa Tili-instituuttisäätiön alaisuudessa toimiva Raportointi

muassa siirtohinnoittelu, vaikuttavuuden mittaus, tietojenvaihto,

tava määrä ylläpitotyötä muun muassa verolakien muuttu

lautakunta, jonka puheenjohtajaksi kutsuttiin Verohallinnon pää

riskianalyysi, verotarkastus, pohjoismainen benchmarking

misen, teknisen ympäristön versiovaihdosten ja prosessien

johtaja Mirjami Laitinen.

sekä kansalaisille suunnattu Nordisk eTax -portaali.

kehittämisen takia. Vuoden 2010 ylläpitohankkeista tietojär

Keväällä 2010 käynnistyi valtioneuvoston päätöksellä Säh

jestelmätyötä vaati esimerkiksi Veroilmoitus verkossa -palvelun

köinen asiointi ja demokratia (SADe) -ohjelma. Verohallinto on

EU-maihin tehtiin työvierailuja

laajentaminen. Teknologiauudistuksena aloitettiin puhelinjär

mukana rakentamassa yrityksen perustajan ja työnantajan pal

Yhteistyö Euroopan unionissa on laajaa ja säännöllistä. Suomen

jestelmän yhtenäistäminen ja uudistaminen. Myös Verohallin

velukokonaisuuksia YTJ- ja Palkka.fi-palveluillaan.

Verohallinto on mukana verotyöryhmissä, komiteoissa ja asian
tuntijaryhmissä, joissa käsitellään muun muassa yhteisölainsää

non organisaatiomuutokset ja töiden järjestelyt aiheuttivat muu
toksia tietojärjestelmiin.
Tietojärjestelmien ylläpidon lisäksi järjestelmiä myös kehi

Kansainvälistä sidosryhmäyhteistyötä monella
rintamalla

dännön täytäntöönpanoa ja muutoksia, hallinnollista yhteistyötä
jäsenmaiden välillä sekä petosten torjuntaa.

tetään kaiken aikaa. Osaltaan on kyse vanhenevan teknologian

Kansainvälinen yhteistyö on Verohallinnolle tärkeä keino hank

EU:n Fiscalis-ohjelma rahoittaa yhteiseurooppalaisia semi

uudistamisesta, osittain kehitetään toimintaa paremmin tuke

kia tietoa, vaihtaa kokemuksia, oppia parhaista käytännöistä

naareja, työryhmiä, simultaanitarkastuksia ja työvierailuja.

via tietojärjestelmiä, kuten sähköistä asiankäsittelyä. Merkit

sekä viedä muihin maihin suomalaista verotusosaamista. Vero

Fiscalis-työvierailuilla Verohallinnon työntekijät saavat mahdolli

tävin kehityshanke vuonna 2010 oli verotilijärjestelmän käyt

hallinto on aktiivisesti mukana kansainvälisten järjestöjen toi

suuden verkostoitua Euroopassa oman alansa ihmisten kanssa.

töönotto. Verotili aiheutti muutoksia useisiin olemassa oleviin

minnassa. Kansainvälisen sidosryhmäyhteistyön koordinaatiota

Eri tilaisuuksissa saatuja kokemuksia on hyödynnetty Verohal

järjestelmiin. Lisäksi jatkettiin ennakkoverotuksen tietojärjestel

on uuden organisaation myötä keskitetty ja vahvistettu. Tavoit

linnon kehittämistyössä. Vastavuoroisesti Suomeen on tullut

män uudist amista sekä analyysijärjestelmän kehittämistä vero

teena on varmistaa, että kansainväliset kokemukset hyödynne

työvierailijoita muista EU-maista. Osa vierailijoista on osallis

tarkastuksen ja veroriskien hallinnan käyttöön.

tään oikealla tavalla Verohallinnossa.

tunut yksiköiden suunnittelemiin ja järjestämiin yhteisohjelmiin,
joita järjestettiin Suomessa vuoden 2010 aikana kahdeksan.

26

Pohjoismainen yhteistyö on strategisella tasolla

Osa vierailijoista on tullut yksilöllisesti toteutetuille vierailuille,

Pohjoismaisilla verohallinnoilla on pitkä ja vahva yhteistyö

joiden ohjelmissa on erityisesti otettu huomioon tulijoiden tar

perinne. Koska ne kohtaavat monella saralla samantapaisia

peet ja mielenkiinnon kohteet.
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Monia yhteistyöorganisaatiota

tulosohjausta valtiovarainministeriöltä

kilöstömäärän ja jonkin verran kasvaneen asiakasmäärän ansi

Verohallinnolla on säännöllistä yhteistyötä myös muiden kan

Verohallinto laatii vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman nel

osta. Taloudellisuuteen on lisäksi vaikuttanut IT-menojen kar

sainvälisten organisaatioiden kanssa. Näiden organisaatioiden

jäksi vuodeksi eteenpäin. Suunnitelmassa kuvataan toimintaym

siminen.

kautta Verohallinto saa kontakteja myös Euroopan ulkopuoli

päristön ennakoidut muutokset sekä pitkän aikavälin tavoitteet

Verohallinto on lisännyt sähköistä asiointia, automatisoinut

siin maihin.

ja kehittämissuunnitelmat. Lisäksi ennakoidaan tulevien vuosien

omia prosessejaan ja kohdentanut verovalvontaa riskien perus

resurssitarpeet ja sovitetaan ne valtiovarainministeriön tuotta

teella. Lisäksi organisaatiota on kevennetty ja osin siirrytty val

vuusohjelmassa myönnettyihin kehyksiin.

takunnallisiin toimialoihin. Yksikkökokoa kasvattamalla on pys

OECD:n (Organisation for Economic Co-operation and Deve
lopment) piirissä toimii useita yhteistyöryhmiä, jotka tuottavat
tilastoja, vertailutietoja, selvityksiä ja suosituksia yhteisiksi toi

Vuosittaiset tavoitteet ja resurssit sovitaan valtiovarainminis

tytty selkiyttämään työkokonaisuuksia ja poistamaan tehtävien

mintalinjoiksi. OECD:n työryhmätyöskentelyyn on pyritty otta

teriön kanssa talousarviossa, sen perusteluissa sekä tulostavoi

päällekkäisyyksiä. Uusissa toimitilaratkaisuissa tilat pyritään

maan aktiivisempi kehittämisote ja osa-alueita on Verohal

tesopimuksessa. Tulostavoitesopimuksessa asetetaan tavoitteet

käyttämään entistä tehokkaammin. Tällä pyritään pienentämään

linnossa jaettu eri yksiköiden vastuulle. Näin OECD:n työstä

Verohallinnon vaikuttavuudelle, toiminnalliselle tehokkuudelle,

vuokrakustannuksia, vaikka vuokrataso onkin noussut.

saadaan selvempi kuva ja yhteistyö paranee.

tuotoksille, laadunhallinnalle sekä henkilöstövoimavarojen hal

Verohallinto on ollut vuodesta 2005 alkaen IOTAn (Intra-

linnalle ja kehittämiselle. Verohallinnon strategia, talousarvio ja

Tuottavuuden edellytyksenä on suurempi automaatioaste

European Organisation of Tax Administrations) jäsen. IOTA

valtiovarainministeriön ja Verohallinnon välinen tulossopimus

Henkilömäärän vähentämisestä huolimatta palveluiden ja vero

järjestää vuosittain seminaareja ja koulutustapahtumia. Vero

jaetaan edelleen Verohallinnon yksiköiden tavoitteiksi. Yksi

valvonnan taso on pystytty säilyttämään. Tuottavuusohjelman

hallinto on aktiivisesti mukana kehittämässä IOTAn toimintaa

köiden kanssa laaditaan Verohallinnon sisäiset tulossopimuk

jatko edellyttää valvonnan automaattisen osuuden lisäämistä

yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa. Verohallinto osal

set. Tulossopimusten toteutumista seurataan kolmannesvuosit

edelleen. Se ei kuitenkaan ole merkittävässä määrin mahdol

listuu myös IOTAn työryhmätyöskentelyyn.

tain. Sopimusten toteutumisesta saadaan valtiovarainministeriön

lista ilman, että aineellista ja menettelyihin liittyvää lainsäädän

palaute, ja Verohallinto antaa palautteen omille yksiköilleen.

töä virtaviivaistetaan.

työ Viron kanssa on aktiivista. Yhteistyötä myös Venäjän kanssa

Henkilöstömäärä on vähentynyt sadoilla

vuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää paperilla saatavien

on pyritty kehittämään. Suomen ja Venäjän verohallinnot ovat

Tuottavuusohjelmassa valtion virastoille asetetaan usean vuo

tietojen digitalisoimista, sähköisten palvelujen laajentamista

muun muassa perustaneet työryhmän, jonka tavoitteena on

den määräraha- ja henkilötyövuosikehykset. Erityisesti henki

sekä tietotekniikka-arkkitehtuurin jatkuvaa kehittämistä. Merkit

automaattinen tietojenvaihto maiden välillä.

lötyövuosien osalta Verohallinnon osuus tuottavuusohjelmassa

tävä osa Verohallinnon IT-toiminnan rahoituksesta kuluu kuiten

on ollut merkittävä. Hallituskaudella 2007–2010 Verohallinnon

kin teknologian uudistamiseen, jotta toimintavarmuus voidaan

henkilötyövuodet vähenivät lähes 730 henkilötyövuotta. Tuotta

säilyttää. Myös lainsäädännöstä aiheutuvat ja muut pakolli

Itämeren maiden yhteistyö jatkuu, mutta painotus on viime
aikoina ollut kahdenkeskisessä yhteistyössä. Varsinkin yhteis

Automaattisen valvonnan suuren osuuden lisäksi tuotta

vuusohjelman toinen vaihe edellyttää vuoteen 2015 mennessä

set tietojärjestelmämuutokset nostavat tietojärjestelmämenoja.

vielä useiden satojen henkilötyövuosien vähennystä.

Tämä vähentää strategisiin kehittämishankkeisiin käytettävissä

Verohallinnon tuottavuus ja taloudellisuus ovat parantuneet

olevia voimavaroja.

merkittävästi etenkin vuosina 2009 ja 2010 vähentyneen hen
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Tarkkaa taloudenpitoa

TOIMINTAMENOT MENOLAJEITTAIN 2010
			%

KUSTANNUKSET 2006–2010, miljoonaa euroa

Verohallinnon nettomenot vuonna 2010 olivat 381,4 miljoonaa
euroa. Valtion vuoden 2010 talousarviossa ja lisätalousarvioissa

2006

337,6

toimintamenoihin oli varattu 395,3 miljoonaa euroa, joten Vero

2007

356,2

18,4

hallinnolle kertyi säästöä 14,0 miljoonaa euroa. Vuodelle 2011

2008

381,8

Kiinteistömenot		

7,7

siirtyy edellisiltä vuosilta määrärahaa yhteensä 24,2 miljoonaa

2009

377,2

Postitus ja painatus		

4,3

euroa.

2010

380,1

Muut menot		

4,4

Henkilömenot		

65,1

IT-menot: systeemityö,
laitteet ja ohjelmistot		

Suurimmat menoerät ovat henkilöstö- ja IT-menot
Nettomenot pienenivät edellisvuoteen verrattuna nimellisarvol

VEROHALLINNON NIMELLISarvoisET mEnOT 2008–2010, tuhatta euroa

taan 2,1 prosenttia. Henkilöstömenot vähenivät edellisestä vuo
KUSTANNUKSET ASIAKASRYHMITTÄIN 2010
			%

Henkilöasiakkaat		
Maatalouden harjoittajat
Yritysasiakkaat		

33,8
4,1
16,3

Yhteisöasiakkaat		

34,4

Muut asiakkaat*		

11,4

* Sisältää tietopalveluasiakkaiden palvelusta ja veronsaajien oikeuden
valvontapalveluista aiheutuneet kustannukset, kiinteistöverotuksen,
perintö- ja lahjaverotuksen kustannukset sekä muiden pienempien vero
jen verottamiskustannukset.

desta 0,4 prosenttia ja IT-menot jopa 8,2 prosenttia. Kiinteis

				

tömenot laskivat 2,1 prosenttia. Toiminnan tuotot puolestaan

Menot

kasvoivat 10,4 prosenttia.
Henkilöstömenoja laski voimakas eläköityminen, vähäinen
kesätyöntekijöiden määrä ja lähes pysähtynyt uusrekrytointi. ITmenoja laskivat kehittämishankkeiden supistaminen ja uusien
hankkeiden lykkääminen. Matkustusmenot vähenivät edellis
vuodesta 6,3 prosenttia, mihin päästiin lisäämällä etäyhteyk
siä ja suosimalla ympäristöystävällisiä matkustusmuotoja, kuten
rautateitä.
Kustannukset nousivat edellisvuodesta
Verohallinnon toiminnan kustannukset olivat yhteensä 380,1
miljoonaa euroa. Nousua edellisestä vuodesta oli 0,8 prosenttia.
Veronmaksaja-asiakkaittain tarkasteltuna Verohallinnon kus
tannukset jakautuivat seuraavasti: henkilöasiakkaat 128,3 mil
joonaa euroa, maatalouden harjoittajat 15,5 miljoonaa euroa,
yritysasiakkaat 62,0 miljoonaa euroa, yhteisöasiakkaat 130,9
miljoonaa euroa sekä muut asiakkaat 43,4 miljoonaa euroa.

2008

2009

2010

Palkkaukset *		

250 504

250 601

249 455

Vuokrat		

25 020

26 186

26 007

115 938

116 902

109 961

Investoinnit		

1 528

876

1 256

Yhteensä		

392 990

394 565

386 678

Muut kulutusmenot

Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot
Maksullinen toiminta

3 447

2 962

3 243

Muu rahoitus		

2 707

1 940

2 080

Yhteensä		

6 154

4 901

5 324

Nettomenot (+) / -tulot (-)

386 836

389 664

381 355

Talousarvio		

363 402

375 691

395 311

Siirtomäärärahakannan muutos	-23 434	-13 973

13 956

Siirtomäärärahankanta 31.12.
Henkilöstömäärä (HTV)

24 167

10 194

24 151

5 757

5 595

5 336

* Kelan päivä- ja vanhempainrahat nettoutettu
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”Veropetosten ja -menetysten ehkäisemiseksi tarvittiin
kitkatonta yhteistyötä eri yksiköiden välillä.”

L ÄHIKUVASSA
NeGaTiivisTa arvONlisäverOa
ilmOiTTavieN valvONTa
PrOjekTi TiivisTää yksiköiDeN
yhTeisTyöTä

Negatiivista arvonlisäveroa syntyy, kun arvonlisäverovelvollisen

Valvontaprojektin tavoitteena on testata, kuinka hyvin nega

yrittäjän kauden myyntiin sisältynyt vero on pienempi kuin kau

tiivista arvonlisäveroa ilmoittavien verovalvonta toimii verotiliai

den ostoihin sisältynyt vero. Vuonna 2010 alkaneessa veroti

kana, tunnistaa mahdollinen asiakkaiden ohjaustarve ja pysäyt

limenettelyssä edelliskuukausien negatiivisella arvonlisäverolla

tää aiheettomat arvonlisäveropalautukset mahdollisimman

voi kuitata maksettavaksi erääntyviä omaaloitteisia veroja. Jos

aikaisessa vaiheessa.

negatiivista arvonlisäveroa on enemmän kuin kausiveroilmoituk

Tärkeää on myös tiivistää yhteistyötä verotarkastuksen,

sella maksettavaksi ilmoitettuja veroja, ylimenevä osa palaute

arvonlisäveron ilmoitusvalvonnan ja perinnän kesken. Jos vero

taan verovelvolliselle.

tarkastuksen yhteydessä tulee esiin sellaisia seikkoja, joilla on

Riskinä pidettiin sitä, että verotiliin siirtyminen saattaisi hou

merkitystä negatiivisen arvonlisäveron kausiveroilmoitusten luo

kutella asiakkaita ilmoittamaan vilpillisesti negatiivista arvon

tettavuuden tai oikeellisuuden kannalta, verotarkastaja on viipy

lisäveroa. Veropetosten ja menetysten ehkäisemiseksi tarvittiin

mättä yhteydessä kausiveroilmoituksen käsittelijään. Verotarkas

alusta alkaen mahdollisimman ajantasaista valvontaa ja kitka

tusyksiköissä varataan riittävästi resursseja ilmoitusvalvonnasta

tonta yhteistyötä eri yksiköiden välillä. Tämän vuoksi Verohallinto

tulleiden tarkastusaloitteiden ja muiden yhteydenottojen nope

perusti vuonna 2009 negatiivista arvonlisäveroa ilmoittavien val

aan käsittelyyn ja kohteiden tarkastamiseen. Yhteistyöhön kuu

vontaprojektin.

luvat myös tarkastuksen, ilmoitusvalvonnan ja perinnän väliset
keskustelut, joissa arvioidaan, mitä jatkotoimenpiteitä kullekin
valvontakohteelle on aiheellista tehdä.

::
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Olemme uuDisTumiskykyiNeN
OrGaNisaaTiO
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Verohallinnon
henkilöstö

Verohallinnossa henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet ovat

Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet 2006–2010

vähentyneet suunnitelmien mukaisesti. Verohallinnossa työs
kenteli vuoden 2010 lopussa 5 466 henkilöä, mikä on 3,5 pro

2006

senttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstömäärä

2007

on vähentynyt vuodesta 2005 alkaen keskimäärin 3 prosenttia
vuodessa.

2008

Parannamme Verohallinnon kykyä uudistua tavalla,

Verohallinnon tavoite vuodelle 2010 oli 5 400 henkilötyö

2009

jota toimintaympäristössä ja toiminnassa tapahtuvat

vuotta. Henkilötyövuosia kertyi 5 336, mikä on 64 henkilötyö

2010

muutokset edellyttävät. Panostamme osaamiseen.
Edellytämme henkilöstöltä aloitteellisuutta,
joustavuutta ja tavoitteellista työskentelyotetta.

6 207
6 062
6 031
5 913
5 930
5 757
5 663
5 595
5 466
5 336

vuotta parempi kuin asetettu tavoite.

henkilömäärä

Keski-ikä nousee

henkilötyövuodet

Ikäjakauma 2010

Verohallinnon henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2010 lopussa
49,4 vuotta. Keski-ikä nousi edellisvuodesta 0,3 vuotta. Hen

15–24

21

kilöstön ikärakenteessa on tapahtunut viiden viimeisen vuoden

25–34

595

aikana merkittäviä muutoksia. Prosentuaalisesti yli 45-vuotiai

35–44

952

den osuus on noussut 62:sta 71:een, ja yli 60-vuotiaiden osuus

45–54

1 821

henkilöstöstä on kasvanut yli 15 prosenttiin. Alle 30-vuotiaita on

54–		

2 077

vajaat 4 prosenttia. Hallinnon tavoitteena onkin pitkällä aikavä
lillä tasapainottaa ikärakennetta uusrekrytoinneilla.
Verohallinnon henkilöstöstä yli kolme neljäsosaa on naisia.

IKÄRAKENNE VUOSINA 2006 ja 2010

Miesten ja naisten osuus henkilöstöstä on pysynyt samana jo
vuosia.

15–19

1

0

20–24

64

21

25–29

364

212

30–34

348

383

35–39

535

343

40–44

850

609

45–49

941

873

50–54

1 332

948

55–59

1 127 1 250

60–64
65–
2006

632

800

13

27

2010
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TAVOITTEENA ON PARANTAA KOULUTUSTASOA

Koulutusjakauma 2010, koulutusaste

Vuoden 2010 aikana henkilöstö osallistui koulutukseen

Verohallinnon tavoitteena on parantaa henkilöstönsä koulutus

huomattavasti aiempia vuosia vähemmän. Ilmiön taustalla ovat

6,8

tasoa. Koulutuksen tasoon vaikutetaan kannustamalla opis

kireä taloudellinen tilanne, mittavat organisaatiomuutokset ja

Keskiaste		 14,9

kelemaan ja suorittamaan tutkintoja sekä rekrytoimalla uutta

henkilöstön väheneminen. Ajankohtaisia asioita käsitteleviin
koulutuksiin osallistumista helpotettiin käyttämällä videoneu

			%

Perusaste		

Alin korkea-aste		

39,4

korkeammin koulutettua henkilöstöä. Vuoden 2010 lopussa kor

Alempi korkeakouluaste

18,0

keakoulututkinnon suorittaneita oli 39 prosenttia henkilöstöstä

votteluyhteyksiä. Näin koulutuksiin pääsi osallistumaan useam

Ylempi korkeakouluaste

20,6

ja alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneita (esim. merko

pia verohallintolaisia ja matkakustannukset pienenivät.

Tutkijakoulutus		

0,4

nomin tutkinto) 39,4 prosenttia.
Vero-opisto tarjoaa Verohallinnossa työskenteleville koulu

Verkko-opiskelu on siirtymässä uuteen ympäristöön

tusta. Vero-opiston koulutustarjonnassa on rajattuja kokonai

Vuoden 2010 aikana siirrettiin huomattava osa (19/50) verkko

suuksia, jotka ovat lähellä käytännön työtä. Esimerkiksi kieli-

kursseista Woppi-oppimisympäristöstä uuteen Moodle-ympäris

koulutusten sisällön perustana ovat tarkkaan määritellyt työti

töön. Kokonaan uusia verkkokursseja tuotettiin vuoden aikana

308

lanteet ja niiden hallinta vieraalla kielellä. Verotustyötä tukevan

kymmenen. Verkkokursseja on Verohallinnossa kehitetty erilai

2008

810

koulutustarjonnan painopiste on siirtynyt laajoista koulutusoh

siin tarpeisiin. Jatkuvasti saatavilla olevia, avoimia itseopiske

2009

1 131

jelmista erillisinä opiskeltaviin verkko- tai monimuotokursseihin.

lukursseja on 25 ja henkilöverotuksen suurille kohderyhmille

2010

478

Henkilöverotuksen koulutusjärjestelmä laajeni vuoden

suunnattuja, osittain rajattuja, itseopiskelukursseja on kolme.

YKSITTÄISTEN MONIMUOTOKURSSIEN SUORITUKSET 2007–2010
2007

aikana. Kurssiaineistojen käyttöä toimistoissa lisättiin. Ensim
Koulutusohjelmien opiskelijamäärät ja VALMISTUNEET 2000–2010

mäistä kertaa tarjottiin koulutusta myös edelleenkouluttajille.

Verohallinnon omia verkkokursseja suoritettiin 2 180 kertaa.

Uutena aihealueena suunniteltiin kansainvälisen henkilöverotuk

Hämeen ammattikorkeakoulun toteuttamilla laskentatoimen

sen ja yrittäjäasiakkaiden verotukseen liittyvät kurssit.

verkkokursseilla opiskeli 43 verohallintolaista.

2000

164

75

Myös kansainvälinen yhteistyö kehittyy. Kansainvälisiin

2001

202 114

seminaareihin tai ulkomaisiin työvierailuihin osallistuminen

2002

210

43

parantaa osaamisen lisäksi valmiuksia toimia kansainvälisessä

2003

289 145

ympäristössä. Tärkeä osa yhteistyötä on verkostojen luominen

2004

274 142

jokapäiväisen toiminnan tueksi.

2005

271

99

2006

314 182

2007

200 125

2008

134

53

2009

131

60

82

78

2010
Opiskelijoita

32

Kouluttajien ohjaamia verkkokursseja on tarjolla 19.

Valmistuneita
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TYÖTYYTYVÄISYYS ON HYVÄLLÄ MALLILLA

Vastaajista 65 prosenttia oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväi

Verohallinnon tulostavoitesopimus 2010

Tuottavuustavoitteet, muuttuva organisaatio ja uusi toiminta

siä työoloihin, työilmapiiriin ja yhteistyöhön. 63 prosenttia oli

malli edellyttävät aktiivista ja strategialähtöistä henkilöstöpoli

erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä työn sisältöön ja haasteellisuu

tiikkaa. Henkilöstövoimavarojen hallinnalle ja kehittämiselle on

teen. Yleisesti toimintaan kriittisimmin suhtautuvat 40–49-vuo

Työtyytyväisyysindeksi

3,45

3,41

kirjattu tavoitteet Verohallinnon ja valtiovarainministeriön väli

tiaat, joilla tulokset ovat suhteellisen korkeat, mutta silti muita

Osaamisen johtamisen kokonaisindeksi *

3,55

3,47

seen tulostavoiteasiakirjaan. Keskeisiä painopistealueita ovat

ikäryhmiä alemmat. VMBaroon vuoden aikana tehdyn raken

Johtajuusindeksi *

3,53

3,33

strategian edellyttämän osaamisen kehittäminen sekä osallis

teellisen muutoksen takia vuoden 2010 tulokset eivät ole suo

Työhyvinvointi-indeksi *

3,65

3,69

tava ja oivalluttava johtaminen. Tavoitteiden toteutumista seura

raan vertailukelpoisia edellisiin vuosiin. Vaikuttaa kuitenkin siltä,

taan vuotuisen VMBaro-henkilöstökyselyn tulosten avulla. Kyse

että vuodesta 2005 alkaen parempaan suuntaan ovat kehitty

Tasa-arvon toteutuminen työyhteisössä

3,66

3,66

lyn tulokset puretaan yksiköissä, joissa keskustelujen pohjalta

neet esimiehiltä saatu palaute, oikeudenmukainen kohtelu esi

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

sovitaan kehittämiskohteet ja kirkastetaan toiminnan tarkoitus.

miehen taholta, mahdollisuudet yhteensovittaa työ- ja yksityis

* Laskettu ministeriön määrittämän ryhmittelyn mukaisesti.

elämä sekä työpaikan maine hyvänä työnantajana.

Varsinainen työtyytyväisyyskysely koostuu kahdeksasta pääkohdasta, jotka
sisältävät 2–5 työtyytyväisyyskysymystä. Kaikkiaan näitä yksittäisiä työtyytyväi
syysindeksien laskennassa käytettäviä kysymyksiä on 29.

2010 tavoite 2010 toteuma

Työtyytyväisyyskyselyn tuloksia Verohallinnossa ja koko
valtionhallinnossa 2010

Työtyytyväisyyskyselyn tuloksia Verohallinnossa vuosina 2006–2010

Johtaminen

		

2006

2007

2008

2009

3,34

3,39

3,41

3,45

2010*

			

3,39

Verohallinto

Valtio

Johtaminen

3,39

3,33

3,64

3,61

2,91

2,74

Työn sisältö ja haasteellisuus

3,66

3,69

3,68

3,69

3,64

Työn sisältö ja haasteellisuus

Palkkaus

2,72

2,80

2,89

2,98

2,91

Palkkaus

Kehittymisen tuki

3,31

3,32

3,36

3,38

3,24

Kehittymisen tuki

3,24

3,11

Työilmapiiri ja yhteistyö

3,59

3,65

3,65

3,68

3,69

Työilmapiiri ja yhteistyö

3,69

3,65

Työolot

3,62

3,67

3,64

3,62

3,70

Työolot

3,70

3,47

3,20

3,03

Tiedon kulku

3,16

3,21

3,21

3,22

3,20

Tiedon kulku

Työnantajakuva

3,26

3,33

3,40

3,39

3,41

Työnantajakuva

3,41

3,08

Yhteensä

3,41

3,29

Asteikko 1–5, 1 = erittäin tyytymätön ja 5 = erittäin tyytyväinen
* Barometrissä uusia kysymyksiä ja indeksejä, joten tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tulosten kanssa.

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

VER O HALLI N T O 2 010 :: O lemme uudistumiskykyinen organisaatio

33

Työyhteisötaitoja ja elämänkaaren hallintaa

KATSE KOHTI TULEVAA

Verohallinnossa toteutettiin Verovirkailijoiden Liiton aloitteesta

Verohallinnossa käydään palkka- ja kehityskeskustelut kerran

yhteisvoimin Työyhteisötaidot-teemavuosi. Tavoitteena oli herät

vuodessa yhteisen mallin mukaisesti. Keskustelussa arvioidaan

tää verohallintolaiset miettimään oman vuorovaikutuksensa

yhdessä esimiehen kanssa mennyttä vuotta ja suunnitellaan

merkitystä työyhteisön toimintaan. Teemavuoden vuosikelloon

tulevaa. Henkilökohtaista palkka- ja kehityskeskustelua edeltää

kerättiin materiaalia esimiehille ja työyhteisöille keskustelun

esimiehen vetämä ryhmäkeskustelu, jossa keskustellaan paitsi

tueksi. Joulukuussa avattiin kirjoituskilpailu, jonka kautta koo

oman yksikön ja ryhmän yhteisistä tavoitteista seuraavalle vuo

taan kokemuksia teemavuoden mukanaan tuomista myöntei

delle myös koko Verohallinnon strategisista tavoitteista.

sistä kehityssuunnista, aloitteista, ideoista ja ”tekemisen mei

Vuoden 2010 lopussa Verohallinnon laajennettu johtoryhmä

ningistä”. Kirjoituskilpailun tulokset julkistetaan helmikuussa

ja mukaan kutsutut asiantuntijat aloittivat pääjohtajan johdolla

2011.

Visio 2020 -työskentelyn, jonka tavoitteena on visioida ja kuvata

Vuonna 2010 päättyi Verohallinnon Työ ja elämänkaaren

Verohallintoa vuonna 2020. Työryhmän rinnalle kootaan henki

hallinta -hanke. Hankkeella tuettiin esimiehiä ja sisäisiä kehit

löstöstä vaihtoehtoinen visiotyöryhmä miettimään vaihtoehtoja

täjiä henkilö- ja muutosjohtamisessa sekä yhtenäistettiin työ

yhteiselle tulevaisuudelle.

hyvinvointiin ja muutoksen hallintaan liittyviä menettelytapoja.
Työhyvinvointiin liittyvät toimenpiteet ja haasteet säilyttävät
ajankohtaisuutensa jatkossakin.
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L ÄHIKUVASSA

Verohallintoon perustetaan 1.1.2011 Harmaan talouden selvi
tysyksikkö, joka korvaa aiemman Viranomaisyhteistyön kehit
tämisprojektin (Virke). Uuden yksikön tehtävänä on edistää ja

”Selvitysyksikön tiloissa on töissä
yhdyshenkilöitä poliisista ja ulosotosta.”

tukea harmaan talouden torjuntaa.
Selvitysyksikkö tuottaa ja jakaa tietoa harmaasta taloudesta

uusi yksikkö Tukee
harmaaN TalOuDeN TOrjuNTaa

ja sen torjunnasta. Yksikkö kerää, yhdistää ja analysoi eri läh
teistä saatavaa harmaata taloutta koskevaa tietoa. Tämän tie

henkilöiden toimintaa ja taloutta sekä lakisääteisten velvoitteiden

don perusteella yksikkö tuottaa erilaisia selvityksiä, jotka liittyvät

hoitamista. Velvoitteidenhoitoselvityksen tarkoituksena on edis

esimerkiksi harmaaseen talouteen ilmiönä, sen torjuntatoimiin

tää viranomaisten hallussa olevan tiedon käyttämistä ja tukea

tai lainsäädännön vaikuttavuuteen. Selvitysyksiköllä on oikeus

harmaan talouden torjuntaa.

salassapitovelvollisuuden estämättä saada laissa säädetyt tie

Selvitysten ja harmaata taloutta koskevan tiedon tuottami

dot viranomaisilta ilmiöselvitystä varten. Raporteissa ei ole kui

sen keskittäminen tehostaa viranomaistoimintaa. Selvitysyksikön

tenkaan sellaisia tietoja, joista yksittäinen henkilö tai organisaa

toiminta perustuu aktiiviseen yhteistyöhön muiden viranomais

tio voitaisiin tunnistaa.

ten kanssa. Selvitysyksikön tiloissa on esimerkiksi töissä yhdys

Lisäksi selvitysyksikkö laatii viranomaisten pyynnöstä vel

henkilöitä poliisista ja ulosotosta. Selvitysyksikkö ylläpitää myös

voitteidenhoitoselvityksiä. Velvoitteidenhoitoselvityksessä kuva

viranomaiskäyttöön tarkoitettua sivustoa www.harmaatalous.fi ::

taan yritysten ja muiden yhteisöiden sekä näihin kytkeytyvien
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Syksyllä 2010 tapahtuneessa organisaatiomuutoksessa Verohal

verohallinnon kehitysjohtoryhmä vastaa ITmenojen ohjauksesta

linnon ohjaus ja johtamisjärjestelmää muutettiin. Muutokset vaikut

ja johtamisesta strategisessa suunnittelussa vahvistettujen priori

tivat muun muassa johtamisrooleihin ja johtoryhmätyöskentelyyn.

sointiperiaatteiden mukaisesti. Johtoryhmän jäseniä ovat pää

verohallinnon johtoryhmä vastaa Verohallinnon strategisesta

johtajan lisäksi valtakunnallisten yksiköiden päälliköt ja Kehitys

johtamisesta ja päätöksenteosta sekä toimii operatiivisen toiminnan

jOhTOryhmäT
ja NeuvOTTelukuNTa

verohallinnon neuvottelukunta toimii Verohallinnon tukena stra

lisäksi valtakunnallisten yksiköiden päälliköt, Henkilöverotuksen

tegisessa suunnittelussa. Se käsittelee Verohallinnon kehittämis

ohjaus ja kehittämisyksikön päällikkö sekä henkilöstön edustaja.

suuntia ja toimintalinjoja. Neuvottelukunnan jäseninä on asiakkai

verohallinnon laajennettuun johtoryhmään kuuluvat Verohallinnon

den ja sidosryhmien edustajia.

johtoryhmän lisäksi verovirastojen alueverojohtajat.
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ohjausyksikön päällikkö.

ylimpänä johtoryhmänä. Johtoryhmän jäseniä ovat pääjohtajan

verOhalliNNON laajeNNeTTu jOhTOryhmä 31.12.2010
Kuvassa vasemmalta:

PohjoisSuomen veroviraston alueverojohtaja Jukka Kauppila

Verotarkastusyksikön ylijohtaja Anita Wickström

Viestintäyksikön viestintäjohtaja Martti Lahti

Pääjohtaja Mirjami Laitinen

Esikunta ja oikeusyksikön johtaja Arto Pirinen

Henkilöverotuksen ohjaus ja kehittämisyksikön johtaja Erkki Laanterä

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön veroyliasiamies Timo Räbinä

Veronkantoyksikön ylijohtaja MaijaLeena Rautanen

Sisäisen tarkastuksen yksikön apulaisjohtaja MarjaLiisa Rantanen

Yritysverotusyksikön ylijohtaja Pekka Ruuhonen

Hallintoyksikön johtaja Kari Huhtala

SisäSuomen veroviraston alueverojohtaja Markku Lehtonen

Verovirkailijain liiton puheenjohtaja Kirsi HuhtamäkiNasri (henkilöstön edustaja)

Uudenmaan veroviraston alueverojohtaja Eila Routama

Yhteiset palvelut yksikön johtaja Asta Vitikainen (ylijohtaja Juha Lindgrenin sijainen)

LänsiSuomen veroviraston alueverojohtaja Veli Patama

Tietohallintoyksikön tietohallintojohtaja Markku Heikura

ItäSuomen veroviraston alueverojohtaja MaijaLiisa Ahokas
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verOhalliNNON NeuvOTTelukuNTa 31.12.2010
Kuvassa vasemmalta:
Mirjami Laitinen, pääjohtaja, Verohallinto
Martti Kallio, johtaja, Suomen Kuntaliitto
Vesa Korpela, lakiasiain johtaja, Veronmaksajain Keskusliitto ry
Tanja Rantanen, finanssisihteeri, valtiovarainministeriö
Keijo Vehmas, Verohallinnon controller, Esikunta ja oikeusyksikkö
Kirsi HuhtamäkiNasri, puheenjohtaja, Verovirkailijain Liitto ry
Varatoimitusjohtaja Pauli K. Mattila, Keskuskauppakamari
Helena Pentti, ekonomisti, Suomen Ammattijärjestöjen keskusliitto SAK ry
Kuvasta puuttuu: Lasse Arvela, osastopäällikkö, ylijohtaja, valtiovarainministeriö
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VEROHALLINnOLLE
GREEN OFFICE -MERKKI

Verohallinto on ensimmäisten julkisten toimijoiden joukossa

Verohallinnon hiilidioksidipäästöt 2006–2009, hiilidioksiditonnia

tehnyt konkreettisia tekoja kustannusten ja hiilidioksidipääs2006

töjen pienentämiseksi. Ympäristökuormituksen vähentämiselle

A WWF INITIATIVE
TO REDUCE
ECOLOGICAL
FOOTPRINT

2008

2009

Muutos (%)

on asetettu prosentuaaliset tavoitteet, joita seurataan järjes-

Sähkönkulutus

2 927

2 914

2 587

2 379	-8

telmällisesti.

Paperinkulutus

-	

3 720

4 154

4 183

+1

2 034

1 665

2 436

2 428

0

60

64

71

Virkamatkat

GREEN
OFFICE

2007

WWF:n (Maailman luonnonsäätiö) Green Office on toimistoille

Jätemäärät

69	-2

tarkoitettu ympäristöpalvelu, jonka avulla organisaatiot voivat
vähentää ympäristökuormitustaan, saavuttaa säästöjä ja hidas
taa ilmastonmuutosta. WWF luovuttaa Green Office -merkin

Painopaperin käyttö Verohallinnossa 2007–2010, tuhatta kiloa

käyttöoikeuden ja diplomin toimistolle, jonka ympäristöjärjes
2008

2009

Täyttöoppaat

225

300

322

320	-0,6

yhteistyöhön WWF:n kanssa vuonna 2008. Verotoimistot ja pää

Muut julkaisut

30

32

30

24	-25

konttori laativat toimitiloilleen ympäristöohjelman ja sitoutui

Lomakkeet

300

306

334

vat noudattamaan valittuja Green Office -kriteerejä, joita oli

Kirjekuoret

240

270

270

259	-4,2

vat paperin-, energian- ja sähkönkulutuksen sekä jätemäärien

Yhteensä

795

908

956

943	-1,4

Verohallinto lähti ensimmäisenä valtionhallinnossa mukaan

vähentäminen. Lisäksi tavoitteena oli henkilöstön ympäristötie

		

2010

2007

telmä täyttää edellytetyt kriteerit.

340

Muutos (%)

+1,8

toisuuden lisääminen.
Syksyllä 2010 suoritetuissa auditoinneissa WWF totesi, että
asetetut kriteerit täyttyivät. Niinpä WWF myönsi Verohallinnolle
Green Office -merkin käyttöoikeuden.

Verohallinnon ympäristöohjelman
tavoitteet 2008–2013
Paperinkulutus:	-2 %
Sähkönkulutus:	-5 %
Virkamatkat:	-20 %
Jätemäärä:	-10 %
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