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Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouk-
sien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liiton tavoit-
teena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, ja se 
neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa.

Veronmaksajien toiminnan perustana ovat jäsenmaksut. Liit-
to ei ota vastaan julkisia avustuksia, ja se on poliittisesti sitou-
tumaton.

Veronmaksajissa on 230 175 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 
185 897 ja yritysjäseniä 44 278. Liiton jäsenkunnassa ovat 
edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Pitkän linjan vaikuttaja
Vuonna 1947 perustettu Veronmaksajat on pitkän linjan yh-
teiskunnallinen vaikuttaja. Järjestö osallistuu aktiivisesti vero-
keskusteluun ja tekee omia ehdotuksia verotuksen ja verotus-
järjestelmän kehittämiseksi.

Veronmaksajat tuottaa asiantuntevaa taustatietoa päättäjille, 
tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle. Järjestö myös opastaa 
kaikkia kansalaisia verotuksen arjessa mm. veroilmoitusten 
jättöaikana.
 
Monipuolista palvelua
Veronmaksajat tarjoaa jäsenilleen monipuolista palvelua. Lii-
ton 15 verojuristia antavat puhelimitse henkilökohtaista vero-
neuvontaa. Yritysjäsenet voivat esittää myös oman yrityksen-
sä verotusta koskevia kysymyksiä.

Kaikki liiton jäsenet saavat jäsenetuna kotiinsa Taloustaidon, 
joka on Pohjoismaiden suurin talousaikakauslehti. 

Verkkosivuilla veronmaksajat.fi on tarjolla kaikille suomalai-
sille ajankohtaista vero- ja taloustietoa. Liiton jäsenet voivat 
lisäksi hyödyntää jäsenosiota, josta voi hakea yksityiskohtai-
sempaa tietoa verotuksesta sekä vastauksia omiin veropulmiin.

Veronmaksajilla on ympäri Suomea 34 paikallisyhdistystä, 
joiden järjestämissä veroilloissa liiton asiantuntijat jakavat 
käytännön vero- ja talousneuvoja kotitalouksille ja yrittäjille. 

Liitto järjestää myös vuosittain maaliskuussa suuren vero- ja 
taloustapahtuman, jossa kävijät saavat tuoretta tietoa ja uusia 
näkökulmia taloudenpitoon ja veroasioihin.

Liittokokous päättää
Liiton ylin päättävä elin on kerran vuodessa kokoontuva liit-
tokokous. Veronmaksajien toimintaa ohjaa ja valvoo valtuus-
kunta, johon kuuluvat liiton puheenjohtaja, varapuheenjohta-
ja sekä 45 jäsentä. Liiton toimintaa johtaa 12-jäseninen 
hallitus. Veromaksajien palveluksessa on 37 työntekijää.

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO

Tämän vuosikertomuksen sivuilla 
esitellään Veronmaksajain Keskusliiton 
jäsentutkimuksen tuloksia.
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Vuosi 2021 jää historiaan jo toista vuotta jatkuneesta maail-
manlaajuisesta koronaepidemiasta, joka edelleen järkytti pe-
rusteellisesti kansalaisia ja kansantalouksia koko maailmassa. 
Suomessa talous oli edellisvuonna supistunut selvästi, mutta 
vuonna 2021 nähtiin jo merkkejä käänteestä ja talouden ripe-
ästä toipumisesta. Pahimmat pelot talouden koronasyöksystä 
eivät siis Suomessa toteutuneet, ja vuoden lopulla koronakuop-
pa oli jo koko kansantalouden tasolla täytetty.

Valitettavasti kansantalouden nopea elpyminen ei heijastunut 
riittävästi julkiseen talouteen, joka oli edelleen raskaasti ali-
jäämäinen. Parikymmentä vuotta menestyksellä noudatettujen 
budjettikehysten uskottavuus oli vuonna 2021 ensimmäistä 
kertaa vakavasti koetuksella. Hallituksen päätökset jättivät 
tässä suhteessa paljon toivomisen varaa.

Erityisen huolestuttavaa oli hallituksen itse itselleen vaalikau-
den alussa asettamien ja jo valmiiksi väljennettyjen menoke-
hysten huomattava ylittäminen huhtikuussa pidetyssä vaali-
kauden puolivälin kehysriihessä. Julkisen talouden 
alijäämille ei ollut näköpiirissä loppua edes positiivisen talous-
kehityksen oloissa, uusista talouden taantumista nyt puhu-
mattakaan. Velkaantumisen taittaminen ja julkisen talouden 
saattaminen kestävälle uralle olikin jäämässä tulevien halli-
tusten huoleksi.

Sote-uudistus hyväksyttiin vuonna 2021 eduskunnassa halli-
tuksen esityksen pohjalta. Maakuntaveroa ei sisältynyt hyväk-
syttyyn uudistukseen, joka perustui kokonaan valtion rahoi-
tukseen. Hallitus oli kuitenkin jo edellisenä vuonna asettanut 
mahdollisesti myöhemmin säädettävää maakuntaveroa selvit-
tämään parlamentaarisen komitean, jossa myös Veronmaksa-
jain Keskusliitto oli edustettuna.

Maakuntaverokomitean työ valmistui vuoden 2021 alussa. 
Komitea torjui maakuntaveron sote-uudistuksessa perustet-
tavien hyvinvointialueiden rahoituksessa. Maakuntaveron 
tarpeellisuus ei tule komitean linjausten mukaan jatkossakaan 
arvioitavaksi, ellei hyvinvointialueiden tehtäviä päätetä olen-
naisesti laajentaa. Lisäksi ennen mahdollisten uusien verorat-
kaisujen arviointia olisi hyvinvointialueiden rahoitusmallin 
toimivuudesta saatava ensin riittävästi kokemuksia. Maakun-
taverokomitean selkeiden ja perusteltujen johtopäätösten jäl-

JATKUVAN KORONAPANDEMIAN JA 
PAISUVIEN VELKOJEN VUOSI    

keen uhka uuden maakuntaveron säätämisestä näytti väistyvän 
ainakin tämän vaalikauden osalta.

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITON edunvalvonnalle ja 
monipuoliselle palvelutoiminnalle jatkuvan koronapandemi-
an haasteet merkitsivät tiivistä toiminnan aikaa. Henkilöstö 
oli edelleen pääsääntöisesti etätyössä. Liiton palvelut pystyttiin 
tästä huolimatta toimittamaan jäsenille keskeytyksettä ja jat-
kuvasti hyvälaatuisina.

Jäsenille kuukausittain postitettava Taloustaito-lehti antoi laa-
dukasta hyötytietoa niin verotuksesta kuin yksityistaloudes-
takin. Jäsenten omissa veropulmissa auttoi puhelimitse tarjot-
tava liiton verojuristien henkilökohtainen veroneuvonta. 
Verkkopalvelu veronmaksajat.fi palveli laajaa yleisöä ajankoh-
taisissa veroasioissa.

Veronmaksajain Keskusliito on yksi Suomen suurimmista 
kansalaisjärjestöistä. Vuoden 2021 päättyessä jäseniä oli yh-
teensä 230 175. Suuren jäsenkunnan monipuolisten ja kasva-
vien tietotarpeiden tyydyttäminen on liitolle mittava myön-
teinen haaste.

Teemu Lehtinen
Toimitusjohtaja
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TALOUDELLINEN JA VEROPOLIITTINEN 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

 

SUOMEN KANSANTALOUS kääntyi kertomusvuonna kas-
vuun koronasta aiheutuneen nopean taloussokin jälkeen. Kas-
vu käynnistyi toisella vuosineljänneksellä, jolloin bruttokan-
santuote ylitti koronapandemiaa edeltäneen tasonsa, ja jatkui 
vahvana vuoden loppuun asti. 

BRUTTOKANSANTUOTE kasvoi ennakkotietojen mukaan 
yli kolme prosenttia vuonna 2021. Erityisesti vienti, kulutus ja 
yksityiset investoinnit kasvoivat. Julkiset investoinnit taasen 
vähenivät.

TYÖLLISYYS kääntyi myös vahvaan kasvuun kertomusvuon-
na. Työllisten määrä kasvoi 60 000 hengellä, ja työllisyysaste 
nousi 1,6 prosenttiyksiköllä 72,3 prosenttiin. Työttömyysaste 
pysyi kuitenkin ennallaan 7,7 prosentissa. Työttömiä oli ker-
tomusvuonna keskimäärin 212 000 henkeä.

INFLAATIO, eli kuluttajahintojen nousu, oli kertomusvuon-
na 2,2 prosenttia. Hintojen nousu kiihtyi vuoden loppua koh-
den energian hintojen noustessa kansainvälisesti. Hintatasoa 
nosti etenkin polttoaineiden ja sähkön kallistuminen. Inflaa-
tiota hillitsi yhä asuntolainan korkojen aleneminen. Kulutus-
verotuksen muutokset korottivat yleistä hintatasoa noin 0,3 

Talouden koronapudotus kurottiin umpeen

TULOVEROPROSENTIT SUOMESSA JA 
EUROOPAN VERTAILUMAISSA 
KESKIMÄÄRIN 2021     
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prosenttia. Palkansaajien ansiot kasvoivat kertomusvuonna 
ennakkotietojen mukaan 2,3 prosenttia. Ansiot nousivat suun-
nilleen samaa tahtia yksityisellä ja julkisella sektorilla. 

VEROTULOJA kertyi valtiolle, kunnille ja sosiaaliturvarahas-
toille 8,7 prosenttia edellisvuotta enemmän talouden kasvaes-
sa. Valtion verokertymä kasvoi 9,5 prosenttia. Kokonaisvero-
aste nousi 0,9 prosenttiyksiköllä 42,8 prosenttiin suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Verotuottojen nousulukuja selittävät 
myös vertailuvuoden 2020 väliaikaiset veronmaksun lykkäyk-
set ja työnantajien työeläkevakuutusmaksun leikkaus. 
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Julkisyhteisöjen rahoitustasapaino koheni koronavuoden 2020 
mittavaan alijäämään verrattuna. Alijäämä oli ennakkotietojen 
mukaan kuitenkin yhä 2,6 prosenttia suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen. Julkisyhteisöjen velka suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen kääntyi sen sijaan jo selvään laskuun BKT:n kas-
vaessa.

Kuntatalous pysyi yhä vahvana

KUNTIEN talous säilyi kokonaisuudessaan varsin vahvana 
toisenkin koronavuoden jäljiltä vuonna 2021. Kuntien tilikau-
den tulos oli ennakkotietojen mukaan noin 1,5 miljardia euroa 
ylijäämäinen eikä jäänyt siten kauas huippuvuoden 2020 poik-
keuksellisesta 1,7 miljardin euron tuloksesta. Ennen koronaa, 
vuonna 2019 tulos oli noin 0,3 miljardia alijäämäinen. Kunta-
taloutta tuettiin koronakriisissä monin toimin, kuten valtion-
osuuksien korotuksilla ja kuntien yhteisöveron jako-osuuden 
nostolla vuosina 2020-2021.

Keskimääräinen verotettavilla tuloilla painotettu kunnallisve-
roprosentti nousi 0,06 prosenttiyksikköä 20,02 prosenttiin, 
kun 39 kuntaa korotti kunnallisveroaan ja neljä laski. Kuntien 
verotulot (ml. kunnallisvero, kiinteistövero ja yhteisövero) 
jatkoivat kasvua kertomusvuonna, kasvaen peräti 6,5 prosen-
tilla edellisvuodesta. 

Palkkaverotus kiristyi maksumuutosten johdosta

PALKANSAAJIEN TULOVEROTUS kiristyi kertomusvuon-
na sosiaalivakuutusmaksujen noususta johtuen. Verovähen-
teiset työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutuksen päi-
värahamaksu nousivat yhteensä 0,33 prosenttiyksikköä. 
Palkansaajan työeläkemaksu ja sairausvakuutuksen sairaan-
hoitomaksu pysyivät ennallaan. Ansiotuloveroperusteisiin 
tehtiin perinteiset indeksitarkistukset.

ELÄKETULOJEN VEROTUS pysyi suunnilleen ennallaan. 

ASUNTOLAINAN KORKOVÄHENNYS leikkaantui 5 pro-
senttiyksiköllä aiemmin sovitun mukaisesti. Vuonna 2021 
asuntolainan koroista vähennyskelpoisia oli 10 prosenttia.  

TYÖSUHDE-ETUJEN VEROTUKSEEN tehtiin muutoksia 
ilmastoystävällisempiin valintoihin kannustamiseksi. Toimiin 
lukeutuivat mm. sähköautojen verotusarvon alentaminen ja 
työsuhdepolkupyörän verovapauden säätäminen. 

VÄLILLISEN VEROTUKSEN osalta muutoksia tehtiin use-
ampia. Lämmityspolttoaineiden energiaveroja ja alkoholiveroa 
korotettiin vuoden alusta, tupakkavero puolestaan kiristyi 
tammi- ja heinäkuussa.  Teollisuuden sähkövero alennettiin 
EU:n sallimalle minimitasolle. Lisäksi arvonlisäveron alaraja 
nostettiin 10 000 eurosta 15 000 euroon. Parafiinisen dieselin 
verotukea supistettiin 1 sentillä per litra.
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Palkansaajapuolisoiden 
kuntaveroissa suuret erot 

Vuonna 2021 tuloverotus oli Suomen kunnista kireintä Hal-
sualla. Kahden keskituloisen palkansaajan esimerkkiperhe 
maksoi Halsualla 4 9237 euroa enemmän tuloveroja kuin Kau-
niaisissa, joka oli puolestaan Manner-Suomen kevein verotta-
ja. Maakuntakeskusten korkeimpia kunnallisia veroja makset-
tiin Mikkelissä, jossa keskituloisen palkansaajapuolisoiden 
maksamien kunnallis-, kirkollis- ja kiinteistöverojen ero Hel-
sinkiin verrattuna oli noin 2 900 euroa. Helsingissä verotus oli 
maakuntakeskusten keveintä. 

Janne Kalluinen: Kuntien verot 2021 – missä maksat eniten? 
Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskus-
kaupungeissa ja Helsingin seudulla.

Kolmannes veroista on kulutusveroja

Vuonna 2020 Suomessa kerättiin kulutusveroja 33,3 miljardia 
euroa. Kulutusverot olivat viime vuonna kolmasosa kaikista 
Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista. Kulutusvero-
jen suhde bruttokansantuotteeseen oli vuonna 2019 Suomes-
sa 14,2 prosenttia. Näin mitattuna Suomen kulutusverotus on 
OECD-maiden kärjen tuntumassa. Keskeisimpiä valmisteve-
roja Suomessa ovat energiaverot sekä alkoholijuoma- ja tupak-
kavero. Esimerkiksi bensiinilitran hinnasta noin kaksi kol-
mannesta on valmiste- ja arvonlisäveroa. Puolen litran 
Koskenkorva-pullon hinnasta veroa on jopa 83 prosenttia, 
tupakka-askista peräti 89 prosenttia.

Janne Kalluinen: Kulutusverot meillä ja muualla 2021

Suomen palkkaverotuksen 
riesana kireä progressio

Palkkojen verotus on Suomessa vertailumaihin nähden sitä 
kireämpää, mitä suuremmat ovat palkansaajan tulot. Suomen 
palkkaverotus on siten kansainvälisesti vertailtuna varsin prog-
ressiivista. Suomalaista keskipalkkaa eli 46 000 euroa vuodes-
sa ansaitsevan veroprosentti on 3,1 prosenttiyksikköä korke-
ampi kuin eurooppalaisissa vertailumaissa keskimäärin. 
Vertailun suurimmalla 149 500 euron tulotasolla tämä ero on 
kasvanut jo 7,6 prosenttiyksikköön. Kertomusvuonna Ruot-

VEROTIETOA-SARJA 2021

sissa veroprosentti jäi kaikilla neljällä tulotasolla Suomea ma-
talammaksi, kun naapurimaassa verotusta kevennettiin pieni- 
ja keskituloisia painottaen. Jo edellisvuonna Ruotsi leikkasi 
ylimpiä marginaaliveroprosentteja peräti viidellä prosenttiyk-
siköllä. Selvityksen matalimmalla, eli 29 900 euron vuosittai-
sella palkkatasolla Suomen veroprosentti on eurooppalaisten 
vertailumaiden keskitasoa. 

Mikael Kirkko-Jaakkola: 
Kansainvälinen palkkaverovertailu 2021

Verkossa julkaistut ajankohtaiset 
verokatsaukset 2021:

 Palkkaverotus kevenee hieman 2022 – 
2.9.2021 (päivitys 13.12.2021)
 Eläkkeensaajan tulot, verot ja 
ostovoima 2022  – 28.12.2021.
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EDUNVALVONNASSA TORJUTTIIN MAAKUNTA- 
VEROA JA AJETTIIN KESTÄVÄÄ JULKISTALOUTTA

EDUNVALVONNASSA liiton tärkeimpinä tehtävinä vuonna 
2021 olivat sote-uudistuksen yhteydessä kaavaillun uuden 
maakuntaveron torjuminen sekä jatkuvan koronapandemian 
aikaiseen talous- ja veropolitiikkaan vaikuttaminen. Liitto ajoi 
edelleen kannustavaa, kestävää, kilpailukykyistä ja kohtuullis-
ta verotusta vaalikaudelle 2019–2023 laadittujen talous- ja 
veropolitiikan linjausten pohjalta.

Maaliskuussa liitto suuntasi kyselytutkimuksen keskeisille 
kuntapäättäjille, joista valtaosa uskoi verotuksen ajan mittaan 
kiristyvän, jos uusi maakuntatason verottaja lisättäisiin kun-
tien ja valtion rinnalle. Tätä mieltä oli seitsemän kymmenestä 
kuntavaltuutetusta ja peräti neljä viidestä kuntien johtavista 
virkamiehistä. Toimitusjohtaja piti kuntapäättäjien arvioita 
ymmärrettävinä ja huolestuttavina ja katsoi, että uudistuksen 
toteutuessa myös riski kunnallisveroprosenttien korotuksista 
kasvaa tulevaisuudessa. Jos kaiken lisäksi valtion ja kuntien 
rinnalle tuotaisiin vielä uusi maakuntatason verottaja, päädyt-
täisiin vieläkin varmemmin veronkorotusten kierteeseen.

Maaliskuussa parlamentaarisessa maakuntaverokomiteassa 
jäsenenä ollut toimitusjohtaja piti komitean julkaisemia joh-
topäätöksiä hyvin perusteltuina ja oikeaan osuvina. Komitea 
torjui mietinnössään maakuntaveron hallituksen sote-uudis-
tuksessa esittämien hyvinvointialueiden rahoituksessa. Maa-
kuntaveron tarpeellisuus ei tulisi komitean linjausten mukaan 
jatkossakaan arvioitavaksi, ellei hyvinvointialueiden tehtäviä 
päätettäisi olennaisesti laajentaa. Lisäksi ennen mahdollisten 
uusien veroratkaisujen arviointia olisi hallituksen esittämän 
hyvinvointialueiden rahoitusmallin toimivuudesta saatava 
ensin riittävästi kokemuksia. Toimitusjohtaja katsoi, että näil-
le komitean vahvoille peruslinjauksille antoi erityistä painoa 
se, että komitean laaja enemmistö oli niiden osalta yksituu-
mainen. Toimitusjohtaja esittikin omana arvionaan, että ko-
mitean linjauksilla maakuntavero otettaisiin käyttöön aikai-
sintaan 2030-luvulla, jos koskaan.

Huhtikuussa toimitusjohtaja arvosteli hallituksen kehysriihen 
menolinjaa todeten, että aiemmin sovitut menokehykset pauk-
kuvat näköjään aina, oli ajat hyvät tai huonot. Hän katsoi, että 
näköpiirissä oleviin menopaineisiin pitäisi löytää rahat nor-
maalien kehysten sisältä, eikä aiemmin sovittuja kehyksiä väl-
jentämällä. Myös verotuksen osalta kehysriihen linjaukset 

jättivät toivomisen varaa. Hallitus päätti jälleen uusista veron-
kiristyksistä, vaikka talouden terveen ja pitkäjänteiseen kasvun 
perustaksi verotusta pitäisi päinvastoin asteittain keventää. 
Yksi selkeä valopilkku hallituksen verolinjauksista kuitenkin 
löytyi. Hallitus linjasi kotitalousvähennyksen ”merkittävästä” 
korotuksesta muun muassa kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoi-
totyön osalta kahdeksi vuodeksi.

Toukokuussa toimitusjohtaja piti liikenteen verotusta selvittä-
neen valtiovarainministeriön työryhmän muistiota hyvänä 
taustaselvityksenä, joka ei antanut aihetta mihinkään pikaisiin 
veromuutoksiin. Työryhmän esitystä polttoaineveron vuosit-
taisista indeksikorotuksista hän ei kannattanut, sillä se sitoisi 
turhaan päättäjien käsiä. Polttoaineveron muutoksissa on voi-
tava kulloisenkin tilanteen mukaan huomioida raakaöljyn 
hintakehitys ja muutkin polttoaineiden markkinahintoihin ja 
kulutukseen vaikuttavat tekijät, joten indeksisidonnaisuuden 
kaltaista kaavamaista kiristävää pakkopaitaa ei polttoaineve-
rotukseen kaivata. Kilometriverotuksessa toimitusjohtaja piti 
oikeana työryhmän johtopäätöstä, jonka mukaan toistaiseksi 
ei ole edellytyksiä päättää kilometriverotuksen käyttöönotta-
misesta.

Syyskuussa toimitusjohtaja piti myönteisenä hallituksen bud-
jettiriihen päätöstä korottaa kotitalousvähennystä kahdeksi 
vuodeksi kotitaloustyön, hoiva- ja hoitotyön ja lämmitystapa-
muutosten osalta. Kotitalousvähennyksen kohentaminen oli 
hyvä linjaus, jolla torjutaan harmaata taloutta ja edistetään 
työllisyyttä kehittyvällä kotitalouspalvelujen toimialalla. Sa-
malla puretaan myös julkisen puolen hoivapaineita, kun kan-
salaisia kannustetaan itse hankkimaan kotiin palveluita. Toi-
mitusjohtaja piti hyvänä hallituksen budjettiriihessä tekemää 
ratkaisua haudata ajatus muun muassa sijoitusrahastojen ja 
eläkerahastojen saamien osinkojen lähdeverotuksesta todeten, 
että ajatus tavallisiin rahastosäästäjiin sekä tulevaisuudessa 
työeläkettä saaviin tähdätystä veronkiristyksestä oli ollut gro-
teski. Budjettiriihen linjauksiin sisältynyttä uutta luonnollisten 
henkilöiden niin kutsuttua maastapoistumisveroa toimitus-
johtaja piti kyseenalaisena kummajaisena, jonka tuottokin 
olisi vähäinen tai jopa olematon.

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITON VALTUUSKUNTA 
käsitteli kannanotossaan 29. marraskuuta perustettavien hy-
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TYÖRYHMÄT JA LAUSUNNOT

vinvointialuiden taloudenpitoa. Liitto odotti tammikuun alue-
vaaleissa valittavilta päättäjiltä kustannustietoisuutta ja huo-
lellisuutta perustettavien hyvinvointialueiden taloudenpitoon, 
jotta kaikille kansalaisille voidaan varmistaa hyvälaatuiset ja 
riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Rahaa palvelujen tuotta-
miseen ei ole koskaan käytettävissä rajattomasti. Hyvinvoin-
tialueiden talous perustuu valtion rahoitukseen, mihin liitty-
vä riski pehmeästä budjettirajoitteesta on määrätietoisesti 
torjuttava. Siksi on tärkeää, että kaikki hyvinvointialueet ja 
niille valittavat päättäjät sitoutuvat asetettaviin selkeisiin kus-
tannusraameihin. Valtuuskunta katsoi, että uusi aluehallinto 
sisältää huomattavan riskin byrokratian paisumisesta. Hallin-
noinnin lisääntyminen ei saa viedä resursseja kansalaisten 
tarvitsemilta palveluilta. Siksi on erityisen tärkeää havaita ja 
purkaa mahdollisia hallinnollisia esteitä joustavalle ja tuotta-
valle toiminnalle.

Valtuuskunta totesi, että vuonna 2023 käynnistyvä uudistus ei 
ole kerralla lopullinen. Palvelujen tuottamistapoihin tarvitaan 
riittävästi vaihtoehtoja, eikä kilpailun ja kuluttajien valinta-

Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen on ollut jäsenenä valtioneuvos-
ton asettamassa parlamentaarisessa maakuntaverokomiteassa.

Vuoden 2021 aikana liitto on antanut 
Verohallinnolle lausuntoja: 

 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 yhteisön yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön 
 käyttöoikeuden luovuttamisesta”
 Lausunto perintö- ja lahjaverotuksen arvostamisohjeen  
 mahdollisesta uudistamisesta
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”työsuhteeseen perustuvan osakeannin verotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”pienkeräysten verotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 autoverotuksen sivullisilmoittajan laiminlyöntimaksusta
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon kannanotoksi  

 ”oecd:n siirtohinnoitteluohjeiden päivitykset
 tulkintalähteinä”
 Lausunto luonnoksesta veroilmoituksen ja kiinteistö-
 tietojen ilmoituksen antamisesta annetun päätöksen 
 muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta ohjeeksi ”pitkäaikaissäästämis-
 sopimuksen ja yksityishenkilön ottaman vapaaehtoisen 
 yksilöllisen eläkevakuutuksen verotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon kannanotoksi 
 ”työnantajan maksamien kustannusten ja asettautumis-
 palveluiden verotus kansainvälisissä työskentelytilanteissa”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”muuna kuin rahana jaetun osingon verotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 esiintyvän taiteilijan verotus kansainvälisissä tilanteissa
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”poistot elinkeinoverotuksessa”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 hankintatyön verotuksesta
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”hallintaoikeusvähennys perintöverotuksessa”

mahdollisuuksien lisäämistäkään pidä sulkea pois keinovali-
koimasta. Seuraavalla vaalikaudella toteutettavalla korjauspa-
ketilla voidaan nyt käynnistyvästä uudistuksesta kertyviä 
kokemuksia hyödyntäen vastata näihin haasteisiin. Valtuus-
kunta huomautti, että nyt ollaan toteuttamassa selkeästi rajat-
tu sote-uudistus, ei laajaa maakuntauudistusta. Kuten mah-
dollista maakuntaveroa perusteellisesti selvittänyt komitea oli 
aiemmin todennut, maakuntavero ei sovellu tällaisten hyvin-
vointialueiden rahoitukseen. Valtuuskunta pitikin myönteise-
nä, että vaaleihin valmistautuvat puolueet olivat varsin laajas-
ti torjuneet maakuntaveron pikaisen käyttöönoton. 
Verojärjestelmän kannalta uuden alueellisen verottajan lisää-
minen kaikkien nykyisten rinnalle olisi kielteinen asia. Se 
mutkistaisi verojärjestelmää ja johtaisi veroja koskevan pää-
töksenteon sirpaloitumiseen. Verotuksen korotuspaineet koh-
distuisivat entistä enemmän ansiotulojen verotukseen. Samal-
la kulloisenkin hallituksen ja eduskunnan veropoliittinen 
liikkumavara kapenisi. Valtuuskunta katsoikin, että tällaista 
uutta veroa ei Suomen verojärjestelmään kaivata.
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 Lausunto luonnoksesta verohallinnon kannanotoksi 
 porotalousyrityksen sukupolvenvaihdos verotuksessa
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”käytettyjen tavaroiden sekä taide-, keräily- ja 
 antiikkiesineiden marginaaliverotusmenettely”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi 
 rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
 Lausunto vuonna 2022 ennakkoperinnässä 
 käytettävistä tuloista
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi 
 rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi 
 matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2021 
 toimitettavassa verotuksessa
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”laskutuspalveluyritysten ja työn suorittajien 
 arvonlisäverotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi 
 vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa 
 noudatettavista  luontoisetujen laskentaperusteista
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 lähdevero osingosta, korosta ja rojaltista sekä 
 suorituksen maksajan velvollisuudet
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 rajoitetusti verovelvollisen osingot, korot ja rojaltit
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi 
 yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”sivullisilmoittajan laiminlyöntimaksu 2022”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”kahden vuoden sisällä peritty omaisuus 
 perintöverotuksessa”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon yhtenäistämis-
 ohjeeksi vuodelta 2021 toimitettavaa verotusta varten
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi 
 veroilmoituksessa annettavista tiedoista
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”yksityishenkilön kiinteistöjen ja huoneistojen osto-, 
 jalostus- ja myyntitoiminnan verotus”

Vuoden 2021 aikana liiton edustaja on ollut 
eduskunnan valtiovarainvaliokunnan 
verojaoston kuultavana:

 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle hyvin-
 vointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveyden-
 huollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta 
 koskevaksi lainsäädännöksi ym. (he 241/2020)

 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisä-
 verolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista 
 poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolain-
 säädäntöön annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen 
 verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veronlisäyksestä 
 ja viivekorosta annetun lain ja veronkantolain 
 väliaikaisesta muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle 
 tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta
 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2022 
 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja 
 väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden 
 verolakien muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi tutkimus- ja 
 kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 
 2021- 2025 sekä varainsiirtoverolain 56 c §:n 
 muuttamisesta (he 186 / 2021)
 Lausunto hallituksen esityksestä (213/2021 vp) 
 verontilityslain 12 ja 12 f:n, tuloverolain 124 ja 124 b:n 
 sekä verotusmenettelylain 32 c §:n muuttamisesta

Vuoden 2021 aikana liitto on antanut eduskunnan 
valtiovarainvaliokunnan verojaostolle kirjallisia 
lausuntoja: 

 Lausunto hallituksen esityksestä (he 90/2021 vp) 
 eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien 
 muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi
 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle sähkön 
 ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 
 sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 
 annetun lain 11 §:n muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esitykseksi tonnistoverolain 8 §:n 
 sekä tvl 69 ja 123 §:n muuttamisesta (he 63/2021 vp)
 Lausunto hallituksen esityksestä (137/2021 vp) laiksi 
 Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista 
 arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun 
 lain muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esityksestä (189/2021 vp) laiksi 
 arvonlisäverolain muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esityksestä (184/2021 vp) laiksi 
 Alankomaiden kanssa Aruban osalta tehdyn 
 verosopimuksen voimaansaattamislain muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esityksestä (185/2021 vp) laiksi 
 alankomaiden antilleja koskevan verosopimuksen 
 voimaansaattamislain muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi verotus-
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 menettelystä annetun lain 31 §:n muuttamisesta ja 
 siihen liittyviksi laeiksi (HE 188/2021 vp)
 Lausunto hallituksen esityksestä he 204/2021 vp 
 eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta 
 annetun lain ja tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle energia-
 verotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
 Lausunto hallituksen esityksestä HE 211/2021 vp laiksi 
 elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a ja 
 18 b §:n muuttamisesta

Vuoden 2021 aikana liitto on antanut 
valtiovarainministeriölle lausuntoja: 

 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien 
 väestötietojärjestelmästä ja digi- ja väestötietoviraston 
 varmennepalveluista annetun lain muuttamista
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi 
 arvonlisäverolain, Ahvenanmaata koskevista 
 poikkeuksista annetun lain ja oma-aloitteisten verojen 
 verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta veronkannosta annetun 
 valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tvl 69 §:n 
 5 momentin kulttuurietua koskeviksi muutoksiksi
 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi 
 väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston 
 asetuksen 2 §:n muuttamisesta
 Lausunto työryhmäraportista ”eräiden osinkojen 
 lähdeverotuksen ja kiinteistösijoituksista saatujen 
 voittojen verotuksen uudistaminen” 
 Lausunto hallituksen esitykseksi Ahvenanmaan 
 maakuntaa koskevan poikkeuslain muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi 
 alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 
 muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi edus-
 kunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi poltto-
 turpeen verotusta koskeviksi muutoksiksi
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tulovero-
 lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 
 taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottamiseksi
 Lausunto talousarvioesitykseen liittyvistä kotitalous-
 vähennystä, autoetua sekä metsävähennystä koskevista 
 ehdotuksista

 Lausuntopyyntö: arviomuistio julkisen hallinnon 
 tietojärjestelmiä koskevan sääntelyn kehittämistarpeista
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi käänteisen  
 hybridin tilanteiden verotusta koskevasta sääntelystä
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi 
 verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n ja eräiden 
 siihen liittyvien lakien muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 arvonlisäverolain muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 eduskunnalle energiaverotusta koskevan 
 lainsäädännön muuttamiseksi
 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi verotus-
 menettelystä annetun lain 31 §:n muuttamisesta ja 
 siihen liittyviksi laeiksi (he 188/2021 vp)
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi edus-
 kunnalle laiksi arvonlisäverolain 40 §:n muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi 
 elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a ja 
 18 b §:n muuttamisesta

Vuoden 2021 aikana liitto on antanut 
oikeusministeriölle lausunnon: 

 Lausunto ehdotuksesta Suomen talousosaamisen 
 edistämisen kansalliseksi strategiaksi

Vuoden 2021 aikana liitto on antanut liikenne- 
ja viestintäministeriölle lausuntoja: 

 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaate-
 päätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasu-
 päästöjen vähentämisestä
 Kirjallinen kuuleminen kansallisen tieliikenteen 
 päästökaupan arvioinnista
 Lausunto kannanottoluonnoksesta ”välitystietojen 
 käsittely ja verotusmenettelylain mukainen sivullisen 
 tiedonantovelvollisuus”
 Lausunto kansallisen tieliikenteen päästökauppaa 
 koskevasta arviointimuistioluonnoksesta
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MAALISKUUN 17. järjestettiin kahdeskymmeneskolmas Ve-
ronmaksajien Vero2021 –tapahtuma, joka jouduttiin toista 
vuotta peräkkäin pitämään verkkotapahtumana jatkuvan ko-
ronapandemian takia. Verkkolähetys toteutettiin Scandic Park 
Helsinki –hotellissa ilman paikalla olevaa yleisöä. Tapahtuman 
avauksessa valtiovarainministeri Matti Vanhanen tarkasteli 

VERO2021 -TAPAHTUMA PIDETTIIN 
KORONAVUONNA VERKOSSA

lähivuosien talous- ja veropolitiikan näkymiä.

Verkkotapahtuman suoralla lähetyksellä oli noin 5 400 katse-
lukertaa. Tapahtuman avaus, liiton lakimiesten ja ekonomis-
tien alustukset sekä asiantuntijoiden sijoituspaneeli olivat ai-
empaan tapaan suosittuja myös tässä verkkoympäristössä. 
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Jäsenet ovat voineet soittaa arkisin klo 9–14 neuvontanume-
roon 03010 5510. Numeroon soittajalta veloitetaan vain soit-
tajan oman puhelinsopimuksen mukainen perusmaksu kaik-
kialta Suomesta soitettaessa.

Neuvontapalveluun soittaneiden asiakastyytyväisyyttä seurat-
tiin edellisvuosien tapaan haastattelemalla satunnaisesti valit-
tuja palvelua käyttäneitä jäseniä. Vuoden 2021 aikana tehdyis-
sä haastatteluissa puhelinneuvonnan yleisarvosanaksi annettiin 
keskimäärin 8,50 asteikolla 4 -10, mikä oli edellisvuotta pa-
rempi tulos (yleisarvosana oli 8,40 vuonna 2020).

Veroneuvonnan kysyntä vaihtelee kuukausittain ja viikoittain.  
Viikonpäivistä maanantai on tyypillisesti neuvonnassa vilk-
kain. Jäsenten veroneuvonnan tarve on viime vuosina ollut 
suurin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä johtuen eri ve-
roilmoitusten määräpäivistä sekä verotusmenettelyssä viime 
vuosina tapahtuneista muutoksista. Suurimmillaan kysyntä 
oli vuonna 2021 huhtikuussa, jolloin moni palkansaaja ja elä-
keläinen jo täydensi esitäytettyä veroilmoitustaan. Pienimmil-
lään kysyntä oli edellisvuosien tapaan kesä- ja heinäkuussa.

Veroneuvontaan saapuvien puheluiden määrä jatkoi hivenen 
kasvuaan lisääntyen 183 puhelun verran edellisvuoteen näh-
den. Jäsenpuheluiden keskimääräinen mitattu jonotusaika oli 
2 minuuttia ja 2 sekuntia, mikä alitti selvästi vuoden 2020 
keskimääräisen jonotusajan (2 minuuttia 39 sekuntia). Tavoit-
teeksi on asetettu enintään 5 minuutin jonotusaika. Vastaa-

VERONEUVONNAN KYSYNTÄ PYSYI KORKEANA

matta jääneiden puheluiden määrä laski 430 puhelulla edel-
lisvuodesta.

Kaikkien veronmaksajien käytettävissä ovat olleet maksulliset 
verojuristipuhelin ja kirjanpitopuhelin. 

Covid-19 –pandemian jatkumisen vuoksi yleisölle avoimia 
luentotilaisuuksia ei vuonna 2021 järjestetty. Lähitilaisuuksien 
sijaan järjestettiin vuoden aikana yhteensä 11 kaikille veron-
maksajille avointa ja maksutonta webinaaria, joita merkki-
nointiin nimellä ”Verkkoveroilta”. Verkkoveroiltoihin ilmoit-
tautui ennakkoon yhteensä 4312 osallistujaa. Luennoitsijoina 
toimivat liiton omat verojuristit. Osa tilaisuuksista järjestettiin 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppa-
neina vuonna 2021 toimivat Suomen Vuokranantajat, Van-
hustyön keskusliiton Senioritoiminta sekä Mandatum. 

Puhelinneuvojen lisäksi verojuristit ovat avustaneet jäseniä 
muillakin tavoilla. Henkilökohtaisesta veroneuvonnasta ja 
jäsenille tehdyistä toimeksiannoista on peritty kustannuksia 
vastaava korvaus. 
 
Toimintavuoden aikana tilastoitiin neuvontakontakteja kaik-
kiaan 28 191 kappaletta. Niistä maksuttomia jäsenpuheluita 
oli 26 970 kappaletta ja maksullisia puheluita 857 kappaletta. 
Toimeksiantoja tehtiin ja kirjallisia neuvoja annettiin vuoden 
aikana 364 kappaletta.
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VERONMAKSAJAT VERKOSSA JA MEDIASSA

VERONMAKSAJIEN verkkopalvelussa veronmaksajat.fi ja 
sen sisarsivustolla taloustaito.fi oli jälleen selkeä kasvuvuosi. 
Sivustoilla vieraili toimintavuoden aikana noin neljä miljoonaa 
yksilöityä kävijää, jotka tekivät yhteensä  lähes 13 miljoonaa 
sivulatausta. Kävijöiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla 
mutta sivulatauksia tehtiin 25 prosenttia enemmän.
 
Erityisen paljon palvelussa oli kävijöitä veroilmoituksen pa-
lautusaikana sekä alku- ja loppuvuodesta. Kävijöitä kiinnos-
tivat muun muassa päivärahat, kilometrikorvaukset, koti- 
talousvähennys sekä autoilun verotus.

Verkkopalvelun jäsenosiot olivat liiton jäsenten hyödynnettä-
vissä, ja vuoden 2021 lopussa niiden käyttäjäksi oli rekisteröi-
tynyt yli 75 000 jäsentä. Verkkopalveluun kirjautumalla jäsenet 
saavat muun muassa verotuksen eri osa-alueita käsittelevää 
syventävää tietoa sekä pääsyn Taloustaidon Bonus-artikkelei-
hin ja sähköiseen arkistoon. Verkkopalvelun kautta Veron-
maksajiin liittyi vuoden aikana lähes 3000 uutta jäsentä.

VERONMAKSAJIEN UUTISKIRJEELLÄ oli vuoden 2021 
lopussa 62 000 tilaajaa eli 6000 tilaajaa enemmän kuin vuotta 
aiemmin. Vuonna 2021 uutiskirje lähetettiin tilaajille kolme 
kertaa viikossa: maanantaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin 
sekä kerran kuussa myös lauantaina.

Vuonna 2021 tiedotusvälineille toimitettiin yhteensä 21 leh-
distötiedotetta tai kutsua. Tiedotteet käsittelivät liiton kannan-
ottoja, tutkimuksia sekä tapahtumia.

Liiton tavallisesti eri puolella Suomea järjestämiä veroiltoja 
ei koronaviruksen takia järjestetty lainkaan. Näin ollen laski 
myös paikallislehdistölle suunnattujen tiedotteiden ja kutsu-
jen määrä.  

Veronmaksajien medianäkyvyys oli hyvällä tasolla vuonna 
2021. Uutismedian päähuomio oli luonnollisesti koko vuoden 
ajan pandemiassa ja sen torjunnassa. Mediaseurannan mukaan 
liitto ja/tai sen asiantuntijat esiintyivät vuoden aikana yhteen-
sä 1163 artikkelissa, joista 788 ilmestyi verkossa ja 375 paine-
tussa lehdessä. Tämän päälle tulevat vielä liiton asiantuntijoi-
den esiintymiset radion ja tv:n uutis- ja ajankohtaisohjelmissa. 

Osumat jakaantuivat tasaisesti läpi mediakentän. Eniten Ve-
ronmaksajia käyttivät lähteenä tai haastateltavina maakunnal-
liset ykköslehdet ja MTV. Median seuraamia aiheita olivat 
erityisesti helmikuun kuntaveroselvitys sekä alkusyksyn kom-
mentointi hallituksen budjettilinjauksista ja veromuutoksista 
vuodelle 2022. 
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TALOUSTAITO ON MAAN 
SUURIN JÄRJESTÖMEDIA

Taloustaidon lukijamäärä kuuluu maan aikakauslehdistön 
suurimpiin. Lehti oli luettavissa painettuna sekä näköisleh-
tenä verkossa. Taloustaidon verkkosivuilla ilmestyvä Bonus 
–osasto laajensi tarjontaa jäsenille ja toi verkkoon uusia si-
sältömuotoja.

Taloustaito-lehti ilmestyi vuoden aikana 12 kertaa. Tarkastet-
tu vuoden keskimääräinen nettolevikki 235 546 kappaletta, 
jossa oli kasvua lähes 4 000 kappaletta.

Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT) mukaan Taloustaito 
tavoitti vuonna 2021 keskimäärin 438 000 lukijaa viikossa 
printissä ja verkossa yhteensä Painetun lehden osalta Talous-
taito oli maan suurin tilattava aikakausmedia 419 000 lukijal-
la. Kasvua edellisvuodesta kertyi 6,7 prosenttia eli noin 22 000 
uutta lukijaa.

Kaikille liiton yritysjäsenille lähetettiin helmikuussa Yrityksen 
verotietopaketti Taloustaito-lehden kirjaliitteenä. Lisäksi sekä 
Taloustaidon että Taloustaito Bonuksen vakiojulkaisuissa jul-
kaistiin säännöllisesti yritystoimintaan ja yrittämiseen liittyviä 
sisältöjä.

Vuonna 2021 Taloustaito Bonuksen sähköisiä kuukausikirjei-
tä lähetettiin yli 75 000 jäsenelle. 

Toimituksen työskentelyssä painotettiin monimediallisuutta, 
jossa painettu lehti, uutiskirje, verkkopalvelut ja -julkaisut sekä 
sosiaalinen media nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi.

Lehden, taloustaito.fi -palvelun ja uutiskirjeen yhteenlasketut 
ilmoitustuotot laskivat koronan myötä edellisvuoden tasosta.

KOHDENNETTUA VERO-
TIETOA TARVITSEVILLE

Verotuksen ajankohtaistiedote TaxFax ilmestyi 78 kertaa. Ti-
laajien käytössä oli lisäksi taxfax.fi -verkkopalvelu. TaxFax:in 
tilaajamäärä oli vuoden lopussa 5172. 

Vuoden aikana painettuja kirjoja myytiin yhteensä 785 kap-
paletta, E-kirjoja myytiin yhteensä 39 kappaletta. Suosituimpia 
olivat Tuomo Lindholmin Perintöverokirja ja Juha Koposen 
Kuolinpesän osakkaan opas. Lisäksi myytiin 43 kappaletta 
ajopäiväkirjoja. Ajopäiväkirjan julkaisu päätettiin vähäisen 
myynnin vuoksi lopettaa eikä sitä enää julkaista vuonna 2022.
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Kertomusvuoden koulutukset käsittelivät verotuksen eri ai-
heita. Koulutusta järjestettiin Covid 19 –pandemiasta johtuen 
ainoastaan webinaareiksi kutsuttuina verkkokoulutuksina. 
Luennoitsijoina ovat olleet pääasiassa liiton omat asiantuntijat.

Vuonna 2021 järjestettiin 31 (vuonna 2020: 26) koulutustilai-
suutta. Koulutukseen osallistui yhteensä 966  (vuonna 2020: 
802) osanottajaa:

   tammikuu

 Osakeyhtiön uudistunut tulolähdejako-webinaari

helmikuu

	Päivärahat ja kilometrikorvaukset 
 verotuksessa– webinaari
 Erityisalojen matkakulut verotuksessa – webinaari

maaliskuu

 Kiinteistöjen vuokrauksen ja myynnin 
 arvonlisäverotus -webinaari
 Vuosilomapalkkalaskennan erityistilanteet –webinaari
 Kuolinpesän verosuunnittelu –webinaari

huhtikuu

 Päivärahat ja kilometrikorvaukset 
 verotuksessa –webinaari
 Edustusmenot arvonlisäverotuksessa –webinaari
 Yrittäjän veropäivä –webinaari
 Osakeyhtiön purkaminen – menettely ja 
 verosuunnittelu –webinaari
 Yhdistyksen verotus, palkkiot ja korvaukset –webinaari

toukokuu

 Henkilökuntaedut verotuksessa –webinaari
 Omistus- ja yritysjärjestelyt osakeyhtiössä –webinaari
 Yritysverotusta kirjanpitäjille –webinaari
 Ostojen arvonlisäverotus –webinaari
 Osingonjaon verosuunnittelun erityistilanteet –webinaari

syyskuu

 Irtautumisvaiheen varojenjaon 
 verosuunnittelu –webinaari
 Yritysverotusta kirjanpitäjille –webinaari
 Kansainvälinen arvonlisäverotus –webinaari

lokakuu

 Kuolinpesän verosuunnittelu –webinaari
 Ajankohtaista työsuhde-etujen verotuksessa –webinaari
 Edustusmenot arvonlisäverotuksessa –webinaari
 Ajankohtaista työlainsäädännössä –webinaari
 Osakeyhtiön purkaminen – menettely ja 
 verosuunnittelu –webinaari

marraskuu

 Omistus- ja yritysjärjestelyt osakeyhtiössä –webinaari
 Päivärahat ja kilometrikorvaukset 
 verotuksessa –webinaari
 Kiinteistöjen arvonlisäverotus –webinaari
 Yhdistyksen verotus, palkkiot ja 
 kustannusten korvaukset –webinaari
 Ostojen arvonlisäverotus –webinaari

joulukuu

 Yrittäjän veropäivä –webinaari
 Osingonjaon verosuunnittelu 
 eritystilanteet –webinaari

VEROKOULUTUSTA AJANKOHTAISISTA 
AIHEISTA TARJOTTIIN VERKOSSA



20 

VERONMAKSAJIEN VUOSI 2021 NUMEROINA

 

75 000
jäsentä 

rekisteröitynyt 
digipalveluun

438 000 
Lukijaa 

Taloustaidon 
kokonaistavoittavuus* 

viikossa  

*Kokonaistavoittavuus on yhden 
painetun lehden keskimääräinen 
lukijamäärä sekä digitaalisesti 
lehteä keskimääräisen yhden 
viikon aikana lukeneiden net-
tolukijamäärä. (KTM)

8,5
puhelin-

neuvonnan
arvosana

keskimäärin

4312
osallistujaa

verkkoilloissa

Taloustaidon 
levikki 

235 546
(LT 2021)
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230 175
 jäsentä

Kotitalouksia 

187 897 
ja yrityksiä

 44 278

34 
paikallis-

yhdistystä

31
lausuntoa 

Vero-
hallinnolle

28 191
neuvonta-
kontaktia
(sis. veroillat)

5 400 
videokatselua 

Vero2021-
tapahtumassa

1163
mediaesiintymistä

 (painettu- ja
 verkkomedia)

62 000 
uutiskirje-

tilaajaa 20 
lausuntoa 

valtiovarain-
ministeriölle
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KORONAPANDEMIA RAJOITTI 
KANSAINVÄLISIÄ YHTEYKSIÄ

YHTEYDENPITOA muiden maiden veronmaksajajärjestöihin 
pidettiin toimintavuoden aikana etäyhteyksin jatkuvan ko-
ronapandemian aiheuttamien matkustus- ja kokoontumisra-
joitusten takia. Vuosittaista Pohjoismaista veronmaksajako-

KORONAPANDEMIA RAJOITTI 
PAIKALLISYHDISTYSTEN TOIMINTAA
Paikallisyhdistysten toiminta-alue kattaa kaikki Manner-Suo-
men kunnat. Toiminta on muotoutunut kolmenkymmenen-
neljän paikallisyhdistyksen verkostoksi.

Covid-19 –pandemiasta johtuen paikallisyhdistysten normaa-
liin toimintaan kuuluvia neuvontatilaisuuksia ei vuonna 2021 

järjestetty lainkaan. Paikallisyhdistysten edustajien perinteinen 
vuosittainen tapaaminen kuitenkin järjestettiin 22.10.2021 
Helsingissä.

Paikallisyhdistykset ja niiden jäsenmäärät 31.12.2021:

Espoo ............................................................ 17569
Etelä-Kymenlaakso ....................................... 3074
Etelä-Pirkanmaa ........................................... 1830
Etelä-Pohjanmaa, itäinen ............................. 1868
Etelä-Savo ...................................................... 4269
Helsinki ........................................................ 28939
Imatran seutu ................................................ 1502
Itä-Savo .........................................................  2885
Itä-Uusimaa ................................................... 4800
Joensuun seutu .............................................. 5723
Kainuu ............................................................ 2838
Kanta-Häme .................................................. 7530
Keski-Pohjanmaa .......................................... 2111
Keski-Suomi ................................................ 10502
Keski-Uusimaa ............................................ 11683
Kouvola .......................................................... 3520
Kuopion seutu ............................................... 6183

Lappeenrannan seutu ................................... 3167
Lappi ............................................................... 7188
Länsi-Uusimaa .............................................. 6465
Parkanon seutu ............................................. 1770
Pohjois-Pirkanmaa ....................................... 1540
Pohjois-Pohjanmaa .................................... 13935
Porin seutu .................................................... 5021
Päijät-Häme ................................................... 8458
Rauman seutu ............................................... 3296
Salon seutu .................................................... 4548
Sastamalan seutu .......................................... 1957
Seinäjoen seutu ............................................. 6492
Tampereen seutu......................................... 16375
Vaasan seutu .................................................. 4831
Vantaa ............................................................ 9319
Varsinais-Suomi  ......................................... 16080
Ylä-Savo ......................................................... 1990

kousta ei järjestetty toimintavuonna. Myöskään Euroopan 
veronmaksajajärjestö TAE:n ja maailman veronmaksajajärjes-
tö WTA:n kokouksia ei pidetty.
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JÄSENMÄÄRÄ LÄHES ENNALLAAN

JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS 2005-2021

LIITON JÄSENMÄÄRÄ oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 
230 175 jäsentä, joista henkilöjäseniä oli   185 897 (81 %) ja 
yritysjäseniä   44 278 (19 %). Vuoden aikana jäsenmäärä vä-
heni nettomääräisesti 2 203 jäsenellä. Henkilöjäsenten määrä 
väheni 1 194 jäsenellä ja yritysjäsenten määrä 1 009 jäsenellä.

Pääosa uusista jäsenistä liittyi puhelinmarkkinoinnin kautta, 
näin saatiin yhteensä 16 563 uutta jäsentä. Toimistoon soitta-

malla, tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä, verkon kautta 
sekä muulla tavoin liittyi yhteensä 3 151 uutta jäsentä.

Liiton yhteistyökumppanit tarjosivat tuotteisiinsa liittyviä jä-
senetuja. Yhteistyötä tehtiin Chubbin, Helsingin seudun kaup-
pakamarin, If Vahinkovakuutusyhtiön, LähiTapiolan, Manda-
tumin, Lämpöpuiston, St1 Energyn/Shell Cardin, Tallink 
Siljan ja Viking Linen kanssa.

 Yritysjäsenet    Henkilöjäsenet

2005 2006 2007 2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20210
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160733 163 983 166 785 182 509 188 294 188 555 186 101 192 595 194 187 190 934 186 849 184 994 190 713 189 156 183 101 187 091 185 897

31 779

37 641
38 997

39 956
39 930

43 641 43 664
43 827 44 570 46 938

45 675 44 308
44 014 43 645

43 475
45 287 44 278

232 378
226 576

192 512
201 624 205 782

222 465
228 224 232 196 229 765

236 452 238 757 237 872
232 524 229 302

234 727 232 801 230 175
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LIITON TALOUS oli vuonna 2021 edelleen vakaalla pohjalla. 
Tilikauden ylijäämän kasvaminen johtui jäsenmaksutuottojen 
kasvusta sekä pienentyneistä jäsenhankintakuluista. Sijoitus-
toiminnan tuotot olivat lähellä edellisvuoden tasoa. 

Henkilöjäsenten jäsenmaksu vuonna 2021 oli 29 euroa ja liit-
tymismaksu 8 euroa. Kaksivuotiskaudeksi 2021-2022 liitty-
neiden jäsenmaksu oli 58 euroa ja liittymismaksu 6 euroa.  
Elinikäiseksi jäseneksi liittyvän jäsenmaksu oli 580 euroa ja 
liittymismaksu 8 euroa. 

Yritysjäsenten jäsenmaksut on porrastettu neljään maksuluok-
kaan henkilökunnan lukumäärän perusteella:

TALOUS VAKAALLA POHJALLA

HALLINTO

Veronmaksajain Keskusliiton vuosikokous pidettiin korona-
pandemian aiheuttamien poikkeusolojen takia tavanomaises-
ta poiketen vasta syyskuussa. Vuosikokous pidettiin 6.9.2021 
Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 
Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Jussi Mustonen esitteli vaa-
livaliokunnan esitykset henkilövalinnoiksi. 

Erovuoroiset valtuuskunnan jäsenet kunnanjohtaja Kaj Gus-
tafsson, varatuomari Tom Hoffström, tutkimuspäällikkö Mat-
ti Koivisto, tilintarkastaja, KHT Matti Leppänen, varatuomari 
Kai Rissanen, OTK Olli Saarinen, revisioneuvos Tapani Tau-
riainen, KHT Ilkka Vairimaa, toimitusjohtaja Esko Viinikainen 
ja pankinjohtaja Seppo Yli-Antola valittiin uudelleen.

Uusina jäseninä valtuuskuntaan valittiin projektipäällikkö Ilpo 
Harjumäki, FT Kimmo Juopperi, OTM, YTM Janne Niemi, 
varatuomari Juha Regelin ja asiakasvastaava Mari-Päivi Ryytty. 

henkilökunnan lkm jäsenmaksu                        
0 - 9 .................................................  65 euroa
10 - 49 ............................................130 euroa
50 - 99 ............................................195 euroa
100 - ...............................................260 euroa

Uusien yritysjäsenten liittymismaksu oli 16 euroa.

Jo jäseninä oleville tarjottiin vuoden lopussa mahdollisuutta 
maksaa kahden vuoden jäsenmaksu 2022-2023 alennettuun 
56 euron hintaan. Tarjottua mahdollisuutta käytti    56 424 
jäsentä.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet tutkija, yrittäjä Taija Härkki, 
pääekonomisti Ilkka Kaukoranta, pääekonomisti Mika Kuis-
manen ja johtaja Penna Urrila valittiin uudelleen kolmivuo-
tiskaudelle 2021-2024.

Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin johtaja Mika Maliranta.

Tilintarkastajiksi vuodelle 2021 valittiin Petri Kettunen, KHT 
ja Markku Koskela, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin Aimo 
Enqvist, KHT ja Kai Salli, KHT.

Valtuuskunta kokoontui 29. marraskuuta 2021, jolloin se hy-
väksyi liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 
2022. 
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Puheenjohtaja  
varatuomari Kirsti Auranen 

Varapuheenjohtaja 
verojohtaja Timo Sipilä 

Muut jäsenet
tilitoimistoyrittäjä Tarja Hiitiö 
yrittäjä Taija Härkki 
pääekonomisti Ilkka Kaukoranta  
pääekonomisti Mika Kuismanen 
lääket. lis. Eeva Kuuskoski 
asianajaja Sari Laaksonen 
toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki 
toiminnanjohtaja Elina Pylkkänen ( -6.9.2021)
johtaja Mika Maliranta  (6.9.2021-)
johtaja Penna Urrila 
toimitusjohtaja Risto Walden 

Työvaliokuntaan ovat kuuluneet 
Kirsti Auranen, Timo Sipilä, 
Salla Luomanmäki ja Penna Urrila 

Hallituksella oli vuoden aikana 
seitsemän kokousta

TILINTARKASTAJAT
Petri Kettunen, KHT
Markku Koskela, KHT

Varatilintarkastajat 
Aimo Enqvist, KHT
Kai Salli, KHT

Valtuuskunnan ja liiton puheenjohtaja 
professori Jaakko Ossa 

Varapuheenjohtaja 
apulaisprofessori Tomi Viitala 

Valtuuskunnan muut jäsenet 
pankkineuvoja Tiina Dufva, apulaisjohtaja Juhani Erkintalo, 
kunnanjohtaja Kaj Gustafsson, Maija-Liisa Heino, varatuoma-
ri Tom Hoffström, johtaja Risto Honkanen, asianajaja Olli 
Iirola, toimitusjohtaja Eero Ipatti, ekonomi Pentti Kilpeläinen, 
tutkimuspäällikkö Matti Koivisto, KTM Tuija Karppanen, VT, 
KTM Torsti Lakari, KHT Matti Leppänen, hallintotieteiden 
kandidaatti Juha-Matti Luojus, aluejohtaja Hannu J. Mäkinen, 
verotusneuvos Raimo Pallonen, KTM Pentti Pääjärvi, vara-
tuomari Tomi Rimpi, asianajaja Kai Rissanen, hallintojohtaja 
Risto Rouhiainen, oikeustieteen kandidaatti Olli Saarinen, 
varatuomari Ari Salomaa, KHT Juhani Selinheimo, OTK Ka-
tariina Sorvanto, agrologi Thomas Storgård, varatuomari Kir-
si Särkilä, revisioneuvos Tapani Tauriainen, KHT Ilkka Vairi-
maa, toimitusjohtaja Esko Viinikainen, KHT Peter Volin, 
pankinjohtaja Seppo Yli-Antola, kunnanjohtaja Toivo Seppä-
lä, asianajaja Esa Luomajoki, toimitusjohtaja Sakari Joensuu, 
yrittäjä Reino Pirinen  liikkeenjohdon konsultti Jari Kortelah-
ti, rikosylikomisario (eläkkeellä) Raimo Peltovuori, tradenomi 
Aija Törö asiakasvastaava Mari-Päivi Ryytty (6.9.2021 -),pro-
jektipäällikkö Ilpo Harjumäki ( 6.9.2021 -), FT Kimmo Juop-
peri (6.9.2021 -), OTM, YTM Janne Niemi (6.9.2021 -) ja 
varatuomari Juha Regelin (6.9.2021 -).

VALTUUSKUNTA HALLITUS

VAALIVALIOKUNTA
Jussi Mustonen, puheenjohtaja 
Anitta Siponen
Sinikka Turunen
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HENKILÖKUNTA

toimitusjohtaja Teemu Lehtinen
johdon assistentti Kirsi Haapala 

Tutkimus 
pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola 
ekonomisti Janne Kalluinen 

Viestintä 
viestintäjohtaja, päätoimittaja Antti Oksanen 
kehityspäällikkö Jouni Junkkaala
media-asiantuntija Aniina Vänskä (7.6.2021 -)
toimituspäällikkö Ulla Simola 
toimittaja Outi Airaksinen
toimittaja Satu Alavalkama 
toimittaja Minna Petäinen 
AD Tarja Halonen 

Lakiasiat 
lakiasiainjohtaja Kati Malinen 
johtava verojuristi Päivi Kaari
johtava verojuristi Juha Koponen
johtava asiantuntija Marjo Salin 
verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari
verojuristi Juha-Pekka Huovinen 
verojuristi Tero Hämeenaho 
verojuristi Miika Härkönen 
verojuristi Maisa Katisko (29.3.2021-)
verojuristi Tuomo Lindholm 
verojuristi Juuso Loikkanen 
verojuristi Harri Rajala 
verojuristi Georg Rosbäck
verojuristi Juha Salmikivi 
verojuristi Hanna Silander 
(toimesta vapaana -31.7.2021) 
verojuristi Johnny Örnberg

viestintäjohtaja 
Antti Oksanen

lakiasiain johtaja 
Kati Malinen

talousjohtaja 
Mari Jerkku

toimitusjohtaja
 Teemu Lehtinen

TUTKIMUS
pääekonomisti 
Mikael Kirkko-

Jaakkola

VIESTINTÄ

Taloustaito
veronmaksajat.fi

tiedotus

LAKIASIAT

veroneuvonta
lakiasiain palvelut

paikallisyhdistykset

TALOUS JA 
MARKKINOINTI

jäsenpalvelu
markkinointi

talous

Veronmaksajain Keskusliiton ja Verotieto Oy:n henkilökunta 2021:

Talous ja markkinointi 
Talous ja markkinointi 
talousjohtaja Mari Jerkku 
vaihteenhoitaja Mia Lehmuskoski 
markkinointipäällikkö Seija Pohjantuuli 
markkinointisuunnittelija Riitta Hjelm (- 31.7.2021) 
jäsenpalveluvastaava Anne-Mari Puistola 
jäsenpalvelusihteeri Johanna Arponen 
jäsenpalvelusihteeri Leena Lampinen 
koulutussuunnittelija Pia Valtonen 
talouskoordinaattori Jaana Lehtonen 
HR-koordinaattori Marika Huotari 
kirjanpitäjä Anne Holmalahti 
kirjanpitäjä Irma Järvenmäki
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VERONMAKSAJAT OTTAA jäsenpalvelujen järjestämisessä 
huomioon ympäristönäkökohdat ja edellyttää samaa omilta 
kumppaneiltaan. 

Toiminnan suurin hiilijalanjälki syntyy Taloustaito-lehden 
tuotannosta. Kustantajan pitkäaikaisena linjana on ollut käyt-
tää vain suomalaista paperia ja kotimaisia painotaloja. Leh-
delle myönnettiin vuonna 2020 Avainlippu. Tämä Suomalaisen 
työn liiton merkki kertoo kotimaisuudesta, laadusta ja vas-
tuullisuudesta tuotannon kaikissa vaiheissa.

Taloustaitoa painaa vaasalainen UPC Print PEFC-sertifioi-
dulle paperille, jota valmistetaan UPM:n Jämsänkosken tehtaal-
la. Ympäristömerkitty paperi on valmistettu neitseellisistä ja/tai 
kierrätyskuidusta. Vähintään 70 prosenttia kuidusta on oltava 
peräisin kestävästä metsänhoidosta tai kierrätyspaperista. Vaa-
rallisten aineiden käyttöä prosessiin kuuluvissa kemikaaleissa 
on rajoitettu, samoin tuotannon energiankulutusta. 

Taloustaidon toimittaa jäsenille Posti Oy. Veronmaksajat 
tukee Postin matkaa kohti päästötöntä jakelua. Perusjakelusta 
yli 40 prosenttia talouksista hoidetaan sähköajoneuvolla, -pyö-
rillä tai -jakelukärryillä. 

Liiton verojuristeilla on kirjallinen ohjeistus asiakkaiden 
toimeksiantoja varten, jota noudatetaan soveltuvin osin myös 
jäsenten veroneuvonnassa.  Sen mukaan verojuristi ei saa tie-
tensä osallistua tai myötävaikuttaa lainvastaiseen toimeen eikä 
myöskään edistää kunnian vastaista tai arvotonta toimintaa. 
Veronmaksajille on niin ikään kirjallinen ohjeistus ja menet-
telyt rahanpesu- ja tietosuojalainsäädännön noudattamisen 
varmistamiseksi. 

Toimitus noudattaa Julkisen sanan neuvoston eettistä oh-
jeistoa, Journalistin ohjeita, mistä kertoo Taloustaidon Vas-
tuullista journalismia -tunnus. 

Veronmaksajat haluaa olla arvostettu työnantaja järjestö-
kentällä. Tuemme henkilöstömme hyvinvointia laajoilla työ-
terveyspalveluilla sekä muun muassa julkista liikennettä suo-
sivalla työsuhdematkalipulla. 

Mittaamme säännöllisesti henkilöstön työviihtyvyyttä. 
Korona-aika pitkine etätyöjaksoineen korosti myös työväli-
neiden ja verkkoyhteyksien merkitystä työn sujuvuuden var-
mistamisessa. Positiiviset kokemukset etätyöstä rohkaisivat 
siirtymään koko organisaation hybridimalliin, jossa työnteki-
jöillä on mahdollisuus jakaa työaikansa joustavasti työpaikan 
ja kodin välillä. 

Hyvä hallinto toteutuu Veronmaksajissa noudattamalla huo-
lellisesti liiton sääntöjä ja kestävän järjestötoiminnan periaat-
teita jäsenten eduksi. Yhdistyksen säännöt kuvaavat liiton eri 
toimielinten vastuut toiminnan johtamisessa ja ohjaamisessa.

VASTUULLISUUS VERONMAKSAJISSA

4041 0948
Painotuote



28 

Konsernituloslaskelma

Konserniin kuuluvat emoyhteisö Veronmaksajain Keskusliitto ry ja sen tytäryhtiö Verotieto Oy.

Tilinpäätös on nähtävissä liiton toimipaikassa, Kalevankatu 4 Helsinki.
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Konsernituloslaskelma Konsernitase



30 

Veronmaksajain Keskusliitto ry
 tuloslaskelma
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Veronmaksajain Keskusliitto ry  
tase
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Veronmaksajain Keskusliitto ry:n jäsenille

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Veronmaksajain Keskusliitto ry:n (y-tunnus 
0202568-2) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Tilinpäätös 
sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetie-
dot sekä yhdistyksen taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän 
kuvan konsernin sekä yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudelli-
sesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista 

koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia 
velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan 
velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumatto-
mia yhdistyksestä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatetta-
vien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme 
tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukai-
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set eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hank-
kineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat 
hallituksen velvollisuudet

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean 
ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimis-
ta koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 
Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo 
tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäy-
töksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdis-
tyksen ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauk-
sissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, 
että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilin-
päätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys 
tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta 
realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilin-
päätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa 
olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka si-
sältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, 
mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastukses-
sa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja 
niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi 
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyt-
täjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että 
käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skepti-
syyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat 
tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja 
suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja 
hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä 
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin 
riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitse-
matta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämis-
tä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen 
esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista 
sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin 
nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä 
tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen tai 
konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asian-
mukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niis-
tä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukais-
ta laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja 
teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopää-

töksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää 
olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä 
yhdistyksen tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätök-
semme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiin-
nittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuut-
ta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos 
epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausun-
tomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen 
antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vas-
taiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei 
yhdistys tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot 
mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, 
kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia 
siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintar-
kastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja 
koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan 
lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintar-
kastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme 
tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkas-
tuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä 
tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen val-
vonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkas-
tuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toi-
mintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muu-
ta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen ti-
lintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu 
informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastus-
ta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se 
muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on li-
säksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovel-
lettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpää-
töksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadit-
tu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mu-
kaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että 
toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on rapor-
toitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 15. maaliskuuta 2022

 
 
 Petri Kettunen Markku Koskela
 KHT KHT
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Verotieto Oy 
tuloslaskelma
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Verotieto Oy 
tase



36 

Toiminta ja talous

Verotieto Oy on Veronmaksajain Keskusliiton kokonaan omistama osakeyhtiö, joka harjoittaa julkaisujen 
kustannustoimintaa ja koulutustoimintaa sekä tuottaa maksullisia veroneuvontapalveluja.

Vuonna 2021 Verotiedon liikevaihto oli 5,3 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto pysyi edellisvuoden tasol-
la. Taloustaidon tilaustuotot sekä koulutustuotot kasvoivat. Ilmoitustuotot vähenivät edelleen. Yhtiön tulos 
parani edellisvuodesta, mikä johtui pääasiallisesti markkinointipanostusten vähenemisestä.   

Yhtiön osakkeiden määrä on 100 kpl, jotka kuuluvat samaan osakelajiin. Yhtiöjärjestyksessä ei ole eri-
tyisiä osakkeita koskevia määräyksiä. Yhtiön vapaa oma pääoma on 2 153 904,39 euroa, johon sisältyy 
tilikauden voitto 490 824,40 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto jätetään omaan pääomaan.

Vuonna 2022 yhtiön tulokseen kohdistuu kustannuspaineita erityisesti paino- ja postikulujen nousun 
takia. Tuotevalikoiman pysyessä pääosin ennallaan toiminnan kannattavuutta pyritään ylläpitämään 
jatkamalla tehokasta kustannusten hallintaa ja kehittämällä edelleen tuotteiden markkinointia. 

Hallinto

Yhtiökokouksessa 14.4.2021 valittiin hallituksen puheenjohtajaksi varatuomari Kirsti Auranen ja jäsenik-
si toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki, toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, verojohtaja Timo Sipilä ja 
johtaja Penna Urrila.

Tilintarkastajiksi valittiin yhtiökokouksessa Petri Kettunen, KHT ja Markku Koskela, KHT. Heidän 
varamiehikseen valittiin Aimo Enqvist, KHT ja Kai Salli, KHT.

VEROTIETO OY        
TOIMINTAKERTOMUS 2021
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Verotieto Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Verotieto Oy:n (y-tunnus 0115789-4) tilinpää-
töksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslas-
kelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän 
kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukai-
sesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia vel-
vollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan vel-
vollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumat-
tomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten 
mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme 
täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. 
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi 
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
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Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja 
toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, 
että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien ti-
linpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää 
lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös 
sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voi-
dakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai vir-
heestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia ar-
vioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksis-
sa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, 
että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilin-
päätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö 
aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista 
vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilin-
päätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa 
olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka si-
sältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, 
mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastukses-
sa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja 
niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi 
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyt-
täjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että 
käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skepti-
syyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat 
tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja 
suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja 
hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä 
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin 
riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitse-
matta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämis-
tä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen 
esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista 
sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin 
nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä 
tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen 
valvonnan tehokkuudesta.

Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asian-
mukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niis-
tä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan 
ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan 
jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin 
perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai 
olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkit-

tävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopää-
töksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy 
kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävar-
muutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävar-
muutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. 
Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäi-
vään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapah-
tumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty 
jatkamaan toimintaansa.

Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot 
mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, 
kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia 
siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkas-
tuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä 
tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen val-
vonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkas-
tuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu in-
formaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva lau-
suntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen ti-
lintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu 
informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastus-
ta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se 
muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on li-
säksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovel-
lettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpää-
töksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadit-
tu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mu-
kaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että 
toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on rapor-
toitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 15. maaliskuuta 2022
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