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Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on koti-
talouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. 
Liiton tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukai-
nen verotus, ja se neuvoo suomalaisia kaikissa verotuk-
seen liittyvissä asioissa.

Veronmaksajien toiminnan perustana ovat jäsenmaksut. 
Liitto ei ota vastaan julkisia avustuksia, ja se on poliitti-
sesti sitoutumaton.

Veronmaksajissa on 233 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä 
on 187 000 ja yritysjäseniä 46 000. Liiton jäsenkunnassa 
ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrit-
täjätkin.

Pitkän linjan vaikuttaja
Vuonna 1947 perustettu Veronmaksajat on pitkän linjan 
yhteiskunnallinen vaikuttaja. Järjestö osallistuu aktiivi-
sesti verokeskusteluun ja tekee omia ehdotuksia vero-
tuksen ja verotusjärjestelmän kehittämiseksi. 

Veronmaksajat tuottaa asiantuntevaa taustatietoa päät-
täjille, tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle. Järjestö 
myös opastaa kaikkia kansalaisia verotuksen arjessa mm. 
veroilmoitusten jättöaikana.
 

Monipuolista palvelua
Veronmaksajat tarjoaa jäsenilleen monipuolista palvelua. 
Liiton 15 verojuristia antavat puhelimitse henkilökoh-
taista veroneuvontaa. Yritysjäsenet voivat esittää myös 
oman yrityksensä verotusta koskevia kysymyksiä.

Kaikki liiton jäsenet saavat jäsenetuna kotiinsa Taloustai-
don, joka on Pohjoismaiden suurin talousaikakauslehti. 

Verkkosivuilla veronmaksajat.fi on tarjolla kaikille suo-
malaisille ajankohtaista vero- ja taloustietoa. Liiton jä-
senet voivat lisäksi hyödyntää jäsenosiota, josta voi hakea 
yksityiskohtaisempaa tietoa verotuksesta sekä vastauksia 
omiin veropulmiin.

Veronmaksajilla on ympäri Suomea 34 paikallisyhdistys-
tä, 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 
liittokokous. Veronmaksajien toimintaa ohjaa ja valvoo 
valtuuskunta, johon kuuluvat liiton puheenjohtaja, va-
rapuheenjohtaja sekä 45 jäsentä. Liiton toimintaa johtaa 
12-jäseninen hallitus. Veromaksajien palveluksessa on 
40 työntekijää.

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO

Tämän vuosikertomuksen sivuilla 
esitellään Veronmaksajain Keskusliiton 
sähköisiä viestintäkanavia.
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Vuonna 2015 Suomessa elettiin talouspoliittisten linja-
ratkaisujen aikaa. Veronmaksajain Keskusliiton ohjel-
massa ”Talous- ja veropolitiikan linjat vaalikaudella 2015-
2019” esitetyt veropolitiikkaa ja julkista taloutta koskevat 
tavoitteet etenivät melko hyvin huhtikuussa järjestettyjen 
eduskuntavaalien jälkeen muodostetun uuden hallituk-
sen ohjelmassa.

Tärkeintä oli päätös veropoliittisesta suunnanmuutok-
sesta. Edellisen vaalikauden sopeutustoimien painotta-
misesta veronkiristyksiin saadut karut kokemukset eivät 
rohkaisseet uutta hallitusta enää jatkamaan samalla tiel-
lä. Julkista talouttahan yritettiin koko edellisen vaalikau-
den ajan sitkeästi sopeuttaa 50/50 –periaatteella, jossa 
peräti puolet valtiontalouden sopeutuksesta oli veron-
kiristyksiä. Verotusta kiristettiin neljän vuoden aikana 
yhteensä lähes viidellä miljardilla eurolla, kun mukaan 
luetaan myös kuntien verot sekä sosiaalivakuutusmaksut.

Massiiviset veronkiristykset hyydyttivät kansalaisten os-
tovoiman ja sitä myötä kotimaisen kysynnän. Kun vien-
tikään ei vetänyt, oli kansantalouden krooniseksi muut-
tunut taantuma valmis. Tuloksena tästä kaikesta 
aikaansaatiin kuihtuvaan kansantalouteen suhteutettuna 
maailman huippua olevat julkiset menot ja verot. Seu-
raukset myös julkisen talouden tasapainolle olivat mur-
heelliset. Alijäämistä ei päästy eroon, kun talouskasvu 
oli jatkuvasti pakkasella.

Hallitusohjelman mukaan kokonaisveroaste ei alkaneel-
la vaalikaudella enää kiristy ja julkista taloutta tasapai-
notetaan jatkossa menosäästöillä ja rakenneuudistuksil-
la. Tämä luo osaltaan edellytyksiä positiiviselle 
talouskäänteelle tulevaisuudessa. Ajat jatkuivat kuitenkin 
vuonna 2015 poikkeuksellisen haastavina ja epävarmoi-
na. Työmarkkinoiden jatkonäkymät eivät kirkastuneet. 

Vaalivuosi käänsi verokelkan suuntaa
Sote-uudistus ja monet muut rakennemuutokset hakivat 
yhä muotoaan.

Veronmaksajain Keskusliiton edunvalvonnalle ja moni-
puoliselle palvelutoiminalle vaalivuosi ja verotuksen 
muutokset merkitsivät tiivistä toiminnan aikaa. Jäsenille 
kuukausittain postitettava Taloustaito-lehti antoi laadu-
kasta hyötytietoa niin verotuksesta kuin yksityistaloudes-
takin. Jäsenten omissa veropulmissa auttoi puhelimitse 
tarjottava liiton lakimiesten henkilökohtainen veroneu-
vonta. Verkkopalvelu veronmaksajat.fi palveli laajaa ylei-
söä ajankohtaisissa veroasioissa.

Veronmaksajain Keskusliitolla oli vuoden 2015 päättyes-
sä 232 524 jäsentä. Suuren jäsenkunnan monipuolisten 
ja kasvavien tietotarpeiden tyydyttäminen on liitolle mit-
tava myönteinen haaste.

Teemu Lehtinen
Toimitusjohtaja
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TALOUDELLINEN JA VEROPOLIITTINEN 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomi nollakasvussa

KANSANTALOUDEN TUOTANTO oli vuonna 2015 
suunnilleen vuoden 2006 tasolla. Tuotanto oli edelleen 
noin viisi prosenttia taantumaa edeltävän huippuvuoden 
2008 tasoa alempi.

BRUTTOKANSANTUOTE kasvoi ennakkotietojen mu-
kaan 0,5 prosenttia edellisvuodesta. Yksityinen kulutus-
kysyntä käänsi talouden kasvuun. Vienti kasvoi hieman, 
mutta yksityiset investoinnit jatkoivat supistumistaan. 

TYÖLLISTEN määrä pieneni kertomusvuonna 10 000 
hengellä, ja työllisyysaste aleni 68,1 prosenttiin. 
Työttömiä oli kertomusvuonna keskimäärin 252 000 
henkeä, mikä on 20  000 enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Työttömyysaste nousi kertomusvuonna 0,7 
prosenttiyksikköä 9,4 prosenttiin. 

KULUTTAJAHINNAT laskivat kertomusvuonna 0,2 pro-
senttia, eli Suomi oli poikkeuksellisesti deflaatiossa. Def-
laatioon vaikutti etenkin polttoaineiden ja elintarvikkei-
den hintojen aleneminen sekä asuntolainojen korkojen 
lasku. Kuluttajahintoja nostivat lähinnä vuokrankoro-
tukset ja valmisteverojen kiristykset. Kulutusverotuksen 
muutokset korottivat yleistä hintatasoa 0,2 prosenttia. 
Palkansaajien ansiot kasvoivat kertomusvuonna ennak-
kotietojen mukaan 1,2 prosenttia. Kuntasektorilla palk-
kojen nousu oli hitainta ja valtiolla nopeinta. 

VEROTULOJA kertyi valtiolle ja kunnille edellisvuotta 
enemmän. Valtion verokertymä kasvoi 1,7 prosenttia ja 
kuntien 3,3 prosenttia. Verotus kiristyi ja kokonaisvero-
aste nousi peräti 0,6 prosenttiyksiköllä 44,5 prosenttiin 
suhteessa bruttokansantuotteeseen. Se on korkein luku 
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vuoden 2000 jälkeen, jolloin veroaste oli ennätyskorkea. 
Veronkorotuksista huolimatta julkisyhteisöt olivat seit-
semättä vuotta peräkkäin alijäämäisiä. Julkisyhteisöjen 
alijäämä kasvoi ennakkotietojen mukaan 2,7 prosenttiin 
suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Kuntien tilikauden tulos niukasti 
positiivinen, lainakannan kasvu hidastui

KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN vuoden 2015 tilikau-
den tulos oli 0,27 miljardia ylijäämäinen. Kuntakohtaiset 
erot ovat kuitenkin suuria, sillä tilikauden tulos oli ne-
gatiivinen yli 120 kunnassa. Toimintatulot pienenivät 
edelliseen vuoteen nähden huomattavasti, lainakannan 
kasvu taittui ja investointeja tehtiin aiempaa vähemmän. 
Muutoksia selittävä yksittäinen merkittävä tekijä on lii-
kelaitosten yhtiöittäminen. Verotulot kasvoivat vajaat 
kolme prosenttia, ja suurinta kasvu oli yhteisö- sekä kiin-
teistöverotuotoissa. Kuntien valtionosuudet pysyivät val-
tionosuusleikkauksista huolimatta ennallaan. 

Kuntien veroprosentit jatkoivat kertomusvuonna nou-
suaan. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti kohosi 
0,09 prosenttiyksikköä 19,83 prosenttiin, kun 98 kuntaa 
korotti veroprosenttiaan. Yhdessäkään kunnassa vero-
prosentti ei laskenut.

Ansiotuloverotukseen kiristyksiä ja 
kohdennettuja kevennyksiä  

PALKANSAAJIEN TULOVEROTUS kiristyi kolmatta 
vuotta peräkkäin. Tuloveroprosenttia nostivat palkan-
saajan eläkevakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmak-
sun nousu sekä kunnallisveroprosenttien korotukset. 
Ansiotason noususta johtuva verotuksen kiristyminen 
purettiin ylimpiä tuloluokkia lukuun ottamatta. Suuri-
tuloisimpien verotusta kiristi myös niin kutsutun soli-
daarisuusveron alarajan lasku 100 000 euron verotetta-
vista tuloista 90 000 euroon. Pieni- ja keskituloisten 
lapsiperheiden verotusta pyrittiin keventämään uudella 
lapsivähennyksellä, joka säädettiin väliaikaiseksi vuosille 
2015–2017.

ELÄKETULON VEROTUS keveni pieni- ja keskituloi-
silla eläkkeensaajilla, kun kunnallisverotuksen eläketu-
lovähennystä korotettiin. Kevennyksellä kompensoitiin 
kertomusvuonna tehtyjen eläkeindeksien leikkausten 
vaikutuksia eläkkeensaajan ostovoimaan. 

VÄLILLISEN VEROTUKSEN osalta sähkön, lämmityk-
sen, liikenteen ja tupakan verotukseen tehtiin laajalti 
korotuksia. 
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Palkansaajaperheen kuntaveroissa suuret erot 

Vuonna 2015 tuloverotus oli Suomen kunnista edellisen 
vuoden tapaan kireintä Kiteellä. Siellä kahden keskitu-
loisen palkansaajan esimerkkiperhe maksoi 4 807 euroa 
enemmän tuloveroja kuin Kauniaisissa, joka oli puoles-
taan Manner-Suomen lievin verottaja. Saman työssäkäyn-
tialueen sisälläkin keskituloisen esimerkkiperheen mak-
samien tuloverojen ero saattoi nousta yli kolmeen 
tuhanteen euroon vuodessa. Näin kävi laskelmien mu-
kaan Helsingin seudulla. Maakuntakeskusten väliset erot 
jäivät noin 1000 euroa pienemmiksi.
 
Leena Savolainen: Kuntien verot 2015 – missä maksat eniten? 
Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskus-
kaupungeissa ja Helsingin seudulla.

Kulutusverotus kiristynyt 
Suomessa ja Euroopassa

Kulutusverotusta kiristettiin päättyneen vaalikauden ai-
kana yhteensä 2,4 miljardia euroa vuositasolla. Arvon-
lisäverokantojen korotuksen osuus vaalikauden kiristyk-
sistä on noin 900 milj. euroa. Kulutusveroja on 
korotettu laajalti myös muualla Euroopassa. Finanssikrii-
sin alun jälkeen kolme neljästä EU-maasta on kiristänyt 
arvonlisäveroa. Suomi on kansainvälisesti vertaillen myös 
kireän valmisteverotuksen maa, ja keskeisimpiä valmis-
teveroja ovat energiaverot sekä tupakka- ja alkoholivero. 
Kulutusverot tuottivat vuonna 2014 valtion kassaan run-
saat 29 miljardia euroa, joka on kolmannes kaikista Suo-
messa kerätyistä veroista. Kulutusverojen osuus kaikista 
verotuotoista on Suomessa hieman eurooppalaista kes-
kitasoa suurempi.  

Leena Savolainen: Verottaja kuluttajan kukkarolla. 
Kulutusverot meillä ja muualla.

Eläkeverotuksen progressio 
kiristyi vaalikaudella 2011–2015

Eläketulon verotuksen progressio kiristyi vaalikaudella 
2011–2015 pienempituloisille työeläkkeensaajille suun-

Verotietoa-sarja 2015

nattujen kevennysten ja suurempituloisille kohdistuvien 
veronkorotusten vuoksi. Eläkkeiden ostovoima puoles-
taan parani useimmilla. Keskituloisen eläkkeensaajan 
ostovoima oli 2,4 prosenttia korkeampi vuonna 2015 
kuin vaalikauden alussa vuonna 2011. Vuosituhannen 
vaihteeseen verrattuna vuonna 2015 esimerkkieläkkei-
den ostovoima oli 16,5–19,7 prosenttia suurempi. Osto-
voiman kasvua tuki tuloveroprosenttien keveneminen 
4,9–8,4 prosenttiyksiköllä, vaikka päättyneellä vaalikau-
della tuloverotus kääntyikin kiristysten tielle.

Mikael Kirkko-Jaakkola: Eläkkeensaajan 
verotus ja ostovoima 2000-luvulla.

Suomen palkkaverotus kansainvälisesti 
vertailtuna varsin progressiivista

Pienten palkkojen verotus on Suomessa eurooppalaista 
keskitasoa, mutta tulojen noustessa verotus muuttuu 
muita maita kireämmäksi. Esimerkiksi suomalaisittain 
keskipalkkaa eli 41 800 euroa vuodessa ansaitsevaa ve-
rotetaan 2,7 prosenttiyksikköä kireämmin kuin Euroo-
pan vertailumaissa keskimäärin. Palkansaajan työssä 
etenemistä ja tulojen lisäystä verotetaan Suomessa varsin 
ankarasti jo pienehköillä tulotasoilla. Lisätulon margi-
naaliverot ovat kaikilla tarkastelun tulotasoilla kireämpiä 
kuin muissa Euroopan vertailumaissa keskimäärin. Ver-
tailun korkeimmalla esimerkkipalkkatasolla (135 800 
euroa/v) suomalaisen palkansaajan marginaaliveropro-
sentti on 8,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin muualla 
Euroopassa keskimäärin.

Mikael Kirkko-Jaakkola: 
Kansainvälinen palkkaverovertailu 2015.

4.2.2015

Kuntien verot 2015
-missä maksat eniten?
Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, 

niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla

Le e n a  S avo l a i n e n

12.5.2015

Eläkkeensaajan
verotus ja ostovoima

2000-luvulla
M i k a e l  K i rk ko - Ja a k ko l a

8.4.2015

Verottaja kuluttajan 
kukkarolla

Kulutusverot meillä ja muualla

Le e n a  S avo l a i n e n

26.11.2015

Kansainvälinen
palkkaverovertailu

2015
M i k a e l  K i rk ko - Ja a k ko l a
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EDUNVALVONNASSA KOROSTUIVAT 
VAALIT JA HALLITUSOHJELMA

EDUNVALVONNASSA liiton tärkeimpänä tehtävänä 
vuonna 2015 oli ottaa kantaa alkavan vaalikauden vero-
politiikkaan, jota koskeva keskustelu oli vilkasta edus-
kuntavaalien lähestyessä. Liitto ajoi vaalikaudelle 2015–
2019 kannustavaa, kestävää, kilpailukykyistä ja 
kohtuullista verotusta edellisenä syksynä julkaistujen 
talous- ja veropolitiikan linjausten pohjalta.

Maaliskuussa toimitusjohtaja piti valtiovarainministeriön 
virkamiesjohdon julkaisemia talousteesejä hyvänä poh-
jana seuraavan hallituksen talouspolitiikalle. Tärkeä 
ministeriön viesti oli, että julkisen talouden sopeutus on 
jatkossa tehtävä ilman kokonaisverotuksen kiristämistä. 
Veroasteessa on tullut katto vastaan, ja tarvittava sopeu-
tus on jatkossa toimeenpantava menopuolella.

LIITTOKOKOUKSESSAAN 4. toukokuuta Veronmak-
sajain Keskusliitto vaati hallitusneuvottelijoilta talous- ja 
veropolitiikan suunnan määrätietoista uudistamista, 
jotta Suomi saadaan sitkeän taantuman jälkeen palau-
tettua takaisin kasvun tielle. Tämä edellyttää kolmea 
tärkeää suunnanmuutosta: Ensimmäiseksi verotuksen 
tason yleinen kiristäminen on lopetettava ja veroaste on 
asteittain taitettava laskuun. Toiseksi ansiotulojen vero-
tusta on kevennettävä kautta linjan. Kolmanneksi julki-
set menot on asteittain sopeutettava pitkittyneen taan-
tuman jäljiltä heikentyneeseen kansantalouden 
kantokykyyn. Liittokokous korosti myös sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen uudistuksen (sote) merkitystä alkaneen 
vaalikauden tärkeimpänä rakenneuudistuksena, jonka 
perustavoitteena on oltava kustannuspaineiden purka-
minen toimintaa tehostamalla ja järkeistämällä, ei vero-
tusta kiristämällä. Päättyneellä vaalikaudella veromuu-
tosten lyhytjänteisyys ja poukkoilevuus oli suuri ongelma, 
joten jatkossa on erityisen tärkeää, että veropolitiikka on 
ennustettavaa, johdonmukaista ja pitkäjänteistä.
 
Liittokokouksen avatessaan liiton puheenjohtaja arvioi 
käytyjä eduskuntavaaleja todeten, että verotus oli vaali-
keskusteluissa esillä, mutta ei kuitenkaan niin näkyvästi 
kuin eräissä aikaisemmissa eduskuntavaaleissa. Tuntuu 
siltä, että valtaosa puolueista on herännyt verotuksen 

osalta arkitodellisuuteen. Verotuksen tason yleinen ki-
ristäminen on saavuttanut lakipisteensä ja useimmat 
puolueet esittivät ennen vaaleja kantanaan, että koko-
naisveroastetta ei saisi enää nostaa.

Toukokuussa toimitusjohtaja piti pääministeri Juha Si-
pilän hallituksen veroratkaisuja melko hyvänä kokonai-
suutena. Merkittävin linjaus on sitoutuminen kokonais-
veroasteen nousun estämiseen. Tärkeää on, että 
veronkiristysten kausi vihdoin päättyy ja julkista taloutta 
tasapainotetaan jatkossa menosäästöillä ja rakenneuu-
distuksilla. Edellisen vaalikauden massiiviset veronkiris-
tykset nakersivat pahoin talouden perustaa, joten tältä 
osin uusi hallitusohjelma antaa toivoa. Ansiotulojen 
verotuksen jo nyt ankaran progression jyrkentäminen 
entisestään on kuitenkin kauneusvirhe hallitusohjelman 
verolinjauksissa. Hallitus lupasi myös ehdollisesti tulla 
vastaan myönteisiä työmarkkinaratkaisuja mittavalla mil-
jardin euron kevennyksellä kaikissa tuloluokissa. Toimi-
tusjohtaja katsoi tämän olevan merkittävä mahdollisuus 
parantaa nettoansioiden ostovoimaa palkkamaltin olois-
sa ja toivoi, että veroporkkana myös käytetään vaalikau-
den aikana.

Elokuussa toimitusjohtaja piti hallituksen budjettiriihen 
verolinjaa yleisesti melko yllätyksettömänä. Työtulovä-
hennyksen mittava korotus turvaa pieni- ja keskituloisten 
ostovoimaa tilanteessa, jossa työmarkkinajärjestöt ovat 
kesäkuussa sopineet äärimaltillisen palkkalinjan jatka-
misesta. Ansiotulojen jo nyt ankaran progressiivisuuden 
jyrkkeneminen entisestään on kuitenkin ratkaisun kau-
neusvirhe. Ansiotulojen verotuksen progression kiristä-
minen on haasteena myös hallitusohjelman verolinjaus-
ten toteutumisen kannalta. Hallitusohjelman mukaan 
kenenkään palkkaverotus ei vaalikaudella kiristy, mutta 
nyt näin kuitenkin on käymässä heti vaalikauden alussa 
keskimääräistä suuremmilla palkkatuloilla.

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITON VALTUUSKUN-
TA otti kannanotossaan 7. joulukuuta kantaa sosiaali- ja 
terveyspalvelujen uudistukseen todeten, että se on sa-
malla tämän vaalikauden suurin verouudistus. Hallituk-



sen sote-linjauksen mukaan kokonaisveroaste ei saa 
nousta ja työn verotus ei saa kiristyä millään tulotasolla. 
Tämä kannatettava periaate on pystyttävä toteuttamaan 
myös käytännössä. Maakuntaveron käyttöönotto eli uu-
den itsenäisen maakuntatason verottajan lisääminen 
kaikkien nykyisten verottajien rinnalle olisi erityisen 
ongelmallista verotuksen kokonaistason kurissapitämi-
sen kannalta. Selvästi maakuntaveroa parempi vaihto-
ehto on päättää sote-palvelujen rahoittamiseksi tarvitta-
vista veroista valtakunnallisesti. Samalla on pystyttävä 
tavalla tai toisella varmistamaan, että kunnat todella 
alentavat kunnallisveroprosenttejaan yhtä paljon kuin 
uudet sote-verot ovat, jotta kansalaisten verotus ei uu-
distuksen yhteydessä kiristy.

TaxFax.fi on 
asiantuntijoille
TaxFax on liiton ammattilaisille koostama 
ajankohtaistiedote, joka sisältää tuoreeltaan 
ydinkohdat verotukseen liittyvistä lakiesityksis-
tä, työryhmämietinnöistä, vahvistetuista laeista 
sekä Verohallinnon ohjeista ja valtionvarainmi-
nisteriön päätöksistä.

Taxfax.fi -palvelu sisältää kaikki julkaistut tiedot-
teet vuodesta 2006 lähtien. Sivustolla on haku, 
jonka avulla on helppo etsiä tiedotteita mm. 
vapaalla sanahaulla ja julkaisuajan mukaan. 
Verkkopalvelua voivat käyttää TaxFaxin tilaajat.

Veronmaksajat.fi tarjoaa hyötytietoaLiiton puheenjohtaja totesi valtuuskunnan kokouksen 
avatessaan, että Suomen supistuva tai nollakasvussa laa-
haava talous, jatkuvasti kasvussa oleva valtionvelka ja 
kansainvälisessä vertailussa korkea veroaste on kohtalo-
kas yhdistelmä. Keväällä muodostetun uuden hallituksen 
ohjelman mukaan hallituksen veropolitiikka tähtää kas-
vun, yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistamiseen. Koko-
naisveroaste ei vaalikaudella nouse ja työn verotusta 
kevennetään. Kenenkään palkkaverotus ei kiristy. Viime 
vuosien kehitys huomioon ottaen saattaa kuitenkin olla 
vaikeata uskoa siihen, että nämä tavoitteet myös toteu-
tuvat.
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Etusivun Taloustaito-
laatikosta pääsee 

lukemaan Taloustaidon 
näköislehteä ja lehden 

arkistoa, Taloustaito Bonus-
ta sekä taloustaito.fi 

-verkkopalvelua.

Veronmaksajat.fi tarjoaa hyötytietoa
Veronmaksajien verkkopalvelussa veronmaksajat.fi on kaikille 

suomalaisille avointa yleistietoa verotuksesta, verotilastoja ja -laskelmia 
sekä tietoa liiton tapahtumista, tuotteista ja koulutuksista. 

Veronmaksajien verkkosivuilla oli vuoden 2015 aikana yhteensä 
3,0 miljoonaa istuntoa ja 1,9 miljoonaa kävijää. Kävijät katselivat 

yhteensä 5,9 miljoonaa sivua. Jäsenalueen käyttäjiksi oli 
vuoden 2015 loppuessa rekisteröitynyt 

56 700 jäsentä.

Liiton jäsenet voivat 
hyödyntää jäsenosiota, 

josta voi hakea yksityiskoh-
taisempaa tietoa verotuk-

sesta sekä vastauksia omiin 
veropulmiin.

Veronmaksajien 
verkkopalveluun sisältyvät 

myös alasivustot taloustaito.fi 
ja taxfax.fi. Sivustot ovat 

responsiivisia, joten niitä on 
helppo selailla erilaisilla laitteilla, 

kuten kännykällä, tabletilla ja 
tietokoneella.

Verkkopalvelun
 yläkulmassa voi kirjautua 

jäsenalueelle. Kirjautuneena saa 
yksityiskohtaisempaa tietoa 
verotuksen eri osa-alueista 
sekä voi lukea Taloustaidon 
näköislehteä ja Taloustaito 

Bonusta. Jäsenalueella 
voi myös tarkistaa omat 
yhteystietonsa ja tehdä

 niihin muutoksia. 

Kirjautumisen 
alla voi tutustua 
Veronmaksajain 

Keskusliittoon, liiton 
jäsenetuihin sekä 
liittyä jäseneksi.

Ylävalikosta pääsee 
Veronmaksajien verkko-

kauppaan, jossa voi ostaa
 mm. vero-oppaita. 

Valikosta pääsee myös 
tutustumaan ja ilmoittau-

tumaan liiton kaikille 
avoimiin veroiltoihin 

sekä maksullisiin 
verokoulutuksiin.

Ylävalikossa on liiton 
laskelmia ja selvityksiä, 

palkansaajan ja eläkkeensaajan 
verolaskurit ja perintö- ja 

lahjaverolaskurit sekä 
verotusta koskevia 

tilastoja. 

Etusivun keskipals-
talla voi tutustua 

liiton lehdistötiedot-
teisiin ja verotusta 
koskeviin uutisiin.
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TYÖRYHMÄT JA LAUSUNNOT

Johtava lakimies Juha Koponen on ollut mukana 
Uudenmaan yritysverotoimiston asiakasraadissa.

Vuoden 2015 aikana liitto on antanut 
Verohallinnolle lausuntoja:  

l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”luontoisedut verotuksessa”
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”verotusohje korkeakouluille”
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”yritysjärjestelyt ja verotus - sulautuminen”
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”yritysjärjestelyt ja verotus - osakevaihto”
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”lapsivähennys”
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”pääomasijoitustoimintaa harjoittavan 
 osakeyhtiön verotus”
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi 
 ”luonnontuotetulojen verotuksesta”
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeiksi   
 ”kho:n päätös 31.12.2013 t 4119: lehden    
 valmistustyön myynnin arvonlisäverotus” sekä   
 ”tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien 
 arvonlisäverotus”
l Lausunto luonnoksista Verohallinnon ohjeiksi
 ”ulkomaantyöskentelyn verotus”, ”ulkomailta
 Suomeen tulevan työntekijän verotus” ja 
 ”opiskelijan ja harjoittelijan verotus kansain-
 välisissä tilanteissa”
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi  ”ositus- ja perinnönjakosopimus 
 perintöverotuksessa”
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”vapaan oman pääoman rahaston 
 varojenjako verotuksessa”
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”ennakonpidätys osingosta ja 
 Verohallinnolle annettavat ilmoitukset”
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi   
 ”vahvistettu tappio ja omistajanvaihdos”
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”vuokratulojen verotus”

l Lausunto luonnoksesta muutoksiksi Verohallinnon  
 ohjeeseen ”kotitalousvähennys”
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi
 ”eräitä kysymyksiä arvonlisäverottomiin myynteihin  
 kohdistuvista vähennyksistä”
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”kapitalisaatiosopimuksen verotus”
l Lausunto luonnoksesta muutoksiksi Verohallinnon  
 ohjeeseen ”maatilan sukupolvenvaihdos 
 verotuksessa”
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi   
 ”eläketulojen verotus kansainvälisissä tilanteissa”
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi   
 ”koulutuspalvelujen arvonlisäverotus”
l Lausunto luonnoksista Verohallinnon ohjeiksi   
 ”yritysjärjestelyt ja verotus - jakautuminen” 
 ja ”yritysjärjestelyt ja verotus - liiketoimintasiirto”
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”koulutusmenot henkilöverotuksessa”
l Lausunto vuonna 2016 ennakkoperinnässä 
 käytettävistä tuloista ja vähennyksistä
l Lausunto yhteisöasiakkaiden varhennetusta 
 ilmoittamisvelvollisuudesta
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi  
 matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2015   
 toimitettavassa verotuksessa
l Lausunto hankkeesta laajentaa velvollisuutta 
 antaa vuosi-ilmoitus sähköisenä
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi  
 luontoisetujen laskentaperusteista vuodelle 2016
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”vahingonkorvaus ja vahingonkorvauksen  
 luonteinen erä arvonlisäverotuksessa”
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi  
 rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”eläketulon verotus”
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 päätökseksi yleisestä tiedonantovelvollisuudesta 
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”maa-aineksista saatavat tulot 
 luonnollisen henkilön verotuksessa”
l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi   
 ”kiinteistöjen arvostaminen kiinteistöverotuksessa”
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l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi  
 ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista

Lisäksi liitto on kommentoinut Verohallinnolle: 

l Kommentteja koskien suunniteltua ohjetta 
 peitellyn osingon verotuksesta

Vuoden 2015 aikana liiton edustaja on 
ollut eduskunnan valtiovarainvaliokunnan 
verojaoston kuultavana:  

l Lausunto hallituksen esityksestä laiksi 
 kiinteistöverolain muuttamisesta
l Lausunto hallituksen esityksestä vuoden 2016   
 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden 
 muiden lakien muuttamisesta
l Lausunto hallituksen esityksestä energiaverotusta   
 koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
l Lausunto hallituksen esitykseksi autoverolain 
 sekä ajoneuvoverolain muuttamiseksi

Vuoden 2015 aikana liitto on antanut 
eduskunnan valtiovarainvaliokunnan 
verojaostolle kirjallisia lausuntoja: 

l Lausunto hallituksen esityksestä tuomioistuin-
 maksulaiksi sekä laeiksi hallinto-oikeuslain 12 a §:n  
 ja riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistami- 
 sesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 28 §:n  
 muuttamisesta (he 29/2015 vp)
l Lausunto hallituksen esityksestä laiksi verotuksen   
 oikaisemisesta oma-aloitteisesti annettujen tietojen  
 perusteella vuonna 2016 (he 32/2015 vp)
l Lausunto hallituksen esityksestä energiaverotusta   
 koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
l Lausunto hallituksen esityksestä perinnönjaon   
 oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta   
 koskevaksi lainsäädännöksi he 72/2015 vp

Vuoden 2015 aikana liitto on antanut 
valtiovarainministeriölle lausuntoja: 

l Lausunto selvityksestä pienyritysten maksu-
 perusteinen arvonlisäverotus ja luonnoksesta   
 arvonlisäverolain muuttamiseksi

l Lausunto selvityksestä verotusmenettelystä 
 annetun lain 31 §:n muuttamisesta
l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 laiksi väliaikaisesta menettelystä verotuksen 
 oikaisemiseksi ja rikosprosessin estämiseksi 
 oma-aloitteisesti annettujen tietojen perusteella
l Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä 
 laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta
l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi   
 tupakkaverolain muuttamisesta
l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi   
 energiaverotusta koskevan lainsäädännön 
 muuttamiseksi
l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi   
 autoverolain sekä ajoneuvoverolain muuttamiseksi
l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi   
 verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista   
 koskevaksi lainsäädännöksi

Vuoden 2015 aikana liitto on antanut 
oikeusministeriölle lausuntoja:  

l Lausunto työryhmän mietinnöstä ”tuomioistuin-  
 maksulaki” (mietintöjä ja lausuntoja 4/2015)
l Lausunto työryhmämietinnöstä ”perinnönjaon   
 oikaisu ja omaisuuden palautusvelvollisuus” 
 (mietintöjä ja lausuntoja 48/2015)

Vuoden 2015 aikana liitto on antanut 
ympäristöministeriölle lausunnon: 

l Kuuleminen asumisen tuki- ja verojärjestelmien   
 vaikuttavuus - raportista
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MAALISKUUN 11.–12. järjestettiin kahdeksastoista kak-
sipäiväinen Veronmaksajien Vero2015-tapahtuma Hel-
singin Katajanokalla Marina Congress Centerissä. Ta-
pahtuman avaustilaisuudessa eduskunnan neljän 
suurimman puolueen puheenjohtajat Antti Rinne, Juha 
Sipilä, Timo Soini ja Alexander Stubb keskustelivat tu-
levan vaalikauden talous- ja veropolitiikan näkymistä.

VERONMAKSAJIEN VERO2015 
-TAPAHTUMA KIINNOSTI YLEISÖÄ

Tapahtumassa oli 5 500 kävijää ja 42 näytteilleasettajaa. 
Liiton lakimiesten ja ekonomistien seminaarit sekä näyt-
teilleasettajien tietoiskut olivat edellisvuosien tapaan 
hyvin suosittuja. Tapahtuman toisen päivän iltana järjes-
tettiin yhdessä Pörssisäätiön kanssa Pörssi-ilta.

11.-12.3. 2015

2015

l Vero2015:n avaustilaisuudessa 
eduskunnan neljän suurimman 
puolueen puheenjohtajat Juha 
Sipilä, Timo Soini, Alexander Stubb 
ja Antti Rinne keskustelivat tulevan 
vaalikauden talous- ja veropolitii-
kan näkymistä. Tilaisuuden avasi 
Veronmaksajien toimitusjohtaja 
Teemu Lehtinen.
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Jäsenet ovat voineet soittaa arkisin klo 9–14 neuvonta-
numeroon 03010 5510. Numeroon soittajalta veloitetaan 
vain soittajan oman puhelinsopimuksen mukainen pe-
rusmaksu kaikkialta Suomesta soitettaessa. 

Neuvontapalveluun soittaneiden asiakastyytyväisyyttä 
seurataan haastattelemalla satunnaisesti valittuja palve-
lua käyttäneitä. Vuoden 2015 aikana tehdyissä haastat-
teluissa puhelinneuvonnan arvosanaksi annettiin keski-
määrin 8,3 asteikolla 4–10.

NEUVONNAN JONOTUSAJAT LYHENIVÄT

Veroneuvonnan kysyntä vaihtelee kuukausittain ja vii-
koittain. Suurimmillaan kysyntä on huhtikuun kahden 
viimeisen ja toukokuun kahden ensimmäisen viikon 
aikana, jolloin palkansaajat ja eläkeläiset täydentävät 
esitäytettyä veroilmoitusta. Toinen vilkas aika neuvon-
nassa on loka- ja marraskuun vaihteessa, jolloin verotus 
valmistuu.

Jäsenpuheluiden keskimääräinen mitattu jonotusaika 
oli 4 minuuttia ja yksi sekunti. Se oli puoli minuuttia 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tavoitteeksi on ase-
tettu enintään 5 minuutin jonotusaika.

Kaikkien veronmaksajien käytettävissä ovat olleet mak-
sulliset verojuristipuhelin ja kirjanpitopuhelin. 

Puhelinneuvojen lisäksi lakimiehet ovat avustaneet jäse-
niä muillakin tavoilla. Henkilökohtaisesta veroneuvon-
nasta ja jäsenille tehdyistä toimeksiannoista on peritty 
kustannuksia vastaava korvaus. 

Kertomusvuoden aikana tilastoitiin neuvontakontakteja 
kaikkiaan 22 866 kappaletta. Niistä maksuttomia jäsen-
puheluita oli 21 295 kappaletta ja maksullisia puheluita 
1 042 kappaletta. Toimeksiantoja ja kirjallisia neuvoja 
annettiin vuoden aikana 529 jäsenelle.
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l Kevät on 
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Jäsenpuheluiden määrä ja jonotusaika kuukausittain 2015
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VERKKOPALVELUSTA HAETTIIN HYÖTYTIETOA

VERONMAKSAJIEN verkkopalvelussa veronmaksajat.fi 
ja sen alasivustolla taloustaito.fi vieraili toimintavuonna 
noin 1,9 miljoonaa yksilöityä kävijää, jotka katselivat 
yhteensä 5,9 miljoonaa sivua. Kävijöiden määrä kasvoi 
14,5 prosenttia edellisvuodesta.
 
Erityisen paljon palvelussa oli kävijöitä veroilmoituksen 
palautusaikana sekä alku- ja loppuvuodesta. Kävijöitä 
kiinnostivat runsaasti muun muassa päivärahat, 
kilometrikorvaukset, kotitalousvähennys sekä autoilun 
verotus.

Verkkopalvelun jäsenosiot olivat liiton jäsenten hyödyn-
nettävissä, ja vuoden 2015 lopussa niiden käyttäjäksi oli 
rekisteröitynyt 56 700 jäsentä. Verkkopalveluun kirjau-
tumalla jäsenet saavat muun muassa verotuksen eri osa-
alueita käsittelevää syventävää tietoa sekä Taloustaidon 
digi- ja tablettilehdet. Verkkopalvelun kautta Veronmak-
sajiin liittyi vuoden aikana 2 323 uutta jäsentä.

VEROVIIKKO-UUTISKIRJEELLÄ oli vuoden 2015 lo-
pussa 29 500 tilaajaa eli 8 700 tilaajaa enemmän kuin 
vuotta aiemmin. Vuoden aikana ilmestyi yhteensä 99 
Veroviikkoa, ja niiden suosituinta sisältöä olivat aiempi-
en vuosien tapaan Veronmaksajien asiantuntijoiden 
laatimat verojuristivastaukset.

Vuonna 2015 eri tiedotusvälineille toimitettiin yhteensä 
69 tiedotetta STT Info- ja Cision-jakelukanavien kautta. 
Tiedotteet käsittelivät liiton kannanottoja, tutkimuksia 
sekä tapahtumia.  

Liiton ympäri Suomea järjestämistä veroilloista lähetet-
tiin paikallislehdille ja -radioille ennakkotieto, jossa ker-
rottiin illan sisällöstä sekä toivotettiin toimituksen edus-
taja tervetulleeksi tilaisuuteen. Lisäksi tiedotusvälineille 
lähetettiin liiton asiantuntijan veroiltaesitystä käsitellyt 
perinteinen lehdistötiedote.

KOHDENNETTUA VEROTIETOA TARVITSEVILLE
VEROTUKSEN AJANKOHTAISTIEDOTE TaxFax ilmes-
tyi 48 kertaa. Tilaajien käytössä oli lisäksi taxfax.fi -verk-
kopalvelu. TaxFax:in tilaajamäärä kasvoi ollen 4 544           
(+ 7,4 %).

Verouutiset ilmestyi vuoden 2015 aikana kymmenen 
kertaa. Lehti sisälsi tiiviissä muodossa asiantuntijatietoa 
verolainsäädännön ja verotuksen muutoksista. Verouu-
tisten tilaajamäärä pieneni tasaisesti edellisvuosien ta-
paan, ja vuoden lopussa tilaajia oli 584 (- 17,5 %).

Avaintieto-sarjan kirjojen myynti kasvoi. Vuoden aikana 
painettuja kirjoja myytiin yhteensä 2 351 kappaletta           
(+ 10 %). E-kirjoja myytiin yhteensä 131 kappaletta (+ 
13 %). Suosituimpia olivat Tuomo Lindholmin Perintö-
verokirja ja Juha Koposen Kuolinpesän osakkaan opas. 
Lisäksi myytiin ajopäiväkirjoja ja Veroavain-vihkosta.

Lahjaverokirja
Tuomo Lindholm

Tuomo Lindholm

Perintöverokirja
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Taloustaito Bonus on Veronmaksajain Keskusliiton uusi 
jäsenetu. Bonus ilmestyy sähköisenä liiton verkkopalvelus-
sa ja sisältää ajankohtaista tietoa verotuksesta ja taloudes-
ta. Sitä voi lukea tietokoneella, tabletilla tai kännykällä.

Bonuksen ensimmäinen numero ilmestyi 1.9.2015. Tieto 
uuden Bonuksen ilmestymisestä lähetetään sähköpostitse 
jäsenille, joilla on tunnukset liiton verkkopalvelun 
jäsenalueelle. 

Vuonna 2015 ilmestyi neljä Bonusta. Niillä oli keskimäärin 
vajaat 12 000 lukijaa.

Taloustaito Bonus 
on uusi jäsenetu

Taloustaito.fi -sivusto on Veronmaksajien 
verkkopalvelun alasivusto. Taloustaito.
fi:ssä on tietoa mm. kodin ja perheen 
raha-asioista, sijoittamisesta, asuntokau-
poista, palkasta ja eläkkeestä sekä 
lainoista. 

Sivustolla on omat osionsa myös 
autoilusta, taiteesta ja matkustamisesta 
kiinnostuneille. Taloustaidon blogeissa 
näkemyksistään kertoo viisikymmentä 
talousalan asiantuntijaa.

Taloustaito.fi -sivustolla oli vuoden 2015 
aikana 0,9 miljoonaa istuntoa ja 0,6 
miljoonaa kävijää. Kävijät katselivat 
yhteensä 1,6 miljoonaa sivua. 

Taloustaito.fi 
on kodin 
taloussivusto
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LISÄÄ LUKIJOITA JA UUSI TALOUSTAITO BONUS 

TALOUSTAITO-lehden levikki ja lukijamäärä pysyivät 
vahvan kasvuvaiheen jälkeen saavutetulla korkealla ta-
solla. Taloustaidon sisällössä vahvistettiin lukijapalaut-
teeseen perustuvan aineiston osuutta entisestään. Lehti 
oli luettavissa painettuna sekä näköislehtenä verkossa.

Taloustaito-lehti ilmestyi vuoden aikana 12 kertaa. Vuo-
den keskimääräinen nettolevikki oli 241 135 (- 1,4 %) 
kappaletta. Painetun lehden lukijamäärä oli Kansallisen 
mediatutkimuksen mukaan 392 000 (+ 17,0 %).

Taloustaito oli saatavilla myös irtonumeroina lehtipis-
teissä.

Lehden eri versioiden kokonaistavoittavuus oli 408 000 
kappaletta, josta 370 000 oli pelkästään painetun lehden 
lukijoita, 22 000 luki lehteä sekä painettuna että verkos-
sa ja 16 000 pelkästään verkossa.

Liiton yritysjäsenille suunnattu Taloustaito Yritys ilmes-
tyi neljä kertaa. Lehti jaettiin Taloustaito-lehden liittee-
nä. Vuoden keskilevikki oli 47 694 (+ 0,6 %) kappaletta. 
Lehdessä käytiin vuoden mittaan läpi yritysverotuksen 
keskeisiä kysymyksiä.

Taloustaidon lukijaraati toimi palautekanavana Veron-
maksajien jäseniltä ja Taloustaidon lukijoilta. Raatilaiset 
arvioivat lehden ja liiton toimintaa vuoden aikana viiteen 
kertaan, ja raati toimi myös monien artikkeleiden juttu-
lähteenä. Siihen kuului vuoden lopussa noin 2 200 leh-
den lukijaa.

Veronmaksajat.fi -verkkopalvelun yhteydessä toimivan 
taloustaito.fi -sivuston kävijämäärät kasvoivat vahvasti. 
Yksilöityjä kävijöitä oli vuoden aikana 586 000 (+ 32,8 
%) ja sivun katseluita 1,6 miljoonaa (+ 27,7 %). Verkko-
palvelun suositussa blogiosastossa oli vuoden päättyessä 
50 kirjoittajaa eri yhteisöistä.

Uuden verkossa ilmestyvän Taloustaito Bonuksen julkai-
seminen aloitettiin syyskuussa ja loppuvuoden aikana 
ilmestyi neljä Bonuksen numeroa. Taloustaito Bonus on 
Veronmaksajien jäsenetu, jota pääsee lukemaan rekiste-
röitymällä Veronmaksajien verkkopalvelun käyttäjäksi. 

Verkkopalveluun kirjautuneet jäsenet saivat tiedon uu-
den Bonuksen ilmestymisestä sähköpostitse. Vuonna 
2015 tiedotteita Taloustaito Bonuksen ilmestymisestä 
lähetettiin keskimäärin 49 516 jäsenelle. Bonuksen nel-
jällä numerolla oli keskimäärin 11 789 lukijaa.

Taloustaidon Facebook-sivulla oli vuoden päättyessä 2 
887 (+ 31,6 %) seuraajaa ja Twitter-tileillä 3 708 (+ 80,7 
%) seuraajaa.

Toimituksen omassa työskentelyssä painotettiin moni-
mediallisuutta, jossa painettu lehti, uutiskirje, verkko-
palvelut ja -julkaisut sekä sosiaalinen media nivoutuvat 
yhdeksi kokonaisuudeksi.

Lehtien, taloustaito.fi -palvelun ja Veroviikko-kirjeen 
yhteenlasketut ilmoitusmäärät pysyivät edellisvuoden 
tasolla, mutta ilmoitustuotot vähenivät 9 prosenttia.
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VEROKOULUTUSTA AJANKOHTAISISTA AIHEISTA   

Kertomusvuoden koulutukset käsittelivät kirjanpidon ja 
verotuksen eri aiheita. Tilaisuuksia toteutui jonkin ver-
ran edellisvuotta vähemmän, mutta osanottajia oli tilai-
suuksissa keskimäärin saman verran kuin vuonna 2014. 
Kolme kurssia Turussa toteutettiin yhteistyössä paikalli-
sen kauppakamarin kanssa. Euroseminaari Barcelonaan 
tehtiin yhdessä Taloushallintoliiton kanssa. Neljä kurs-
sipäivää lähetettiin myös verkon kautta webinaarina. 

tammikuu
l  Yritysverotuksen ajankohtaiskatsaus, 
 Helsinki, Webinaari

helmikuu
l Ostojen arvonlisäveropäivä, Helsinki
l  Yritysjärjestelyjen verosuunnittelu, Helsinki, Tampere
l Työoikeutta palkanlaskijalle, Helsinki

maaliskuu
l  Luovutusvoittoverotusta lakimiehille, Helsinki
l Verosuunnittelua vai veronkiertoa? Helsinki, Turku
l Palkkaa vai työkorvausta, Helsinki
l Yhdistyksen verotus ja kirjanpito, Helsinki
l Yrittäjän veropäivä, Helsinki

huhtikuu
l Yrityksestä luopumisen vaihtoehdot, Helsinki
l Verosuunnitteluristeily 2015, Silja Serenade, 
 Helsinki–Tukholma–Helsinki
l Arvonlisäverojen hallinta kiinteistöjen 
 elinkaaren eri vaiheissa, Helsinki

toukokuu
l Euroseminaari 2015, Barcelona, Espanja
l Arvonlisäverotusta kirjanpitäjille, Helsinki
l Työoikeutta palkanlaskijalle, Helsinki
l Yritysverotusta kirjanpitäjille, Helsinki
l Osakeyhtiön varojenjaon verosuunnittelu, Helsinki
l Työmatkat verotuksessa, Helsinki

syyskuu
l  Yritysjärjestelyjen verosuunnittelu, Helsinki
l Tallinna-seminaari kirjanpitäjille 2015, Tallinna, Viro

Luennoitsijoina ovat olleet pääasiassa liiton omat laki-
miehet ja kirjanpidon asiantuntija. Myös ulkopuolisia 
asiantuntijoita käytettiin.

Vuonna 2015 järjestettiin 48 (vuonna 2014, 54) koulu-
tustilaisuutta. Koulutukseen osallistui yhteensä 752 
(vuonna 2014, 874) osanottajaa:

l Perintö- ja lahjaverosuunnittelu, Helsinki, Turku
l Verosuunnitteluseminaari TaxFree 2015, 
 Silja Symphony, Helsinki–Tukholma–Helsinki
l Työoikeutta palkanlaskijalle, Helsinki

lokakuu
l Yhdistyksen verotus ja kirjanpito, Helsinki
l Yrityksen omistajan verosuunnittelu, Helsinki
l Verosuunnittelua vai veronkiertoa? Helsinki
l Ostojen arvonlisäveropäivä, Helsinki
l Työmatkat verotuksessa, Helsinki, Webinaari
l Yritysverotusta kirjanpitäjille, Helsinki, Tampere

marraskuu
l Yrityksen myynnin ja lopettamisen 
 verosuunnittelu, Helsinki
l Kiinteistöjen arvonlisäveropäivä – elinkaaren 
 eri vaiheiden hallinta, Helsinki
l Osakeyhtiön varojenjaon verosuunnittelu, 
 Helsinki, Tampere
l Arvonlisäverotuksen ajantasapäivä 
 kirjanpitäjille, Helsinki
l Työoikeutta palkanlaskijalle, Helsinki

joulukuu
l Edustusmenot verotuksessa, Helsinki, Webinaari
l Ennakkoperintä 2016, Helsinki, 
 Tampere, Turku, Webinaari
l Kirjanpitolain muutokset 2016, Helsinki
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KANSAINVÄLISIÄ SUHTEITA HOIDETTIIN PERINTEISESTI

YHTEYKSIÄ MUIDEN maiden veronmaksajajärjestöihin 
jatkettiin toimintavuoden aikana perinteiseltä pohjalta. 
Pohjoismainen veronmaksajakokous pidettiin 9.–
10.6.2015 Oslossa. Liiton toimistosta pohjoismaiseen 
kokoukseen osallistui kolme henkilöä. Kokouksessa kä-

siteltiin muun muassa veropolitiikan näkymiä Suomessa, 
Norjassa ja Ruotsissa sekä järjestöjen keskinäiseen yh-
teistyöhön liittyviä asioita. Seminaariohjelmassa käsitel-
tiin muun muassa edunvalvontaa, jäsenhankintaa, vero-
neuvontaa ja tiedotusta.

34 PAIKALLISYHDISTYSTÄ
Paikallisyhdistysten toiminta-alue kattaa kaikki Manner-
Suomen kunnat. Toiminta on muotoutunut kolmenkym-
menenneljän paikallisyhdistyksen verkostoksi.

Paikallisyhdistykset järjestivät vuoden aikana 65 veroil-
laksi kutsuttua neuvontatilaisuutta, joissa annettiin neu-
voja henkilöiden ja yritysten verotuksesta. Neuvontati-
laisuuksien aiheina olivat erityisesti sijoitusasunnon 
verotus, kuolinpesän verosuunnittelu sekä perintövero-
tus ja testamentti verosuunnittelussa. Muita veroiltojen 
aiheita olivat kotitalousvähennys, verotuspäätöksen tar-

kistaminen ja muutoksenhaku. Yritysjäsenille tarkoitet-
tujen yritysveroiltojen aiheina olivat ajankohtaiset yritys-
veroasiat. Veroiltoihin osallistui yhteensä 3 584 henkilöä. 
Useat veroilloista järjestettiin yritysten tiloissa ja tuella. 
Erityisesti tukeaan paikallisyhdistysten toimintaan ovat 
antaneet eri pankkiryhmät, kuten OP-ryhmä, Säästöpan-
kit ja Danske Bank. Metsäverotusta käsittelevät veroillat 
järjestettiin yhteistyössä paikallisen metsänhoitoyhdis-
tyksen kanssa. Paikallisyhdistysten edustajat kokoontui-
vat Tallinnassa 25.–26.9.2015.

Paikallisyhdistykset ja niiden jäsenmäärät 31.12.2015:

Espoo ............................................................... 17573
Etelä-Kymenlaakso ............................................ 3096
Etelä-Pirkanmaa ................................................ 1848
Etelä-Pohjanmaa, itäinen................................   1837
Etelä-Savo..........................................................  4491
Helsinki............................................................ 29364
Imatran seutu .................................................... 1593
Itä-Savo............................................................... 2989
Itä-Uusimaa ....................................................... 4618
Joensuun seutu .................................................. 5799
Kainuu ............................................................... 2802
Kanta-Häme ....................................................... 7820
Keski-Pohjanmaa ............................................... 2192
Keski-Suomi  .................................................... 10522
Keski-Uusimaa ................................................. 11650
Kouvola   ............................................................ 3795
Kuopion seutu ................................................... 6111

Lappeenrannan seutu......................................  3272
Lappi .................................................................. 7110
Länsi-Uusimaa ................................................... 6667
Parkanon seutu ................................................. 1903
Pohjois-Pirkanmaa ............................................ 1694
Pohjois-Pohjanmaa ......................................... 13511
Porin seutu .......................................................  5556
Päijät-Häme ....................................................... 8707
Rauman seutu ................................................... 3161
Salon seutu .......................................................  4750
Sastamalan seutu ..............................................  2022
Seinäjoen seutu ................................................. 6355
Tampereen seutu ............................................ 15810
Vaasan seutu ...................................................... 4797
Vantaa ................................................................ 9228
Varsinais-Suomi ............................................... 16054
Ylä-Savo .............................................................. 2034
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JÄSENMÄÄRÄSSÄ PIENI PUDOTUS   

LIITON JÄSENMÄÄRÄ oli vuoden 2015 lopussa yhteen-
sä 232 524 jäsentä, joista henkilöjäseniä oli 186 849       
(80,4 %) ja yritysjäseniä 45 675 (19,6 %). Vuoden aikana 
jäsenmäärä väheni nettomääräisesti 5 348 jäsenellä. Hen-
kilöjäsenten määrä aleni 4 085 jäsenellä ja yritysjäsenten 
määrä 1 263 jäsenellä.

Pääosa uusista jäsenistä liittyi puhelinmarkkinoinnin ja 
suoramarkkinoinnin kautta. Näiden kautta saatiin 
yhteensä 15 293 uutta jäsentä. Toimistoon soittamalla, 

tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä, verkon kautta 
sekä muulla tavoin liittyi yhteensä 4 854 uutta jäsentä.

Liiton yhteistyökumppanit tarjosivat tuotteisiinsa liittyviä 
jäsenetuja. Yhteistyötä tehtiin Helsingin seudun kaup-
pakamarin, If Vahinkovakuutusyhtiön, LähiTapiolan, 
Lämpöpuiston, Sanoma Media Finlandin, St1 Energyn/
Shell Cardin, Talentum Median, Tallink Siljan ja Viking 
Linen kanssa.

l Jäsenmäärän kehitys 2000-2015
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TALOUS VAKAALLA 
POHJALLA
LIITON TALOUS oli vuonna 2015 edelleen vakaalla 
pohjalla. Jäsenmaksutuotot pysyivät edellisvuoden tasol-
la jäsenmaksun pysyessä ennallaan. Jäsenhankintaan 
panostettiin edellisvuotta vähemmän. Liiton tutkimus-
toiminta kohdistui toimintavuonna erityisesti verotuksen 
taloudellisten vaikutusten selvittämiseen.

Vuoden 2015 alussa erääntyi pitkäaikainen sijoitusvakuu-
tus ja siitä tuloutui kertaluontoinen ylimääräinen hyvitys, 
jonka suuruus oli 2 942 671,36 euroa. Tässä yhteydessä 
liiton sijoitusvarallisuus järjestettiin uudelleen. Liiton 
sijoitusstrategian mukaisesti sijoitustoiminnan piirissä 
olevia varoja hoidetaan ammattimaista varainhoitoa apu-
na käyttäen.

Henkilöjäsenten jäsenmaksu vuonna 2015 oli 24 euroa 
ja liittymismaksu 8 euroa. Kaksivuotiskaudeksi 2015–
2016 liittyneiden jäsenmaksu oli 48 euroa ja liittymis-
maksu 6 euroa.  Elinikäiseksi jäseneksi liittyvän 
jäsenmaksu oli 480 euroa ja liittymismaksu 8 euroa. 

Yritysjäsenten jäsenmaksut on porrastettu neljään mak-
suluokkaan henkilökunnan lukumäärän perusteella:

henkilökunnan lkm  jäsenmaksu                        
 0 - 9 ........................................  55 euroa
10 - 49 .................................... 110 euroa
50 - 99 .................................... 165 euroa
100 - ....................................... 220 euroa

Uusien yritysjäsenten liittymismaksu oli 16 euroa.

Jo jäseninä oleville tarjottiin vuoden lopussa mahdolli-
suutta maksaa kahden vuoden jäsenmaksu 2016–2017 
alennettuun 48 euron hintaan. Tarjottua mahdollisuut-
ta käytti 60 178 jäsentä.

HALLINTO

Veronmaksajain Keskusliiton vuosikokous pidettiin 
4.5.2015 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömää-
räiset asiat. Vuosikokousesitelmän ”Asuntomarkkinoiden 
ja asuntorahoituksen ajankohtaiset näkymät” piti Suo-
men Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Pauna. 
Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Arto Ojala esitteli vaa-
livaliokunnan esitykset henkilövalinnoiksi. 

Erovuoroiset valtuuskunnan jäsenet kunnanjohtaja Kaj 
Gustafsson, KHT Minna Herlevi, varatuomari Tom Hoff-
ström, kauppatieteiden maisteri Jussi Hyvärinen, kaup-
patieteiden lisensiaatti Janne Järvinen, tutkimuspäällik-
kö Matti Koivisto, toimitusjohtaja Kari Kyttälä, KHT 
Matti Leppänen, johtaja Kai Rissanen, fysioterapeutti 
Marja-Leena Taavila, KHT-tilintarkastaja Ilkka Vairimaa, 
toimitusjohtaja Esko Viinikainen ja pankinjohtaja Seppo 
Yli-Antola valittiin uudelleen.

Uusina jäseninä valtuuskuntaan valittiin toimitusjohtaja 
Tapani Tauriainen ja oikeustieteen kandidaatti Olli Saa-
rinen.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet tutkija, yrittäjä Taija 
Härkki, pääekonomisti Olli Koski, johtaja Jussi Mustonen 
ja varatoimitusjohtaja Antti Neimala valittiin uudelleen 
kolmivuotiskaudelle 2015–2018.
 
Eroa kesken toimikauden pyytäneen hallituksen jäsenen 
Terhi Järvikareen tilalle hallitukseen valittiin jäljellä ole-
valle toimikaudelle 2015–2016 professori Marjaana Hel-
minen.

Tilintarkastajiksi vuodelle 2015 valittiin Petri Kettunen, 
KHT ja Markku Koskela, KHT. Varatilintarkastajiksi va-
littiin Aimo Enqvist, KHT ja Kai Salli, KHT.

Valtuuskunta kokoontui 7. joulukuuta 2015, jolloin se 
hyväksyi liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion 
vuodelle 2016. Fennia konsernin varatoimitusjohtaja 
Eero Eriksson piti kokousesitelmän aiheesta ”Pääoma-
markkinat vuonna 2016 vahinkovakuutusyhtiön näkö-
kulmasta”. 



Valtuuskunnan ja liiton puheenjohtaja
professori Seppo Penttilä

Varapuheenjohtaja
professori Jarmo Leppiniemi

Valtuuskunnan muut jäsenet
pankkineuvoja Tiina Dufva, apulaisjohtaja Juhani Erkin-
talo, kunnanjohtaja Kaj Gustafsson, toiminnanjohtaja 
Aki Haapaniemi, Maija-Liisa Heino, KHT Minna Herle-
vi, tilitoimistoyrittäjä Tarja Hiitiö, varatuomari Tom Hoff-
ström, johtaja Risto Honkanen, opetusneuvos, KTM 
Jussi Hyvärinen, asianajaja Olli Iirola, toimitusjohtaja 
Eero Ipatti, toiminnanjohtaja Paavo Jussila, professori 
Janne Järvinen, ekonomi Pentti Kilpeläinen, tutkimus-
päällikkö Matti Koivisto, toimitusjohtaja Kari Kyttälä, 
varatuomari Jukka Kytölä, VT, KTM Torsti Lakari, KHT 
Matti Leppänen, hallintotieteiden kandidaatti Juha-
Matti Luojus, maanviljelijä Heikki Malinen, aluejohtaja 
Hannu J. Mäkinen, verotusneuvos Raimo Pallonen, KHT 
Pentti Pääjärvi, asianajaja Jari Rantala, varatuomari Tomi 
Rimpi, asianajaja Kai Rissanen, halllintojohtaja Risto 
Rouhiainen, varatuomari Ari Salomaa, professori Pertti 
Sarkomaa, KHT Juhani Selinheimo, KHT Aimo Siitonen, 
pankinjohtaja Anitta Siponen, OTK Katariina Sorvanto, 
agrologi Thomas Storgård, varatuomari Kirsi Särkilä, 
fysioterapeutti Marja-Leena Taavila, ICT-asiantuntija Kari 
Toivonen, KHT Ilkka Vairimaa, toimitusjohtaja Esko 
Viinikainen, KHT Peter Volin, pankinjohtaja Seppo Yli-
Antola, toimitusjohtaja Tapani Tauriainen (4.5.2015–) 
ja oikeustieteen kandidaatti Olli Saarinen (4.5.2015–). 

VALTUUSKUNTA HALLITUS

Puheenjohtaja  
varatuomari Kirsti Auranen 

Varapuheenjohtaja
johtaja Timo Sipilä 

Muut jäsenet
yrittäjä Taija Härkki 
ministeri Kalevi Kivistö
KHT Seppo Laine 
toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki 
toimitusjohtaja Risto Walden 
pääekonomisti Olli Koski 
johtaja Jussi Mustonen  
johtaja Seija Ilmakunnas
johtaja Terhi Järvikare (–4.5.2015)
varatoimitusjohtaja Antti Neimala  
professori Marjaana Helminen (4.5.2015–)

Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Kirsti Auranen, 
Timo Sipilä, Seppo Laine ja Salla Luomanmäki. 

Hallituksella oli vuoden aikana viisi kokousta.

Tilintarkastajat
Petri Kettunen, KHT
Markku Koskela, KHT

Varatilintarkastajat
Aimo Enqvist, KHT
Kai Salli, KHT
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Veroviikko-uutiskirje 
on suosittu
Veroviikko on Veronmaksajien maksuton 
uutiskirje, joka ilmestyy kahdesti viikossa. 
Kirje sisältää runsaasti hyötytietoa, kuten 
verojuristin vastauksia jäsenten esittämiin 
kysymyksiin sekä verotusta koskevia uutisia. 

Veroviikko kertoo tuoreimmat tiedot liiton 
tapahtumista ja tuotteista. Se sisältää myös 
Karon pörssiviikon sekä Taloustaidon
bloggaajien uusimmat kirjoitukset. 

Kirjeellä on noin 30 000 tilaajaa. 
Sen luetuinta sisältöä ovat verojuristi-
vastaukset.

Liitto on aktiivinen 
myös somessa
Veromaksajat on mukana myös sosiaalisen 
median kanavissa. Sekä liitolla että Taloustai-
dolla on Facebook-sivut, joissa julkaistaan liiton 
uutisia sekä hyödyllistä tietoa taloudesta ja 
verotuksesta napakassa ja ymmärrettävässä 
muodossa.

Veronmaksajien Twitter-kanavalla twiitataan 
liiton näkemyksistä, tapahtumista sekä 
verotuksen ajankohtaisasioista. Taloustaidolla 
ja sen blogeilla on myös omat kanavansa.
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HENKILÖKUNTA

toimitusjohtaja Teemu Lehtinen
johdon assistentti Kirsi Haapala 

Tutkimus 
pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola 
ekonomisti Leena Savolainen

Viestintä 
viestintäpäällikkö Leena Kurkinen 
verkkotiedottaja Tuomas Myllylä (–11.11.2015)
viestintäassistentti Pia Valtonen (toimesta vapaana)

Taloustaito 
päätoimittaja Antti Marttinen
toimituspäällikkö Ulla Simola 
toimittaja Satu Alavalkama 
toimittaja Minna Petäinen 
toimittaja Riitta Rimmi
AD Tarja Halonen 

Lakiasiat 
lakiasiain johtaja Vesa Korpela 
johtava lakimies Päivi Kaari
johtava lakimies Juha Koponen
lakimies Linda Arveli 
lakimies Merja-Liisa Huolman-Lakari
lakimies Juha-Pekka Huovinen 
lakimies Tero Hämeenaho 
lakimies Tuomo Lindholm 
lakimies Kati Malinen 
lakimies Harri Rajala 
lakimies Georg Rosbäck 
lakimies Juha Salmikivi 
lakimies Hanna Silander (20.2.2015–)
lakimies Janne Sorsa (30.11.2015–)
lakimies Johnny Örnberg
lakimies Teemu Ylönen (–13.9.2015)
kirjanpidon asiantuntija Marjo Salin 
koulutuspäällikkö Ulla Rossi 
koulutuspäällikkö Seija Kiuru-Tanner 
(–16.1.2015)
osastosihteeri Marika Huotari 

Talous ja markkinointi 
talousjohtaja Mari Jerkku 
vaihteenhoitaja Mia Lehmuskoski
markkinointipäällikkö Seija Pohjantuuli 
markkinointisuunnittelija Riitta Hjelm 
IT-asiantuntija Tiina Huusko 
(–30.9.2015, toimesta vapaana)
jäsenpalvelupäällikkö Riitta Granlund 
jäsenpalveluasiantuntija Mirja Ora (–1.2.2015)
jäsenpalveluvastaava Anne-Mari Puistola 
jäsenpalvelusihteeri Leena Lampinen 
jäsenpalvelusihteeri Karoliina Ritamaa 
jäsenpalvelusihteeri Jaana Lehtonen 
jäsenpalvelusihteeri Noora Amsler 
(–31.1, 7.4–30.6, 30.10–)
kirjanpitäjä Anne Holmalahti 
kirjanpitäjä Ritva Laitinen 
(toimesta vapaana 17.2.2014–)
kirjanpitäjä Irma Järvenmäki

päätoimittaja 
Antti Marttinen

lakiasiain johtaja 
Vesa Korpela

talousjohtaja 
Mari Jerkku

toimitusjohtaja
 Teemu LehtinenVIESTINTÄ TUTKIMUS

TALOUSTAITO

Taloustaito
Taloustaito Yritys

LAKIASIAT

neuvontapalvelut
koulutus

kirjat
paikallisyhdistykset

TALOUS JA 
MARKKINOINTI

markkinointi
jäsenpalvelu

talous

Veronmaksajain Keskusliiton ja Verotieto Oy:n henkilökunta 2015
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Konsernituloslaskelma

KONSERNITULOSLASKELMA 1

Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014

Tuotot
  Liiketoiminnan tuotot 2 116 067,67 2 191 855,31
Kulut
  Henkilöstökulut 3 112 749,17 3 048 669,15
  Poistot 370 595,73 384 514,25
  Muut kulut 4 879 398,33 5 014 336,97
  Tuloverot 49 143,41 7 745,64
Laskennallisen verovelan muutos -230,41 -6 295 588,56 886,20 -6 264 296,90

Kulujäämä -6 295 588,56 -6 264 296,90

Varainhankinta
Tuotot
  Jäsenmaksut 7 225 507,93 7 249 241,70
Kulut
  Jäsenmarkkinoinnin kulut 965 266,43 1 150 993,70
  Muut kulut 250 487,24 228 976,77
  Yhteensä 6 009 754,26 5 869 271,23

Kulujäämä -285 834,30 -395 025,67

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
  Korko- ja muut rahoitustuotot 175 731,01 439 534,06
  Vuokratuotot 357 707,09 374 484,07
Kulut
  Kiinteistön hoitokulut 76 109,50 86 698,62
  Korko- ja muut sijoitustoiminnan kulut 33 258,59 27 934,64
  Yhteensä 424 070,01 699 384,87

Tuottojäämä 138 235,71 304 359,20
Satunnaiset erät 2 942 671,36 0,00
Siirto oikeusturvarahastoon -111,29 221,49

Tilikauden ylijäämä 3 080 795,78 304 137,71

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
KONSERNITASE 2

VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet
  Aineettomat oikeudet 458 333,86 633 328,11
  Muut pitkävaikutteiset menot 470 873,14 462 583,60
  Ennakkomaksut aineettomat oikeudet 115 492,19 116 065,78

1 044 699,19 1 211 977,49
Aineelliset hyödykkeet
  Koneet ja kalusto 144 775,10 175 475,92   

144 775,10 175 475,92
Sijoitukset
  Osuudet omistusyhteysyrityksissä 6 243 137,65 6 243 137,65
  Muut osakkeet ja osuudet 164 093,85 191 109,71

6 407 231,50 6 434 247,36
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
  Valmiit tuotteet ja tavarat 3 049,80 3 833,35

3 049,80 3 833,35
Saamiset
  Lyhytaikainen
  Myyntisaamiset 102 408,71 83 930,74
  Muut saamiset 35 029,02 4 812 049,83
  Siirtosaamiset 138 996,74 97 736,71

276 434,47 4 993 717,28
Rahoitusarvopaperit
  Osakkeet ja osuudet 6 079 086,69 0,00

6 079 086,69 0,00

Rahat ja pankkisaamiset 4 813 909,21 2 734 742,81
4 813 909,21 2 734 742,81

Vastaavaa yhteensä 18 769 185,96 15 553 994,21

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Toimintapääoma 5 539 021,82 5 350 680,17

Rahastot 3 283 976,56 3 290 913,83

Edellisten tilikausien ylijäämä 1 236 160,10 1 120 364,04
Tilikauden ylijäämä 3 080 795,78 304 137,71
Oma pääoma yhteensä 13 139 954,26 10 066 095,75

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
  Saadut ennakot      1 452 427,77 1 273 821,53
  Laskennallinen verovelka 2 423,55 2 653,96

1 454 851,32 1 276 475,49
Lyhytaikainen
  Saadut ennakot 3 182 343,96 3 328 646,21
  Ostovelat 459 430,54 381 498,76
  Muut velat 94 682,02 79 554,69
  Siirtovelat  437 923,86 421 723,31

4 174 380,38 4 211 422,97
Vieras pääoma yhteensä 5 629 231,70 5 487 898,46

Vastattavaa yhteensä 18 769 185,96 15 553 994,21
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Veronmaksajain Keskusliitto ry
 tuloslaskelma

 5

VERONMAKSAJAIN TULOSLASKELMA
KESKUSLIITTO RY
Y-tunnus 0202568-2

1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014

Varsinainen toiminta

Yhteiset kulut
  Henkilöstökulut 1 622 721,07 1 551 909,90
  Poistot 226 130,46 248 279,18
  Muut kulut 4 726 032,00 -6 574 883,53 4 668 973,34 -6 469 162,42

Kulujäämä -6 574 883,53 -6 469 162,42

Varainhankinta

Tuotot
  Jäsenmaksut 7 217 959,37 7 241 709,80
  Tuloutus elinikäisrahastosta 7 548,56 7 225 507,93 7 531,90 7 249 241,70
Kulut
  Jäsenmarkkinoinnin kulut 965 266,43 1 150 993,70
  Muut jäsenkulut 249 987,24 227 536,77
  Siirto elinikäisrahastoon 500,00 -1 215 753,67 1 440,00 -1 379 970,47
  Yhteensä 6 009 754,26 5 869 271,23

Kulujäämä -565 129,27  -599 891,19  

Sijoitus-ja rahoitustoiminta

Tuotot
  Korko- ja muut rahoitustuotot 175 952,04 443 011,44
  Vuokratuotot 449 301,41 625 253,45 463 507,27 906 518,71
Kulut
  Kiinteistön hoitokulut 76 109,50  86 698,62  
  Korko- ja muut sijoitustoiminnan kulut 35 450,85 -111 560,35 31 365,76 -118 064,38
  Yhteensä 513 693,10 788 454,33

Kulujäämä -51 436,17  188 563,14  

Satunnaiset erät
  Satunnaiset tuotot 2 942 671,36 0,00
Siirto oikeusturvarahastoon -111,29 -221,49

Tilikauden ylijäämä 2 891 123,90  188 341,65  
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Veronmaksajain Keskusliitto ry  
taseVERONMAKSAJAIN TASE  6

KESKUSLIITTO RY
Y-tunnus 0202568-2

31.12.2015 31.12.2014
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
  Aineettomat oikeudet 258 917,14 350 772,44
  Muut pitkävaikutteiset menot 394 502,35 462 583,60
  Ennakkomaksut 115 492,19 768 911,68 40 252,29 853 608,33

Aineelliset hyödykkeet
  Koneet ja kalusto 43 969,10 43 969,10 53 417,18 53 417,18

Sijoitukset
  Osuudet saman konsernin yrityksissä 67 275,17 67 275,17
  Osuudet omistusyhteysyrityksissä 6 243 137,65 6 310 412,82 6 243 137,65 6 310 412,82

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
  Lyhytaikainen   
  Muut saamiset 0,00 0,00 4 728 384,95 4 728 384,95
  Siirtosaamiset 69 224,49 69 224,49 40 740,45 40 740,45
Rahoitusarvopaperit
  Osakkeet ja osuudet 6 079 086,69 6 079 086,69 0,00 0,00

Rahat ja pankkisaamiset 4 606 282,22 2 598 010,26
Vastaavaa yhteensä 17 877 887,00 14 584 573,99

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA

Toimintapääoma 5 539 021,82 5 350 680,17
Muut rahastot
  Toimitilarahasto 3 027 970,37 3 027 970,37
  Oikeusturvarahasto 44 629,78 44 518,49
  Elinikäisrahasto 211 376,41 3 283 976,56 218 424,97 3 290 913,83
Tilikauden tulos 2 891 123,90 188 341,65
Oma pääoma yhteensä 11 714 122,28 8 829 935,65

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
  Ennakkomaksut      1 452 427,77 1 452 427,77 1 273 821,53 1 273 821,53

Lyhytaikainen

  Ennakkomaksut 3 075 095,15 3 184 937,14
  Ostovelat 41 664,22 46 465,33
  Velat saman konsernin yrityksille 1 335 903,56 999 798,63
  Muut velat 34 786,33 34 777,79
  Siirtovelat  223 887,69 4 711 336,95 214 837,92 4 480 816,81
Vieras pääoma yhteensä 6 163 764,72 5 754 638,34
Vastattavaa yhteensä 17 877 887,00 14 584 573,99
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Veronmaksajain Keskusliitto ry:n jäsenille
Olemme tilintarkastaneet Veronmaksajain Kes-
kusliitto ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toi-
mintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 
1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää sekä kon-
sernin että yhdistyksen taseen, tuloslaskelman 
ja liitetiedot sekä konsernin rahoituslaskelman. 

Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oi-
keat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevi-
en tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
laatimista koskevien säännösten mukaisesti. 
Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdis-
tyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoi-
to on luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme 
tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpää-
töksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toiminta-
kertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että 
noudatamme ammattieettisiä periaatteita. 
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomes-
sa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mu-
kaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että 

suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuk-
sen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden 
siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakerto-
muksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovat-
ko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai 
laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingon-
korvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, taikka 
rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä.  

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilin-
tarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätök-
seen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuis-
ta ja niissä esitettävistä muista tiedoista. 
Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkasta-
jan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden 
riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan 
tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvon-
nan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oike-
at ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Ti-
lintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asian-
mukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei 
siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon 
yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 
Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen 

tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmu-
kaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpi-
dollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen yleisen 
esittämistavan arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lau-
suntomme perustaksi tarpeellisen määrän tar-
koitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja 
toimintakertomus antavat Suomessa voimassa 
olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
laatimista koskevien säännösten mukaisesti oi-
keat ja riittävät tiedot konsernin sekä yhdistyk-
sen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta ase-
masta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä, 8. maaliskuuta 2016
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Toiminta ja talous

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

Vuonna 2015 Verotiedon liikevaihto oli 5,48 miljoonaa euroa. Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. 
Vaikeassa markkinatilanteessa ilmoitusmyynti ja koulutustuotot alenivat jonkin verran. TaxFax -uutis-
palvelun myyntituotot kasvoivat. Yhtiön tulos oli voitollinen. 

Yhtiön osakkeiden määrä on 100 kpl, jotka kuuluvat samaan osakelajiin. Yhtiöjärjestyksessä ei ole 
erityisiä osakkeita koskevia määräyksiä.

Yhtiön vapaa oma pääoma on 1.416.137,79 euroa, johon sisältyy tilikauden voitto 197.093,53 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vapaa oma pääoma käytetään seuraavasti:
- osinkona jaetaan 65 euroa/osake eli yhteensä 6.500,00 euroa
- jätetään omaan pääomaan 1.409.637,79 euroa

 
1.416.137,79 euroa

Vuonna 2016 liiketoiminnan näkymiin vaikuttaa yleisen taloudellisen tilanteen kehittyminen. Tuote-
valikoiman pysyessä pääosin ennallaan toiminnan kannattavuutta pyritään ylläpitämään jatkamalla 
tehokasta kustannusten hallintaa sekä kehittämällä edelleen tuotteita ja niiden markkinointia.

Hallinto

Yhtiökokouksessa 20.4.2015 valittiin hallituksen puheenjohtajaksi varatuomari Kirsti Auranen ja jäse-
niksi toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki, KHT Seppo Laine, toimitusjohtaja Teemu Lehtinen ja 
johtaja Timo Sipilä.

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

VEROTIETO OY        

TOIMINTAKERTOMUS 2015
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Verotieto Oy 
tuloslaskelma

2

VEROTIETO OY
Y-tunnus 0115789-4

LIIKEVAIHTO 5 478 968,27 5 541 777,40
Liiketoiminnan muut tuotot 136,00 5 479 104,27 13 000,00 5 554 777,40

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 294 997,04 347 094,91
Varaston muutos 783,55 2 131,87

Ulkopuoliset palvelut 2 387 258,59 -2 683 039,18 2 505 082,41 -2 854 309,19

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 1 228 664,93 1 237 172,24
Henkilösivukulut

Eläkekulut 218 613,82 221 692,39
Muut henkilösivukulut 42 749,35 -1 490 028,10 37 894,62 -1 496 759,25

Poistot
Suunnitelman mukaiset poistot -144 465,27 -136 235,07

Liiketoiminnan muut kulut -924 958,07 -942 999,73

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 236 613,65 124 474,16

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot 8 573,23 6 568,91
Rahoituskulut -102,00 -115,17

8 471,23 6 453,74

VOITTO/ TAPPIO ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA 245 084,88 130 927,90

Poistoeron muutos 1 152,06 -4 430,98

VÄLITTÖMÄT VEROT

Tilikaudella maksetut ennakkoverot  -19 425,00  -992,98
Tilikauden laskennallinen verovelka -30 590,64 -6 752,66
Lopulliset verot aikaisemmilta tilikausilta 872,23 0,00

-49 143,41 -7 745,64

TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 197 093,53 118 751,28

TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.20141.1.-31.12.2015
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Verotieto Oy 
tase

3

VEROTIETO OY
Y-tunnus 0115789-4

Vastaavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 199 416,72 282 555,67
Ennakkomaksut aineettomista oikeuksista 0,00 75 813,49
Muut pitkävaikutteiset menot 76 370,79 275 787,51 0,00 358 369,16

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 100 806,00 122 058,74

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet 164 093,85 191 109,71

540 687,36 671 537,61

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Valmiit tuotteet ja tavarat 3 049,80 3 833,35

Saamiset
Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 102 408,71 83 930,74
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 335 903,56 999 798,63
Muut saamiset 35 029,02 83 664,88
Siirtosaamiset 69 772,25 1 543 113,54 56 996,26 1 224 390,51

Rahat ja pankkisaamiset 207 626,99 136 732,55
1 753 790,33 1 364 956,41

Vastaavaa yhteensä 2 294 477,69 2 036 494,02

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 67 275,17 67 275,17
Edellisten tilikausien voitto 1 219 044,26 1 106 792,98
Tilikauden tulos 197 093,53 1 483 412,96 118 751,28 1 292 819,43

TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero 12 117,74 13 269,80

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen

Saadut ennakot 107 248,81 143 709,07
Ostovelat 417 766,32 335 033,43
Muut velat 59 895,69 44 776,90
Siirtovelat 214 036,17 798 946,99 206 885,39 730 404,79

Vastattavaa yhteensä 2 294 477,69 2 036 494,02

31.12.2015

TASE

31.12.2014
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Verotieto Oy:n yhtiökokoukselle
Olemme tilintarkastaneet Verotieto Oy:n kirjan-
pidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja 
hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. Tilinpää-
tös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. 

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen 
ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että 
ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voi-
massa olevien tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen laatimista koskevien säännösten mukai-
sesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon 
valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja 
toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmu-
kainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjes-
tetty. 

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme 
tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpää-
töksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastus-
laki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä 
periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuk-
sen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastus-
tavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyt-

tää, että suunnittelemme ja suoritamme 
tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen 
varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimin-
takertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, 
ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja 
syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saat-
taa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä 
kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai 
yhtiöjärjestystä. 

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintar-
kastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen 
ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja 
niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpitei-
den valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, 
johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä joh-
tuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioi-
minen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja 
ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yh-
tiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot 
antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä 
valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuh-
teisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoi-
menpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän 
antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan te-

hokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös 
sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen 
esittämistavan arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lau-
suntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoi-
tukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja 
toimintakertomus antavat Suomessa voimassa 
olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
laatimista koskevien säännösten mukaisesti oike-
at ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta 
ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä, 8. maaliskuuta 2016






