
VUOSIKERTOMUS 2016



2 ■

Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki
puhelin 09 618 871
jäsenpalvelu 03010 5511
neuvontakeskus 03010 5510
www.veronmaksajat.fi



VERONMAKSAJAT 2016  ■ 3

SISÄLLYS

Veronmaksajat uudelle vuosikymmenelle ....................................................... 5

Taloudellinen ja veropoliittinen toimintaympäristö ............................................6

Edunvalvonnassa korostuivat ansiotulojen verotus ja ostovoima ........................8

Työryhmät ja lausunnot .......................................................................................11

Veronmaksajien Vero2016-tapahtuma kiinnosti  ...............................................14

Neuvonnan jonotusajat lyhenivät........................................................................14

Verkkopalvelusta haettiin hyötytietoa .................................................................15

Kohdennettua verotietoa tarvitseville  ................................................................15

Taloustaidolle lisää lukijoita ................................................................................16 

Verokoulutusta ajankohtaisista aiheista ..............................................................17

Kansainvälisiä suhteita hoidettiin perinteisesti ..................................................18

34 paikallisyhdistystä ............................................................................................18

Jäsenmäärä lähes ennallaan ................................................................................20

Talous vakaalla pohjalla .......................................................................................21

Hallinto .................................................................................................................21

Valtuuskunta .........................................................................................................22

Hallitus .................................................................................................................22

Henkilökunta .......................................................................................................23

Konsernituloslaskelma .........................................................................................24

Konsernitase .........................................................................................................25    

Veronmaksajain Keskusliitto ry:n tuloslaskelma ................................................26  

Veronmaksajain Keskusliitto ry:n tase.................................................................27  

Veronmaksajain Keskusliitto ry:n tilintarkastuskertomus ..................................28 

Verotieto Oy:n tuloslaskelma ..............................................................................30   

Verotieto Oy:n tase ...............................................................................................31

Verotieto Oy:n toimintakertomus .......................................................................32    

Verotieto Oy:n tilintarkastuskertomus ................................................................33   



4 ■

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 229 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä 
on 185 000 ja yritysjäseniä 44 000. 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 Talous-
taidon, joka on Pohjoismaiden suurin talousaikakaus-
lehti. 

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 
on kuvia Veronmaksajain Keskusliiton 
kampanjoista.
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Veronmaksajain Keskusliitto täytti vuoden 2017 alussa 
70 vuotta. Liitto on tänään yksi Suomen suurimmista 
kansalaisjärjestöistä. Jäsenmäärä on uuden vuosikymme-
nen alkaessa 229 302. Vuoden 1990 jälkeen jäsenten 
määrä on kaksinkertaistunut ja kahdensadantuhannen 
jäsenen raja ylitettiin ensimmäisen kerran kymmenen 
vuotta sitten.

Veronmaksajain Keskusliiton 70-vuotinen taival kertoo 
vähintään yhtä paljon koko suomalaisen yhteiskunnan 
kehityksestä sotien jälkeisenä aikana kuin pelkästään 
liiton oman toiminnan muotoutumisesta. Juhlavuoden 
kunniaksi kokosimme verkkosivuillemme runsaasti tie-
toa ja kuvia liiton toiminnasta aina perustamisvuodesta 
1947 lähtien. Osoitteesta veronmaksajat.fi/historia löy-
tyvä sivusto on itse asiassa kurkistus koko Suomen lähi-
historiaan - yhden kasvavan ja kehittyvän kansalaisjärjes-
tön näkökulmasta tarkasteltuna.

Veronmaksajien toiminta on vuosikymmenten kuluessa 
jatkuvasti kehittynyt ja monipuolistunut. Myös liiton toi-
mintatapa ja rooli yhteiskunnassa on selvästi muuttunut. 
Liiton kasvun, toimintamuotojen vakiintumisen ja myös 
ympäröivän yhteiskunnan kehittymisen myötä toimintaa 
harjoitetaan tänään luonnollisesti toisella tyylillä kuin 
kuohuvina pioneerivuosina. Jokainen aikakausi vaatii 
oman lähestymistapansa.

Toisaalta liiton toiminnan keskeinen lähtökohta on edel-
leen sama kuin liittoa perustettaessa: veroa maksavan 
kansalaisen auttaminen ja puolustaminen sekä harjoit-
tamalla määrätietoista edunvalvontaa, että jakamalla 
käytännöllistä ja omakohtaisesti hyödyllistä tietoa vero-
tuksesta ja yksityistaloudesta.

Tänä päivänä liiton edellytykset toteuttaa perustehtä-
väänsä ovat erittäin hyvät. Liiton jäsenille kuukausittain 
postitettava Taloustaito-lehti antaa tiiviisti ajankohtaista 

Veronmaksajat uudelle vuosikymmenelle
hyötytietoa niin verotuksesta kuin yksityistaloudestakin. 
Jäsenten omissa veropulmissa auttaa puhelimitse tarjot-
tava liiton lakimiesten henkilökohtainen veroneuvonta. 
Jatkuvasti suosiotaan kasvattava verkkopalvelu veronmak-
sajat.fi on jäsenten väylä ajankohtaisen verotiedon läh-
teille.

Entä tulevaisuus? Miltä näyttää liiton käynnistymässä 
oleva kahdeksas vuosikymmen?

Verotuksessa ja julkisessa taloudessa muutosten ja uu-
distusten tahti kiihtyy edelleen. Digitalisaatio etenee 
vahvasti ja läpäisee koko yhteiskunnan. Myös yksityista-
louden kenttä laajenee ja mutkistuu entisestään.

Jäsenistön tarpeet liiton palveluille eivät siis ole ainakaan 
pienenemässä, pikemminkin päinvastoin. Se takaa haas-
teellisten ja miellyttävän työntäyteisten aikojen jatkumi-
sen liiton toiminnassa.

Teemu Lehtinen
Toimitusjohtaja
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TALOUDELLINEN JA VEROPOLIITTINEN 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomen talous kasvoi maltillisesti pitkän taantuman jälkeen

KANSANTALOUDEN TUOTANTO kääntyi kertomus-
vuonna kasvuun neljä vuotta jatkuneen matalasuhdan-
teen jälkeen. Tuotanto oli kuitenkin yhä noin neljä pro-
senttia finanssikriisiä edeltävän huippuvuoden 2008 
tasoa alempi.

BRUTTOKANSANTUOTE kasvoi ennakkotietojen mu-
kaan 1,4 prosenttia edellisvuodesta. Talouskasvu perus-
tui yksityisen kulutuksen sekä rakennusinvestointien 
kasvuun. Vienti sen sijaan koheni vain hieman.

TYÖLLISTEN määrä kasvoi kertomusvuonna 11  000 
hengellä, ja työllisyysaste nousi 68,1 prosentista 68,7 
prosenttiin. Työttömiä oli kertomusvuonna keskimäärin 
237 000 henkeä, mikä on 15 000 vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Työttömyysaste laski 0,6 prosenttiyksikköä 8,8 
prosenttiin. 

INFLAATIO, eli kuluttajahintojen nousu, oli kertomus-
vuonna 0,4 prosenttia. Inflaatiota nosti ajoneuvoveron, 
sairaalamaksun ja hammaslääkärinpalkkion kallistumi-
nen. Kuluttajahintojen nousua hillitsi asuntolainojen 
korkojen ja liikennepolttoaineiden halpeneminen. Ku-
lutusverotuksen muutokset korottivat yleistä hintatasoa 
noin 0,1 prosenttia. Palkansaajien ansiot kasvoivat ker-
tomusvuonna ennakkotietojen mukaan 1,2 prosenttia. 
Kuntasektorilla palkkojen nousu oli hitainta ja valtiolla 
nopeinta. 

VEROTULOJA kertyi valtiolle, kunnille ja sosiaaliturva-
rahastoille 3,2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Valtion 
verokertymä kasvoi 3,9 prosenttia. Verotus kiristyi ja ko-
konaisveroaste nousi 0,4 prosenttiyksiköllä 44,3 prosent-
tiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Se on korkein 
luku vuoden 2000 jälkeen, jolloin veroaste oli korkeim-
millaan. Veronkorotuksista huolimatta julkisyhteisöt 
olivat kahdeksatta vuotta peräkkäin älijäämäisiä. Julkis-
yhteisöjen tasapaino kuitenkin koheni hieman edelllis-
vuodesta alijäämän ollessa ennakkotietojen mukaan 1,9 
prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Kuntien tilikauden tulos koheni 
ja lainakannan kasvu hidastui

KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN vuoden 2016 tilikauden 
tulos oli ennakkotietojen mukaan 840 miljoonaa euroa 
ylijäämäinen. Kuntakohtaiset erot olivat kuitenkin suuria, 
ja tilikauden tulos oli negatiivinen 111 kunnassa. Toimin-
tatulot pysyivät edellisvuoden tasolla, menot taasen kas-
voivat reilun prosentin, suunnilleen samaa vauhtia kuin 
kuntien omat verotulot. Kuntien saamat valtionosuudet 
nousivat seitsemän prosenttia, lähes 600 miljoonalla eu-
rolla. Lainakannan kasvu hidastui 3,6 prosenttiin ja brut-
toinvestoinnit pienenivät 4,3 prosenttia.

Kuntien veroprosentit nousivat kertomusvuonna maltil-
lisesti. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti kohosi 
0,04 prosenttiyksikköä 19,86 prosenttiin, kun 45 kuntaa 
korotti veroprosenttiaan. Kolme kuntaa laski kunnallis-
veroprosenttiaan. Kunnallisveron tuotto kasvoi kaksi 
prosenttia ja kiinteistöveron neljä prosenttia, yhteisöve-
rotulot sen sijaan pienenivät kuudella prosentilla.

Tuloveroprosentit Suomessa ja 
muissa vertailumaissa keskimäärin 2016

 27 400 42 200 64 900 137 000

palkkatulot, euroa/vuosi

% Suomi

Euroopan ulkopuoliset maat
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● Vertailumaat ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, 
Itävalta, Ranska, Saksa, Suomi, Viro, Britannia, Norja, Ruotsi, 
Sveitsi, Tanska, Australia, Japani, Kanada ja Yhdysvallat.
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Verotietoa-sarja 2016

Palkansaajaperheen 
kuntaveroissa suuret erot 

Vuonna 2016 tuloverotus oli Suomen 
kunnista kireintä Ruovedellä. Siellä 
kahden keskituloisen palkansaajan 
esimerkkiperhe maksoi 4 732 euroa 
enemmän tuloveroja kuin Kauniaisis-
sa, joka oli puolestaan Manner-Suo-
men lievin verottaja. Saman työssä-
käyntialueen sisälläkin keskituloisen 
esimerkkiperheen maksamien tulo- ja 
kiinteistöverojen ero saattoi nousta yli 
kolmeen tuhanteen euroon vuodessa. 
Näin kävi laskelmien mukaan Helsingin seudulla. Maa-
kuntakeskusten väliset erot jäivät noin 500 euroa pie-
nemmiksi.
 
Leena Savolainen: Kuntien verot 2016 – missä maksat 
eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, 
niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla.

Suomen palkkaverotus kansainvälisesti 
vertailtuna varsin progressiivista

Pienten palkkojen verotus on Suomes-
sa eurooppalaista keskitasoa, mutta 
tulojen noustessa verotus muuttuu 
muita maita kireämmäksi. Esimerkik-
si suomalaista keskipalkkaa eli 42 200 
euroa vuodessa ansaitsevan veropro-
sentti on 2,8 prosenttiyksikköä korke-
ampi kuin Euroopan vertailumaissa 
keskimäärin. Tällä tulotasolla verotus 
on vertailumaiden viidenneksi kirein-
tä. Vertailun suurituloisinta, 137 000 
euroa vuodessa ansaitsevaa palkansaajaa verotetaan 
Suomessa peräti 7,8 prosenttiyksikköä ankarammin 
kuin muissa Euroopan vertailumaissa keskimäärin. 
Suurituloisen veroprosentti on kolmanneksi korkein 
Belgian ja Italian jälkeen.

Mikael Kirkko-Jaakkola: 
Kansainvälinen 
palkkaverovertailu 2016.

Pieni- ja keskituloisille palkansaajille 
kohdennettiin tuloverokevennys

PALKANSAAJIEN TULOVEROTUKSEEN tehtiin halli-
tusohjelman mukainen pieni- ja keskituloisille kohden-
nettu kevennys työtulovähennystä kasvattamalla. Suuritu-
loisempien verotusta sen sijaan kiristettiin alentamalla 
niin kutsutun solidaarisuusveron alarajaa 90 000 euron 
verotettavista tuloista 72 300 euroon vuosien 2016 - 2017 
ajaksi. Ansiotason noususta johtuva verotuksen kiristymi-
nen purettiin, mutta palkansaajien verotusta kiristi työt-
tömyysvakuutusmaksun 0,5 prosenttiyksikön nousu.       
Kaikki palkkaverotuksen muutokset huomioiden pieni-
tuloisempien verotus keveni, keskituloisten pysyi jotakuin-
kin ennallaan tai hieman keveni ja suurituloisempien 
jatkoi kiristymistään.

ELÄKETULON VEROTUS pysyi kertomusvuonna suun-
nilleen ennallaan. Eläketulovähennyksiin ei tehty laki-
muutoksia, mutta vähennykset hieman pienenivät kan-
saneläkkeen negatiivisesta indeksitarkistuksesta johtuen. 

PÄÄOMATULOJEN ylempää veroprosenttia korotettiin 
prosenttiyksiköllä 34 prosenttiin. Luovutustappiot sää-
dettiin vähennyskelpoiseksi kaikista pääomatuloista. 
Asuntolainan korkovähennysoikeuden leikkaamista jat-
kettiin ja nopeutettiin.

VÄLILLISEN VEROTUKSEN osalta tupakkaveroa sekä 
lämmitys- ja työkonepolttoaineiden valmisteveroja koro-
tettiin. Autoveron portaittainen kevennys aloitettiin ja 
samalla ajoneuvoveroa nostettiin.

Tammikuu 2016

Kuntien verot 2016
-missä maksat eniten?
Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, 

niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla
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Kansainvälinen
palkkaverovertailu

2016
M i k a e l  K i rk ko - Ja a k ko l a

Vuosittainen palkkakehitys noudattaa Tilastokeskuksen ansioindeksiä.

Palkansaajan tuloveroprosentit 1991 - 2016
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EDUNVALVONNASSA KOROSTUIVAT 
ANSIOTULOJEN VEROTUS JA OSTOVOIMA 

EDUNVALVONNASSA liiton tärkeimpänä tehtävänä 
vuonna 2016 oli ajaa ansiotulojen verotuksen keventä-
mistä tilanteessa, jossa työmarkkinajärjestöjen neuvotte-
lema kilpailukykysopimus sisälsi huomattavia korotuksia 
palkansaajien maksamiin sosiaalivakuutusmaksuihin. 
Lisäksi otettiin kantaa muun muassa valmisteilla ollee-
seen sote-uudistukseen liittyviin veroratkaisuihin, yritys-
verotukseen sekä tulosidonnaisiin päivähoitomaksuihin 
esitettyihin muutoksiin.

Helmikuussa toimitusjohtaja vaati hallitusta kompensoi-
maan työmarkkinajärjestöjen kilpailukykysopimuksessa 
neuvottelemien sosiaalivakuutusmaksujen korotusten 
vaikutukset täysimääräisesti, jotta palkkaverotuksen rajul-
ta kiristymiseltä voidaan välttyä. Toimitusjohtaja muistut-
ti, että hallitusohjelman mukaan kenenkään palkkavero-
tus ei vaalikaudella kiristy ja että työmarkkinajärjestöjen 
nyt sopimien kiristysten purkaminen edellyttää vastapai-
noksen hallitukselta lähes miljardin euron kevennyksiä 
vuoteen 2019 mennessä.

Huhtikuussa toimitusjohtaja piti hallituksen kehysriihes-
sä syntynyttä verokokonaisuutta yllätyksettömänä tilan-
teessa, jossa kilpailukykysopimuksen lopullinen kohtalo 
oli vielä auki. Hän odotti hallituksen keventävän palk-
kaveroja myöhemmin, kunhan työmarkkinaratkaisut 
ensin selviävät ja totesi hallituksen myönteisen työmark-
kinasovun tueksi lupaamalle veroporkkanalle olevan 
tässä tilanteessa erityisen suuren tarpeen. Sen avulla on 
mahdollista torjua palkansaajia lähivuosina uhkaava ve-
rotuksen tuntuva kiristyminen ja ostovoiman alenemi-
nen.

LIITTOKOKOUKSESSAAN 9. toukokuuta Veronmak-
sajain Keskusliitto piti toivottavana työmarkkinoiden 
keskusjärjestöjen neuvotteleman kilpailukykysopimuk-
sen toteutumista, sillä Suomi tarvitsee ennen kaikkea 
turvallisen ja luottamusta herättävän näkymän lähivuo-
sille, mihin sisältyvät muun muassa odotukset maltillisen 
palkkalinjan jatkumisesta sekä laajasta työmarkkinarau-

hasta. Samalla liittokokous korosti, että kilpailukykyso-
pimukseen liittyvät riskit muun muassa kotimaisen ky-
synnän ja kansalaisten ostovoiman kannalta on 
tunnistettava ja hallituksen on omilla veroratkaisuillaan 
varmistettava kilpailukykysopimuksen mahdollistaman 
myönteisen talouskäänteen toteutuminen. Yksi ilmeinen 
kilpailukykysopimukseen liittyvä riski oli palkansaajien 
nettoansioiden ostovoiman hiipuminen nollan lähellä 
liikkuvien palkankorotusten ja sopimuksen myötä kiris-
tyvien verojen yhteisvaikutuksena. Liittokokous katsoi, 
että alijäämäinen valtiontalous osaltaan rajoittaa vero-
politiikkaa lähivuosina, mutta toisaalta velkakestävyyt-
tämme parantaa keskipitkän aikavälin kasvunäkymien 
paraneminen sekä koheneva kilpailukyky, joita kilpailu-
kykysopimuksella edistetään. Hallituksen väläyttämä 
veroporkkana tarvitaan siksi osaksi tasapainoista koko-
naisuutta.

Liittokokouksen avatessaan liiton puheenjohtaja kantoi 
huolta verotuksen ennakoitavuudesta ja verovelvollisten 
oikeusturvasta useissa ajankohtaisissa lainsäädäntöhank-
keissa. Hän totesi, että kansainväliset yritykset tuntuvat 
nykyisin olevan ympäri maailmaa lainsäätäjän ja vero-
hallintojen vapaata riistaa, eikä sellainen hyvän verojär-
jestelmän ominaisuus kuin oikeusvarmuus ole kovin 
hääppöisessä kurssissa kansainvälisessä verotuksessa. 
Verovelvollisen oikeusturva ei toisaalta näytä olevan kor-
keassa kurssissa puhtaasti kotimaisissakaan lainsäädän-
töhankkeissa, kuten verotusmenettelyn ja veronkannon 
uudistuksessa, jossa ollaan osin luopumassa aiemmasta 
lähtökohdasta, että verovelvollisella on vähintään yhtä 
pitkä muutoksenhakuaika kuin on veroviranomaisen 
käytössä oleva muutosverotusmahdollisuus.

Kesäkuussa toimitusjohtaja piti hallituksen julkistamaa 
verovastaantuloa myönteisenä askeleena, jonka toivoi 
myös osaltaan edistävän kilpailukykysopimuksen synty-
mistä. Hallituksen julkistaman veroporkkanan avulla oli 
mahdollista vähintään torjua palkansaajia vuonna 2017 
uhannut verotuksen selvä kiristyminen ja ostovoiman 
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tuntuva aleneminen. Parhaimmillaan hallituksen vero-
vastaantulo merkitsisi jopa pientä ostovoimaa kohenta-
vaa veronkevennystä palkansaajille.

Kesäkuussa toimitusjohtaja piti kuntiin kohdistuvien 
verotuksen kiristyspaineiden selvää hillitsemistä myön-
teisenä hallituksen julkaisemissa sote-uudistuksen luon-
noksissa. Hän kuitenkin huomautti, että uudistuksessa 
ansiotulojen verotusta oltiin muokkaamassa ennennä-
kemättömällä tavalla. Lähes kaksi kolmasosaa nykyisestä 
kunnallisverosta siirrettäisiin suoraan valtion progressii-
viseen verotukseen. Samalla oli tarkoitus alentaa kaava-
maisesti kuntien veroprosentteja uudistuksen käynnis-
tysvuonna. Uudistuksessa oli toimitusjohtajan mielestä 
lähtökohtainen rakenteellinen epäsuhta, sillä valtion 
verotus kiristyy varmasti, mutta kunnallisverojen vastaa-
va keveneminen on epävarmaa, varsinkin tulevaisuudes-
sa. Toimitusjohtaja vaati hallitusta pitämään uudistuksen 
jatkovalmistelussa tiukasti kiinni linjauksistaan, joiden 
mukaan verotus ei saa uudistuksessa kokonaisuutena 
kiristyä, eikä kenenkään palkkaverotus saa nousta.

Elokuussa toimitusjohtaja otti kantaa sitkeään spekuloin-
tiin päivähoitomaksujen rajusta korottamisesta työssä-
käyviin vanhempiin tähdätyllä mallilla todeten, että tämä 
täysin kohtuuton ja työnteon kannustimia rajusti hei-
kentävä päivähoitomaksujen korotusesitys oli jo laitettu 
aiheellisesti jäihin eduskunnassa. Hallitus päättikin lo-
pulta syyskuun alussa budjettiriihessään luopua kaavai-
lemastaan päivähoitomaksujen korottamisesta, mitä 
toimitusjohtaja piti hyvänä lopputuloksena. 

Elokuussa toimitusjohtaja piti hallituksen kilpailukyky-
sopimuksen kattavuudelle lupaaman lisäporkkanan lau-
keamista hyvänä lisänä jo alun perinkin myönteiseen 
kevennyslinjaan. Hallituksen veroporkkana oli kantanut 
hyvää hedelmää, kun kilpailukykysopimuksen kattavuus 
oli saatu nousemaan jo yli 90 prosentin. Toimitusjohta-
ja totesi palkansaajien ostovoimanäkymän vuodelle 2017 
olevan uusimpien päätösten jälkeen jo aika lupaavan 

äärimaltillisen palkkalinjan jatkumisesta huolimatta. 

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITON VALTUUSKUN-
TA otti kannanotossaan 28. marraskuuta kantaa yritys-
verotukseen todeten, että siinä tärkeintä on kohtuullinen 
ja kilpailukykyinen verokanta. Kansainvälinen verokil-
pailu on kovaa yritysverotuksessa, jonka on jatkuvasti 
tarjottava riittävät kannusteet työllistämiseen, investoi-
miseen ja yrittämiseen Suomessa. Yhteisöverokannan 
alentaminen on tässä ensisijainen keino, sillä se alentaa 
kaikkien investointien veroja edeltävää tuottovaatimusta. 
Valtuuskunta katsoi, että yhteisövero on tällä hetkellä 
melko kilpailukykyisellä ja kannustavalla tasolla moniin 
kilpailijamaihin verrattuna, mutta tilanteen jatkuvasti 
muuttuessa on oltava valmius jatkaa verokannan alenta-
mista. Verojärjestelmää tarpeettomasti mutkistavia poik-
keuksia veropohjaan tulee lähtökohtaisesti pyrkiä vält-
tämään. Yritysverotuksessa on myös hyvin tärkeää, että 
veropolitiikka on ennustettavaa, johdonmukaista ja 
pitkäjänteistä. Tempoilevia muutoksia ja väliaikaisia kan-
nustinjärjestelyjä on siksi syytä välttää.

Liiton puheenjohtaja käsitteli valtuuskunnan kokouksen 
avatessaan yritysverotusta koskevaa kahta direktiiviesitys-
tä, jotka EU:n komissio antoi lokakuun lopulla. Suomen 
verotuksen näkökulmasta komission esittämien direktii-
vien toteutumisella olisi merkittäviä vaikutuksia. Yritys-
verotuksen veropohjamuutokset olisivat huomattavia. 
Samalla yritysverotus tulisi monimutkaistumaan, sillä 
uusia säännöksiä sovellettaisiin vain osaan yrityksistä. 
Ehdotettu konsernien tulon jakoavain johtaisi mitä il-
meisimmin siihen, että suomalaisten yritysten tuloista 
kertyvät verot menisivät olennaisesti nykyistä laajemmin 
muihin jäsenvaltioihin eli Suomi menettäisi yhteisöve-
rotulojaan merkittävästi.
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Kesytä verokarhu. Liity Veronmaksajiin. 
– Mainoskampanjalla palvelut esiin

Veronmaksajain Keskusliitto kampanjoi näkyvästi 
syksyllä 2016 televisiossa, radiossa ja katukuvassa. 
Televisiokampanja jatkuu keväällä 2017.
Kampanjan tavoitteena oli herättää kiinnostusta 
siihen, millaista hyötyä ja palveluja liitto tarjoaa.
Palvelut ovat liiton omille jäsenille tuttuja ja hyvin 
käytettyjä, mutta jäsenkunnan ulkopuolella 
vähemmän tunnettuja. 

Veronmaksajien mainoskampanjan ydin oli yhteiselo 
ihmisen ja verokarhun väillä. Yhteistyö hyödyttää 
molempia. Ihminen on isäntä tai emäntä talossa, 
mutta hän huolehtii myös itsestään riippuvaisesta 
verokarhusta vastuullisesti.
Yhteistyöstä huolimatta veronmaksajan ja verokar-
hun välillä on aina luonnollista jännitettä. Verokar-
hua ei saa päästää niskan päälle tai villiintymään. 
Yhteistyö ei aina ole helppoa, mutta tavoitteena on 
ratkaisujen löytäminen. 
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TYÖRYHMÄT JA LAUSUNNOT

Johtava lakimies Juha Koponen on ollut 
mukana Yhdistysten verofoorumissa. 

Vuoden 2016 aikana liitto on antanut 
Verohallinnolle lausuntoja: 

● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi 
 ”ulkomaisten eläkelaitosten osinkojen lähdeverotus”
● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi 
 ”lahjojen kumulointi”

● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi 
 ”ensin kuolleen puolison ja lesken jälkeisessä 
 perintöverotuksessa tarvittavat tiedot”

● Lausunto luonnoksesta muutoksiksi Verohallinnon  
 päätökseen rakentamiseen liittyvästä 
 tiedonantovelvollisuudesta

● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi 
 ”yhteisön saaman osingon verovapauden 
 rajoittaminen”

● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”itsekriminointisuoja”

● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”rajankävijän verotus”

● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”ammatillisten perhekotien verotus”

● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden 
 luovutusten verokohtelu”

● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”osituksen yhteydessä tapahtuvat 
 omistajanvaihdokset ja niihin liittyvä 
 varainsiirtoverotus”

● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”peitelty osinko”

● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”kuolinpesien luovutusvoitot ja 
 -tappiot verotuksessa”

● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”kuntien ja kuntayhtymien 
 arvonlisäverotusohje”

● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 

 ohjeeksi ”liikuntapalvelujen arvonlisäverokanta”

● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”kiinteistön määritelmää 
 koskevat muutokset 1.1.2017 alkaen”
● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”hakeutuminen arvonlisäverovelvol-
 liseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta”

● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”yleishyödyllisten yhteisöjen 
 vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset”

● Lausunto vuonna 2017 ennakkoperinnässä 
 käytettävistä tuloista ja vähennyksistä

● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi 
 ”tulon kohdistaminen kiinteälle toimipaikalle”
● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 päätökseksi matkakuluvähennyksen määrästä 
 vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa

● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”työsuhteen päättymiseen liittyvien 
 suoritusten verotus”

● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 päätökseksi rakennusmaan verotusarvon 
 laskentaperusteista

● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 päätökseksi luontoisetujen laskenta-
 perusteista vuodelle 2017

● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 päätökseksi yleisestä tiedonantovelvollisuudesta 

● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi  
 rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista

● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi  
 ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista

● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 verovuoden 2016 verotusta koskevaksi 
 yhtenäistämisohjeeksi

● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi  
 veroilmoituksessa olevan virheen korjaamisesta

● Lausunto luonnoksesta Verohallinnon 
 ohjeeksi ”seuraamusmaksut oma-
 aloitteisessa verotuksessa”
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Vuoden 2016 aikana liiton edustaja on 
ollut eduskunnan valtiovarainvaliokunnan 
verojaoston kuultavana: 

● Lausunto hallituksen esityksestä verotusmenettelyn 
 ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädän- 
 nöksi he 29/2016 vp

● Lausunto  hallituksen esitykseksi 
 autoverolain muuttamiseksi

● Lausunto hallituksen esityksestä vuoden 2017 
 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi tuloverolain 
 muuttamisesta

● Lausunto hallituksen esityksestä kiinteistö-
 verolain muuttamiseksi he 174/2016 vp
● Lausunto hallituksen esityksestä laiksi 
 perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 §:n 
 muuttamisesta (he 175/2016 vp)

● Lausunto hallituksen esityksestä metsälahja-
 vähennykseksi (he 158/2016 vp)

● Lausunto hallituksen esityksestä yrittäjävä-
 hennykseksi (he 176/2016 vp)

● Lausunto hallituksen esityksestä ennakonkannon 
 ja eräiden muiden verotusmenettelyjen 
 uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Vuoden 2016 aikana liitto on antanut 
eduskunnan valtiovarainvaliokunnan 
verojaostolle kirjallisia lausuntoja:  

● Lausunto valtioneuvoston jatkokirjeestä edus-
 kunnalle koskien ehdotettua direktiiviä sisämarkki- 
 noiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron
 kiertämisen torjuntaa koskevien sääntöjen 
 vahvistamisesta (jatkokirjelmä UJ 9/2016)

● Lausunto hallituksen esityksestä Uzbekistanin 
 kanssa tehdyn tuloverosopimuksen 
 muuttamiseksi tehdystä pöytäkirjasta HE 45/2016
● Lausunto asiassa E 11/2016 vp Valtioneuvoston 
 selvitys: Komission tiedonanto - Verojen 
 kiertämistä koskeva paketti

● Lausunto asiassa U 7/2016 vp Valtioneuvoston
 kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston 
 direktiiviksi veron kiertämisen torjuntaan

● Lausunto hallituksen esityksestä Saksan kanssa 
 tehdyn tuloverosopimuksen ja pöytäkirjan 

 hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja 
 pöytäkirjan alaan kuuluvien määräysten 
 voimaansaattamisesta HE 17/2016 vp

● Lausunto hallituksen esityksestä tullilaiksi ja 
 eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 153/2015 vp

● Lausunto hallituksen esityksestä laiksi verotusmenet- 
 telystä annetun lain muuttamisesta HE 6/2016 vp

● Lausunto hallituksen esityksestä Espanjan kanssa 
 tehdyn tuloverosopimuksen ja pöytäkirjan 
 hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan  
 lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
 voimaansaattamisesta HE 5/2016 vp

Vuoden 2016 aikana liitto on antanut 
valtiovarainministeriölle lausuntoja:  

● Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi  
 verotusmenettelystä annetun lain siirtohinnoittelua  
 koskevien dokumentointisäännösten muuttamisesta

● Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 laiksi autoverolain muuttamisesta

● Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 Portugalin kanssa tehdyn verosopimuksen 
 irtisanomisesta

● Lausunto komission ehdotuksesta neuvoston 
 direktiiviksi sisämarkkinoiden toimintaan suoraan  
 vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen 
 torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta   
 (com(2016) 26 lopullinen)

● Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 arvonlisäverolain muuttamisesta

● Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 metsälahjavähennyksestä

● Lausunto luonnoksesta hallituksen 
 esitykseksi verotusmenettelylain muuttamisesta

● Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 tupakkaverolain muuttamisesta

● Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 energiaverotusta koskevan lainsäädännön 
 muuttamisesta

● Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien 
 valmisteveron muuttamisesta

● Lausunto luonnoksesta hallituksen 
 esitykseksi yrittäjävähennyksestä
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● Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 
 47 §:n muuttamisesta

● Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiden muiden 
 lakien muuttamisesta

● Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 ennakonkannon ja eräiden muiden verotusmenette- 
 lyjen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

● Lausunto luonnoksesta hallituksen 
 esitykseksi kiinteistöverolain muuttamisesta

● Lausunto ehdotuksista neuvoston direktiiviksi 
 yhteisestä yhteisöveropohjasta (cctb) ja neuvoston  
 direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisö-
 veropohjasta (ccctb)

● Lausunto luonnoksesta hallituksen 
 esitykseksi arvonlisäverolain muuttamisesta

● Lausunto luonnoksesta valtiovarain-
 ministeriön asetukseksi veronkannosta 

● Lausunto komission ehdotuksista neuvoston 
 direktiiviksi rajat ylittävän sähköisen kuluttaja-
 kaupan nykyaikaistamiseksi 
 (com(2016)755, 756 ja 757) 

● Lausunto komission ehdotuksesta arvonlisävero-
 direktiivin muuttamisesta kirjoihin, sanoma-
 lehtiin ja aikakauslehtiin sovellettavan 
 arvonlisäverokannan osalta (com(2016)758) 

● Lausunto hallituksen esityksestä Espanjan 
 kanssa tehdyn tuloverosopimuksen ja pöytäkirjan 
 hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja 
 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien 
 määräysten voimaansaattamisesta he 5/2016 vp

● Lausunto hallituksen esityksestä laiksi verotus-
 menettelystä annetun lain muuttamisesta 
 he 6/2016 vp

● Lausunto hallituksen esityksestä tullilaiksi 
 ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi he 153/2015 vp

● Lausunto hallituksen esityksestä Saksan kanssa 
 tehdyn tuloverosopimuksen ja pöytäkirjan 
 hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja 
 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien 
 määräysten voimaansaattamisesta he 17/2016 vp

● Lausunto asiassa u 7/2016 vp valtioneuvoston 
 kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston 
 direktiiviksi veron kiertämisen torjuntaan

● Lausunto asiassa e 11/2016 vp valtioneuvoston 
 selvitys: komission tiedonanto - verojen 
 kiertämistä koskeva paketti

● Lausunto hallituksen esityksestä Uzbekistanin 
 kanssa tehdyn tuloverosopimuksen 
 muuttamiseksi tehdystä pöytäkirjasta he 45/2016

● Kommentti valtioneuvoston jatkokirjeestä 
 eduskunnalle koskien ehdotettua direktiiviä 
 sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien  
 veron kiertämisen torjuntaa koskevien 
 sääntöjen vahvistamisesta (jatkokirjelmä uj 9/2016)

Vuoden 2016 aikana liitto on antanut 
sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntoja: 

● Lausunto sote-uudistuksesta

● Lausunto luonnoksesta hallituksen 
 esitykseksi laeiksi perustulokokeilusta ja 
 tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

● Lausunto sote-uudistus, lakiluonnokset

Vuoden 2016 aikana liitto on antanut 
työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon: 

● Lausunto ehdotuksesta eräiden valtiontukea 
 koskevien Euroopan unionin säännösten 
 soveltamisesta annetun lain, valmisteverotuslain, 
 sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta 
 annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta 
 ja salassapidosta annetun lain muuttamiseksi   
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JÄSENET ovat voineet soittaa arkisin klo 9 - 14 neuvon-
tanumeroon 03010 5510. Numeroon soittajalta veloite-
taan vain soittajan oman puhelinsopimuksen mukainen 
perusmaksu kaikkialta Suomesta soitettaessa. 

Neuvontapalveluun soittaneiden asiakastyytyväisyyttä 
seurataan haastattelemalla satunnaisesti valittuja palve-
lua käyttäneitä. Vuoden 2016 aikana tehdyissä haastat-
teluissa puhelinneuvonnan arvosanaksi annettiin keski-
määrin 8,3 asteikolla 4 - 10.

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 3 minuuttia ja 29 sekuntia. 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 23 778 kappaletta. Niistä maksuttomia jäsen-
puheluita oli 22 209 kappaletta ja maksullisia puheluita 
1 115 kappaletta. Toimeksiantoja ja kirjallisia neuvoja 
annettiin vuoden aikana 454 jäsenelle.

NEUVONNAN JONOTUSAJAT LYHENIVÄT
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n Vastatut   n (Kes) Vastausaika   n tavoite 

● Tavoite keskimäärin alle 5 minuutin jonotusajasta jäsen-
neuvontaan toteutui  vuonna 2016 kolmea kuukautta 
lukuun ottamatta. Vuositasolla keskimääräinen 
jonotusaika laski lähes puoli minuuttia.

MAALISKUUN 15. - 16. järjestettiin yhdeksästoista kak-
sipäiväinen Veronmaksajien Vero2016-tapahtuma Hel-
singin Katajanokalla Marina Congress Centerissä. Ta-
pahtuman avaustilaisuudessa valtiovarainministeri 
Alexander Stubb tarkasteli lähivuosien talous- ja vero-
politiikan näkymiä.

Tapahtumassa oli 4 800 kävijää ja 37 näytteilleasettajaa. 
Liiton lakimiesten ja ekonomistien seminaarit sekä 
näytteilleasettajien tietoiskut olivat edellisvuosien tapaan 
hyvin suosittuja. Tapahtuman toisen päivän iltana järjes-
tettiin yhdessä Pörssisäätiön kanssa Pörssi-ilta.

VERONMAKSAJIEN  VERO2016-TAPAHTUMA KIINNOSTI
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VERONMAKSAJIEN verkkopalvelussa veronmaksajat.fi 
ja sen alasivustolla taloustaito.fi vieraili toimintavuonna 
noin 2,2 miljoonaa yksilöityä kävijää, jotka katselivat 
yhteensä 6,3 miljoonaa sivua. Kävijöiden määrä kasvoi 
17,7 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 2016 lopussa niiden käyttäjäksi oli 
rekisteröitynyt 59 000 jäsentä. Verkkopalveluun kirjau-
tumalla jäsenet saavat muun muassa verotuksen eri osa-
alueita käsittelevää syventävää tietoa sekä Taloustaidon 
näköislehdet. Verkkopalvelun kautta Veronmaksajiin 
liittyi vuoden aikana 2 811 uutta jäsentä.

VEROVIIKKO-UUTISKIRJEELLÄ oli vuoden 2016 lo-
pussa 34 000 tilaajaa eli 4 500 tilaajaa enemmän kuin 
vuotta aiemmin. Vuoden aikana ilmestyi yhteensä 95 
Veroviikkoa, ja niiden suosituinta sisältöä olivat aiempi-
en vuosien tapaan Veronmaksajien asiantuntijoiden 
laatimat verojuristivastaukset.

Vuonna 2016 eri tiedotusvälineille toimitettiin yhteensä 
75 tiedotetta STT Infon kautta. Tiedotteet käsittelivät 
liiton kannanottoja, tutkimuksia sekä tapahtumia.  

VERKKOPALVELUSTA HAETTIIN HYÖTYTIETOA

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.

VEROTUKSEN AJANKOHTAISTIEDOTE TaxFax ilmes-
tyi 61 kertaa. Tilaajien käytössä oli lisäksi taxfax.fi -verk-
kopalvelu. TaxFax:in tilaajamäärä kasvoi ollen 5 620           
(+ 24 %).

Verouutiset ilmestyi vuoden 2016 aikana kymmenen 
kertaa. Lehti sisälsi tiiviissä muodossa asiantuntijatietoa 
verolainsäädännön ja verotuksen muutoksista. Verouu-

KOHDENNETTUA VEROTIETOA TARVITSEVILLE

tisten tilaajamäärä kasvoi usean vuoden vähenemisen 
jälkeen. Vuoden lopussa tilauksia oli 619 (+ 6 %).

Vuoden aikana painettuja kirjoja myytiin yhteensä 1 298 
kappaletta, E-kirjoja myytiin yhteensä 109 kappaletta. 
Suosituimpia olivat Juha Koposen Kuolinpesän osakkaan 
opas ja Tuomo Lindholmin Perintöverokirja. Lisäksi 
myytiin ajopäiväkirjoja ja Veroavain-vihkosta.
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TALOUSTAITO-lehden levikki pysyi saavutetulla korke-
alla tasolla ja lukijamäärä kasvoi entisestään. Lehti oli 
luettavissa painettuna sekä näköislehtenä verkossa. Ver-
kossa ilmestyvä Taloustaito Bonus laajensi tarjontaa jä-
senille ja toi siihen uusia muotoja.

Taloustaito-lehti ilmestyi vuoden aikana 12 kertaa. Vuo-
den keskimääräinen nettolevikki oli 235 079 (- 2,5 %) 
kappaletta. Painetun lehden lukijamäärä oli Kansallisen 
mediatutkimuksen mukaan 460 000 (+ 17,3 %).

Taloustaito oli saatavilla myös irtonumeroina lehtipis-
teissä.

Lehden kokonaistavoittavuus oli 464 000 kappaletta, 
josta 453 000 oli pelkästään painetun lehden lukijoita, 
7 000 luki lehteä sekä painettuna että verkossa ja 4 000 
pelkästään verkossa.

Kaikille liiton yritysjäsenille lähetettiin helmikuussa Yri-
tyksen verotietopaketti -kirja Taloustaito-lehden liitteenä. 
Tämä korvasi aiemmin neljästi vuodessa Taloustaidon 
välissä lähetetyn yritysliitteen. Lisäksi Taloustaidossa ja 
Taloustaito Bonuksessa lisättiin yritysverotukseen liittyvän 
aineiston määrää.

Veronmaksajat.fi -verkkopalvelun yhteydessä toimivan 
taloustaito.fi -sivuston kävijämäärät kasvoivat vahvasti. Yk-
silöityjä kävijöitä oli vuoden aikana 765 000 (+ 30,7 %) ja 
sivun katseluita 1,9 miljoonaa (+ 15,1 %). Verkkopalvelun 
suositussa blogiosastossa oli vuoden päättyessä 55 kirjoit-
tajaa eri yhteisöistä.

Verkossa ilmestyvästä Taloustaito Bonuksesta julkaistiin 
vuoden aikana 11 numeroa. Taloustaito Bonus on Ve-
ronmaksajien jäsenetu, jota pääsee lukemaan rekisteröi-
tymällä Veronmaksajien verkkopalvelun käyttäjäksi. 

Verkkopalveluun kirjautuneet jäsenet saivat tiedon uu-
den Bonuksen ilmestymisestä sähköpostitse. Vuonna 
2016 tiedotteita Taloustaito Bonuksen ilmestymisestä 
lähetettiin keskimäärin 51 797 (+ 4,6 %) jäsenelle. Bo-
nuksen eri numeroilla oli keskimäärin 7 633 eri lukijaa.

Taloustaidon Facebook-sivulla oli vuoden päättyessä 3 614 
(+ 25,2 %) seuraajaa ja Twitter-tileillä 5 297 (+ 42,8 %) 
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 ja ilmoitustuotot kasvoivat 
edellisvuoden tasosta.

TALOUSTAIDOLLE LISÄÄ LUKIJOITA
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KERTOMUSVUODEN KOULUTUKSET käsittelivät kir-
janpidon ja verotuksen eri aiheita. Koulutukseen osal-
listuneiden määrä kasvoi, vaikka koulutustilaisuuksia oli 
sama määrä kuin edellisenä vuonna. Webinaarit lunas-
tivat paikkansa koulutusmuotona ja niitä tehtiin yhteen-
sä 18 kpl. Kevään Euroseminaari Reykjavikiin toteutettiin 
yhteistyössä Taloushallintoliiton kanssa ja syksyllä oli 
Kaukoseminaari Dubaissa. Yksi kurssi Turussa tehtiin 
yhteistyössä paikallisen kauppakamarin kanssa. 

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

Vuonna 2016 järjestettiin 46 (vuonna 2015, 48) koulu-
tustilaisuutta. Koulutukseen osallistui yhteensä 948 
(vuonna 2015, 752) osanottajaa.

tammikuu
● Yritysverotuksen ajankohtaiskatsaus, Helsinki, webinaari

helmikuu
● Yritysjärjestelyjen verosuunnittelu, Helsinki

maaliskuu
● Palkka ja palkan sivukulut, webinaari
● Verovapaat matkakustannusten korvaukset, webinaari
● Luontoisedut, webinaari
● Verovapaat henkilökuntaedut, webinaari
● Talviseminaari, Levi

huhtikuu
● Yrityksen omistajan verosuunnittelu, Helsinki
● Verosuunnitteluristeily 2016, 
 Silja Serenade, Helsinki–Tukholma–Helsinki
● Yhdistyksen verotus ja kirjanpito, Helsinki
● Verosuunnittelua vai veronkiertoa? Helsinki
● Kiinteistöjen arvonlisäveropäivä, Helsinki
● Konkurssin verokysymykset, osa 1 ja osa 2, webinaari
● Yrityksen myynnin ja lopettamisen 
 verosuunnittelu, Helsinki

toukokuu
● Euroseminaari 2016, Reykjavik, Islanti
● Ostojen arvonlisäveropäivä kirjanpitäjille, Helsinki
● Osakeyhtiön varojenjaon verosuunnittelu, Helsinki
● Yritysverotusta kirjanpitäjille, Helsinki

kesäkuu
● Osakeyhtiön varojenjaon verosuunnittelu, Turku

syyskuu
● Yritysjärjestelyjen verosuunnittelu, Helsinki
● Työmatkat verotuksessa, webinaari
● Verosuunnittelua vai veronkiertoa? Helsinki
● Tallinna-seminaari kirjanpitäjille 2016, Tallinna, Viro
● Konkurssin verokysymykset, osa 1 ja osa 2, webinaari
● Osingonjaon verosuunnittelu, webinaari
● Verosuunnitteluseminaari TaxFree 2016, 
 Silja Symphony, Helsinki–Tukholma–Helsinki

lokakuu
● Yrityksen myynnin ja lopettamisen 
 verosuunnittelu, Helsinki
● Kiinteistöjen arvonlisäveropäivä, Helsinki
● Yhdistyksen verotus ja kirjanpito, Helsinki
● Luontoisedut, webinaari
● Verovapaat henkilökuntaedut, webinaari
● Uusi kiinteistön käsite 
 arvonlisäverotuksessa, webinaari
● Palkkaa vai työkorvausta, webinaari
● Edustusmenot verotuksessa, webinaari
● Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä 
 kirjanpitäjille, Helsinki

marraskuu
● Osakeyhtiön varojenjaon verosuunnittelu, Helsinki
● Yrityksen omistajan verosuunnittelu, Helsinki
● Verotusmenettelyn suuri uudistus 2017, webinaari
● Ostojen arvonlisäveropäivä kirjanpitäjille, Helsinki
● Kuolinpesän verosuunnittelu, Helsinki
● Yritysverotusta kirjanpitäjille, Helsinki
● Kaukoseminaari, Dubai, Arabiemiraatit

joulukuu
●  Työoikeutta palkanlaskijalle, Helsinki
●  Ennakkoperintä 2017, webinaari

VEROKOULUTUSTA AJANKOHTAISISTA AIHEISTA
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KANSAINVÄLISIÄ SUHTEITA HOIDETTIIN PERINTEISESTI

YHTEYKSIÄ MUIDEN maiden veronmaksajajärjestöihin 
jatkettiin toimintavuoden aikana perinteiseltä pohjalta. 
Pohjoismainen veronmaksajakokous pidettiin 20. - 
21.6.2016 Helsingissä. Liiton toimistosta pohjoismaiseen 
kokoukseen osallistui kolme henkilöä. Kokouksessa kä-

34 PAIKALLISYHDISTYSTÄ

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

Paikallisyhdistykset järjestivät vuoden aikana 64 veroil-
laksi kutsuttua neuvontatilaisuutta, joissa annettiin neu-
voja henkilöiden ja yritysten verotuksesta. Neuvontati-
laisuuksien aiheina olivat erityisesti perintö- ja 
lahjaverosuunnittelu, kuolinpesän verosuunnittelu sekä 
myyntivoitot ja -tappiot verotuksessa. Yritysjäsenille tar-

koitettujen yritysveroiltojen aiheina olivat ajankohtaiset 
yritysveroasiat. Veroiltoihin osallistui yhteensä 4 328 
henkilöä. Useat veroilloista järjestettiin yritysten tiloissa 
ja tuella. Erityisesti tukeaan paikallisyhdistysten toimin-
taan ovat antaneet eri pankkiryhmät, kuten OP-ryhmä, 
Säästöpankit ja Handelsbank sekä LähiTapiola. Metsä-
verotusta käsittelevät veroillat järjestettiin yhteistyössä 
paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Paikallisyh-
distysten edustajat kokoontuivat Helsingissä 16.9.

Paikallisyhdistykset ja niiden jäsenmäärät 31.12.2016:

Espoo ......................................................... 17163
Etelä-Kymenlaakso ...................................... 3092
Etelä-Pirkanmaa .......................................... 1839
Etelä-Pohjanmaa, itäinen..........................   1831
Etelä-Savo....................................................  4479
Helsinki...................................................... 28559
Imatran seutu .............................................. 1603
Itä-Savo......................................................... 2960
Itä-Uusimaa ................................................. 4610
Joensuun seutu ............................................ 5846
Kainuu ......................................................... 2818
Kanta-Häme ................................................. 7572
Keski-Pohjanmaa ......................................... 2187
Keski-Suomi  .............................................. 10467
Keski-Uusimaa ........................................... 11439
Kouvola   ...................................................... 3725
Kuopion seutu ............................................. 5981

Lappeenrannan seutu................................  3190
Lappi ............................................................ 7041
Länsi-Uusimaa ............................................. 6532
Parkanon seutu ........................................... 1866
Pohjois-Pirkanmaa ...................................... 1601
Pohjois-Pohjanmaa ................................... 13368
Porin seutu .................................................  5377
Päijät-Häme ................................................. 8503
Rauman seutu ............................................. 3092
Salon seutu .................................................  4653
Sastamalan seutu ........................................  1975
Seinäjoen seutu ........................................... 6263
Tampereen seutu ...................................... 15635
Vaasan seutu ................................................ 4769
Vantaa .......................................................... 9273
Varsinais-Suomi ......................................... 15616
Ylä-Savo ........................................................ 2016

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.
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Syksyllä 2001 Veronmaksajat järjesti mittavan 
valtakunnallisen ilmoituskampanjan. Kampanjan 
teema oli ”Veronmaksajat - Puolenpitoa” ja painopiste 
Veronmaksajien yleisen sekä jäsenistölle tarjottavan 
palvelutoiminnan esittelyssä. Kampanjalla viestittiin 
myös sitä, että Veronmaksajien jäseneksi liittyminen 
kannattaa.

Kampanjan runkona oli neljä lehti-ilmoitusta, joiden 
pohjalta laadittiin muu kampanja-aineisto. Ilmoitusten 
pääotsikot olivat ”Veroasioiden ei tarvitse olla vaikeita”, 
”Kun on hätä, apu on lähellä”, ”Älä huku verosuohon” 
sekä ”Anna valtiolle vain mikä valtiolle kuuluu”.

Syksyn 2001 kampanjasta otettiin käyttöön liiton 
tunnukseksi  Puolenpitoa-sana.

Edellinen mainoskampanja
15 vuotta sitten
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JÄSENMÄÄRÄ  LÄHES ENNALLAAN

LIITON JÄSENMÄÄRÄ oli vuoden 2016 lopussa yhteen-
sä 229 302 jäsentä, joista henkilöjäseniä oli 184 994       
(80,7 %) ja yritysjäseniä 44 308 (19,3 %). Vuoden aikana 
jäsenmäärä väheni nettomääräisesti 3 222 jäsenellä. Hen-
kilöjäsenten määrä aleni 1 855 jäsenellä ja yritysjäsenten 
määrä 1 367 jäsenellä.

Pääosa uusista jäsenistä liittyi puhelinmarkkinoinnin ja 
suoramarkkinoinnin kautta. Näiden kautta saatiin 
yhteensä 16 495 uutta jäsentä. Toimistoon soittamalla, 

tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä, verkon kautta 
sekä muulla tavoin liittyi yhteensä 3 262 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.
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LIITON TALOUS oli vuonna 2016 edelleen vakaalla 
pohjalla. Tilikauden alijäämä koostui pääosin kertaluon-
teisen ”Puolenpitoa”-kampanjan toteuttamisesta aiheu-
tuneista kuluista, joita ei liiton toimintasuunnitelman 
mukaan suunniteltu katettavaksi osana vuosittaista juok-
sevaa taloudenpitoa. Jäsenmaksutuotot kasvoivat hie-
man, kun jäsenmaksuja korotettiin. Jäsenhankintaan 
panostettiin selvästi edellisvuotta enemmän. Liiton tut-
kimustoiminta kohdistui toimintavuonna erityisesti ve-
rotuksen taloudellisten vaikutusten selvittämiseen.

Henkilöjäsenten jäsenmaksu vuonna 2016 oli 25 euroa 
ja liittymismaksu 8 euroa. Kaksivuotiskaudeksi 2016 - 
2017 liittyneiden jäsenmaksu oli 50 euroa ja liittymis-
maksu 6 euroa.  Elinikäiseksi jäseneksi liittyvän 
jäsenmaksu oli 500 euroa ja liittymismaksu 8 euroa. 

TALOUS VAKAALLA POHJALLA

HALLINTO

Veronmaksajain Keskusliiton vuosikokous pidettiin 
9.5.2016 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömää-
räiset asiat. Vuosikokousesitelmän ”Tarvitaanko pankkeja 
vielä vuonna 2026” piti Nooa Säästöpankin toimitusjoh-
taja Tommi Rytkönen. Vaalivaliokunnan puheenjohtaja 
Arto Ojala esitteli vaalivaliokunnan esitykset henkilöva-
linnoiksi. 

Erovuoroiset valtuuskunnan jäsenet pankinjohtaja Ju-
hani Erkintalo, toimitusjohtaja Eero Ipatti, varatuomari 
Torsti Lakari, maanviljelijä Heikki Malinen, verotusneu-
vos Raimo Pallonen, KHT Pentti Pääjärvi, varatuomari 
Tomi Rimpi, toimitusjohtaja Risto Rouhiainen, varatuo-
mari Ari Salomaa, professori Pertti Sarkomaa, KHT Aimo 
Siitonen ja OTK Katariina Sorvanto valittiin uudelleen.

Uusina jäseninä valtuuskuntaan valittiin kunnanjohtaja 
Toivo Seppälä, asianajaja Esa Luomajoki ja KTM Tuija 
Karppanen.

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

henkilökunnan lkm jäsenmaksu
0 - 9 ..................................    57 euroa
10 - 49 ............................... 114 euroa
50 - 99 ............................... 171 euroa
100 -  ................................. 228 euroa

Uusien yritysjäsenten liittymismaksu oli 16 euroa.

Jo jäseninä oleville tarjottiin vuoden lopussa mahdolli-
suutta maksaa kahden vuoden jäsenmaksu 2017 - 2018 
alennettuun 48 euron hintaan. Tarjottua mahdollisuut-
ta käytti 53 505 jäsentä.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet professori Marjaana 
Helminen, johtaja Seija Ilmakunnas, toiminnanjohtaja 
Salla Luomanmäki ja verojohtaja Timo Sipilä valittiin 
uudelleen kolmivuotiskaudelle 2016 - 2019.

Tilintarkastajiksi vuodelle 2016 valittiin Petri Kettunen, 
KHT ja Markku Koskela, KHT. Varatilintarkastajiksi va-
littiin Aimo Enqvist, KHT ja Kai Salli, KHT.

Valtuuskunta kokoontui 28. marraskuuta 2016, jolloin se 
hyväksyi liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion vuo-
delle 2017. Danske Bankin Regional Head of Private Ban-
king Jussi Pohjolainen piti kokousesitelmän aiheesta                
”Danske Bank Private Banking – pankkitoiminta murrok-
sessa”. 
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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
varatoimitusjohtaja Antti Neimala
professori Marjaana Helminen

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, VT, 

VALTUUSKUNTA

HALLITUS

KTM Torsti Lakari, KHT Matti Leppänen, hallintotietei-
den kandidaatti Juha-Matti Luojus, maanviljelijä Heikki 
Malinen, aluejohtaja Hannu J. Mäkinen, verotusneuvos 
Raimo Pallonen, KHT Pentti Pääjärvi, varatuomari Tomi 
Rimpi, asianajaja Kai Rissanen, halllintojohtaja Risto 
Rouhiainen, oikeustieteen kandidaatti Olli Saarinen, 
varatuomari Ari Salomaa, professori Pertti Sarkomaa, 
KHT Juhani Selinheimo, KHT Aimo Siitonen, OTK Ka-
tariina Sorvanto, agrologi Thomas Storgård, varatuoma-
ri Kirsi Särkilä, fysioterapeutti Marja-Leena Taavila, toi-
mitusjohtaja Tapani Tauriainen, ICT-asiantuntija Kari 
Toivonen, KHT Ilkka Vairimaa, toimitusjohtaja Esko 
Viinikainen, KHT Peter Volin, pankinjohtaja Seppo Yli-
Antola, kunnanjohtaja Toivo Seppälä (9.5.2016-), asian-
ajaja Esa Luomajoki (9.5.2016-), KTM Tuija Karppanen 
(9.5.2016-).

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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HENKILÖKUNTA

toimitusjohtaja Teemu Lehtinen
johdon assistentti Kirsi Haapala 

Tutkimus 
pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola 
ekonomisti Leena Savolainen

Viestintä 
viestintäpäällikkö Leena Kurkinen 
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 
(12.9.2016- toimesta vapaana)
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 
lakimies Janne Sorsa 
lakimies Johnny Örnberg
kirjanpidon asiantuntija Marjo Salin 
koulutuspäällikkö Ulla Rossi 
osastosihteeri Marika Huotari 

Talous ja markkinointi 

talousjohtaja Mari Jerkku 
vaihteenhoitaja Mia Lehmuskoski
markkinointipäällikkö Seija Pohjantuuli 
markkinointisuunnittelija Riitta Hjelm 
jäsenpalvelupäällikkö Riitta Granlund 
jäsenpalveluvastaava Anne-Mari Puistola 
jäsenpalvelusihteeri Leena Lampinen 
jäsenpalvelusihteeri Karoliina Ritamaa 
jäsenpalvelusihteeri Jaana Lehtonen 
kirjanpitäjä Anne Holmalahti 
kirjanpitäjä Irma Järvenmäki

päätoimittaja 
Antti Marttinen

lakiasiain johtaja 
Vesa Korpela

talousjohtaja 
Mari Jerkku

toimitusjohtaja
 Teemu LehtinenVIESTINTÄ TUTKIMUS

TALOUSTAITO LAKIASIAT

neuvontapalvelut
koulutus

kirjat
paikallisyhdistykset

TALOUS JA 
MARKKINOINTI

markkinointi
jäsenpalvelu

talous

Veronmaksajain Keskusliiton ja Verotieto Oy:n henkilökunta 2016
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Konsernituloslaskelma

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

Tilinpäätös on nähtävissä liiton toimipaikassa, Kalevankatu 4 Helsinki.

KONSERNITULOSLASKELMA 1

Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

Tuotot
  Liiketoiminnan tuotot 2 430 952,73 2 116 067,67
Kulut
  Henkilöstökulut 3 018 421,17 3 112 749,17
  Poistot 376 898,72 370 595,73
  Muut kulut 6 255 176,75 4 879 398,33
  Tuloverot 43 759,75 49 143,41
Laskennallisen verovelan muutos 5 432,18 -7 268 735,84 -230,41 -6 295 588,56

Kulujäämä -7 268 735,84 -6 295 588,56

Varainhankinta
Tuotot
  Jäsenmaksut 7 294 828,84 7 225 507,93
 Muut tuotot 1 171,75
Kulut
  Jäsenmarkkinoinnin kulut 1 213 363,66 965 266,43
  Muut kulut 205 158,08 250 487,24
  Yhteensä 5 877 478,85 6 009 754,26

Kulujäämä -1 391 256,99 -285 834,30

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
  Korko- ja muut rahoitustuotot 68 408,19 3 118 402,37
  Vuokratuotot 241 961,40 357 707,09
Kulut
  Kiinteistön hoitokulut 93 737,37 76 109,50
  Korko- ja muut sijoitustoiminnan kulut 108 878,26 33 258,59
  Yhteensä 107 753,96 3 366 741,37

Tuottojäämä -1 283 503,03 3 080 907,07
Siirto oikeusturvarahastoon 0,00 -111,29

Tilikauden ylijäämä -1 283 503,03 3 080 795,78
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Konsernituloslaskelma Konsernitase
KONSERNITASE

VASTAAVAA 31.12.2016 31.12.2015
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet
  Aineettomat oikeudet 274 661,33 458 333,86
  Muut pitkävaikutteiset menot 545 766,39 470 873,14
  Ennakkomaksut aineettomat oikeudet 0,00 115 492,19

820 427,72 1 044 699,19
Aineelliset hyödykkeet
  Koneet ja kalusto 288 193,45 144 775,10   

288 193,45 144 775,10
Sijoitukset
  Osuudet omistusyhteysyrityksissä 6 243 137,65 6 243 137,65
  Muut osakkeet ja osuudet 164 093,85 164 093,85

6 407 231,50 6 407 231,50
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
  Valmiit tuotteet ja tavarat 4 016,54 3 049,80

4 016,54 3 049,80
Saamiset
  Lyhytaikainen
  Myyntisaamiset 83 654,73 102 408,71
  Muut saamiset 32 159,29 35 029,02
  Siirtosaamiset 136 267,07 138 996,74

252 081,09 276 434,47
Rahoitusarvopaperit
  Osakkeet ja osuudet 6 036 118,05 6 079 086,69

6 036 118,05 6 079 086,69

Rahat ja pankkisaamiset 3 442 382,74 4 813 909,21
3 442 382,74 4 813 909,21

Vastaavaa yhteensä 17 250 451,09 18 769 185,96

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Toimintapääoma 8 430 145,72 5 539 021,82

Rahastot 3 276 930,68 3 283 976,56

Edellisten tilikausien ylijäämä 1 425 831,98 1 236 160,10
Tilikauden ylijäämä -1 283 503,03 3 080 795,78
Oma pääoma yhteensä 11 849 405,35 13 139 954,26

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
  Saadut ennakot      1 283 692,42 1 452 427,77
  Laskennallinen verovelka 7 855,73 2 423,55

1 291 548,15 1 454 851,32
Lyhytaikainen
  Saadut ennakot 3 165 614,52 3 182 343,96
  Ostovelat 435 968,64 459 430,54
  Muut velat 73 595,05 94 682,02
  Siirtovelat  434 319,38 437 923,86

4 109 497,59 4 174 380,38
Vieras pääoma yhteensä 5 629 231,70 5 629 231,70

Vastattavaa yhteensä 17 250 451,09 18 769 185,96



26 ■

Veronmaksajain Keskusliitto ry
 tuloslaskelma

 5

VERONMAKSAJAIN TULOSLASKELMA
KESKUSLIITTO RY
Y-tunnus 0202568-2

1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

Varsinainen toiminta

Yhteiset kulut
  Henkilöstökulut 1 584 586,07 1 622 721,07
  Poistot 233 878,01 226 130,46
  Muut kulut 5 743 114,55 -7 561 578,63 4 726 032,00 -6 574 883,53

Kulujäämä -7 561 578,63 -6 574 883,53

Varainhankinta

Tuotot
  Jäsenmaksut 7 287 782,96 7 217 959,37
  Tuloutus elinikäisrahastosta 7 045,88 7 548,56
   Muut tuotot 1 171,75 7 296 000,59 7 225 507,93
Kulut
  Jäsenmarkkinoinnin kulut 1 213 363,66 965 266,43
  Muut jäsenkulut 205 158,08 249 987,24
  Siirto elinikäisrahastoon 0,00 -1 418 521,74 500,00 -1 215 753,67
  Yhteensä 5 877 478,85 6 009 754,26

Kulujäämä -1 684 099,78 -565 129,27

Sijoitus-ja rahoitustoiminta

Tuotot
  Korko- ja muut rahoitustuotot 96 279,34 3 118 623,40
  Vuokratuotot 335 936,10 432 215,44 449 301,41 3 567 924,81
Kulut
  Kiinteistön hoitokulut 93 737,37 76 109,50
  Korko- ja muut sijoitustoiminnan kulut 134 700,15 -228 437,52 35 450,85 -111 560,35
  Yhteensä 203 777,92 3 456 364,46

Kulujäämä -1 480 321,86 2 891 235,19

Siirto oikeusturvarahastoon 0,00 -111,29

Tilikauden ylijäämä -1 480 321,86 2 891 123,90
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Veronmaksajain Keskusliitto ry  
taseVERONMAKSAJAIN TASE 6

KESKUSLIITTO RY
Y-tunnus 0202568-2

31.12.2016 31.12.2015
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
  Aineettomat oikeudet 155 764,66 258 917,14
  Muut aineettomat hyödykkeet 488 074,72 394 502,35
  Ennakkomaksut 0,00 643 839,38 115 492,19 768 911,68

Aineelliset hyödykkeet
  Koneet ja kalusto 124 437,21 124 437,21 43 969,10 43 969,10

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

  Lyhytaikainen
  Siirtosaamiset 58 395,20 58 395,20 69 224,49 69 224,49
Rahoitusarvopaperit
  Osakkeet ja osuudet 6 036 118,05 6 036 118,05 6 079 086,69 6 079 086,69

Rahat ja pankkisaamiset 2 433 421,39 4 606 282,22
Vastaavaa yhteensä 15 606 624,05 17 877 887,00

Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Toimintapääoma 8 430 145,72 5 539 021,82
Muut rahastot
  Toimitilarahasto 3 027 970,37 3 027 970,37
  Oikeusturvarahasto 44 629,78 44 629,78
  Elinikäisrahasto 204 330,53 3 276 930,68 211 376,41 3 283 976,56
Tilikauden tulos -1 480 321,86 2 891 123,90
Oma pääoma yhteensä 10 226 754,54 11 714 122,28

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
  Ennakkomaksut      1 283 692,42 1 283 692,42 1 452 427,77 1 452 427,77

Lyhytaikainen

  Ennakkomaksut 3 114 213,54 3 075 095,15
  Ostovelat 29 777,50 41 664,22
  Velat saman konsernin yrityksille 678 652,37 1 335 903,56
  Muut velat 33 911,08 34 786,33
  Siirtovelat  239 622,60 4 096 177,09 223 887,69 4 711 336,95
Vieras pääoma yhteensä 5 379 869,51 6 163 764,72
Vastattavaa yhteensä 15 606 624,05 17 877 887,00
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Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Veronmaksajain Keskusliitto 
ry (y-tunnus 0202568-2) tilinpäätöksen tilikaudelta  
1.1. – 31.12.2016. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että 
yhdistyksen taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman 
ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oi-
kean ja riittävän kuvan konsernin sekä yhdistyksen toi-
minnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien sään-
nösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatetta-
van hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastus-
tavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin koh-

TILINTARKASTUSKERTOMUS
dassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen 
tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksestä ja 
konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten 
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilin-
tarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten 
mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan 
olemme hankkineet 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 tilinpää-
töksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää 
lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta si-
säisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen 
laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virhees-
tä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan 
yhdistyksen ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja sovel-
tuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan 
jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan 

Veronmaksajain Keskusliitto ry:n jäsenille
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jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan 
jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys tai konserni aio-
taan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistis-
ta vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, 
onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai 
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilin-
tarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen 
varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että 
olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastus-
tavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheel-
lisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden 
katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voi-
si kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, 
joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen 
kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytäm-
me ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. 
Lisäksi:

- Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virhees-
tä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, 
suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia 
tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme pe-
rustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilin-
tarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva 
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin 
riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää 
havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimin-
taa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä 
tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan 
sivuuttamista.

- Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta re-
levantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittele-
maan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoi-
menpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme 
antamaan lausunnon yhdistyksen tai konsernin sisäisen val-
vonnan tehokkuudesta.

- Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaat-
teiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidol-
listen arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

-Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asian-
mukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan 
jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevi-
denssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista 
tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuut-
ta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen tai 
konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme 
on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiin-
nittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota 
epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin 
tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mu-

kauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilin-
tarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun 
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet 
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys tai konserni pys-
ty jatkamaan toimintaansa.

- Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitet-
tävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennet-
ta 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 
tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai lii-
ketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pysty-
äksemme antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. 
Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvon-
nasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnos-
ta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa 
tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta 
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien 
mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, 
jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio 
käsittää toimintakertomukseen sisältyvän informaation. 
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta in-
formaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisäl-
tyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä 
ja tätä tehdessämme arvioida, onko toimintakertomukseen 
sisältyvä informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen 
tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen 
kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheel-
listä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toiminta-
kertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten 
mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintaker-
tomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovel-
lettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätök-
sen, että toimintakertomukseen sisältyvässä informaatiossa on 
olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikas-
ta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 2. maaliskuuta 2017
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Verotieto Oy 
tuloslaskelma

2

VEROTIETO OY
Y-tunnus 0115789-4

LIIKEVAIHTO 5 749 229,70 5 478 968,27
Liiketoiminnan muut tuotot 10 651,48 5 759 881,18 136,00 5 479 104,27

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 451 372,35 294 997,04
Varaston muutos -966,74 783,55

Ulkopuoliset palvelut 2 594 659,08 -3 045 064,69 2 387 258,59 -2 683 039,18

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 1 172 295,87 1 228 664,93
Henkilösivukulut

Eläkekulut 217 905,00 218 613,82
Muut henkilösivukulut 43 634,23 -1 433 835,10 42 749,35 -1 490 028,10

Poistot
Suunnitelman mukaiset poistot -143 020,71 -144 465,27

Liiketoiminnan muut kulut -889 900,66 -924 958,07

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 248 060,02 236 613,65

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot 4 484,22 8 573,23
Rahoituskulut -33,48 -102,00

4 450,74 8 471,23

VOITTO/ TAPPIO ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA 252 510,76 245 084,88

Poistoeron muutos -27 160,91 1 152,06

VÄLITTÖMÄT VEROT

Tilikaudella maksetut ennakkoverot -49 790,32 -19 425,00
Tilikauden laskennallinen verovelka 4 983,46 -30 590,64
Lopulliset verot aikaisemmilta tilikausilta 1 047,11 872,23

-43 759,75 -49 143,41

TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 181 590,10 197 093,53

TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.20151.1.-31.12.2016
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Verotieto Oy 
tase

3

VEROTIETO OY
Y-tunnus 0115789-4

Vastaavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 118 896,67 199 416,72
Muut aineettomat hyödykkeet 57 691,67 176 588,34 76 370,79 275 787,51

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 163 756,24 100 806,00

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet 164 093,85 164 093,85

504 438,43 540 687,36

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Valmiit tuotteet ja tavarat 4 016,54 3 049,80

Saamiset
Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 83 654,73 102 408,71
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 678 652,37 1 335 903,56
Muut saamiset 32 159,29 35 029,02
Siirtosaamiset 77 871,87 872 338,26 69 772,25 1 543 113,54

Rahat ja pankkisaamiset 1 008 961,35 207 626,99
1 885 316,15 1 753 790,33

Vastaavaa yhteensä 2 389 754,58 2 294 477,69

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 67 275,17 67 275,17
Edellisten tilikausien voitto 1 409 637,79 1 219 044,26
Tilikauden tulos 181 590,10 1 658 503,06 197 093,53 1 483 412,96

TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero 39 278,65 12 117,74

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen

Saadut ennakot 51 400,98 107 248,81
Ostovelat 406 191,14 417 766,32
Muut velat 39 683,97 59 895,69
Siirtovelat 194 696,78 691 972,87 214 036,17 798 946,99

Vastattavaa yhteensä 2 389 754,58 2 294 477,69

31.12.2016

TASE

31.12.2015
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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 2016 Verotiedon liikevaihto oli 5,75 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 4,9 % lähinnä 
koulutustuottojen hyvän kehityksen ansiosta. 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 1.591.227,89
euroa, johon sisältyy tilikauden voitto 181 590,10 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vapaa oma pääoma käytetään seuraavasti:
- osinkona jaetaan 65 euroa/osake eli yhteensä 6.500,00 euroa
- jätetään omaan pääomaan 1.584.727,89 euroa
 1.591.227,89 euroa

Vuonna 2017 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 26.4.2016 valittiin hallituksen puheenjohtajaksi varatuomari Kirsti Auranen 
ja jäseniksi toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki, KHT Seppo Laine, toimitusjohtaja Teemu Lehtinen 
ja verojohtaja 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 2016
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Verotieto Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Verotieto Oy:n (y-tunnus 
0115789-4) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. Ti-
linpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean 
ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudel-
lisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen 
laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää laki-
sääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa nouda-
tettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilin-
tarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tar-
kemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen 

tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden 
Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, 
jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme 
täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset vel-
vollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet 
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen 
ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimi-
sesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien sään-
nösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hal-
litus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä 
valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen 
laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai vir-
heestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan 
velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja 
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soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toi-
minnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu 
toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan 
toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan 
purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realis-
tista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, 
onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai 
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa ti-
lintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuul-
linen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae 
siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän ti-
lintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuk-
sessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai 
virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden 
yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan ta-
loudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen 
perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuu-
luu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme am-
matillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

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

- Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta 
relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnitte-
lemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastus-
toimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pys-
tyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan 
tehokkuudesta.

- Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaat-
teiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpi-
dollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuulli-
suutta.

- Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimi-
tusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen 
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimam-
me tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, 
esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää 
olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta 
epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksem-
me on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy 

kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomio-
ta epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoi-
hin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, 
mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat 
tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankit-
tuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olo-
suhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatka-
maan toimintaansa.

- Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esi-
tettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, raken-
netta 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 
tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta 
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan luki-
en mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteelli-
suudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. 
Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen sisältyvän 
informaation. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata 
muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen si-
sältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydes-
sä ja tätä tehdessämme arvioida, onko toimintakertomukseen 
sisältyvä informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen 
tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen 
kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti vir-
heellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko 
toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien 
säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimin-
takertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen 
sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopää-
töksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä informaa-
tiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoita-
va tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen 
raportoitavaa.

Helsingissä 2. maaliskuuta 2017






