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Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalo-
uksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liiton 
tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, 
ja se neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä asi-
oissa.

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

Veronmaksajissa on 235 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 
191 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat 
edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Pitkän linjan vaikuttaja
Vuonna 1947 perustettu Veronmaksajat on pitkän linjan yh-
teiskunnallinen vaikuttaja. Järjestö osallistuu aktiivisesti 
verokeskusteluun ja tekee omia ehdotuksia verotuksen ja 
verotusjärjestelmän kehittämiseksi.

Veronmaksajat tuottaa asiantuntevaa taustatietoa päättäjille, 
tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle. Järjestö myös opastaa 
kaikkia kansalaisia verotuksen arjessa mm. veroilmoitusten 
jättöaikana.
 
Monipuolista palvelua
Veronmaksajat tarjoaa jäsenilleen monipuolista palvelua. 
Liiton 15 verojuristia antavat puhelimitse henkilökohtaista 
veroneuvontaa. Yritysjäsenet voivat esittää myös oman yri-
tyksensä verotusta koskevia kysymyksiä.

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

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

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

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

Liittokokous päättää
Liiton ylin päättävä elin on kerran vuodessa kokoontuva liit-
tokokous. Veronmaksajien toimintaa ohjaa ja valvoo valtuus-
kunta, johon kuuluvat liiton puheenjohtaja, varapuheenjoh-
taja sekä 45 jäsentä. Liiton toimintaa johtaa 12-jäseninen 
hallitus. Veromaksajien palveluksessa on 40 työntekijää.

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO

Tämän vuosikertomuksen sivuilla 
on haastateltu Veronmaksajain 
Keskusliiton jäseniä.
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Vuonna 2017 Suomessa elettiin työmarkkinoilla ja talouspo-
litiikassa suurten ratkaisujen toimeenpanon aikaa. Hallituk-
sen kilpailukykysopimuksen tueksi tarjoama reilu veropork-
kana ylläpiti palkansaajien ostovoimaa  äärimaltillisesta 
palkkalinjasta huolimatta. Samalla kuluttajien luottamus 
sekä oman että koko maan talouden kehitykseen oli huip-
putasolla.

Veronkevennys kantoi hyvää hedelmää. Se tuki yhä hauras-
ta kotimaista kulutuskysyntää. Tämä oli tärkeää, jotta ta-
louden kasvu ja työllisyyden paraneminen eivät olisi olleet 
liian yksipuolisesti pelkän viennin vedon varassa. Talouteen 
aikaansaatiin myönteinen kierre, joka vahvisti myös julkis-
ta taloutta. Valtion budjetin alijäämä oli edelleen suuri, 
mutta pienenemään päin.

Yksi tärkeä taustatekijä toteutuneeseen myönteiseen ta-
louskäänteeseen oli vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen 
toteutettu veropoliittinen suunnanmuutos. Julkista talout-
ta yritettiin koko edellisen vaalikauden ajan sitkeästi so-
peuttaa 50/50 –periaatteella, jossa peräti puolet valtionta-
louden sopeutuksesta oli veronkiristyksiä. Verotusta 
kiristettiin neljän vuoden aikana yhteensä noin neljällä 
miljardilla eurolla, kun mukaan luetaan myös kuntien verot 
sekä sosiaalivakuutusmaksut.

Veropoliittinen täyskäännös siis tarvittiin ja tällä vaalikau-
della se on viimein saatu. Vuonna 2017 kokonaisveroaste 
aleni 0,7 prosenttiyksiköllä 43,4 prosenttiin suhteessa brut-
tokansantuotteeseen. Veroaste aleni ensimmäistä kertaa 
vuoden 2010 jälkeen. Tämä oli tärkeä käänne myös verotuk-
sen ja talouden tulevien näkymien kannalta. Kestävän kään-
teen aikaansaamisessa on päästy hyvään alkuun, mikäli 
konsensus saavutetaan siitä, että jatkossakaan verotuksen 
kokonaistasoa ei enää ainakaan nosteta ja ansiotulojen ve-
rotusta kevennetään.

Sosiaaliturvan sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenne-
uudistuksilla on erityisen suuri merkitys tulevaisuuden kas-
vunäkymien ja julkisen talouden kestävyyden kannalta. Tältä 

Veroasteen laskun ja talouskasvun vuosi
osin vuosi 2017 tuotti kuitenkin vielä enemmän kysymysmerk-
kejä kuin vastauksia. Suomella on varsin hyvät edellytykset 
menestyä teknologiamurroksen pyörteissä ja ikääntyvän vä-
estön hoivapaineissa. Kykyä uudistaa sosiaaliturvaa ja palve-
lurakenteita kuitenkin tarvitaan. Tässä riittää työsarkaa paitsi 
nykyiselle myös parille seuraavallekin hallitukselle.

Veronmaksajain Keskusliiton edunvalvonnalle ja monipuo-
liselle palvelutoiminnalle verotuksen muutokset ja talouden 
käänteet merkitsivät tiivistä toiminnan aikaa. Jäsenille kuu-
kausittain postitettava Taloustaito-lehti antoi ajankohtaista 
hyötytietoa niin verotuksesta kuin yksityistaloudestakin. 
Jäsenten omissa veropulmissa auttoi puhelimitse tarjottava 
liiton verojuristien henkilökohtainen veroneuvonta. Verkko-
palvelu veronmaksajat.fi kasvatti edelleen suosiotaan sekä 
jäsenistön että muun yleisön keskuudessa.

Liiton jäsenmäärä kasvoi vahvasti, toimintavuoden aikana 
tapahtunut nettolisäys oli 5 425 jäsentä. Vuoden 2017 päät-
tyessä jäseniä oli yhteensä 234 727. Kasvavan jäsenistön li-
sääntyviin tiedontarpeisiin vastaaminen on liitolle mittava 
myönteinen haaste.

Teemu Lehtinen
Toimitusjohtaja
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TALOUDELLINEN JA VEROPOLIITTINEN 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Talouskasvu kiihtyi ja finanssikriisiä edeltänyt tuotannon taso lähes saavutettiin 

SUOMEN KANSANTALOUS kasvoi kertomusvuonna yhä 
vahvemmin. Kaksi vuotta jatkuneen noususuhdanteen myö-
tä kansantalouden tuotanto saavutti lähes finanssikriisiä 
edeltävän huippuvuoden 2008 tason.

BRUTTOKANSANTUOTE kasvoi ennakkotietojen mukaan 
2,6 prosenttia vuonna 2017. Edellisvuonna investoinnit veti-
vät Suomen talouden kasvuun. Kertomusvuonna talouskas-
vu kiihtyi viennin kasvun nopeutuessa ja yksityisten inves-
tointien pysyessä vahvassa kasvussa. Myös yksityinen kulutus 
jatkoi vakaata kasvua.

TYÖLLISTEN määrä kasvoi kertomusvuonna 25 000 hen-
gellä, ja työllisyysaste nousi 68,7 prosentista 69,6 prosenttiin. 
Positiivinen työllisyyskehitys kiihtyi vuoden loppua kohti, ja 
kausitasoitettu työllisyysasteen trendi oli joulukuussa jo 70,7 
prosenttia. Työttömiä oli kertomusvuonna keskimäärin 
234 000 henkeä, mikä on 3 000 vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Työttömyysaste laski 0,2 prosenttiyksikköä 8,6 pro-
senttiin. 

INFLAATIO, eli kuluttajahintojen nousu, oli kertomusvuon-
na 0,7 prosenttia. Inflaatiota nosti ajoneuvoveron, savukkei-
den, sähkön ja vuokrien kallistuminen. Kuluttajahintojen 
nousua hillitsi asuntolainojen korkojen ja matkapuhelinten 
halpeneminen. Kulutusverotuksen muutokset korottivat 
yleistä hintatasoa alle 0,1 prosenttia. Palkansaajien ansiot 
kasvoivat kertomusvuonna ennakkotietojen mukaan 0,2 pro-
senttia. Ansioiden nousua painoi julkisella sektorilla kilpai-
lukykysopimukseen liittyvät lomarahojen leikkaukset. An-
siotaso alenikin kuntien ja valtion palkansaajilla noin 
prosentin. Yksityisellä sektorilla ansiotaso nousi 0,6 prosent-
tia edellisvuodesta. 

VEROTULOJA kertyi valtiolle, kunnille ja sosiaaliturvarahas-
toille 1,9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Valtion veroker-
tymä kasvoi 3,5 prosenttia. Verotus keveni ja kokonaisvero-
aste aleni 0,7 prosenttiyksiköllä 43,4 prosenttiin suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Veroaste aleni ensimmäistä kertaa 
vuoden 2010 jälkeen. 2010-luvulla veroaste oli ehtinyt koho-
ta yli kolme prosenttiyksikköä kuudessa vuodessa. Julkisyh-
teisöt olivat yhdeksättä vuotta peräkkäin älijäämäisiä. Julkis-

yhteisöjen tasapaino kuitenkin koheni edellisvuodesta, 
alijäämän ollessa ennakkotietojen mukaan 0,6 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen. Julkisyhteisöjen velka 
suhteessa bruttokansantuotteeseen jatkoi vuonna 2016 alka-
neella alenevalla uralla.

Kuntien tilikauden tulos koheni ja 
lainakannan kasvu hidastui  

KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN vuoden 2017 tilikauden 
tulos oli ennakkotietojen mukaan 1,18 miljardia euroa ylijää-
mäinen. Kuntakohtaiset erot olivat kuitenkin suuria, ja tili-
kauden tulos oli negatiivinen 60 kunnassa. Toimintatuotot 
ja kulut alenivat edellisvuodesta noin prosentin. Kuntien 
omat verotulot kasvoivat kaksi prosenttia, mutta niiden saa-
mat valtionosuudet alenivat yli kolme prosenttia. Lainakan-
nan kasvu hidastui prosenttiin ja bruttoinvestoinnit nousivat 
kolme prosenttia.

Kuntien veroprosentit nousivat kertomusvuonna maltillisesti. 
Keskimääräinen kunnallisveroprosentti kohosi 0,05 prosent-
tiyksikköä 19,90 prosenttiin, kun 47 kuntaa korotti veropro-
senttiaan. Neljätoista kuntaa laski kunnallisveroprosenttiaan.  
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Palkansaajan tuloveroprosentit 1991 - 2017
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Kunnallisveron tuotto pysyi suunnilleen edellisvuoden tasol-
la, mutta kiinteistöveron tuotto kasvoi yli kuusi prosenttia ja 
yhteisöveron yli 20 prosenttia.

Vuosikymmenen ensimmäinen yleinen 
tuloverokevennys tuki kilpailukykysopimusta 

PALKANSAAJIEN TULOVEROTUS keveni ensimmäistä ker-
taa kuluvalla vuosikymmenellä kaikilla tulotasoilla, kun hal-
litus kevensi tuloverotusta työmarkkinajärjestöjen sopiman 
kilpailukykysopimuksen tukemiseksi. Kilpailukykysopimus 
leikkasi työvoimakustannuksia, kun työnantajien maksu-
osuuksia työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista ja saira-
usvakuutusmaksusta alennettiin ja palkansaajan maksuja 
vastaavasti nostettiin. Vaikka palkansaajan työeläke- ja työt-
tömyysvakuutusmaksut sekä sairausvakuutuksen päiväraha-
maksu nousivat, sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun 
alenemisen ja hallituksen tuloveronkevennysten myötä palk-
kaverotus kokonaisuudessaan keveni noin 0,6 prosenttiyk-
siköllä.

ELÄKETULON VEROTUS keveni hieman tulotasosta riip-
puen, kun eläketulovähennyksiin ja eläketulon lisäveroon 
tehtiin verotusta keventäviä lakimuutoksia. Toisaalta kan-
saneläkkeen leikkaus pienensi eläketulovähennyksiä, mikä 
söi osaltaan kevennysten vaikutusta. 

YRITTÄJÄVÄHENNYS otettiin käyttöön. Yrittäjävähennyk-
senä elinkeinotoiminnan ja maatalouden veronalaisesta tu-
loksesta vähennetään verotuksessa viisi prosenttia, kun tulos 
verotetaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän tulona. 

KOTITALOUSVÄHENNYSTÄ kasvatettiin korvausastetta 
korottamalla 45 prosentista 50 prosenttiin yritykseltä tai 
yrittäjältä ostettavasta työstä ja 15 prosentista 20 prosenttiin 
maksetusta palkasta.

PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUS keveni, kun veroasteikkojen 
kaikkia prosentteja alennettiin. Ylin veroprosentti laski en-
simmäisessä veroluokassa lahjaverotuksessa 20 %:sta 17 %:iin 
ja perintöverotuksessa 19 %:iin. Lahjaverotuksessa pienin 
verotettava määrä nousi 4 000 eurosta 5 000 euroon. Lisäk-
si puoliso- ja alaikäisyysvähennyksiä korotetiin.

KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN lakisääteisiä ala- ja ylä-
rajoja korotettiin, mikä pakotti 125 kuntaa kiristämään kiin-
teistöverotusta.

VÄLILLISEN VEROTUKSEN osalta tupakan, bensiinin ja 
dieselin sekä lämmitys- ja työkonepolttoaineiden valmiste-
veroja korotettiin. Autoveron portaittainen kevennys jatkui 
ja myös ajoneuvoveroa nostettiin toista vuotta perättäin. 
Makeisvero lakkautettiin.

Lähteet: Alko, Enrgiavirasto, Tilastokeskus, Öljy- ja biopolttoaineala ry
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Verotietoa-sarja 2017  

Palkansaajaperheen kuntaveroissa suuret erot  

Vuonna 2017 tuloverotus oli Suomen kunnista kireintä Jämi-
järvellä. Siellä kahden keskituloisen palkansaajan esimerkki-
perhe maksoi 4 525 euroa enemmän tuloveroja kuin Kauni-
aisissa, joka oli puolestaan Manner-Suomen lievin verottaja. 
Maakuntakeskusten korkeimpia kunnallisia veroja maksettiin 
Kokkolassa, jossa keskituloisen palkansaajaperheen maksa-
mien tulo- ja kiinteistöverojen ero Helsinkiin verrattuna oli 
2 697 euroa. Helsingissä verotus oli maakuntakeskusten ke-
veintä. 

Leena Savolainen: Kuntien verot 2017 – missä maksat 
eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, 
niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla.

Kolmannes veroista kulutusveroja 

Suomen kulutusverotuotot ovat kasvaneet viime vuosina 
maltillisesti. Suomen arvonlisäverokannat ovat säilyneet en-
nallaan vuodesta 2013, mutta joidenkin valmisteverojen ve-
rotasoja on nostettu. Esimerkiksi tupakka-askin hinnasta 
verojen osuus on jo 87 prosenttia. Kulutusveroilla kerättiin 
vuonna 2016 noin 31 miljardia euroa. Suomen kulutusvero-
tuksessa on tapahtunut merkittävä muutos autoilun verora-
kenteessa. Vuonna 2015 ajoneuvoveron tuotto ylitti autove-
ron tuoton ensimmäistä kertaa historiassa ja ero kasvaa. Tämä 
kertoo osaltaan autoilun verotuksen painopisteen siirtymi-
sestä auton hankinnasta käytön aikaiseen verotukseen. Ku-
lutusveroista tupakka- ja ajoneuvovero ovat kiristyneet sel-
vimmin tällä vaalikaudella.

Janne Kalluinen: Kulutusverotuksen 
trendit meillä ja muualla.

Suomen palkkaverotus kansainvälisesti
vertailtuna hyvin progressiivista 

Pienten palkkojen verotus on Suomessa eurooppalaista kes-
kitasoa, mutta tulojen noustessa verotus muuttuu kireäm-
mäksi. Esimerkiksi suomalaista keskipalkkaa eli 42 500 euroa 
vuodessa ansaitsevan veroprosentti on 2,2 prosenttiyksikköä 
korkeampi kuin Euroopan vertailumaissa keskimäärin. Ve-
rotus iskee ankarasti palkansaajan uralla etenemisen ja lisä-
ansioiden kannustimiin. Keskituloisen palkansaajan sadan 

euron palkankorotuksesta 47 euroa menee veroihin. Margi-
naaliveroprosentti on Suomessa 42 500 euron palkkatasolla 
Pohjoismaiden korkein ja siten vähiten kannustava. Vertailun 
suurituloisinta, 138 000 euroa vuodessa ansaitsevaa palkan-
saajaa verotetaan Suomessa peräti seitsemän prosenttiyksik-
köä ankarammin kuin muissa Euroopan vertailumaissa kes-
kimäärin. Suurituloisen veroprosentti on kolmanneksi 
korkein Belgian, Italian ja Ruotsin jälkeen.

Mikael Kirkko-Jaakkola: Kansainvälinen
palkkaverovertailu 2017.

Tammikuu 2017

Kuntien verot 2017
-missä maksat eniten?
Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, 

niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla

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

Verotietoa  ●77

1.6.2017

Kulutusverotuksen
trendit meillä

ja muualla
Ja n n e  Ka l l u i n e n

12.12.2017

Kansainvälinen
palkkaverovertailu

2017
M i k a e l  K i rk ko - Ja a k ko l a
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EDUNVALVONNASSA EDISTYSTÄ 
PITKÄAIKAISISSA TAVOITTEISSA

EDUNVALVONNASSA ajettiin vuonna 2017 liiton pitkäai-
kaisia tavoitteita muun muassa kiinteistöverotuksesta ja 
päivähoitomaksuista päätettäessä. Liiton tärkeänä tehtävänä 
oli myös torjua ansiotulojen verotuksen kiristymistä tilan-
teessa, jossa palkansaajien sosiaalivakuutusmaksut olivat 
nousemassa kilpailukykysopimuksen seurauksena ja työ-
markkinoilla valmistauduttiin liittokierrokseen.

Helmikuussa toimitusjohtaja torjui valtiovarainministeriön 
yritysverotustyöryhmän esittämän osinkoverotuksen kiris-
tämisen todeten, että sijoituksia työllistävään yritystoimin-
taan on syytä kannustaa, eikä yritysten vahvojen taseiden 
merkitystä suhdannepuskurina pidä kevytmielisesti vähätel-
lä. Ehdotettu listaamattomien yhtiöiden jakamien osinkojen 
verotuksen selvä kiristäminen olisi siksi ollut askel väärään 
suuntaan. Yritysverotuksessa ja ansiotulojen verotuksessa 
työryhmän esitykset olivat sen sijaan linjakkaita ja kannatet-
tavia.

Huhtikuussa toimitusjohtaja piti hallituksen esittämää päi-
vähoitomaksujen alennusta positiivisena askeleena kannus-
tinloukkujen purkamisessa. Hallituksen päätös merkitsi 
edistymistä liiton pitkäaikaisessa tavoitteessa purkaa palve-
lumaksujen tuloharkintaa, joka tulee perusteettomana 
”triplaprogressiona” tulo- ja tarveharkintaisten tulonsiirtojen 
ja progressiivisen tuloverotuksen päälle. Varsinkin sisaruk-
sista menevän päivähoitomaksun alentaminen kaikilla tulo-
tasoilla oli hyvä askel, joka lievensi selvästi monilapsisissa 
perheissä tuloharkintaisista päivähoitomaksuista aiheutuvia 
ongelmia.

LIITTOKOKOUKSESSAAN 3. toukokuuta Veronmaksajain 
Keskusliitto piti toivottavana veromaltin yhdistymistä palk-
kamalttiin syksyn liittokierroksen lähestyessä. Ansiotulojen 
verotuksen keveneminen oli vuonna 2017 avain yksityisen 
kulutuskysynnän lievään kohenemiseen myös kilpailukyky-
sopimuksessa linjattujen hyvin maltillisten palkkaratkaisujen 
oloissa. Palkkojen ostovoiman supistuminen ei ollut uhannut 
talouden hyvää käännettä orastavan kasvun alkuun. Tuleval-
la liittokierroksella oli erityisen tärkeää ylläpitää palkansaa-
jien ostovoimaa ja haurasta kotimaista kysyntää myös laajas-
ti toivotun jatkuvan palkkamaltin oloissa. Hallituksen tuli 
omilla veroratkaisuillaan luoda turvalliset lähtökohdat syksyn 
työmarkkinoiden liittokierrokselle tilanteessa, jossa kilpai-

lukykysopimuksessa sovitut palkansaajien työttömyysvakuu-
tusmaksun ja työeläkemaksun korotukset uhkasivat asteittain 
kiristää palkansaajien verotusta lähivuosina. Hallitusohjel-
man mukaan kenenkään palkkaverotus ei kiristy ja liittoko-
kous korosti, että tästä hyvästä linjauksesta on syytä pitää 
tiukasti kiinni myös vaalikauden jälkipuoliskolla.

Liittokokouksen avatessaan liiton puheenjohtaja piti valtiova-
rainministeriön asettaman yritysverotustyöryhmän lopputu-
loksia yllätyksettöminä. Työryhmä ei esittänyt Suomen yritys-
verotukseen minkäänlaisia merkittäviä muutoksia. Varsinaisia 
yritysverotusta koskevia linjauksia enemmän julkisuudessa 
olivat olleet työryhmän listaamattomien yhtiöiden osinkove-
rotusta koskevat linjaukset, jotka käytännössä olisivat johta-
neet siihen, että osingot tulisivat jatkossa entistä laajemmin 
ansiotulona verotettaviksi. Tällaista osinkoverotuksen kiris-
tämistä oli aika yleisesti pidetty vääränsuuntaisena toimenpi-
teenä ja epäselväksi oli jäänyt myös se, miten uudistus paran-
taisi kilpailukykyä. Työryhmän keskipitkän aikavälin tavoite 
ansiotulojen rajaveroasteen rajaamisesta 50 prosenttiin tuskin 
etenee poliittisessa päätöksenteossa, mutta on kuitenkin hyvä, 
että ansiotulon verotuksen progressiivisuuden tasosta aiheu-
tuvaa epäkohtaa kuitenkin jaksetaan pitää esillä.

Kesäkuussa toimitusjohtaja katsoi, että Viron päättämät mit-
tavat alkoholiverojen korotukset voivat avata mahdollisuuden 
tarkistaa jonkin verran alkoholijuomien verotusta myös Suo-
messa, sillä on parempi verottaa haittoja kuin hyödyllisiä 
asioita, kuten työntekoa. Mikäli hallitus päättää korottaa 
hieman alkoholin verotusta, on sen samalla alennettava tun-
tuvasti ansiotulojen verotusta. Toimitusjohtaja totesi, että 
alkoholiverojen lievä korottaminen voi enimmilläänkin kat-
taa lähivuosina tarvittavista ansiotulojen verotuksen keven-
nyksistä vain varsin ohuen siivun.

Elokuussa toimitusjohtaja totesi valtiovarainministeriön 
budjettiehdotuksesta jääneen koko hallituksen budjettirii-
heen noin 400 miljoonan euron kevennystarpeen, jotta pal-
kansaajien verotusta seuraavana vuonna uhkaava kiristymi-
nen voidaan estää kaikilla tulotasoilla. Toimitusjohtaja 
odotti, että palkkaverotusta uhkaavat kiristykset puretaan 
kokonaan hallituksen budjettiriihessä elokuun lopulla, jotta 
saadaan turvallinen pohja syksyn liittokierrokselle työmark-
kinoilla. 
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Elokuussa toimitusjohtaja piti hallituksen päättämää 300 
miljoonan euron kevennyspakettia hyvänä ja tilanteeseen 
sopivana vastaantulona, joka purki pääosan palkkaverotus-
ta seuraavana vuonna uhanneista kiristyksistä. Solidaari-
suusveron alarajan pitäminen ennallaan puolestaan kiristi 
veroperusteita 30 miljoonaa euroa aiemmin päätettyyn ver-
rattuna, mutta ei kiristänyt verotusta kuluvaan vuoteen 
nähden. Lisäksi työttömyysvakuutusmaksun ennakoidun 
nousun loiveneminen vähensi kompensaatiotarvetta noin 
50 miljoonaa euroa. Toimitusjohtaja katsoi hallituksen osoit-
taneen budjettiriihessä hyvää veromalttia, mikä tuki sopi-
vasti tavoitetta palkkamaltin säilymisestä syksyn liittokier-
roksella.

Syyskuussa pääekonomisti kommentoi hallituksen aikomus-
ta korottaa kiinteistöveron alarajoja kertaamalla liiton pit-
käaikaisen näkemyksen, että kuntien tulisi voida päättää 
mahdollisimman itsenäisesti kiinteistöveron tasosta, sillä 
alarajojen nosto pakottaa kiinteistöveron korotuksiin myös 
sellaiset kunnat, joilla ei ole siihen tarvetta tai halua. Euro-
määräisesti peräti kaksi kolmasosaa kaavaillusta kiristykses-
tä olisi kohdistunut kahteen tällaiseen kuntaan eli Helsinkiin 
ja Espooseen. Hallitus päätti lopulta lokakuussa peruuttaa 
esityksensä.

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITON VALTUUSKUNTA 
totesi kannanotossaan 27. marraskuuta että hallituksen pää-
tös peruuttaa vuosille 2018 ja 2019 esitetty kohtuuton kiin-
teistöverojen pakkokiristys oli ainoa oikea ratkaisu. Tämän 
linjanmuutoksen on myös kaikki syy olla pysyvä eli uusia 
kiinteistöveroprosenttien pakkokiristyksiä ei tule toimeen-
panna myöskään jatkossa. Erityisen tärkeää on, ettei kuntia 
pakoteta vastentahtoisiin veronkiristyksiin tilanteessa, jos-
sa niillä ei ole korotuksiin sen paremmin tarvetta kuin ha-
luakaan. Alarajojen korottaminen on ollut tarpeetonta kun-
tien holhoamista, sillä kaikilla kunnilla on aina mahdollisuus 
halutessaan omin päätöksin nostaa kiinteistöveroprosent-
tinsa lain sallimiin ylärajoihin asti. Valtuuskunta muistutti, 
että korkeaksi viritetty kiinteistövero johtaa helposti koh-
tuuttomiin tilanteisiin, sillä kiinteistövero kohdistuu katta-
vasti asumiseen, minkä lisäksi kiinteistöjen verotusarvot 
määräytyvät usein karkein perustein. Kiinteistöjen arvoja 
koskevien tietojen päivittyminen uhkaa myös jatkossa kiris-
tää verotusta huomattavasti ja ennakoimattomasti monilla 
alueilla. Kunnat päättävät vapaasti ansiotuloihin kohdistu-
van kunnallisveron tasosta. Kiinteistöverosta kunnat sen 
sijaan päättävät vain lain sallimien rajojen sisällä. Myös 
kiinteistövero on kunnallinen vero, joka tulee periaatteessa 
jättää mahdollisimman vapaasti kuntien itsensä päätettä-
väksi niiden omista paikallisista tarpeista lähtien.

Asiantuntija-asema vakuutti
Jorma Peussa, Helsinki 
”Ensimmäinen jäsenkortti, joka minulla on tallessa, on markka-
ajalta eli vuodelta 2000.

Ennen jäseneksi liittymistä seurailin pitkään järjestöä ja 
hämmästelin sen eturivin asiantuntija-asemaa. Aina kun jokin 
verotuksen kehityshanke käynnistettiin, Veronmaksajilta kysyt-
tiin siitä mielipidettä. 

Työssäni erikoisasiantuntijana pohdin palkansaajan käteen 
jääviin tuloihin vaikuttavia tekijöitä. Verotus on yksi tärkeim-
mistä muuttujista. Veronmaksajien ekonomistit tuottavat pal-
jon julkaisuja, josta saan aineksia laskelmiini. Tilaan vuosittain 
itselleni myös taskuun sopivan Veroavain-oppaan.

Kun isästäni jätti aika, tilasin Veronmaksajien juristilta perun-
kirjoituksen toimeksiantona. Erityisen arvokkaita olivat veroju-
ristin hyvät neuvot, joita hän antoi ”kaupan päälle” kuolinpe-
sän hoitamisesta perunkirjoituksen jälkeen.”

Konkari verestää tietojaan koulutuksissa
Ilkka Vairimaa, Hyvinkää
”Osallistuin viime syksynä Veronmaksajien järjestämälle Yri-
tys- ja omistusjärjestelyt osakeyhtiössä -kurssille Helsingissä. 
Käyn mielelläni koulutustilaisuuksissa, sillä niissä kiireinen 
yrittäjä pystyy keskittymään olennaiseen. Yritykseni Tili ja kon-
sultointi Ilkka Vairimaa Oy toimii Hyvinkäällä.

Meille tilintarkastusalan ammattilaisille järjestetään paljon 
erilaisia omaan alaan liittyviä koulutustilaisuuksia. Veronmak-
sajien koulutukset ovat mukava lisä, sillä niihin liittyy aina 
myös verotusnäkökulma. Keväällä ohjelmassani on Kiinteistö-
jen arvonlisäveropäivä. 

Yritykseni liittyi Veronmaksajain Keskusliiton jäseneksi syksyl-
lä 1995. On mukavaa osallistua järjestön toimintaan. Toimin tällä 
hetkellä Keski-Uudenmaan paikallisyhdistyksen varapuheenjoh-
tajana. Olen myös Veronmaksajien valtuuskunnan jäsen.”
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TYÖRYHMÄT JA LAUSUNNOT

Johtava verojuristi Juha Koponen on ollut mukana 
Yhdistysten verofoorumissa.

Lakiasiain johtaja Vesa Korpela on ollut jäsenenä eri 
sijoitusmuotojen verokohtelua arvioivassa 
valtiovarainministeriön työryhmässä.

Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen on ollut jäsenenä 
valtioneuvoston asettaman perusturvan ja toimeliaisuuden 
kokonaisuudistusta valmistelevan Toimi-hankkeen 
parlamentaarisessa seurantaryhmässä. 

Vuoden 2017 aikana liitto on antanut 
Verohallinnolle lausuntoja: 

 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”saamisten  
 arvonalenemisten vähennyskelpoisuus elinkeinotulon   
 verotuksessa”
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”lunastus-
 toimituksissa ja niihin rinnastettavissa tilanteissa saatujen  
 korvausten verotus”
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi”
 matkakustannusten korvaukset verotuksessa”
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi 
 ”varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohje”
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi 
 ”verotuksen maakohtainen raportointi”
 Kommentti koskien Verohallinnon ohjetta verovapaista   
 henkilökuntaeduista
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi 
 ”osakeyhtiön purkautuminen verotuksessa”
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi 
 ”kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus”
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Euroopan  
 unionin asetus 282/2011 yhdenmukaistaa arvonlisävero-
 direktiivin tulkintaa”
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi 
 ”luopumiset perintö- ja lahjaverotuksessa”
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeiksi ”yrityksen  
 sukupolvenvaihdos verotuksessa” ja ”sukupolvenvaihdos  
 perintötilanteessa”
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi 
 ”kuvataiteilijan arvonlisäverotuksesta”
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”metsä-
 talouden pääomatulojen hankinnassa käytettävien koneiden  

 hankintamenon vähentäminen”
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi 
 ”osuuskunnan ja sen jäsenen verotuksesta”
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi 
 ”siirtohinnoittelun dokumentointi”
 Lausunto luonnoksista veroilmoituslomakkeiksi
 Lausuntopyyntö 30.6.2017 Verohallinnon 
 päätösten luonnoksista
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi 
 ”työnantajan ottamat vapaaehtoiset eläkevakuutukset”
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”kuolinpesien  
 luovutusvoitot ja -tappiot verotuksessa”
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon kannanotoksi   
 laskutuspalveluyritysten maksamiin matkakustannusten   
 korvauksiin ennakkoperinnässä ja tuloverotuksessa
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi 
 rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
 Lausunto vuonna 2018 ennakkoperinnässä käytettävistä   
 tuloista ja vähennyksistä
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi 
 henkilökuntaedut verotuksessa
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi 
 ”metsälahjavähennys”
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi 
 ”perustajaurakointiliiketoiminta verotuksessa”
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi 
 ”Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa”
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi 
 matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2017 
 toimitettavassa verotuksessa
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi 
 luontoisetujen laskentaperusteista vuodelle 2018
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Suomen 
 ja Yhdysvaltain välisten verotustietojen vaihtoa koskevan  
 Fatca-sopimuksen soveltamiseksi”
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi 
 yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi 
 ”ns. Dac2-direktiivin voimaanpanolain sekä verotus-
 menettelylain 17 b, c ja d §:n soveltamiseksi ”
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi 
 ”perhehoitajan verotus”
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon verovuoden 2017   
 verotusta koskevaksi yhtenäistämisohjeeksi
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi 
 veroilmoituksessa annettavista tiedoista
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 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi 
 ”pienpanimoalennus Suomessa”
 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”laskutus-
 palveluyritysten ja niiden käyttäjien verotuskysymyksiä”

Vuoden 2017 aikana liiton edustaja on ollut 
eduskunnan valtiovarainvaliokunnan 
verojaoston kuultavana:  
 
 Lausunto hallituksen esityksestä maakuntien perustamista 
 ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta   
 koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itse
 hallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen  
 antamiseksi
 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kiinteistöverolain 
 14 §:n muuttamisesta
 Lausunto ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi koskien 
 rajat ylittävien järjestelyiden ilmoittamista (u 43/2017 vp)
 Lausunto hallituksen esityksestä tupakkaverolain 
 muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi varainsiirto-
 verolain 4 ja 15 §:n muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi yleisradioverosta   
 annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi arvonlisäverolain 
 30 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
 annetun lain 32 i §:n muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kiinteistöverolain   
 muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi vuoden 2018   
 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi   
 nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön 
 ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien  
 liitteiden muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi tulotietojärjestelmästä  
 ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (he 134/2017)
 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi   
 nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja  
 eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien  
 liitteiden muuttamisesta (he 138/2017)
 Lausunto hallituksen esityksestä veronkannon, verotuksen  
 toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista  
 koskevaksi lainsäädännöksi (he 97/2017)

Vuoden 2017 aikana liitto on antanut 
eduskunnan valtiovarainvaliokunnan 
verojaostolle kirjallisia lausuntoja: 
 
 Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komissi- 
 on tiedonannosta sekä ehdotuksista neuvoston direktiiviksi ja  
 asetuksiksi (lopullinen alv-järjestelmä)
 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi elinkeinotulon   
 verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n sekä arvonlisä-
 verolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi verotusmenettelystä  
 annetun lain ja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta  
 annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta 

Vuoden 2017 aikana liitto on antanut 
valtiovarainministeriölle lausuntoja: 
 
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi 
 kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja ajoneuvoverolain  
 muuttamisesta 
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi veneverolaiksi
 Lausunto Suomen alustavia varaumia ja valintoja kuvaavasta  
 muistiosta koskien OECD:n valmistelemaa monenkeskistä  
 yleissopimusta 
 Lausunto yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän raportista
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi veronkannon,  
 verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen  
 uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi   
 kiinteistöverolain 14 §:n muuttamisesta
 Lausunto talousarvioehdotuksen yhteydessä esiteltävistä  
 tuloverolain eräistä muutosehdotuksista
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi   
 arvonlisäverolain 30 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen   
 rahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi   
 tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi   
 varainsiirtoverolain 4 ja 15 §:n muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 tupakkaverolain muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi   
 verontilityslain muuttamisesta
 Lausunto ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi 
 koskien rajat ylittävien järjestelyiden ilmoittamista
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 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi   
 rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden 
 verottamisesta annetun lain, ennakkoperintälain 
 sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 
 annetun lain 9 §:n muuttamisesta
 Lausunto muistiosta yhteisöjen 
 tulolähdejaon poistamisesta 
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 laiksi autoverolain muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 kiinteistöverolain muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 laiksi  varainsiirtoverolain muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 laeiksi   verotusmenettelystä annetun lain ja 
 verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 
 annetun lain 18 ja 20 §:n  muuttamisesta
 Lausunto komission 4.10.2017 antamista 
 ehdotuksista  koskien yhtenäistä 
 arvonlisäveroaluetta

Vuoden 2017 aikana liitto on antanut 
sosiaali- ja terveysministeriölle 
lausunnon: 
 
 Lausunto STM Sote-uudistuksen valinnanvapaus-
 lainsäädännöstä

Vuoden 2017 aikana liitto on antanut 
liikenne- ja viestintäministeriölle 
lausunnon: 

 Sidosryhmäkuuleminen perusväylänpidosta, 
 korjausvelasta  ja rahoitusmalleista

Vuoden 2017 aikana liitto on antanut 
oikeusministeriölle lausunnon:

 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 
 oikeudenkäynnistä  hallintoasioissa ja eräiksi 
 siihen liittyviksi laeiksi

KOHDENNETTUA 
VEROTIETOA 
TARVITSEVILLE
VEROTUKSEN AJANKOHTAISTIEDOTE TaxFax ilmestyi 
64 kertaa. Tilaajien käytössä oli lisäksi taxfax.fi -verkkopal-
velu. TaxFax:in tilaajamäärä kasvoi ollen vuoden lopussa 
5 970  (+ 6 %).

Verouutiset ilmestyi vuoden 2017 aikana kymmenen kertaa. 
Lehti sisälsi tiiviissä muodossa asiantuntijatietoa verolain-
säädännön ja verotuksen muutoksista. Vuoden lopussa tila-
uksia oli 580 (-  6 %).

Vuoden aikana painettuja kirjoja myytiin yhteensä 1 528 kap-
paletta, e-kirjoja myytiin yhteensä 71 kappaletta. Suosituimpia 
olivat Juha Koposen Kuolinpesän osakkaan opas ja Tuomo 
Lindholmin Perintöverokirja. Lisäksi myytiin ajopäiväkirjoja 
ja Veroavain-vihkosta.

VEROUUTISET
29.9.2017   7/2017

Tässä numerossa

1. Oikeustapauskommentaari ........................ 2

2.  Oikeustapauksia ........................................... 4

3.  Hallituksen esityksiä .................................... 8

4.  Verohallinnon ohjeet .................................11

5.  Verouutiset ..................................................21

VEROUUTISET
31.3.2017   2/2017

Tässä numerossa

1. Oikeustapauskommentaari ........................ 2

2.  Oikeustapauksia ........................................... 5

3.  Verohallinnon ohjeet .................................11

4.  Verouutiset ..................................................25
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Jäsenet ovat voineet soittaa arkisin klo 9–14 neuvontanume-
roon 03010 5510. Numeroon soittajalta veloitetaan vain soit-
tajan oman puhelinsopimuksen mukainen perusmaksu kaik-
kialta Suomesta soitettaessa. 

Neuvontapalveluun soittaneiden asiakastyytyväisyyttä seu-
rataan haastattelemalla satunnaisesti valittuja palvelua käyt-
täneitä. Vuoden 2017 aikana tehdyissä haastatteluissa puhe-
linneuvonnan arvosanaksi annettiin keskimäärin 8,47 
asteikolla 4–10.

Veroneuvonnan kysyntä vaihtelee kuukausittain ja viikoittain. 
Suurimmillaan kysyntä on huhtikuun kahden viimeisen ja 
toukokuun kahden ensimmäisen viikon aikana, jolloin pal-
kansaajat ja eläkeläiset täydentävät esitäytettyä veroilmoi-
tusta. Toinen vilkas aika neuvonnassa on loka- ja marraskuun 
vaihteessa, jolloin verotus valmistuu.

Jäsenpuheluiden keskimääräinen mitattu jonotusaika oli 3 
minuuttia ja 26 sekuntia. Se oli lähes sama kuin edellisenä 
vuonna. Tavoitteeksi on asetettu enintään 5 minuutin jono-
tusaika.

Kaikkien veronmaksajien käytettävissä ovat olleet maksulli-
set verojuristipuhelin ja kirjanpitopuhelin. 

NEUVONTAAN OLTIIN TYYTYVÄISIÄ
Puhelinneuvojen lisäksi verojuristit ovat avustaneet jäseniä 
muillakin tavoilla. Henkilökohtaisesta veroneuvonnasta ja 
jäsenille tehdyistä toimeksiannoista on peritty kustannuksia 
vastaava korvaus. 

Kertomusvuoden aikana tilastoitiin neuvontakontakteja kaik-
kiaan 26 113 kappaletta. Niistä maksuttomia jäsenpuheluita 
oli 24 322 kappaletta ja maksullisia puheluita 1 233 kappalet-
ta. Toimeksiantoja tehtiin ja kirjallisia neuvoja annettiin 
vuoden aikana 549 jäsenelle.
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Vastattujen jäsenpuheluiden määrä kuukausittain

MAALISKUUN 14–15. järjestettiin kahdes-
kymmenes kaksipäiväinen Veronmaksajien 
Vero2017-tapahtuma Helsingin Katajanokal-
la Marina Congress Centerissä. Tapahtuman 
avaustilaisuudessa pääministeri Juha Sipilä 
tarkasteli lähivuosien talous- ja veropolitiikan 
näkymiä.

Tapahtumassa oli 5 100 kävijää ja 37 näytteil-
leasettajaa. Liiton verojuristien ja ekonomis-
tien seminaarit sekä näytteilleasettajien tie-
toiskut olivat edellisvuosien tapaan hyvin 
suosittuja. Tapahtuman toisen päivän iltana 
järjestettiin yhdessä Pörssisäätiön kanssa 
Pörssi-ilta.

VERO2017-TAPAHTUMA KIINNOSTI YLEISÖÄ
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Nettihaulla Veronmaksajiin
Anna-Maija ja Kari Silvast, Hollola

”Olemme hyvinvointi- ja moottoriurheilualan yrittäjiä, yrityk-
semme Pro Assistance Oy on toiminut vuodesta 1989. Anna-
Maija toimii hyvinvointiohjaajana ja Kari teknisenä neuvonan-
tajana moottoriurheilun alalla sekä myös opastaa urheilijoita 
hyvän ravitsemuksen tielle. Moottoriurheilun konsultointia ja 
testausta tehdään useammassa maassa. 

Veronmaksajien jäseniä olemme olleet nelisen vuotta. Jäse-
neksi liittyminen lähti asiasta, joka meillä tuli perhepiirissä vas-
taan perintöverotuksen yhteydessä. Haimme ensin tietoa ne-
tistä ja sieltä ponnahti esiin Veronmaksajien laatima artikkeli 
etsimästämme aiheesta. 

Siinä yhteydessä huomasimme, että Veronmaksajien jä-
senet saavat ilmaista puhelinneuvontaa. Ajattelimme, että jär-
jestöön kannattaa liittyä jäseneksi. Myöhemmin huomasimme, 
että vaikka jokin asia ei olisi juuri sillä hetkellä ajankohtainen, 
on hyödyksi tietää verotuksesta enemmän. 

Olemme käyttäneet jäsenpalveluja, käyneet luennoilla ja 
saaneet neuvontaa. Tällä hetkellä meitä kiinnostavat kaikki 

VERKKOPALVELUSTA HAETTIIN HYÖTYTIETOA

VERONMAKSAJIEN verkkopalvelussa veronmaksajat.fi ja 
sen sisarsivustolla taloustaito.fi vieraili toimintavuonna noin 
2,7 miljoonaa yksilöityä kävijää, jotka katselivat yhteensä noin 
7,3 miljoonaa sivua. Kävijöiden määrä kasvoi 19 prosenttia 
edellisvuodesta.
 
Erityisen paljon palvelussa oli kävijöitä veroilmoituksen pa-
lautusaikana sekä alku- ja loppuvuodesta. Kävijöitä kiinnos-
tivat runsaasti muun muassa päivärahat, kilometrikorvaukset, 
kotitalousvähennys sekä autoilun verotus.

Verkkopalvelun jäsenosiot olivat liiton jäsenten hyödynnet-
tävissä, ja vuoden 2017 lopussa niiden käyttäjäksi oli rekis-
teröitynyt 60 700 jäsentä. Verkkopalveluun kirjautumalla 
jäsenet saavat muun muassa verotuksen eri osa-alueita kä-
sittelevää syventävää tietoa sekä Taloustaidon Bonus-digi-
lehden ja sähköisen arkiston. Verkkopalvelun kautta Veron-
maksajiin liittyi vuoden aikana 3 237 uutta jäsentä.

VEROVIIKKO-UUTISKIRJEELLÄ oli vuoden 2017 lopussa 
36 500 tilaajaa eli 2 500 tilaajaa enemmän kuin vuotta aiem-
min. Vuoden aikana ilmestyi yhteensä 84 Veroviikkoa, ja nii-
den suosituinta sisältöä olivat aiempien vuosien tapaan Ve-
ronmaksajien asiantuntijoiden laatimat verojuristivastaukset.

Vuonna 2017 eri tiedotusvälineille toimitettiin yhteensä 70 
lehdistötiedotetta. Tiedotteet käsittelivät liiton kannanotto-
ja, tutkimuksia sekä tapahtumia.  

Liiton ympäri Suomea järjestämistä veroilloista lähetettiin 
paikallislehdille ja -radioille ennakkotieto, jossa kerrottiin 
illan sisällöstä sekä toivotettiin toimituksen edustaja terve-
tulleeksi tilaisuuteen. Lisäksi tiedotusvälineille lähetettiin 
liiton asiantuntijan veroiltaesitystä käsitellyt perinteinen 
lehdistötiedote.

perintöasiat sekä sijoitusasuntoihin ja osakesijoittamisen ve-
rotukseen liittyvät asiat. 

Olemme yksityisjäseniä. Työssämme emme ole tarvinneet 
Veronmaksajien apua.

Taloustaito-lehti on ollut jäsenyydessä meille pääasiallinen 
tietokanava. Lehdestä löytyy vinkkejä ja aina jokin juttu tulee 
luettua tarkemmin. Olemme saaneet jäsenyydestä sitä, mitä 
olemme tulleet hakemaankin.”
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TALOUSTAITO-lehden yleisö pysyi korkealla tasolla, joskin 
lukijamäärä aleni hieman Kansallisessa mediatutkimuksessa 
(KMT 2017). Lehti oli luettavissa painettuna sekä näköisleh-
tenä verkossa. Verkossa ilmestyvä Taloustaito Bonus laajen-
si tarjontaa jäsenille ja toi siihen uusia sisältömuotoja.

Taloustaito-lehti ilmestyi vuoden aikana 12 kertaa. Tarkastet-
tu vuoden keskimääräinen nettolevikki oli 238 590 ( + 2 %) 
kappaletta. Painetun lehden lukijamäärä oli KMT:n mukaan 428 
000 ( - 6 %).

Kaikille liiton yritysjäsenille lähetettiin helmikuussa Yrityk-
sen verotietopaketti -kirja Taloustaito-lehden liitteenä. Li-
säksi Taloustaidossa ja Taloustaito Bonuksessa lisättiin yri-
tysverotukseen liittyvän aineiston määrää.

Veronmaksajat.fi -verkkopalvelun yhteydessä toimivan ta-
loustaito.fi -sivuston kävijämäärät kasvoivat vahvasti. Yksi-
löityjä kävijöitä oli vuoden aikana 943 000 (+ 19 %) ja sivun 
katseluita reilut kaksi miljoonaa (+ 7 %). Verkkopalvelun 
suositussa blogiosastossa oli vuoden päättyessä noin 50 kir-
joittajaa eri yhteisöistä.

TALOUSTAIDON LEVIKKI KASVUSSA

Verkossa ilmestyvästä Taloustaito Bonuksesta julkaistiin 
vuoden aikana 12 numeroa. Taloustaito Bonus on Veronmak-
sajien jäsenetu, jota pääsee lukemaan rekisteröitymällä Ve-
ronmaksajien verkkopalvelun käyttäjäksi. 

Verkkopalveluun kirjautuneet jäsenet saivat tiedon uuden 
Bonuksen ilmestymisestä sähköpostitse. Vuonna 2017 Ta-
loustaito Bonuksen heräteviestejä lähetettiin keskimäärin 
59 731 (+ 13 %) jäsenelle. Keskimäärin 7 765 eri lukijaa siirtyi 
viesteistä lukemaan Bonusta.

Taloustaidon Facebook-sivulla oli vuoden 2017 päättyessä            
4 136 (+14 %) seuraajaa ja Twitter-tileillä 6 459 (+ 22 %) seu-
raajaa.

Toimituksen omassa työskentelyssä painotettiin monimedi-
allisuutta, jossa painettu lehti, uutiskirje, verkkopalvelut ja 
-julkaisut sekä sosiaalinen media nivoutuvat yhdeksi koko-
naisuudeksi.

Lehtien, taloustaito.fi -palvelun ja Veroviikko-kirjeen yhteen-
lasketut ilmoitustuotot laskivat hieman edellisvuoden tasosta.

Verovinkit hyötykäyttöön
Raimo Mäki-Opas, Hollola

”Helmikuun Taloustaito-lehden kannessa oli mielenkiintoinen 
otsikko: Testamentti – vältä perillisen painajainen. Riitojahan 
siitä yleensä syntyy kun rahaa jaetaan. Aihe sai minut osallistu-
maan myös kevään veroiltaan Lahdessa. Sainkin tietoja, joita 
minulla ei testamentin tekemisestä aiemmin ollut. 

Viimeksi esille tullut asia koski lesken asunnon myyntiä ja 
myyntivoiton verotusta. Verovapaus edellyttää kahden vuoden 
asumista ja omistusta. Tämä usein unohtuu ja verottaja korjaa 
potin.

Olen myös aikaisemmin käynyt parilla luennolla ja Taloustai-
to-lehti tietenkin tulee kotiin. Lehdestä katson ensin kuvat, se-
lailen sitä vähän kuin sarjakuvia ja luen ainakin otsikot. 

Tein työurani metalliteollisuudessa myynti- ja vientitehtävis-
sä, nyt olen eläkkeellä. Veronmaksajat löysin aikoinaan muis-
taakseni jostakin mainoksesta. Jäsen olen ollut nyt pari vuotta. 

Olen saanut jäsenenä hyviä vinkkejä, jotka ovat avartaneet 
asioita monesta kohdasta. Ohjeista ei välttämättä heti synny 

ratkaisua asiaan, mutta mieleen jää jotakin, jota voi hyödyntää 
ja selvittää myöhemmin tarkemmin. Viimeistään sitten kun asia 
on ajankohtainen. 

Pari kertaa olen soittanut neuvontaankin. Siellä ovat vastaa-
massa asiantuntijat, ja organisaatiosta saa kokonaisuudessa-
kin kuvan, että se on pätevä ja toimii uskottavasti.”
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Kertomusvuoden koulutukset käsittelivät kirjanpidon ja ve-
rotuksen eri aiheita. Koulutuksen organisointia kevennettiin 
ja koulutustarjontaa rajattiin syksyllä keskittymällä webinaa-
reihin sekä lähikoulutukseen. 

Matka- ja yhteistyöseminaarien järjestämisestä luovuttiin 
kertomusvuoden kuluessa. 

Luennoitsijoina ovat olleet pääasiassa liiton omat verojuris-
tit ja kirjanpidon asiantuntija. Myös ulkopuolisia asiantunti-
joita käytettiin.

Vuonna 2017 järjestettiin 37 (vuonna 2016: 46) koulutustilai-
suutta. Koulutukseen osallistui yhteensä 736 (vuonna 201: 
948) osanottajaa:

tammikuu
 Koeaika, sen jatkaminen ja työsopimuksen 
 purkaminen, webinaari

helmikuu
 Yritysjärjestelyjen verosuunnittelu, Helsinki

 Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen 
 ja päättäminen, webinaari

 Kiinteistön käsite muuttui 1.1.2017, webinaari

 Yhdistyksen verotus ja kirjanpito, Helsinki

maaliskuu
 Työlainsäädännön muutokset 2017, webinaari

 Työmatkat verotuksessa, webinaari

 Osingonjaon verosuunnittelu, webinaari
 Kansainvälisen arvonlisä-
 verotuksen tehopäivä, Helsinki

 Kiinteistöjen arvonlisäveropäivä, Helsinki

 Talviseminaari, Tahko

huhtikuu
 Verosuunnittelua vai veronkiertoa? Helsinki

 Yrityksen myynnin ja lopettamisen 
 verosuunnittelu, Helsinki

 Verosuunnitteluristeily 2017, 
 Silja Serenade, Helsinki–Tukholma–Helsinki

 Vuosilomapalkan askeminen, webinaari

 Osakeyhtiön varojenjaon verosuunnittelu, Helsinki

 Palkkaa vai työkorvausta? webinaari

 Yrityksen omistajan verosuunnittelu, Helsinki

toukokuu
 Kuolinpesän verosuunnittelu, Helsinki

 Edustusmenot verotuksessa, webinaari

 Arvonlisäverotuksen oikeustapauskatsaus, webinaari

 Euroseminaari 2017, Berliini, Saksa

 Yritysverotusta kirjanpitäjille, Helsinki

 Ostojen arvonlisäveropäivä kirjanpitäjille, Helsinki

syyskuu
 Yritys- ja omistusjärjestelyt osakeyhtiössä, Helsinki

 Ostojen arvonlisäveropäivä kirjanpitäjille, Helsinki

 Osingonjaon verosuunnittelu, webinaari

lokakuu
 Verovapaat päivärahat ja kilometrikorvaukset, webinaari

 Työmatkalla vai ei? webinaari

 Kiinteistöjen arvonlisäveropäivä, Helsinki

 Yritysverotuksen intensiivikurssi, Helsinki

 Ajankohtaista työlainsäädännössä, webinaari

 Irtautumisvaiheen varojenjaon verosuunnittelu, Helsinki

marraskuu
 Voitonjaon verosuunnittelu, Helsinki

 Yritysverotusta kirjanpitäjille, Helsinki

 Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä 
 kirjanpitäjille, Helsinki

joulukuu

  Kuolinpesän verosuunnittelu, Helsinki

VEROKOULUTUSTA AJANKOHTAISISTA AIHEISTA
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KANSAINVÄLISIÄ SUHTEITA HOIDETTIIN PERINTEISESTI
YHTEYKSIÄ MUIDEN maiden veronmaksajajärjestöihin 
jatkettiin toimintavuoden aikana perinteiseltä pohjalta. Poh-
joismainen veronmaksajakokous pidettiin 19.–20.6.2017 Tuk-
holmassa. Liiton toimistosta pohjoismaiseen kokoukseen 
osallistui kolme henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin muun 

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

Paikallisyhdistykset järjestivät vuoden aikana 65 veroillaksi 
kutsuttua neuvontatilaisuutta, joissa annettiin neuvoja hen-
kilöiden ja yritysten verotuksesta. Neuvontatilaisuuksien 
aiheina olivat erityisesti perintö- ja lahjaverosuunnittelu, 
kuolinpesän verosuunnittelu sekä myyntivoitot ja -tappiot 

verotuksessa. Yritysjäsenille tarkoitettujen yritysveroiltojen 
aiheina olivat ajankohtaiset yritysveroasiat. Veroiltoihin osal-
listui yhteensä 4 586 henkilöä. Useat veroilloista järjestettiin 
yritysten tiloissa ja tuella. Erityisesti tukeaan paikallisyhdis-
tysten toimintaan ovat antaneet eri pankkiryhmät, kuten 
OP-ryhmä, Säästöpankit ja LähiTapiola. Metsäverotusta kä-
sittelevät veroillat järjestettiin yhteistyössä paikallisen met-
sänhoitoyhdistyksen kanssa. Paikallisyhdistysten edustajat 
kokoontuivat Tallinnassa 22.–23.9.2017.

Paikallisyhdistykset ja niiden jäsenmäärät 31.12.2017:

Espoo .............................................................. 17385
Etelä-Kymenlaakso ........................................3096
Etelä-Pirkanmaa .............................................1900
Etelä-Pohjanmaa, itäinen ...............................1888
Etelä-Savo .........................................................4549
Helsinki ...........................................................28721
Imatran seutu ................................................. 1620
Itä-Savo  ...........................................................2990
Itä-Uusimaa .................................................... 4710
Joensuun seutu ............................................... 5948
Kainuu .............................................................. 2892
Kanta-Häme .....................................................7653
Keski-Pohjanmaa............................................ 2221
Keski-Suomi ...................................................10753
Keski-Uusimaa ................................................11543
Kouvola ............................................................. 3721
Kuopion seutu ................................................6063

Lappeenrannan seutu .....................................3246
Lappi ................................................................ 7203
Länsi-Uusimaa .................................................6573
Parkanon seutu ............................................... 1907
Pohjois-Pirkanmaa .......................................... 1613
Pohjois-Pohjanmaa ....................................... 13839
Porin seutu .......................................................5303
Päijät-Häme .................................................... 8578
Rauman seutu .................................................. 3371
Salon seutu ......................................................4709
Sastamalan seutu ............................................ 1991
Seinäjoen seutu ...............................................6393
Tampereen seutu ......................................... 16024
Vaasan seutu ....................................................4818
Vantaa ..............................................................9409
Varsinais-Suomi  .......................................... 16046
Ylä-Savo .......................................................... 2006

muassa veropolitiikan näkymiä Suomessa, Norjassa ja Ruot-
sissa sekä järjestöjen keskinäiseen yhteistyöhön liittyviä asi-
oita. Seminaariohjelmassa käsiteltiin muun muassa edunval-
vontaa, jäsenhankintaa, veroneuvontaa ja tiedotusta.



VERONMAKSAJAT 2017   19

Tietoa metsätilan verotuksesta
Raila Lindström, Lahti

”Olen ollut Veronmaksajien jäsen ainakin 20 vuotta. Olen tehnyt 
töitä monella alalla, viimeksi taloushallinnon tehtävissä. 

Kaikki verotukseen liittyvät asiat kiinnostavat. Kun veroilmoi-
tuksen teko on ajankohtainen, Taloustaito-lehdestä luen asiaa 
etenkin metsätilan verotuksesta. Lehti onkin jäsenpalveluista se, 
jota eniten käytän. Pidän lehteä todella hyvänä, siinä käsitellään 
monia asioita mukavalla tavalla, niin että niitä maalaisjärjelläkin 
ymmärtää. 

Veronmaksajien järjestämät tilaisuudet kiinnostavat minua 
myös. Niissä olen ollut useamman kerran. Tänä vuonna selailin 
Verotapahtuman ohjelmaa ja mietin, lähtisinkö sinne. Nyt eläk-
keelle jäätyäni minulla on mahdollisuus tehdä ilman aikatauluja 
mitä haluan.”

 

Jäsenyys sopii kirjanpidon ammattilaiselle
Tarja Hiitiö, Valkeakoski

”Olen toiminut Veronmaksajien Etelä-Pirkanmaan paikallisyhdis-
tyksen puheenjohtajana jo 20 vuotta. Työnantajani suositteli toi-
mintaa ja ehdotti, että ryhtyisin tuolloin perustetun paikallisyhdis-
tyksen puheenjohtajaksi. Sillä tiellä olen edelleen.

Liityin Veronmaksajien jäseneksi keväällä 1991, kun aloitin työt 
kirjanpitoalalla. Veronmaksajien verkkosivut ja Taloustaito-lehti 
ovat tärkeitä tietolähteitä tilitoimistoalalla työskenteleville. 

Perustin tilitoimistoyritykseni vuonna 2008. TiliPenningillä on 
toimistot Valkeakoskella ja Hyvinkäällä ja kahdeksan työntekijää. 
Jäsenyys tukee työtäni, suosittelen sitä aina uusille työntekijöilleni. 

Kuulun myös Veronmaksajien valtuuskuntaan. Lisäksi olen 
osallistunut Veronmaksajien vuosikokouksiin ja paikallisyhdistys-
ten tapaamisiin.”

Osakesijoittaminen innosti
Aune Lehtinen, Lahti
 ”Olen ollut Veronmaksajien jäsenenä kauan, en edes muista mistä 
vuodesta alkaen. Olin 1950-luvun lopulta  töissä Mallasjuomalla 
mainossihteerinä aina 1970-luvulle. 

Kun siirryin mieheni yritykseen hoitamaan kirjanpitoa ja laskutus-
ta, innostuin sijoittamisesta. Kävin usein Helsingissä järjestetyissä 
tilaisuuksissa ja Verotapahtumassa. Ne olivat mielenkiintoisia ja 
sain paljon tuttuja.

Siihen aikaan tein osakekauppoja ja kävin esimerkiksi Nokian, 
Orionin, Keskon ja UPM:n yhtiökokouksissa. Nyt kun ikää on tullut 
lisää, vauhti on hiljentynyt. Edelleen talous ja sijoittaminen kuiten-
kin kiinnostavat ja omistan vielä joitakin osakkeita. 

Taloustaito-lehti on minusta mielenkiintoinen. Aina veroilmoitus-
ta täyttäessä pidän lehden vero-ohjeet vieressä. Veroneuvontaan-
kin olen soittanut muutamia kertoja.”
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LIITON JÄSENMÄÄRÄ oli vuoden 2017 lopussa yhteen-
sä 234 727 jäsentä, joista henkilöjäseniä oli 190 713 (81 %) ja 
yritysjäseniä 44 014 (19 %). Vuoden aikana jäsenmäärä lisään-
tyi nettomääräisesti 5 425 jäsenellä. Henkilöjäsenten määrä 
kasvoi 5 719 jäsenellä, kun taas yritysjäsenten määrä aleni 294 
jäsenellä.

Pääosa uusista jäsenistä liittyi puhelinmarkkinoinnin ja suo-
ramarkkinoinnin kautta. Näiden kautta saatiin yhteensä            

23 044 uutta jäsentä. Toimistoon soittamalla, tapahtumien 
ja tilaisuuksien yhteydessä, verkon kautta sekä muulla tavoin 
liittyi yhteensä 4 216 uutta jäsentä.

Liiton yhteistyökumppanit tarjosivat tuotteisiinsa liittyviä 
jäsenetuja. Yhteistyötä tehtiin Alma Talentin, FokusMedian, 
Helsingin seudun kauppakamarin, If Vahinkovakuutusyhtiön, 
LähiTapiolan, Lämpöpuiston, Sanoma Media Finlandin, St1 
Energyn/Shell Cardin, Tallink Siljan ja Viking Linen kanssa.
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LIITON TALOUS oli vuonna 2017 edelleen vakaalla pohjalla. 
Tilikauden alijäämä koostui pääosin kertaluonteisen ”Puo-
lenpitoa” -kampanjan toteuttamisesta aiheutuneista kuluis-
ta, joita ei liiton toimintasuunnitelman mukaan suunniteltu 
katettavaksi osana vuosittaista juoksevaa taloudenpitoa. 
Jäsenmaksutuotot kasvoivat hieman. Jäsenhankintaan pa-
nostettiin selvästi edellisvuotta enemmän. Liiton tutkimus-
toiminta kohdistui toimintavuonna erityisesti verotuksen 
taloudellisten vaikutusten selvittämiseen.

Henkilöjäsenten jäsenmaksu vuonna 2017 oli 25 euroa ja liit-
tymismaksu 8 euroa. Kaksivuotiskaudeksi 2017–2018 liitty-
neiden jäsenmaksu oli 50 euroa ja liittymismaksu 6 euroa.  
Elinikäiseksi jäseneksi liittyvän jäsenmaksu oli 500 euroa ja 
liittymismaksu 8 euroa. 

TALOUS VAKAALLA POHJALLA

HALLINTO
Veronmaksajain Keskusliiton vuosikokous pidettiin 3.5.2017 
Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 
Vuosikokousesitelmän ”Sijoittajan ansat: askelmerkit tästä 
eteenpäin” piti Aalto-yliopiston professori Vesa Puttonen. 
Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Arto Ojala esitteli vaaliva-
liokunnan esitykset henkilövalinnoiksi. 

Liiton puheenjohtajaksi valittiin professori Seppo Penttilä ja 
varapuheenjohtajaksi professori Jaakko Ossa.

Erovuoroiset valtuuskunnan jäsenet pankkineuvoja Tiina 
Dufva, Maija-Liisa Heino, yrittäjä Tarja Hiitiö, Senior Vice 
President Risto Honkanen, asianajaja Olli Iirola, toiminnan-
johtaja Paavo Jussila, Pentti Kilpeläinen, hallintot. kand Juha-
Matti Luojus, aluejohtaja Hannu J. Mäkinen, KHT Juhani 
Selinheimo, agrologi Thomas Storgård, varatuomari Kirsi 
Särkilä, ICT-asiantuntija Kari Toivonen ja KHT Peter Volin 
valittiin uudelleen.

Uutena jäsenenä valtuuskuntaan valittiin toimitusjohtaja 
Sakari Joensuu.

Yritysjäsenten jäsenmaksut on porrastettu neljään maksu-
luokkaan henkilökunnan lukumäärän perusteella:

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

Uusien yritysjäsenten liittymismaksu oli 16 euroa.

Jo jäseninä oleville tarjottiin vuoden lopussa mahdollisuutta 
maksaa kahden vuoden jäsenmaksu 2017–2018 alennettuun 
48 euron hintaan. Tarjottua mahdollisuutta käytti 53 505 jä-
sentä.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet varatuomari Kirsti Auranen, 
KHT Seppo Laine ja toimitusjohtaja Risto Walden valittiin 
uudelleen kolmivuotiskaudelle 2017–2020.

Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin lääket. lis. Eeva Kuus-
koski.

Kesken hallituksen toimikauden jäsenyydestä eroa pyytäneen 
Olli Kosken tilalle valittiin jäljellä olevalle toimikaudelle 
2017–2018 pääekonomisti Ilkka Kaukoranta.

Tilintarkastajiksi vuodelle 2017 valittiin Petri Kettunen, KHT 
ja Markku Koskela, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin Aimo 
Enqvist, KHT ja Kai Salli, KHT.

Valtuuskunta kokoontui 27. marraskuuta 2017, jolloin se hy-
väksyi liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 
2018. Nordean maajohtaja Ari Kaperi piti kokousesitelmän 
aiheesta ”Ajankohtaista Nordeasta”. 
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Puheenjohtaja
varatuomari Kirsti Auranen 

Varapuheenjohtaja
verojohtaja Timo Sipilä

Muut jäsenet
yrittäjä Taija Härkki 
professori Marjaana Helminen 
ministeri Kalevi Kivistö (-3.5.2017)
pääekonomisti Ilkka Kaukoranta (3.5.2017-)
pääekonomisti Olli Koski (-3.5.2017)
lääket. lis. Eeva Kuuskoski (3.5.2017-)
KHT Seppo Laine
toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki
johtaja Jussi Mustonen
johtaja Seija Ilmakunnas
varatoimitusjohtaja Antti Neimala 
toimitusjohtaja Risto Walden 

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

Hallituksella oli vuoden aikana kuusi kokousta.

TILINTARKASTAJAT
Petri Kettunen, KHT
Markku Koskela, KHT

Varatilintarkastajat
Aimo Enqvist, KHT
Kai Salli, KHT

Valtuuskunnan ja liiton puheenjohtaja
professori Seppo Penttilä

Varapuheenjohtaja
professori Jarmo Leppiniemi (-3.5.2017)
Jaakko Ossa (3.5.2017-)

Valtuuskunnan muut jäsenet
pankkineuvoja Tiina Dufva, apulaisjohtaja Juhani Erkintalo, 
kunnanjohtaja Kaj Gustafsson, Maija-Liisa Heino, KHT Min-
na Herlevi, tilitoimistoyrittäjä Tarja Hiitiö, varatuomari Tom 
Hoffström, johtaja Risto Honkanen, opetusneuvos, KTM 
Jussi Hyvärinen, asianajaja Olli Iirola, toimitusjohtaja Eero 
Ipatti, toiminnanjohtaja Paavo Jussila, professori Janne Jär-
vinen, KTM Tuija Karppanen, ekonomi Pentti Kilpeläinen, 
tutkimuspäällikkö Matti Koivisto, toimitusjohtaja Kari Kyt-
tälä, VT, KTM Torsti Lakari, KHT Matti Leppänen, hallinto-
tieteiden kandidaatti Juha-Matti Luojus, asianajaja Esa Luo-
majoki, maanviljelijä Heikki Malinen, aluejohtaja Hannu J. 
Mäkinen, verotusneuvos Raimo Pallonen, KHT Pentti Pää-
järvi, varatuomari Tomi Rimpi, asianajaja Kai Rissanen, hall-
lintojohtaja Risto Rouhiainen, oikeustieteen kandidaatti Olli 
Saarinen, varatuomari Ari Salomaa, professori Pertti Sarko-
maa, KHT Juhani Selinheimo, kunnanjohtaja Toivo Seppälä, 
KHT Aimo Siitonen, OTK Katariina Sorvanto, agrologi Tho-
mas Storgård, varatuomari Kirsi Särkilä, fysioterapeutti 
Marja-Leena Taavila, toimitusjohtaja Tapani Tauriainen, 
ICT-asiantuntija Kari Toivonen, KHT Ilkka Vairimaa, toimi-
tusjohtaja Esko Viinikainen, KHT Peter Volin, pankinjohtaja 
Seppo Yli-Antola, toimitusjohtaja Sakari Joensuu (3.5.2017-).

VALTUUSKUNTA HALLITUS

VAALIVALIOKUNTA
Arto Ojala, puheenjohtaja
Anitta Siponen
Sinikka Turunen
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HENKILÖKUNTA

toimitusjohtaja Teemu Lehtinen
johdon assistentti Kirsi Haapala 

Tutkimus 
pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola 
ekonomisti Leena Savolainen (-31.1.2017)
ekonomisti Janne Kalluinen (13.2.2017-)

Viestintä  
viestintäjohtaja, päätoimittaja Antti Oksanen (1.6.2017-)
päätoimittaja Antti Marttinen (-30.9.2017)
viestintäpäällikkö Leena Kurkinen 
toimituspäällikkö Ulla Simola 
toimittaja Satu Alavalkama 
toimittaja Minna Petäinen 
toimittaja Riitta Rimmi
AD Tarja Halonen 

Lakiasiat 
lakiasiain johtaja Vesa Korpela 
johtava verojuristi Päivi Kaari
johtava verojuristi Juha Koponen
verojuristi Linda Arveli 
(12.9.2016- toimesta vapaana)
verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari
verojuristi Juha-Pekka Huovinen 
verojuristi Tero Hämeenaho 
verojuristi Tuomo Lindholm 
verojuristi Kati Malinen 
verojuristi Harri Rajala 
verojuristi Georg Rosbäck 
verojuristi Juha Salmikivi 
verojuristi Hanna Silander 
verojuristi Janne Sorsa 
verojuristi Johnny Örnberg
verojuristi Jonna Ijäs (1.3.2017-)
kirjanpidon asiantuntija Marjo Salin 
koulutuspäällikkö Ulla Rossi (-31.5.2017) 
osastosihteeri Marika Huotari 

viestintäjohtaja 
Antti Oksanen

lakiasiain johtaja 
Vesa Korpela

talousjohtaja 
Mari Jerkku

toimitusjohtaja
 Teemu Lehtinen

TUTKIMUS
pääekonomisti 
Mikael Kirkko-

Jaakkola

VIESTINTÄ

Taloustaito
veronmaksajat.fi

tiedotus

LAKIASIAT

veroneuvonta
lakiasiain palvelut

paikallisyhdistykset

TALOUS JA 
MARKKINOINTI

jäsenpalvelu
markkinointi

talous

Talous ja markkinointi 
talousjohtaja Mari Jerkku 
vaihteenhoitaja Mia Lehmuskoski
markkinointipäällikkö Seija Pohjantuuli 
markkinointisuunnittelija Riitta Hjelm 
jäsenpalvelupäällikkö Riitta Granlund (-3.9.2017)
jäsenpalveluvastaava Anne-Mari Puistola 
jäsenpalvelusihteeri Leena Lampinen 
jäsenpalvelusihteeri Karoliina Ritamaa 
jäsenpalvelusihteeri Jaana Lehtonen 
jäsenpalvelusihteeri Pia Valtonen
kirjanpitäjä Anne Holmalahti 
kirjanpitäjä Irma Järvenmäki

Veronmaksajain Keskusliiton ja Verotieto Oy:n henkilökunta 2017

Organisaatio 1.6.2017



24 

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.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

Tuotot
  Liiketoiminnan tuotot 2 211 141,18 2 430 952,73
Kulut
  Henkilöstökulut 3 099 289,01 3 018 421,17
  Poistot 389 440,07 376 898,72
  Muut kulut 5 699 522,98 6 255 176,75
  Tuloverot 0,00 43 759,75
Laskennallisen verovelan muutos 831,66 -6 977 942,54 5 432,18 -7 268 735,84

Kulujäämä -6 977 942,54 -7 268 735,84

Varainhankinta
Tuotot
  Jäsenmaksut 7 391 066,74 7 294 828,84
 Muut tuotot 58,20 1 171,75
Kulut
  Jäsenmarkkinoinnin kulut 1 606 645,55 1 213 363,66
  Muut kulut 206 403,04 205 158,08
  Yhteensä 5 578 076,35 5 877 478,85

Kulujäämä -1 399 866,19 -1 391 256,99

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
  Korko- ja muut rahoitustuotot 624 685,26 68 408,19
  Vuokratuotot 246 465,79 241 961,40
Kulut
  Kiinteistön hoitokulut 108 529,59 93 737,37
  Korko- ja muut sijoitustoiminnan kulut 14 956,97 108 878,26
  Yhteensä 747 664,49 107 753,96

Tuottojäämä -652 201,70 -1 283 503,03

Tilikauden ylijäämä -652 201,70 -1 283 503,03
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Konsernituloslaskelma Konsernitase  2

KONSERNITASE

VASTAAVAA 31.12.2017 31.12.2016
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet
  Aineettomat oikeudet 119 990,19 274 661,33
  Muut pitkävaikutteiset menot 411 341,90 545 766,39

531 332,09 820 427,72
Aineelliset hyödykkeet
  Koneet ja kalusto 312 863,18 288 193,45   

312 863,18 288 193,45
Sijoitukset
  Osuudet omistusyhteysyrityksissä 6 243 137,65 6 243 137,65
  Muut osakkeet ja osuudet 157 247,13 164 093,85

6 400 384,78 6 407 231,50
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
  Valmiit tuotteet ja tavarat 3 752,23 4 016,54

3 752,23 4 016,54
Saamiset
  Lyhytaikainen
  Myyntisaamiset 102 698,00 83 654,73
  Muut saamiset 63 501,77 32 159,29
  Siirtosaamiset 120 663,37 136 267,07

286 863,14 252 081,09
Rahoitusarvopaperit
  Osakkeet ja osuudet 6 642 062,69 6 036 118,05

6 642 062,69 6 036 118,05

Rahat ja pankkisaamiset 3 071 837,88 3 442 382,74
3 071 837,88 3 442 382,74

Vastaavaa yhteensä 17 249 095,99 17 250 451,09

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Toimintapääoma 6 949 823,86 8 430 145,72

Rahastot 3 270 603,00 3 276 930,68

Edellisten tilikausien ylijäämä 1 622 650,81 1 425 831,98
Tilikauden ylijäämä -652 201,70 -1 283 503,03
Oma pääoma yhteensä 11 190 875,97 11 849 405,35

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
  Saadut ennakot      1 524 198,90 1 283 692,42
  Laskennallinen verovelka 8 687,39 7 855,73

1 532 886,29 1 291 548,15
Lyhytaikainen
  Saadut ennakot 3 463 091,20 3 165 614,52
  Ostovelat 568 411,97 435 968,64
  Muut velat 69 335,34 73 595,05
  Siirtovelat  424 495,22 434 319,38

4 525 333,73 4 109 497,59
Vieras pääoma yhteensä 6 058 220,02 5 629 231,70

Vastattavaa yhteensä 17 249 095,99 17 250 451,09
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Veronmaksajain Keskusliitto ry
 tuloslaskelma

 5

VERONMAKSAJAIN TULOSLASKELMA
KESKUSLIITTO RY
Y-tunnus 0202568-2

1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

Varsinainen toiminta

Yhteiset kulut
  Henkilöstökulut 1 465 860,59 1 584 586,07
  Poistot 242 110,43 233 878,01
  Muut kulut 5 009 804,06 -6 717 775,08 5 743 114,55 -7 561 578,63

Kulujäämä -6 717 775,08 -7 561 578,63

Varainhankinta

Tuotot
  Jäsenmaksut 7 384 239,06 7 287 782,96
  Tuloutus elinikäisrahastosta 6 827,68 7 045,88
   Muut tuotot 58,20 7 391 124,94 1 171,75 7 296 000,59
Kulut
  Jäsenmarkkinoinnin kulut 1 606 645,55 1 213 363,66
  Muut jäsenkulut 205 903,04 205 158,08
  Siirto elinikäisrahastoon 500,00 -1 813 048,59 0,00 -1 418 521,74
  Yhteensä 5 578 076,35 5 877 478,85

Kulujäämä -1 139 698,73 -1 684 099,78

Sijoitus-ja rahoitustoiminta

Tuotot
  Korko- ja muut rahoitustuotot 631 572,42 96 279,34
  Vuokratuotot 348 965,35 980 537,77 335 936,10 432 215,44
Kulut
  Kiinteistön hoitokulut 108 529,59 93 737,37
  Korko- ja muut sijoitustoiminnan kulut 18 742,52 -127 272,11 134 700,15 -228 437,52
  Yhteensä 853 265,66 203 777,92

Kulujäämä -286 433,07 -1 480 321,86

Tilikauden ylijäämä -286 433,07 -1 480 321,86
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Veronmaksajain Keskusliitto ry  
taseVERONMAKSAJAIN TASE 6

KESKUSLIITTO RY
Y-tunnus 0202568-2

31.12.2017 31.12.2016
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
  Aineettomat oikeudet 68 866,27 155 764,66
  Muut aineettomat hyödykkeet 372 329,35 441 195,62 488 074,72 643 839,38

Aineelliset hyödykkeet
  Koneet ja kalusto 97 659,76 97 659,76 124 437,21 124 437,21

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 58 763,13 58 763,13 58 395,20 58 395,20
Rahoitusarvopaperit
  Osakkeet ja osuudet 6 642 062,69 6 642 062,69 6 036 118,05 6 036 118,05

Rahat ja pankkisaamiset 1 562 539,10 2 433 421,39
Vastaavaa yhteensä 15 112 633,12 15 606 624,05

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA

Toimintapääoma 6 949 823,86 8 430 145,72
Muut rahastot
  Toimitilarahasto 3 027 970,37 3 027 970,37
  Oikeusturvarahasto 44 629,78 44 629,78
  Elinikäisrahasto 198 002,85 3 270 603,00 204 330,53 3 276 930,68
Tilikauden tulos -286 433,07 -1 480 321,86
Oma pääoma yhteensä 9 933 993,79 10 226 754,54

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
  Ennakkomaksut      1 524 198,90 1 524 198,90 1 283 692,42 1 283 692,42

Lyhytaikainen

  Ennakkomaksut 3 338 257,52 3 114 213,54
  Ostovelat 41 743,05 29 777,50
  Velat saman konsernin yrityksille 24 843,18 678 652,37
  Muut velat 29 576,31 33 911,08
  Siirtovelat  220 020,37 3 654 440,43 239 622,60 4 096 177,09
Vieras pääoma yhteensä 5 178 639,33 5 379 869,51
Vastattavaa yhteensä 15 112 633,12 15 606 624,05
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Veronmaksajain Keskusliitto ry:n jäsenille

Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Veronmaksajain Keskusliitto ry:n (y-
tunnus 0202568-2) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. 
Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että yhdistyksen taseen, 
tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja 
riittävän kuvan konsernin sekä yhdistyksen toiminnan tulok-
sesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja 
täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatetta-
van hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastus-
tavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin koh-
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 mää-
rän 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 sisäi-
sestä 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 soveltu-
vissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan 
jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan 
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jat-
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kuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys tai konserni aiotaan 
purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaih-
toehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintrkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko 
tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virhees-
tä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastus-
kertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus 
on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen 
virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukai-
sesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi 
aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan 
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudel-
la odottaa vaikuttavan taloudellisiin 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 virheestä 
johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suun-
nittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintar-
kastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi 
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevi-
denssiä. 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 yhteistoimintaa, väärentämis-
tä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten 
tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

– Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta rele-
vantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan 
olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet 
mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan 
lausunnon yhdistyksen tai konsernin sisäisen valvonnan tehok-
kuudesta.

– Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaattei-
den asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten 
arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

– Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asian-
mukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan 
jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidens-
sin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapah-
tumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka 
voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen tai konsernin 
kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olen-
naista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintar-
kastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta 
koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävar-

muutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausun-
tomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuk-
sen antamispäivään mennessä hankittuun tilin tarkas 
tusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kui-
tenkin johtaa siihen, ettei yhdistys tai konserni pysty jatkamaan 
toimintaansa.

– Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettä-
vät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja 
sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia lii-
ketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän 
kuvan.

– Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liike-
toimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäk-
semme antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaam-
me konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja 
suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

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

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsit-
tää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme 
ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen 
tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko 
muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai 
tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kans-
sa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. 
Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus 
laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja ti-
linpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakerto-
mus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovelletta-
vien säännösten mukaisesti.

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

Helsingissä 1. maaliskuuta 2018
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Verotieto Oy 
tuloslaskelma

2

VEROTIETO OY
Y-tunnus 0115789-4

LIIKEVAIHTO 5 412 619,55 5 749 229,70
Liiketoiminnan muut tuotot 90 654,53 5 503 274,08 10 651,48 5 759 881,18

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 277 347,24 451 372,35
Varaston muutos 264,31 -966,74

Ulkopuoliset palvelut 2 779 237,73 -3 056 849,28 2 594 659,08 -3 045 064,69

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 1 354 245,39 1 172 295,87
Henkilösivukulut

Eläkekulut 246 918,01 217 905,00
Muut henkilösivukulut 32 265,02 -1 633 428,42 43 634,23 -1 433 835,10

Poistot
Suunnitelman mukaiset poistot -147 329,64 -143 020,71

Liiketoiminnan muut kulut -1 027 502,10 -889 900,66

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO -361 835,36 248 060,02

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot 3 608,59 4 484,22
Rahoituskulut -210,20 -33,48

3 398,39 4 450,74

VOITTO/ TAPPIO ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA -358 436,97 252 510,76

Poistoeron muutos -4 158,31 -27 160,91

VÄLITTÖMÄT VEROT

Tilikaudella maksetut ennakkoverot 0,00 -49 790,32
Tilikauden laskennallinen verovelka 0,00 4 983,46
Lopulliset verot aikaisemmilta tilikausilta 0,00 1 047,11

0,00 -43 759,75

TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO -362 595,28 181 590,10

TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.20161.1.-31.12.2017



VERONMAKSAJAT 2017   31

Verotieto Oy 
tase

3

VEROTIETO OY
Y-tunnus 0115789-4

Vastaavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 51 123,92 118 896,67
Muut aineettomat hyödykkeet 39 012,55 90 136,47 57 691,67 176 588,34

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 215 203,42 163 756,24

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet 157 247,13 164 093,85

462 587,02 504 438,43

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Valmiit tuotteet ja tavarat 3 752,23 4 016,54

Saamiset
Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 102 698,00 83 654,73
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 24 843,18 678 652,37
Muut saamiset 63 501,77 32 159,29
Siirtosaamiset 61 900,24 252 943,19 77 871,87 872 338,26

Rahat ja pankkisaamiset 1 509 298,78 1 008 961,35
1 765 994,20 1 885 316,15

Vastaavaa yhteensä 2 228 581,22 2 389 754,58

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 67 275,17 67 275,17
Edellisten tilikausien voitto 1 584 727,89 1 409 637,79
Tilikauden tulos -362 595,28 1 289 407,78 181 590,10 1 658 503,06

TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero 43 436,96 39 278,65

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen

Saadut ennakot 124 833,68 51 400,98
Ostovelat 526 668,92 406 191,14
Muut velat 39 759,03 39 683,97
Siirtovelat 204 474,85 895 736,48 194 696,78 691 972,87

Vastattavaa yhteensä 2 228 581,22 2 389 754,58

31.12.2017

TASE

31.12.2016
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Toiminta ja talous

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

Vuonna 2017 Verotiedon liikevaihto oli 5,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 5,9 % lähinnä koulutustoiminnan 
selvän supistamisen takia. Yhtiön tulos kääntyi selvästi tappiolliseksi, mihin vaikuttivat olennaisesti muun 
muassa koulutustoiminnan uudelleenjärjestelyyn ja muihin henkilöstömuutoksiin liittyvät kertaluontoiset te-
kijät.

Yhtiön osakkeiden määrä on 100 kpl, jotka kuuluvat samaan osakelajiin. Yhtiöjärjestyksessä ei ole erityisiä 
osakkeita koskevia määräyksiä. Yhtiön vapaa oma pääoma on 1 222 132,61 euroa, johon sisältyy tilikauden tappio 
-362 595,28 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vapaa oma pääoma käytetään seuraavasti
- osinkona jaetaan 65 euroa/osake eli yhteensä  6.500,00 euroa
- jätetään omaan pääomaan  1.215.632,61 euroa
  1.222.132,61 euroa

Vuonna 2018 yhtiön tulosnäkymä on kohenemassa tulosta rasittaneiden kertaluontoisten tekijöiden väistyessä. 
Liiketoiminnan näkymiin vaikuttaa yleisen taloudellisen tilanteen kehittyminen. Tuotevalikoiman pysyessä 
pääosin ennallaan toiminnan kannattavuutta pyritään ylläpitämään jatkamalla tehokasta kustannusten hallintaa 
sekä kehittämällä edelleen tuotteita ja niiden markkinointia.

Hallinto

Yhtiökokouksessa 6.4.2017 valittiin hallituksen puheenjohtajaksi varatuomari Kirsti Auranen ja jäseniksi toi-
minnanjohtaja Salla Luomanmäki, KHT Seppo Laine, toimitusjohtaja Teemu Lehtinen ja verojohtaja Timo Si-
pilä.

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

VEROTIETO OY        

TOIMINTAKERTOMUS 2017
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Verotieo Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus 
Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Verotieto Oy:n (y-tunnus 0115789-
4) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Tilinpäätös sisäl-
tää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

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

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatet-
tavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintar-
kastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkem-
min 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. Halli-
tus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä 
valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laa-
tia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä 
johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan 
velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja 
soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toi-
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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 realistista 
vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko 
tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai vir-
heestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintar-
kastuskertomus, 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 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 johtu-
va olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi 
kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys 
jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoi-
mintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättä-
mistä 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 yhtiön sisäisen valvonnan 
tehokkuudesta.

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

– 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 tie-
toihin 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 jat-
kamaan 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.

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 ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. 
Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätös-
tä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätök-
sen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioi-
da, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpää-
töksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme 
tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olen-
naisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, 
onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovelletta-
vien 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 toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, 
meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän 
asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 1. maaliskuuta 2018






