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

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

Veronmaksajissa on 233 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 
189 000 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 vero-
keskusteluun ja tekee omia ehdotuksia verotuksen ja verotus-
järjestelmän kehittämiseksi.

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

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

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

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

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

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

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO

Tämän vuosikertomuksen sivuilla 
esitellään Veronmaksajain Keskusliiton 
jäsentutkimuksen tuloksia.
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Vuonna 2018 Suomessa elettiin veroasteen laskun ja talous-
kasvun aikaa. Kokonaisveroaste laski 0,8 prosenttiyksiköllä 
42,5 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Veroas-
te aleni 2010-luvun alkuvuosien tuntuvien kiristysten jälkeen 
jo toisena vuotena peräkkäin. Toteutunut veropoliittinen 
suunnanmuutos tuki osaltaan talouden vahvana jatkunutta 
kasvua ja työllisyyden selvää paranemista. Veroratkaisujen 
merkitys oli huomattava tilanteessa, jossa talouskasvun ve-
tovastuu oli asteittain siirtymässä viennistä enemmän koti-
markkinoiden kysynnän suuntaan.

Kasvuhakuinen talouspolitiikka tulee myös jatkossa edellyt-
tämään julkisen talouden sopeutustoimien kohdistamista 
pitkäjänteisiin menosäästöihin sekä tuottavuutta parantaviin 
rakenneuudistuksiin. Verotuksessa on keskityttävä talous-
kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä edistäviin muutoksiin. 
Ansiotulojen verotuksen laajapohjainen keventäminen on 
paras tapa kannustaa työntekoa, ahkeruutta, yrittämistä, osaa-
misen kartuttamista ja uralla etenemistä. Se on lisäksi avain 
ostovoiman ja yksityisen kulutuskysynnän kohenemiseen 
myös maltillisten palkkaratkaisujen oloissa.

Kestävässä talous- ja veropolitiikassa on päästy jo pitkälle, 
jos laaja yhteisymmärrys saavutetaan siitä, ettei julkisen ta-
louden tasapainottamisessa sorruta jatkossakaan takaisin 
yleisten veronkiristysten tielle. Julkiseen talouteen kohdistuu 
pitkällä aikavälillä väestön ikääntymisestä aiheutuva kestä-
vyysvaje, jota on hyvä purkaa rakenteita uudistamalla. Sosi-
aali- ja terveyspalveluja on jatkuvasti kehitettävä niin, että 
julkisten palvelujen tuottavuus kohenee tinkimättä palvelujen 
laadusta. Sosiaaliturvaa on uudistettava niin, että työnteon 
kannustimet paranevat.

Veronmaksajain Keskusliiton edunvalvonnalle ja monipuo-
liselle palvelutoiminalle verotuksen muutokset merkitsivät 
tiivistä toiminnan aikaa. Samalla katseet suunnattiin jo lä-
hestyviin eduskuntavaaleihin. Liitto julkaisi marraskuussa 
omat esityksensä talous- ja veropolitiikan linjoiksi vaalikau-
delle 2019–2023.

Vahvan kasvun ja kevenevien verojen vuosi
Jäsenille kuukausittain postitettava Taloustaito-lehti antoi laa-
dukasta hyötytietoa niin verotuksesta kuin yksityistaloudes-
takin. Jäsenten omissa veropulmissa auttoi puhelimitse tarjot-
tava liiton lakimiesten henkilökohtainen veroneuvonta. 
Uudistettu verkkopalvelu veronmaksajat.fi palveli laajaa ylei-
söä ajankohtaisissa veroasioissa.

Veronmaksajain Keskusliiton jäsenmäärä pysyi vuonna 2018 
suunnilleen edellisvuoden tasolla. Vuoden päättyessä jäseniä 
oli yhteensä 232 801. Suuren jäsenkunnan monipuolisten ja 
kasvavien tietotarpeiden tyydyttäminen on liitolle mittava 
myönteinen haaste.

Teemu Lehtinen
Toimitusjohtaja
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TALOUDELLINEN JA VEROPOLIITTINEN 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Työllisyys koheni selvästi talouskasvun jatkuessa yhä vahvana

SUOMEN KANSANTALOUS jatkoi kertomusvuonna kasvua 
neljättä vuotta peräkkäin. Noususuhdanteen myötä kansanta-
louden tuotanto ylitti viimein finanssikriisiä edeltävän huip-
puvuoden 2008 tason.

BRUTTOKANSANTUOTE kasvoi ennakkotietojen mukaan 
2,3 prosenttia vuonna 2018. Kertomusvuonna talouskasvua 
ylläpiti erityisesti investointien kasvun jatkuminen.

TYÖLLISYYS koheni kertomusvuonna huomattavasti. Työl-
listen määrä kasvoi 67 000 hengellä, ja työllisyysaste nousi 69,6 
prosentista 71,7 prosenttiin. Työllisyyskehitys jatkui vahvana 
läpi vuoden, ja kausitasoitettu työllisyysasteen trendi oli jou-
lukuussa jo 72,4 prosenttia. Työttömiä oli kertomusvuonna 
keskimäärin 202 000 henkeä, mikä on 32 000 vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Työttömyysaste laski 1,2 prosenttiyksikköä 
7,4 prosenttiin. 

INFLAATIO, eli kuluttajahintojen nousu, oli kertomusvuon-
na 1,1 prosenttia. Hintatasoa nosti polttoaineiden, savukkeiden 

ja sähkön kallistuminen. Inflaatiota hillitsi etenkin lasten päi-
vähoidon ja matkapuhelinten halpeneminen. Kulutusverotuk-
sen muutokset korottivat yleistä hintatasoa lähes 0,4 prosent-
tia. Palkansaajien ansiot kasvoivat kertomusvuonna 
ennakkotietojen mukaan 1,8 prosenttia. Kuntasektorilla ansi-
oiden nousu oli hitainta ja yksityisellä sektorilla nopeinta.

VEROTULOJA kertyi valtiolle, kunnille ja sosiaaliturvarahas-
toille 2,2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Valtion veroker-
tymä kasvoi 3,8 prosenttia. Verotus keveni ja kokonaisveroas-
te aleni 0,8 prosenttiyksiköllä 42,5 prosenttiin suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Veroaste aleni toista vuotta peräk-
käin. 2010-luvulla veroaste oli ehtinyt kohota yli kolme pro-
senttiyksikköä kuudessa vuodessa. Julkisyhteisöt olivat kym-
menettä vuotta peräkkäin alijäämäisiä. Julkisyhteisöjen talous 
jatkoi kuitenkin kohenemistaan saavuttaen lähes tasapainon. 
Alijäämä oli ennakkotietojen mukaan 0,6 prosenttia suhtees-
sa bruttokansantuotteeseen. Julkisyhteisöjen velka suhteessa 
bruttokansantuotteeseen jatkoi vuonna 2016 alkaneella alene-
valla uralla.
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Kuntien tilikauden tulos heikkeni

KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN vuoden 2018 tilikauden 
tulos oli ennakkotietojen mukaan kokonaisuudessaan tasapai-
nossa. Kuntakohtaiset erot olivat kuitenkin suuria, ja tilikauden 
tulos oli negatiivinen 196 kunnassa. Toimintatuotot nousivat 
reilut kaksi prosenttia ja toimintakulut lähes 3,5 prosenttia. 
Kuntien verorahoitus, eli niiden omat verotulot ja valtion-
osuudet alenivat kummatkin puoli prosenttia. Lainakannan 
kasvu nopeutui yli viiteen prosenttiin samalla kun bruttoinves-
toinnit nousivat kolme prosenttia.

Keskimääräinen verotettavilla tuloilla painotettu kunnallisve-
roprosentti aleni ensimmäistä kertaa kahteenkymmeneen vuo-
teen, kun Helsinki ja viisi muuta kuntaa laskivat kunnallis-
veroaan. Keskimääräinen prosentti aleni 0,06 prosenttiyksikköä 
19,84 prosenttiin. Kunnallisveroprosenttia korotti 53 kuntaa. 

Kunnallisveron ja yhteisöveron tuotto alenivat alle prosentin, 
mutta kiinteistöveron tuotto kasvoi yli kaksi prosenttia.

Palkkaverotus ennallaan ja muissakin 
veroissa vain vähän muutoksia

PALKANSAAJIEN TULOVEROTUS pysyi kertomusvuonna 
kokonaisuudessaan suunnilleen ennallaan, kun hallituksen 
veronkevennys kompensoi palkansaajan työeläke- ja työttö-
myysvakuutusmaksujen korotukset. Sosiaalivakuutusmaksujen 
muutokset perustuivat työmarkkinajärjestöjen aiemmin sopi-
maan kilpailukykysopimukseen. Sopimus leikkasi yhä työvoi-
makustannuksia, kun työnantajien maksuosuudet työeläke- ja 
työttömyysvakuutusmaksuista alenivat. Ansiotuloveroperus-
teisiin tehtiin myös perinteiset indeksitarkistukset. Lisäksi vä-
liaikaiseksi vuosille 2015-2017 säädetty lapsivähennys poistui. 

Palkkaverokiila 3000 euron kuukausipalkalla 2018

Kuvio kertoo kuinka suuri on 
työnantajan palkkakulu 3000 euron 
kk-palkasta ja mitä kaikkia veroja ja 
maksuja siitä peritään, ennen kuin 
päädytään palkansaajalle maksetta-
vaan nettotuloon.

Tuloverojen osuus veronalaisesta eläketulosta 2000-2018
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ELÄKETULON VEROTUS keveni pienituloisimmalla veroa 
maksavilla eläkeläisillä, kun perusvähennys nousi ja Yle-veron 
perusteet muuttuivat. Toisaalta kansaneläkkeen jäädytyksen 
myötä, eläketulovähennykset eivät pysyneet työeläkkeiden 
nousun mukana, mikä kiristi keskimääräisten ja hieman suu-
rempien eläketasojen verotusta. 

YLEISRADIOVERON maksukynnys korotettiin 14 000 euron 
puhtaisiin tuloihin, minkä myötä Yle-veron piiristä poistui 
400 000 henkilöä. Maksun määrä alarajalla pudotettiin 70 eu-
rosta 0 euroon ja veron enimmäismäärä nousi 143 eurosta 163 
euroon. 

ASUNTOLAINAN KORKOVÄHENNYS leikkaantui 10 pro-
senttiyksiköllä aiemmin sovitun mukaisesti. Vuonna 2018 
asuntolainan koroista vähennyskelpoisia oli 35 prosenttia  

VÄLILLISEN VEROTUKSEN osalta tupakan sekä lämmitys- 
ja työkonepolttoaineiden valmisteverojen korotukset jatkuivat 
ja alkoholiveroa korotettiin neljän vuoden tauon jälkeen. Al-
koholiveron kiristys koski kaikkia juomatyyppejä painottuen 
käymisteitse valmistettuihin juomiin. Autoveron portaittainen 
kevennys jatkui.

 Veronmaksajien tutkimuksia laativat 
pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola (vas.) ja 
ekonomisti Janne Kalluinen. Heidän tekemänsä 
laskelmat, selvitykset ja laskurit sekä kokoaman-
sa tilastot ovat vapaasti saatavilla verkossa 
osoitteessa veronmaksajat.fi. 
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Verotietoa-sarja 2018

Palkansaajaperheen 
kuntaveroissa suuret erot  

Vuonna 2018 tuloverotus oli Suomen kunnista kireintä Jämi-
järvellä. Siellä kahden keskituloisen palkansaajan esimerkkiper-
he maksoi 4 554 euroa enemmän tuloveroja kuin Kauniaisissa, 
joka oli puolestaan Manner-Suomen lievin verottaja. Maakun-
takeskusten korkeimpia kunnallisia veroja maksettiin Kokko-
lassa, jossa keskituloisen palkansaajaperheen maksamien tulo- 
ja kiinteistöverojen ero Helsinkiin verrattuna oli 3 071 euroa. 
Helsingissä verotus oli maakuntakeskusten keveintä. 

Janne Kalluinen: Kuntien verot 2018 – missä maksat 
eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, 
niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla.

Keskimääräisen eläkkeen verotus pysynyt 
ennallaan kuluvalla vaalikaudella

Vuonna 2018 keskimääräistä 1 664 euron kuukausieläkettä an-
saitsevan eläkkeensaajan veroprosentti oli samalla tasolla kuin 
se oli vaalikauden alussa vuonna 2015. Tällä eläketasolla tulo-
verot vievät eläkkeestä 18,8 prosenttia, joka on yli kahdeksan 
prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosituhannen alussa. Ku-
luvalla vaalikaudella keskimääräistä matalampien ja korkeam-
pien tarkasteltujen eläketasojen verotus on hieman keventynyt. 
Keskimmäisten eläketasojen verotus on pysynyt käytännössä 
ennallaan. Vaikka tuloverotuksen keveneminen on tukenut joi-
denkin eläkkeensaajien ostovoimaa, ostovoima on laskenut 
kaikilla selvityksen tulotasoilla, jos otetaan huomioon inflaatio 
ja eläkkeiden indeksimuutokset.

Janne Kalluinen: Eläkkeensaajan vero- ja 
ostovoimakehitys 2000-luvulla

Työtulot vaikuttavat huomattavasti 
opiskelijan tukiin ja veroihin

Opintojensa ohessa töitä tekevän korkeakouluopiskelijan on 
hyvä suunnitella tulonsa tarkasti. Noin 14 000 euron vuotuisten 
työtulojen jälkeen käytettävissä olevat tulot kasvavat lisätienes-
teistä enää hyvin vähän. Selvityksessä tarkasteltiin korkeakou-
luopiskelijan käytettävissä olevia tuloja eri työtulojen tasoilla 
suurimmissa korkeakoulukaupungeissa. Työtulojen lisäksi las-
kelmissa huomioidaan verotus, opintoraha ja asumistuki. 

Janne Kalluinen: Korkeakouluopiskelijan tulot ja verotus 2018

Suomen palkkaverotuksen riesana on 
kansainvälisesti vertailtuna kireä progressio 

Palkkojen verotus on Suomessa vertailumaihin nähden sitä 
kireämpää, mitä suuremmat ovat palkansaajan tulot. Suomes-
sa palkansaajan veroprosentti on 28 000 euron vuosittaisella 
palkkatasolla jo hieman eurooppalaisten vertailumaiden kes-
kiarvoa kevyempi. Verotus kiristyy kuitenkin nopeasti palkan-
saajan tulojen noustessa, kun korkeat marginaaliveroprosentit 
iskevät uralla etenemisen ja lisäansioiden kannustimiin. Suo-
malaista keskipalkkaa eli 43 000 euroa vuodessa ansaitsevan 
veroprosentti on 2,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Eu-
roopan vertailumaissa keskimäärin. Korkein veroprosentti on 
tällä tulotasolla Belgiassa. Vertailun suurituloisinta, 140 000 
euroa vuodessa ansaitsevaa palkansaajaa verotetaan Suomes-
sa 6,9 prosenttiyksikköä ankarammin kuin muissa Euroopan 
vertailumaissa keskimäärin. 

Mikael Kirkko-Jaakkola: Kansainvälinen 
palkkaverovertailu 2018

Kesäkuu 2018

Eläkkeensaajan 
vero- ja ostovoima-

kehitys 2000-luvulla
Ja n n e  Ka l l u i n e n

81

Tammikuu 2018

Kuntien verot 2018
-missä maksat eniten?
Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, 

niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla

Ja n n e  Ka l l u i n e n

30.11.2018

Kansainvälinen
palkkaverovertailu

2018
M i k a e l  K i rk ko - Ja a k ko l a

83
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EDUNVALVONNASSA SUUNNATTIIN 
KOHTI UUTTA VAALIKAUTTA

EDUNVALVONNASSA liiton tärkeimpinä tehtävänä vuonna 
2018 oli eduskuntavaalien lähestyessä ottaa kantaa seuraavan 
vaalikauden veropolitiikkaan. Liitto julkaisi marraskuussa omat 
esityksensä talous- ja veropolitiikan linjoiksi vaalikaudelle 
2019–2023. Lisäksi edistettiin kuluvan vaalikauden keskeneräi-
siä verohankkeita, kuten osakesäästötilien käyttöönottoa sekä 
yhteisöjen tulolähdejaosta luopumista elinkeinoverotuksessa.

Toukokuussa toimitusjohtaja piti sijoitusten verokohtelua sel-
vittäneen valtiovarainministeriön työryhmän esityksiä toimi-
vana pohjana sijoitussäästötilien ripeälle käyttöönotolle ja to-
tesi, että hallituksen on nyt hyvä päättää sijoitussäästötilien 
käyttöönotosta viimeistään elokuun budjettiriihessä ja valmis 
lakiesitys voidaan antaa syksyllä eduskunnalle. Sijoitussäästöti-
lien käyttöönotto on tärkeää kansalaisten tasapuolisen kohtelun 
kannalta ja niillä lisätään erityisesti tavallisen säästäjän ja pien-
sijoittajan mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja säästää pörssiosak-
keisiin.

LIITTOKOKOUKSESSAAN 14. toukokuuta Veronmaksajain 
Keskusliitto peräänkuulutti hallitukselta ripeää päätöstä sijoi-
tustilien käyttöönotosta todeten, että kansalaisten laajapohjaisen 
osakesäästämisen tasapuolinen edistäminen on hyvä päämäärä 
sekä yksittäisten kansalaisten että koko yhteiskunnan kannalta. 
Sijoitussäästötilien käyttöönotto on tässä tärkeä keino. Vuosi-
kokous katsoi sijoitusten verokohtelua selvittäneen valtiovarain-
ministeriön työryhmän mallin olevan toimiva pohja sijoitus-
säästötilien sujuvalle toteuttamiselle. Työryhmässä oli mukana 
myös liiton edustus. Säästämisen verottamisen osalta on eri-
tyisen tärkeätä, että veropolitiikka on ennustettavaa, johdon-
mukaista ja pitkäjänteistä. Sijoittajalla ja säästäjällä on myös 
oikeutettuja odotuksia järjestelmän kohtuullisesta pysyvyydes-
tä, eikä toimivia osia verotuksesta pidä muuttaa. Tässä suhtees-
sa oli erityisen tärkeää, että muutoksia valmistellut työryhmä ei 
esittänyt sijoitusrahastojen verotuksen toimivia periaatteita 
muutettavaksi. Vuosikokous korosti, että rahastosäästäjän on 
voitava jatkaa säästämistään turvallisin mielin.

Liittokokouksen avatessaan liiton puheenjohtaja tarkasteli yri-
tysverotusta koskevista keskeneräisistä uudistushankkeista yh-
teisöjen tulolähdejaon uudistamista sekä korkomenojen vähen-
nysoikeuden rajoittamista. Tulolähdejaottelua koskevan 
esitysluonnoksen toteutuminen poistaisi tulolähdejaottelun 
aiheuttamia juoksevan tulon verotuksen ongelmia, mutta muun 

muassa ns. muun omaisuuden myyntitappioiden käsittely oli 
luonnoksessa edelleen ongelmallista. Korkomenojen vähennys-
oikeuden rajoittamista koskevan hankkeen uusi entistä tiukem-
pi sääntely tulee iskemään lähinnä suurempien yritysten vie-
raalla pääomalla rahoittamiin investointeihin. Kun korot eivät 
olisi verotuksessa vähennyskelpoisia, investoinnin tuottovaati-
mus nousisi, joten uudistuksella voi olla kielteisiä vaikutuksia 
investointeihin.

Elokuussa toimitusjohtaja totesi valtiovarainministeriön bud-
jettiehdotuksesta jääneen myöhemmin samassa kuussa pidet-
tävään koko hallituksen budjettiriiheen 100-200 miljoonan 
euron kevennystarpeen, jotta palkansaajien verotusta seuraava-
na vuonna uhkaava kiristyminen voidaan estää kaikilla tulota-
soilla. Toimitusjohtaja odotti, että palkkaverotusta uhkaavat 
kiristykset puretaan kokonaan hallituksen budjettiriihessä elo-
kuun lopulla. Hän muistutti myös, että mitä enemmän työttö-
myysvakuutusmaksua onnistutaan hyvän työllisyyskehityksen 
ansiosta alentamaan, sitä helpommaksi hallituksen keven-
nysurakkakin muodostuu.

Elokuussa toimitusjohtaja piti myönteisenä ja tärkeänä hallituk-
sen budjettiriihessä tekemää päätöstä piensijoittajan osakesääs-
tötilien käyttöönotosta. Uusilla osakesäästötileillä lisätään eri-
tyisesti tavallisen säästäjän ja piensijoittajan mahdollisuuksia ja 
vaihtoehtoja säästää pörssiosakkeisiin. Positiivista oli myös 
palkansaajien verotusta uhanneen kiristymisen purkautuminen 
työttömyysvakuutusmaksujen alentuessa. Veronkiristyksiä 
suunnattiin valmisteveroihin kuten alkoholiveroon. Tämä oli 
ymmärrettävää, sillä on parempi verottaa haittoja kuin hyödyl-
lisiä asioita, kuten työntekoa.

Marraskuussa julkaistussa ohjelmassa ”Talous- ja veropolitii-
kan linjat vaalikaudelle 2019–2023” esitettiin talous- ja vero-
politiikan ankkuroimista alkavalla vaalikaudella selkeisiin 
perusperiaatteisiin. Ensiksi verotuksen yleistä tasoa on syytä 
maltillisesti alentaa ja kevennyksiä on tehtävä enemmän kuin 
kiristyksiä. Toiseksi ansiotulojen verotusta on kevennettävä 
kautta linjan, kaikilla tulotasoilla. Kolmanneksi väestön ikään-
tymisestä johtuvaa julkisen talouden kestävyysvajetta on puret-
tava rakenneuudistuksilla. Neljänneksi mahdollisesti tarvittava 
julkisen talouden lisäsopeutus on tehtävä menosäästöillä, ei 
verotusta kiristämällä. Työllisyyden osalta on syytä tavoitella 75 
prosentin työllisyysastetta. Verotuksessa esitettiin muun mu-
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assa ansiotulojen verotuksen keventämistä vähintään miljar-
dilla eurolla, yhteisöverotuksen pitämistä kilpailukykyisenä 
sekä pidättäytymistä pääomatulojen verotuksen kiristämisestä. 
Verotuksen painopiste siirtyy työnteon verottamisesta kulu-
tuksen ja ympäristöhaittojen verottamisen suuntaan, kun ve-
rotuksen keventäminen keskitetään ansiotulojen verotukseen. 
Mikäli kulutusveroja korotetaan, on ansiotulojen veroja samal-
la kevennettävä enemmän, jotta kokonaisuus on ostovoimaa 
vahvistava.

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITON VALTUUSKUNTA 
totesi kannanotossaan 12. joulukuuta että vaalikauden 2019-
2023 veropolitiikalla on määrätietoisesti vahvistettava suoma-
laisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusperustaa edistämällä 
hyvää talouskehitystä ja kaikkien suomalaisten osallistumista 
yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen. Verotuksen rakenteita 
uudistamalla on edistettävä osaamisen ja henkisen pääoman 
jatkuvaa kasvua Suomessa. Veromuutoksilla on kannustettava 
kansalaisia työntekoon ja yrittämiseen. Avain työllistävään ta-
louskasvuun on työhön kohdistuvan kohtuuttoman ankaran 

verotuksen asteittainen keventäminen kautta linjan. Ansiotu-
lojen verotuksessa Suomen erityispiirre on ankara lisätuloihin 
kohdistuva marginaaliverotus kaikilla tulotasoilla. Veroprog-
ressio on jyrkkä. Pienten palkkatulojen verotus on Suomessa 
jo kansainvälisesti vertailtuna kohtuullista, mutta tulojen nous-
tessa ero muihin maihin kasvaa Suomen tappioksi. Tilannetta 
ei pidä enää pahentaa, joten progression kiristäminen on syy-
tä pitää määrätietoisesti poissa seuraavan hallituksen veropo-
liittisesta työkalupakista.

Valtuuskunnan kokouksen avatessaan myös liiton puheenjohta-
ja totesi veropolitiikan katseiden siirtyneen seuraavana vuonna 
pidettäviin eduskuntavaaleihin ja vaalien jälkeisen hallituksen 
tuleviin linjauksiin. Puheenjohtaja toivotti liiton marraskuussa 
julkaisemille hyvin perustelluille linjauksille menestystä. Samal-
la puheenjohtaja muistutti, että ennen vaaleja maaliin tulisi vie-
lä saada eduskunnan hyväksymistä odottavat osakesäästötilien 
käyttöönottoa sekä yhteisöjen tulolähdejaon poistamista koske-
vat lakihankkeet.

Johtava lakimies 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 2018 aikana liitto on antanut 
Verohallinnolle lausuntoja: 

 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”arvonlisäveroryhmä palvelun ostajana ”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”käytettyjen tavaroiden sekä taide-, keräily- ja 
 antiikkiesineiden marginaalimenettely” 
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”työnantajan kustantaman koulutuksen verotus”

 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”kapitalisaatiosopimuksen verotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi   
 veroilmoituksen ja kiinteistötietojen antamisesta
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”virtuaalivaluuttojen verotus ”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”majoitustoiminnan arvonlisäverotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”vapaan oman pääoman rahaston varojenjako 
 verotuksessa”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”seuraamusmaksut tuloverotuksessa”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”maahantuonnin arvonlisäveron peruste”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”erityisalalla työskentelevän matkakustannukset”
 Lausunto luonnoksista verohallinnon päätöksiksi   
 ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”osakkeiden hankintaan ja luovutukseen liittyvät   
 asiantuntijapalkkiot yrityksen tuloverotuksessa”
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 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi ”varain- 
 siirtoverotuksen yhtenäistämisohje”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi   
 ”henkilöyhtiön yhtiöosuuden luovutus tuloverotuksessa  
 ja lahjaverotuksessa ”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”hallintaoikeus omaisuuden luovutuksen verotuksessa”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”luovutustappioiden, pääomatulon tulonhankkimis-
 kulujen ja tulonhankkimisvelan korkojen vähennys-
 kelpoisuus eräissä kansainvälisen henkilöverotuksen   
 tilanteissa ”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”pienpanimoalennus suomessa”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”arvoseteleiden arvonlisäverotuksesta”
 Lausunto vuonna 2019 ennakkoperinnässä 
 käytettävistä tuloista
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi   
 rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”seuraamusmaksut perintö- ja lahjaverotuksessa ”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi   
 sähköisestä menettelystä ja varmentamisesta 
 tulotietojärjestelmässä
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi   
 matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2018   
 toimitettavassa verotuksessa
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 päätökseksi ennakonpidätyksen toimittamistavoista 
 ja määrästä
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi   
 tulorekisteriyksikölle annettavien tietojen antamisen   
 määräaikojen pidentämisestä
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi   
 ”konserniavustus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi   
 luontoisetujen laskentaperusteista vuodelle 2019
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi   
 yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”koulutustoiminnan arvonlisäverotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”konserniavustus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”sivullisilmoittajan laiminlyöntimaksu 2018”

 Lausunto luonnoksesta verohallinnon yhtenäistä-  
 misohjeeksi vuodelta 2018 toimitettavaa verotusta   
 varten
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi   
 veroilmoituksessa annettavista tiedoista
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”yritystoiminta, tulonhankkimistoiminta ja 
 harrastustoiminta”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”rakentamispalvelun myynti ja oma käyttö 
 arvonlisäverotuksessa”

Vuoden 2018 aikana liiton edustaja on ollut 
eduskunnan valtiovarainvaliokunnan
verojaoston kuultavana:

 Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä alennettuja
 verokantoja koskevasta komission ehdotuksesta 
 (u 9/2018 vp)
 Lausunto hallituksen esityksestä maakuntien 
 perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämi- 
 sen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan  
 paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan  
 mukaisen ilmoituksen antamiseksi sekä hallituksen   
 esityksestä laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali-  
 ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle  
 tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen   
 estämiseksi Portugalin kanssa tehdyn sopimuksen   
 irtisa-nomiseksi (he 36/2018 vp)
 Lausunto koskien valtioneuvoston kirjelmää 
 eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston   
 direktiiviksi (u 54/2018 vp) 
 Lausunto koskien valtioneuvoston kirjelmää 
 eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston   
 direktiivin muuttamisesta (u 55/2018 vp) 
 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi vuoden 2019   
 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- 
 ja lahjaverolain 7 a§:n muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esityksestä korkovähennysrajoitusta  
 koskevan sääntelyn muuttamisesta (he 150/2018)
 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ulkomaisten   
 väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain   
 muuttamisesta (he 218/2018 vp)
 Lausunto kansalaisaloitteesta perintö- ja lahjaverosta   
 luopuminen (kaa 6/2018 vp) 
 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi arvonlisäverolain  
 12 ja 85 a §:n muuttamisesta (he 258/2018 vp)
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 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi elinkeinotulon  
 verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden   
 muiden lakien muuttamiseksi (he 257/2018 vp)

Vuoden 2018 aikana liitto on antanut 
eduskunnan valtiovarainvaliokunnan 
verojaostolle kirjallisia lausuntoja: 

 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi autoverolain   
 muuttamisesta (he 178/2018)
 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi arvonlisäverolain  
 ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista  
 arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun  
 lain muuttamisesta (he 82/2018)
 Lausunto hallituksen esityksestä eräiden verotus-
 menettelyä koskevien säännösten muuttamisesta 
 (he 140/2018 vp)
 Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä pienyritysten   
 erityisjärjestelmää koskevasta komission ehdotuksesta 
 (u 10/2018 vp) 
 Lausunto hallituksen esityksestä pohjoismaiden välillä  
 tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen   
 verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttami- 
 sesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaat- 
 tamiseksi (he 169/2018 vp)
 Lausunto hallituksen esityksestä Alankomaiden kunin- 
 gaskunnan kanssa Aruban osalta automaattisesta tietojen- 
 vaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn   
 sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten  
 voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta 
 (he 168/2018 vp)

Vuoden 2018 aikana liitto on antanut 
valtiovarainministeriölle lausuntoja: 

 Lausunto alennettuja verokantoja koskevasta komission  
 ehdotuksesta com(2018) 20 final 
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi   
 arvonlisäverolain muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi elinkeino- 
 verolain korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn   
 muuttamisesta
 Digituen toimintamalliehdotus, auta-hankkeen 
 loppuraportti
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien  
 hallintarekisteröidyistä osakkeista saatujen osinkojen   
 verotusmenettelyä
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi   

 koiraverosta annetun lain kumoamiseksi
 Lausunto pienyritysten erityisjärjestelmää koskevasta   
 komission ehdotuksesta com(2018) 21 final 
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yhteisöjen  
 tulolähdejaon muutoksista verolakeihin
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi   
 arvonlisäverolain muuttamisesta rajat ylittävän 
 sähköisen kuluttajakaupan osalta
 Lausunto työryhmäraportista ”eri sijoitusmuotojen   
 verokohtelu”
 Lausunto komission direktiiviehdotuksesta 
 com(2018) 329 final
 Lausunto talousarvioesityksen yhteydessä esiteltävistä  
 tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain eräistä   
 muutosehdotuksista
 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi   
 ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta 
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 verotusmenettelyä koskevien säännösten muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi veron   
 kiertämisen estämistä koskevan direktiivin kansallisesta  
 täytäntöönpanosta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi   
 arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain 
 35 ja 38 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kansain-
 välisten veroriitojen ratkaisumenettelyihin liittyviksi   
 laeiksi
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi   
 varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain,   
 kiinteistöverolain sekä verotietojen julkisuudesta ja   
 salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle energia- 
 verotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi osakesääs- 
 tötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden   
 tuloverotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi   
 osakesäästötilistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi   
 tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjave- 
 rolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi elin- 
 keinotulolähteen ja muun toiminnan tulolähteen   
 yhdistämiseksi yhteisöjen tuloverotuksessa
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi   
 eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta 
 annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
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 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi   
 arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvonlisä- 
 verolain 12 a luvussa tarkoitettuihin erityisjärjestelmiin  
 sovellettavien seuraamusmaksujen ja veronkanto-
 menettelyn uudistamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi   
 tuloverolain 9 §:n muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi   
 tuloverolain ja rajoitetusti verovelvollisen tulon 
 verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 Lausunto komission ehdotuksista: 
 Neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/ey 
 muuttamisesta tiettyjen maksupalveluntarjoajia 
 koskevien vaatimusten käyttöönottamiseksi 
 com(2018) 812 final
 Neuvoston asetukseksi asetuksen (eu) n:o 904/2010   
 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hallinnollisen   
 yhteistyön lujittamiseen tähtäävistä toimenpiteistä   
 alv-petosten torjumiseksi com(2018) 813 final
 Lausunto komission ehdotuksista:
 Neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/ey muutta- 
 misesta tavaroiden etämyyntiä ja tiettyjä kotimaisia   

 tavaroiden luovutuksia koskevien säännösten osalta   
 com(2018) 819 final
 Neuvoston täytäntöönpanoasetukseksi täytäntöönpano- 
 asetuksen (eu) n:o 282/2011 muuttamisesta sähköisen  
 rajapinnan avulla mahdollistettavien tavaroiden 
 luovutusten tai palvelujen suoritusten osalta sekä muille  
 kuin verovelvollisille palveluja suorittavia taikka tavaroi- 
 den etämyyntiä harjoittavia tai tiettyjä kotimaan sisäisiä  
 luovutuksia suorittavia verovelvollisia koskevien erityis- 
 järjestelmien osalta com(2018) 821 final

Vuoden 2018 aikana liitto on antanut 
oikeusministeriölle lausuntoja:

 Lausunto muistioluonnoksesta ”rangaistusluonteisia   
 hallinnollisia seuraamuksia koskevan sääntelyn 
 kehittäminen”
 Lausunto rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia  
 koskevaa yleistä lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän  
 mietintöluonnoksesta

MAALISKUUN 13.–14. järjestettiin kahdes-
kymmenes kaksipäiväinen Veronmaksajien 
Vero2018-tapahtuma Helsingin Katajano-
kalla Marina Congress Centerissä. Tapahtu-
man avaustilaisuudessa valtiovarainminis-
teri Petteri Orpo tarkasteli lähivuosien 
talous- ja veropolitiikan näkymiä.

Tapahtumassa oli 4 400 kävijää ja 41 näyt-
teilleasettajaa. Liiton lakimiesten ja ekono-
mistien seminaarit sekä näytteilleasettajien 
tietoiskut olivat edellisvuosien tapaan hyvin 
suosittuja. Tapahtuman toisen päivän iltana 
järjestettiin yhdessä Pörssisäätiön kanssa 
Pörssi-ilta.

VERO2018-TAPAHTUMA KIINNOSTI YLEISÖÄ
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Jäsenten mielipiteet
Taloustutkimus Oy teki tammi-helmikuussa 2018 Veronmaksajain Keskusliiton toimeksiannosta 

laajan jäsenkyselyn. Kysely suunnattiin 4000 satunnaisesti valitulle henkilöjäsenelle,
 joista 1259 vastasi kyselyyn. Kyselyssä selvitettiin jäsenten mielipiteitä liitosta ja 

sen tarjoamaista eri palveluista.

Mielipide jäsenmaksusta Edunvalvonnan tehokkuus
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Jäsenet ovat voineet soittaa arkisin klo 9–14 neuvontanumeroon 
03010 5510. Numeroon soittajalta veloitetaan vain soittajan 
oman puhelinsopimuksen mukainen perusmaksu kaikkialta 
Suomesta soitettaessa. 

Neuvontapalvelu uudelleenorganisoitiin keväällä 2018. Vero-
neuvontaa hoitavista juristeista muodostettiin neuvontapalve-
lutiimi ja veroneuvontapalvelua johtamaan sekä kehittämään 
nimitettiin 1.4.2018 alkaen johtava verojuristi Kati Malinen.

Neuvontapalveluun soittaneiden asiakastyytyväisyyttä seurataan 
haastattelemalla satunnaisesti valittuja palvelua käyttäneitä jä-
seniä. Vuoden 2018 aikana tehdyissä haastatteluissa puhelin-
neuvonnan arvosanaksi annettiin keskimäärin 8,40 asteikolla 4 
- 10.

Veroneuvonnan kysyntä vaihtelee kuukausittain ja viikoittain. 
Suurimmillaan kysyntä oli huhtikuun puolivälistä toukokuun 
puoliväliin, jolloin palkansaajat ja eläkeläiset täydentävät esitäy-
tettyä veroilmoitusta.  Pienimmillään kysyntä oli kesä- ja hei-
näkuussa.

Jäsenpuheluiden keskimääräinen mitattu jonotusaika oli 2 mi-
nuuttia ja 4 sekuntia. Se oli yli minuutin lyhyempi kuin edellise-
nä vuonna, jolloin keskimääräinen vastausaika oli 3 minuuttia 
32 sekuntia. Tavoitteeksi on asetettu enintään 5 minuutin jono-
tusaika. Huomionarvoista on myös, että vastaamatta jääneiden 
puheluiden määrä tippui alle puoleen edellisvuodesta.

NEUVONNAN JONOTUSAIKA LYHENI

Kaikkien veronmaksajien käytettävissä ovat olleet maksulliset 
verojuristipuhelin ja kirjanpitopuhelin. 

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 25 911 kappaletta. Niistä maksuttomia jäsenpuheluita 
oli 24 458 kappaletta ja maksullisia puheluita 974 kappaletta. 
Toimeksiantoja tehtiin ja kirjallisia neuvoja annettiin vuoden 
aikana 479 jäsenelle.
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 ”Veronmaksajat…vaihde,” vastaa puhelinvaihteenhoitaja Mia Lehmuskoski. 
Jäsenet arvostavat Mian ystävällistä palvelua. Hän opastaa soittajan tarpeen 
mukaan esimerkiksi jäsenpalveluun tai veroneuvontaan. Kun soitat veroneu-
vontaan, sinulta kysytään jäsennumeroa. Se löytyy helposti Taloustaito-lehden 
takakannesta tai jäsenkortista. Jonotusajat kaikkiin palveluihin ovat lyhyitä ja 
puhelimeen vastaa aina ihminen.

 Askarruttaako verotus? 
Veronmaksajien jäsenenä voit 
soittaa liiton veroneuvontapu-
helimeen ja kysyä asiantuntijan 
neuvoa, kun tarvitset apua 
verotuskysymyksissä. Liiton 
verojuristit tuntevat lait ja sen, 
miten niitä sovelletaan.
Myös muille kuin liiton jäsenille 
on oma neuvontanumero.
Johtava verojuristi Kati Malinen 
vastaa neuvontapuheluihin 
muiden tehtäviensä ohella. 
Malisen voi kohdata myös 
luennoimassa Veronmaksajien 
koulutustilaisuuksissa sekä 
paikallisyhdistysten veroilloissa.



18 

VERONMAKSAJILTA HAETAAN 
HYÖTYTIETOA JA ASIANTUNTEMUSTA

VERONMAKSAJIEN verkkopalvelussa veronmaksajat.fi ja 
sen sisarsivustolla taloustaito.fi vieraili toimintavuonna noin 
2,8 miljoonaa yksilöityä kävijää, jotka katselivat yhteensä noin 
7,2 miljoonaa sivua. Kävijöiden määrä kasvoi kolme prosent-
tia 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 hyödynnettä-
vissä, ja vuoden 2018 lopussa niiden käyttäjäksi oli rekisteröi-
tynyt 67 891 jäsentä. Verkkopalveluun kirjautumalla jäsenet 
saavat muun muassa verotuksen eri osa-alueita käsittelevää 
syventävää tietoa sekä Taloustaidon Bonus-digilehden ja säh-
köisen arkiston. Verkkopalvelun kautta Veronmaksajiin liittyi 
vuoden aikana 2756 uutta jäsentä.

VEROVIIKKO-UUTISKIRJEELLÄ oli vuoden 2018 lopussa 
40 036 tilaajaa eli yli 3 500 tilaajaa enemmän kuin vuotta ai-
emmin. Vuoden aikana ilmestyi yhteensä 84 Veroviikkoa.

Vuonna 2018 eri tiedotusvälineille toimitettiin yhteensä 123 
lehdistötiedotetta tai kutsua. Tiedotteet käsittelivät liiton kan-
nanottoja, tutkimuksia sekä tapahtumia.

Liiton ympäri Suomea järjestämistä veroilloista lähetettiin 
paikallislehdille ja -radioille ennakkotieto, jossa kerrottiin illan 
sisällöstä sekä toivotettiin toimituksen edustaja tervetulleeksi 
tilaisuuteen. Lisäksi valikoiduissa aihepiireissä tiedotusväli-
neille lähetettiin liiton asiantuntijan veroiltaesitystä käsitellyt 
lehdistötiedote.

Veronmaksajien medianäkyvyys oli hyvällä tasolla vuonna 
2018. Mediaseurannan mukaan liitto ja/tai sen asiantuntijat 
esiintyivät vuoden aikana yhteensä 902 artikkelissa, joista 562 
ilmestyi verkossa ja 340 painetussa lehdessä. Tämän päälle 
tulevat vielä seurannan ulkopuoliset esiintymiset radion ja tv:n 
uutis- ja ajankohtaisohjelmissa. 

Osumat jakaantuivat tasaisesti läpi mediakentän. Eniten Ve-
ronmaksajia käyttivät lähteenä tai haastateltavina maakunnal-
liset ykköslehdet, Yle ja MTV. Median seuraamia aiheita olivat 

erityisesti tammikuun kuntaveroselvitys sekä syksylle ajoittu-
neet hallituksen budjettilinjaukset vuodelle 2019 ja palkansaa-
jien edellisvuoden verotietojen julkaiseminen. 

Uudistuneen Taloustaidon levikki
jatkoi kasvu-uralla

TALOUSTAIDON ulkoasu uudistettiin helmikuussa sekä 
printissä että verkossa. Uudistuksen tavoitteena oli parantaa 
lukijakokemusta yhtenäistämällä ja ajanmukaistamalla lehden 
taitto sekä koko visuaalinen ilme. Näin haluttiin myös terä-
vöittää Taloustaidon hyötyulottuvuutta maan suurimpana 
arkitalouden mediana.

Taloustaidon lukijamäärä kuuluu maan aikakauslehdistön 
suurimpien joukkoon, joskin se aleni hieman Kansallisessa 
mediatutkimuksessa (KMT 2018). Lehti oli luettavissa painet-
tuna sekä näköislehtenä verkossa. Verkossa ilmestyvä digitaa-
linen lisälehti Taloustaito Bonus laajensi tarjontaa jäsenille ja 
toi siihen uusia sisältömuotoja.

Taloustaito-lehti ilmestyi vuoden aikana 12 kertaa. Tarkastet-
tu vuoden keskimääräinen nettolevikki kasvoi  242 961 kap-
paleeseen ( +1,8 %). Painetun lehden lukijamäärä oli KMT:n 
mukaan 413 000 ( -3,5 %).
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Kaikille liiton yritysjäsenille lähetettiin helmikuussa Yrityksen 
verotietopaketti -kirja Taloustaito-lehden liitteenä. Lisäksi sekä 
Taloustaidon että Taloustaito Bonuksen vakiojulkaisuissa li-
sättiin yritysverotukseen liittyvän sisällön määrää.

Veronmaksajat.fi -verkkopalvelun yhteydessä toimivan talous-
taito.fi -sivuston kävijämäärät pysyivät kokonaisuutena edel-
lisvuoden tasolla. Uudistuksen takia hakukoneiden kautta 
tuleva kävijäliikenne väheni keväällä kunnes se kääntyi taas 
loppuvuodesta voimakkaaseen kasvuun. Yksilöityjä kävijöitä 
oli vuoden aikana yli 919  000 (-1 %) ja sivun katseluita yli  1,9 
miljoonaa (-5 %). Taloustaito.fi:n  blogiosastoa uudistettiin 
siirtymällä pienempään mutta aktiivisempaan kirjoittajakun-
taan, joka keskittyy suunnitelmallisesti Taloustaidon avaintee-
moihin.

Taloustaito Bonuksesta julkaistiin vuoden aikana 12 numeroa. 
Myös Taloustaito Bonus on Veronmaksajien jäsenetu, jota 
pääsee lukemaan rekisteröitymällä Veronmaksajien verkko-
palvelun käyttäjäksi. 

 Painettu jäsenlehti Taloustaito ja verkkosivusto Taloustaito.fi  tarjoavat monipuolisen tietopaketin kodin ja perheen raha-asioista 
niin opiskelijalle, palkansaajalle, yrittäjälle kuin eläkeläisellekin. Palaveripöydän äärellä vasemmalta toimittaja Satu Alavalkama, 
toimituspäällikkö Ulla Simola, art director (AD) Tarja Halonen sekä toimittajat Outi Airaksinen ja Minna Petäinen.
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Verkkopalveluun kirjautuneet jäsenet saivat tiedon uuden Bo-
nuksen ilmestymisestä sähköpostitse. Vuonna 2018 Taloustai-
to Bonuksen heräteviestejä lähetettiin 67 891 (+ 12 %) jäse-
nelle. 

Taloustaidon Facebook-sivulla oli vuoden 2018 päättyessä 4450 
seuraajaa ja twitter-tilillä 3 939 seuraajaa.

Toimituksen omassa työskentelyssä painotettiin monimedial-
lisuutta, jossa painettu lehti, uutiskirje, verkkopalvelut ja -jul-
kaisut sekä sosiaalinen media nivoutuvat yhdeksi kokonai-
suudeksi.

Lehden, taloustaito.fi -palvelun ja Veroviikko-kirjeen yhteen-
lasketut ilmoitustuotot nousivat hieman edellisvuoden tasosta.

VEROUUTISET
31.10.2018   8/2018

Tässä numerossa

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

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

3.  Hallituksen esityksiä ..................................10

4.  Vahvistetut lait ja asetukset .....................12

5.  Verohallinnon ohjeet .................................12

6.  Verouutiset ..................................................17

Kohdennettua verotietoa tarvitseville

VEROTUKSEN AJANKOHTAISTIEDOTE TaxFax ilmestyi 
79 kertaa. Tilaajien käytössä oli lisäksi taxfax.fi -verkkopalve-
lu. TaxFax:in tilaajamäärä oli vuoden lopussa 5 834. 

Verouutiset ilmestyi vuoden 2018 aikana kymmenen kertaa. 
Lehti sisälsi tiiviissä muodossa asiantuntijatietoa verolainsää-
dännön ja verotuksen muutoksista. Vuoden lopussa tilauksia 
oli 510.

Vuoden aikana painettuja kirjoja myytiin yhteensä 741 kappa-
letta, e-kirjoja myytiin yhteensä 44 kappaletta. Suosituimpia 
olivat Tuomo Lindholmin Perintöverokirja ja Juha Koposen 
Kuolinpesän osakkaan opas. Lisäksi myytiin ajopäiväkirjoja ja 
Veroavain-vihkosta.

Tuomo Lindholm

Tuom
o Lindholm

  Perintöverokirja 
   2019

Perintöverokirja
Kuka perii ja kenet? Paljonko perinnöstä menee veroa?            
Miten perunkirjoitus kannattaa hoitaa, entä perinnönjako?

Perintöverokirjasta saat perustiedot perimysjärjestyksestä 
ja perintöveron määräytymisestä. Oppaassa ovat mukana 
perintöveroasteikon muutokset, jotka tulivat voimaan 
1.1.2017.

Kirjassa käydään läpi myös perunkirjoituksen, perinnönja-
on ja testamentin pääkohdat. Maatilojen ja yritysten 
perimystä koskevia erityissääntöjä käsitellään omassa 
luvussaan.

Perusasioiden lisäksi Perintöverokirja sisältää vinkkejä, 
joiden avulla voi säästää perintöveroissa ja välttää verotuk-
sessa piilevät sudenkuopat.

Perintöverokirja sopii sekä yleisteokseksi perintöasioista 
kiinnostuneelle että oppaaksi käytännön neuvoja kaipaa-
valle. Kirjan on laatinut Veronmaksajain Keskusliiton 
verojuristi Tuomo Lindholm. 

Jatkoa sivulta 15.
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Kertomusvuoden koulutukset käsittelivät verotuksen eri ai-
heita. Koulutusta järjestettiin Helsingissä ja webinaareiksi 
kutsuttuina verkkokoulutuksina. Luennoitsijoina ovat olleet 
pääasiassa liiton omat asiantuntijat. Osallistujien keskimää-
räinen määrä kasvoi. Osallistujia oli yhteensä enemmän kuin 

vuonna 2017, vaikka koulutuksia järjestettiin edellisvuotta 
vähemmän. 

Vuonna 2018 järjestettiin 32 (vuonna 2017 37) koulutustilai-
suutta. Koulutukseen osallistui yhteensä 804 (vuonna 2017: 
736) osanottajaa.

tammikuu

 Yritysverotuksen ajankohtaiskatsaus 2018 - webinaari
 Verovapaat päivärahat ja kilometrikorvaukset 
 – webinaari

helmikuu

 Työmatkalla vai ei? - webinaari
 Edustusmenot verotuksessa – webinaari

maaliskuu

 Irtautumisvaiheen varojenjaon verosuunnittelu 
 Osingonjaon verosuunnittelu - webinaari
 Kansainvälisen arvonlisäverotuksen tehopäivä 
 Kiinteistöjen arvonlisäveropäivä 

huhtikuu

 Kuolinpesän verosuunnittelu 
 Vuosilomapalkat ja -korvaukset - webinaari
 Yhdistyksen verotus ja kirjanpito 
 Yritys- ja omistusjärjestelyt osakeyhtiössä 

toukokuu

 Voitonjaon verosuunnittelu 
 Eri sijoitusmuotojen verokohtelua arvioivan
  työryhmän ehdotukset - webinaari
 Yritysverotuksen intensiivikurssi 
 Ajankohtaista ennakkoperinnästä - webinaari
 Ostojen arvonlisäveropäivä kirjanpitäjille 
 Tulolähdejako muuttuu osakeyhtiössä

syyskuu

 Yritys- ja omistusjärjestelyt osakeyhtiössä
 Yhdistyksen verotus ja kirjanpito

lokakuu
 Ostojen arvonlisäveropäivä kirjanpitäjille
 Päivärahat ja kilometrikorvaukset -webinaari
 Osingonjaon verosuunnittelu -webinaari
 Yritysverotuksen intensiivikurssi
 Kiinteistöjen arvonlisäveropäivä

marraskuu

 Yrittäjän veropäivä
 Irtautumisvaiheen varojenjaon verosuunnittelu
 Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä kirjanpitäjille

joulukuu

 Ajankohtaista työlainsäädännössä -webinaari
 Kuolinpesän verosuunnittelu
 Tulolähdejako muuttuu osakeyhtiössä -webinaari
 Yritysverotuksen ajankohtaiskatsaus 2019 -webinaari

VEROKOULUTUSTA 
AJANKOHTAISISTA AIHEISTA
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KANSAINVÄLISIÄ SUHTEITA 
HOIDETTIIN PERINTEISESTI

YHTEYKSIÄ MUIDEN maiden veronmaksajajärjestöihin 
jatkettiin toimintavuoden aikana perinteiseltä pohjalta. Yhtey- 
denpitoa ja tietojenvaihtoa erityisesti pohjoismaisten veron-

34 PAIKALLISYHDISTYSTÄ
Paikallisyhdistysten toiminta-alue kattaa kaikki Manner-Suo-
men kunnat. Toiminta on muotoutunut kolmenkymmenen-
neljän paikallisyhdistyksen verkostoksi.

Paikallisyhdistykset järjestivät vuoden aikana 62 veroillaksi kut-
suttua neuvontatilaisuutta, joissa annettiin neuvoja henkilöiden 
ja yritysten verotuksesta. Neuvontatilaisuuksien aiheina olivat 
erityisesti omaisuuden siirto jälkipolville, kuolinpesän vero-
suunnittelu sekä sijoitusasunnon verotus.  

Yritysjäsenille tarkoitettujen yritysveroiltojen aiheina olivat 
ajankohtaiset yritysveroasiat. Veroiltoihin osallistui yhteensä 
4 809 henkilöä. Osa veroilloista järjestettiin yritysten tiloissa 
ja tuella. Erityisesti tukeaan paikallisyhdistysten toimintaan 
ovat antaneet eri pankkiryhmät, kuten OP-ryhmä, Säästöpan-
kit ja LähiTapiola. Metsäverotusta käsittelevät veroillat järjes-
tettiin yhteistyössä paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kans-
sa. Paikallisyhdistysten edustajat kokoontuivat Helsingissä 
21.9.2018.

Paikallisyhdistykset ja niiden jäsenmäärät 31.12.2018:

Espoo ...............................................................17408
Etelä-Kymenlaakso ..........................................3133
Etelä-Pirkanmaa ..............................................1903
Etelä-Pohjanmaa, itäinen ................................1911
Etelä-Savo .........................................................4551
Helsinki ...........................................................28826
Imatran seutu ...................................................1603
Itä-Savo .............................................................2977
Itä-Uusimaa ......................................................4720
Joensuun seutu  ............................................... 5988
Kainuu ...............................................................2864
Kanta-Häme .....................................................7771
Keski-Pohjanmaa .............................................2211
Keski-Suomi ...................................................10703
Keski-Uusimaa ...............................................11603
Kouvola  ............................................................3629
Kuopion seutu ..................................................6172

Lappeenrannan seutu ......................................3248
Lappi ..................................................................7267
Länsi-Uusimaa .................................................6507
Parkanon seutu ................................................1886
Pohjois-Pirkanmaa ..........................................1633
Pohjois-Pohjanmaa .......................................14015
Porin seutu .......................................................5260
Päijät-Häme ......................................................8645
Rauman seutu ..................................................3389
Salon seutu .......................................................4714
Sastamalan seutu .............................................2017
Seinäjoen seutu ............................................... 6375
Tampereen seutu............................................16199
Vaasan seutu .....................................................4796
Vantaa ...............................................................9411
Varsinais-Suomi .............................................16087
Ylä-Savo ............................................................2016

maksajajärjestöjen kesken jatkettiin ja liitto osallistui Euroopan 
veronmaksajajärjestö TAE:n kokouksiin.
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Jäsenmäärän kehitys 2000-2018

LIITON JÄSENMÄÄRÄ oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 
232 801 jäsentä, joista henkilöjäseniä oli  189 156 (81 %) ja 
yritysjäseniä  43 645 (19 %). Vuoden aikana jäsenmäärä väheni 
nettomääräisesti 1 926 jäsenellä. Henkilöjäsenten määrä laski 
1 557 jäsenellä ja yritysjäsenten määrä 369 jäsenellä.

Pääosa uusista jäsenistä liittyi puhelinmarkkinoinnin ja suora-
markkinoinnin kautta. Näiden kautta saatiin yhteensä 21 195 
uutta jäsentä. Toimistoon soittamalla, tapahtumien ja tilai-

suuksien yhteydessä, verkon kautta sekä muulla tavoin liittyi 
yhteensä 3 468 uutta jäsentä.

Liiton yhteistyökumppanit tarjosivat tuotteisiinsa liittyviä jä-
senetuja. Yhteistyötä tehtiin FokusMedian, Helsingin seudun 
kauppakamarin, If Vahinkovakuutusyhtiön, LähiTapiolan, Läm-
pöpuiston, Sanoma Media Finlandin, St1 Energyn/Shell Cardin, 
Talentum Median, Tallink Siljan ja Viking Linen kanssa.

 Jäsenpalvelu hoitaa 
ammattitaidolla kaikki 
jäsenasiat, kuten jäseneksi 
liittymiset, osoitteenmuu-
tokset ja laskuliikenteen. 
Apua on tarjolla myös 
silloin, jos tarvitaan neuvoja 
rekisteröitymiseen tai 
kirjautumiseen verkon 
jäsenalueelle. Kuvassa 
vasemmalta Jaana 
Lehtonen, Anne-Mari 
Puistola ja Leena Lampinen 
sekä istumassa Johanna 
Arponen. Kuvaushetkellä 
Pia Valtonen oli avustamassa 
webinaarikoulutusta.
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LIITON TALOUS oli vuonna 2018 edelleen vakaalla pohjalla. 
Tilikauden tulos jäi hieman alijäämäiseksi sijoitussalkun rea-
lisoimattoman arvonalennuksen kirjaamisen takia. Jäsen-
maksutuotot kasvoivat reilut kolmesataa tuhatta euroa. Jäsen-
hankintaan panostettiin taloudellisia resursseja edellisvuotta 
maltillisemmin.

Henkilöjäsenten jäsenmaksu vuonna 2018 oli 26 euroa ja liit-
tymismaksu 8 euroa. Kaksivuotiskaudeksi 2018‒2019 liitty-
neiden jäsenmaksu oli 52 euroa ja liittymismaksu 6 euroa.  
Elinikäiseksi jäseneksi liittyvän jäsenmaksu oli 520 euroa ja 
liittymismaksu 8 euroa. 

Yritysjäsenten jäsenmaksut on porrastettu neljään maksuluok-
kaan henkilökunnan luku-määrän perusteella:

TALOUS VAKAALLA POHJALLA

HALLINTO
Veronmaksajain Keskusliiton vuosikokous pidettiin 14.5.2018 
Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 
Vuosikokousesitelmän ”Asuntomarkkinoiden uudet tuulet ja 
tärkeimmät trendit” piti Suomen Hypoteekkiyhdistyksen pää-
ekonomisti Juhana Brotherus. Vaalivaliokunnan puheenjoh-
taja Arto Ojala esitteli vaalivaliokunnan esitykset henkilö-
valinnoiksi. 

Erovuoroiset valtuuskunnan jäsenet kunnanjohtaja Kaj Gus-
tafsson, KHT Minna Herlevi, varatuomari Tom Hoffström, 
opetusneuvos, KTM Jussi Hyvärinen, professori Janne Järvi-
nen, tutkimuspäällikkö Matti Koivisto, toimitusjohtaja Kari 
Kyttälä, kirjanpitäjä Matti Leppänen, asianajaja Kai Rissanen, 
oikeustieteen kandidaatti Olli Saarinen, fysioterapeutti Mar-
ja-Leena Taavila, toimitusjohtaja Tapani Tauriainen, KHT 
Ilkka Vairimaa, toimitusjohtaja Esko Viinikainen ja pankin-
johtaja Seppo Yli-Antola valittiin uudelleen.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet tutkija, yrittäjä Taija Härkki 
ja pääekonomisti Ilkka Kaukoranta valittiin uudelleen kolmi-
vuotiskaudelle 2018-2021.

henkilökunnan lkm  jäsenmaksu 
                       
0 - 9 .....................................................59 euroa
10 - 49 ..............................................118  euroa
50 - 99 ...............................................177 euroa
100 -  .................................................236 euroa

Uusien yritysjäsenten liittymismaksu oli 16 euroa.

Jo jäseninä oleville tarjottiin vuoden lopussa mahdollisuutta 
maksaa kahden vuoden jäsenmaksu 2019‒2020 alennettuun 
52  euron hintaan. Tarjottua mahdollisuutta käytti   52 624 
jäsentä.

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin pääekonomisti Mika 
Kuismanen ja johtaja Penna Urrila.

Tilintarkastajiksi vuodelle 2018 valittiin Petri Kettunen, KHT 
ja Markku Koskela, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin Aimo 
Enqvist, KHT ja Kai Salli, KHT.

Valtuuskunta kokoontui 12. joulukuuta 2018, jolloin se hyväk-
syi liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019. 
OP Ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen piti kokousesi-
telmän aiheesta ”Finanssisektorin tila Suomessa”. 
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Puheenjohtaja  
varatuomari Kirsti Auranen 

Varapuheenjohtaja 
verojohtaja Timo Sipilä 

Muut jäsenet 
yrittäjä Taija Härkki 
professori Marjaana Helminen 
pääekonomisti Ilkka Kaukoranta 
lääket. lis. Eeva Kuuskoski 
KHT Seppo Laine 
toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki 
johtaja Jussi Mustonen (-14.5.2018)
johtaja Seija Ilmakunnas 
varatoimitusjohtaja Antti Neimala  (-14.5.2018)
toimitusjohtaja Risto Walden 
pääekonomisti Mika Kuismanen  (14.5.2018-)
johtaja Penna Urrila  (14.5.2018-)

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

Valtuuskunnan ja liiton puheenjohtaja 
professori Seppo Penttilä

Varapuheenjohtaja 
professori Jaakko Ossa 

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 Jus-
si Hyvärinen, asianajaja Olli Iirola, toimitusjohtaja Eero Ipat-
ti, toiminnanjohtaja Paavo Jussila, professori Janne Järvinen, 
ekonomi Pentti Kilpeläinen, tutkimuspäällikkö Matti Koivisto, 
KTM Tuija Karppanen, toimitusjohtaja Kari Kyttälä, VT, KTM 
Torsti Lakari, KHT Matti Leppänen, hallintotieteiden kandi-
daatti Juha-Matti Luojus, maanviljelijä Heikki Malinen, alue-
johtaja 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, profes-
sori Pertti Sarkomaa, KHT Juhani Selinheimo, KHT Aimo 
Siitonen, OTK Katariina Sorvanto, agrologi Thomas Storgård, 
varatuomari Kirsi Särkilä, fysioterapeutti Marja-Leena Taavi-
la, toimitusjohtaja Tapani Tauriainen, ICT-asiantuntija Kari 
Toivonen, KHT Ilkka Vairimaa, toimitusjohtaja Esko Viini-
kainen, KHT Peter Volin, pankinjohtaja Seppo Yli-Antola, 
kunnanjohtaja Toivo Seppälä, asianajaja Esa Luomajoki, toi-
mitusjohtaja Sakari Joensuu.

VALTUUSKUNTA HALLITUS

VAALIVALIOKUNTA
Arto Ojala, puheenjohtaja
Anitta Siponen
Sinikka Turunen



VERONMAKSAJAT 2018   27

HENKILÖKUNTA

toimitusjohtaja Teemu Lehtinen
johdon assistentti Kirsi Haapala 

Tutkimus 
pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola 
ekonomisti Janne Kalluinen 

Viestintä  
viestintäjohtaja, päätoimittaja Antti Oksanen 
kehityspäällikkö Jouni Junkkaala (4.6.2018-)
viestintäpäällikkö Leena Kurkinen (-16.5.2018)
toimituspäällikkö Ulla Simola 
toimittaja Satu Alavalkama 
toimittaja Minna Petäinen 
toimittaja Riitta Rimmi (-31.12.2018)
toimittaja Outi Airaksinen (10.9.2018-)
AD Tarja Halonen 

Lakiasiat 
lakiasiain johtaja Vesa Korpela 
johtava verojuristi Päivi Kaari
johtava verojuristi Juha Koponen
johtava verojuristi Kati Malinen 
verojuristi Linda Arveli (toimesta vapaana)
verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari
verojuristi Juha-Pekka Huovinen 
verojuristi Tero Hämeenaho 
verojuristi Tuomo Lindholm 
verojuristi Harri Rajala 
verojuristi Georg Rosbäck 
verojuristi Juha Salmikivi 
verojuristi Hanna Silander 
verojuristi Janne Sorsa 
verojuristi Johnny Örnberg
verojuristi Jonna Ijäs 
kirjanpidon asiantuntija Marjo Salin 
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 
jäsenpalveluvastaava Anne-Mari Puistola 
jäsenpalvelusihteeri Leena Lampinen 
jäsenpalvelusihteeri Karoliina Ritamaa (-4.10.2018)
jäsenpalvelusihteeri Jaana Lehtonen 
jäsenpalvelusihteeri Pia Valtonen
jäsenpalvelusihteeri Johanna Arponen (15.9.2018-)
kirjanpitäjä Anne Holmalahti 
kirjanpitäjä Irma Järvenmäki

Veronmaksajain Keskusliiton ja Verotieto Oy:n henkilökunta 2018
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Konsernituloslaskelma

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

Tilinpäätös on nähtävissä liiton toimipaikassa, Kalevankatu 4 Helsinki.
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Konsernituloslaskelma Konsernitase
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Veronmaksajain Keskusliitto ry
 tuloslaskelma
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Veronmaksajain Keskusliitto ry  
tase
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Veronmaksajain Keskusliitto ry:n jäsenille

Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Veronmaksajain Keskusliitto ry:n           
(y-tunnus 0202568-2) ti linpäätöksen tilikaudelta  
1.1.–31.12.2018. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että yhdis-
tyksen 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 tilintarkas-
tustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin 
kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintar-
kastuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksestä ja konser-
niyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaati-

musten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme 
tilintarkastusta 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 sovel-
tuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan 
jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan 
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jat-
kuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys tai konserni aiotaan 
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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 virheestä 
johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastusker-
tomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on 
korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen 
virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaises-
ti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua 
väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olen-
naisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa 
vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilin-
päätöksen perusteella.

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

Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä 
johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suun-
nittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkas-
tustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeel-
lisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 
Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys 
jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä joh-
tuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäy-
tökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahal-
lista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä 
taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevan-
tista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olo-
suhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mut-
ta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan 
lausunnon yhdistyksen tai konsernin sisäisen valvonnan tehok-
kuudesta.

Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioi-
den ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmu-
kaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatku-
vuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin 
perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin 
tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa 
merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen tai konsernin kykyä jatkaa 
toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävar-
muutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuk-
sessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätök-
sessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot 
eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme 

perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä 
hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai 
olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys tai kon-
serni pysty jatkamaan toimintaansa.

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

Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilin-
tarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimin-
toja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme 
antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme kon-
sernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittami-
sesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilin-
tarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä mer-
kittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset 
sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistam-
me tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu 
informaatio, jonka olemme saaneet käyttöömme ennen tämän 
tilintarkastuskertomuksen antamispäivää, on toimintakertomus.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaa-
tiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen 
tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko 
muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai ti-
lintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa 
tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Toi-
mintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, 
onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien 
säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilin-
päätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus 
on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien sään-
nösten mukaisesti.

Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen antamispäivää 
käyttöömme saamaamme muuhun informaatioon kohdistamam-
me työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä muussa in-
formaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoita-
va tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 5. maaliskuuta 2019
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Verotieto Oy 
tuloslaskelma
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Verotieto Oy 
tase
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Toiminta ja talous

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

Vuonna 2018 Verotiedon liikevaihto oli 5,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Yhtiön tulos 
kääntyi lievästi voitolliseksi, mihin vaikutti muun muassa tulosta edellisvuonna rasittaneiden henkilöstömuutok-
siin liittyneiden kertaluontoisten tekijöiden poistuminen.

Yhtiön osakkeiden määrä on 100 kpl, jotka kuuluvat samaan osakelajiin. Yhtiöjärjestyksessä ei ole erityisiä osak-
keita koskevia määräyksiä. Yhtiön vapaa oma pääoma on 1 259 864,86 euroa, johon sisältyy tilikauden voitto
44 232,25 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vapaa oma pääoma käytetään seuraavasti
- osinkona jaetaan 65 euroa/osake eli yhteensä  6.500,00 euroa
- jätetään omaan pääomaan  1.253.364,88 euroa
  1.259.864,86 euroa

Vuonna 2019 yhtiön tulosnäkymä on vakaa. 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 17.4.2018 valittiin hallituksen puheenjohtajaksi varatuomari Kirsti Auranen ja jäseniksi toimin-
nanjohtaja 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 2018
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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.–31.12.2018. Tilinpäätös si-
sältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

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

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatetta-
van hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkas-
tustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin 
kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintar-
kastuksessa. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomes-
sa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka kos-

kevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet 
muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. 
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme pe-
rustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintar-
kastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja 
toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimises-
ta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voi-
massa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toi-
mitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, 
jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätök-
sen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olen-
naista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan vel-
vollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja sovel-
tuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan 
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jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan 
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jat-
kuvuuteen 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 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 havaitsemat-
ta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentä-
mistä, 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 yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten ar-
vioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitus-
johtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen ole-
tukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme 
tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiin-
tyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennais-
ta epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä 
yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, 
että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää 

tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävar-
muutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos 
epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa 
lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastus-
kertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintar-
kastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat 
kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimin-
taansa.

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

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

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio

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

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätök-
sen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, 
onko muu 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 sovellet-
tavien säännösten mukaisesti.

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

Helsingissä 5. maaliskuuta 2019






