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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 226 576 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 
183 101 ja yritysjäseniä 43 475. 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 
10–16 esitellään liiton edunvalvontatyötä.
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Vuonna 2019 Suomessa elettiin talouspoliittisten linjaratkai-
sujen aikaa. Veronmaksajain Keskusliiton ennen vaaleja jul-
kaisemassa ohjelmassa ”Talous- ja veropolitiikan linjat vaa-
likaudella 2019-2023” esitetyt veropolitiikkaa ja julkista 
taloutta koskevat tavoitteet etenivät vain joiltakin osin huh-
tikuussa järjestettyjen eduskuntavaalien jälkeen muodostetun 
uuden hallituksen ohjelmassa.

Myönteisimpiä olivat ne veroasiat, jotka puuttuivat hallitus-
ohjelmasta. Pääomatulojen verotukseen, yhteisöverotukseen 
tai perintö- ja lahjaverotukseen ei ole hallitusohjelman poh-
jalta odotettavissa juurikaan muutoksia. Veropolitiikan pit-
käjänteisyys ja luottamus keskeisten veroperusteiden pysy-
vyyteen on näissä veromuodoissa erityisen tärkeää, joten 
pidättäytyminen tempoilevista veromuutoksista oli uudelta 
hallitukselta hyvä ja luottamusta lisäävä linjaus.

Hallitusohjelman veropaketti oli kuitenkin kokonaisuutena 
aika lailla ankea. Ympäristö- ja terveyshaittoihin kohdistuvia 
valmisteveroja kiristetään selvästi, mutta kiristyslinjaa tasa-
painottavia kevennyksiä ei ohjelmasta löydy.

Vuosi 2019 jää historiaan viimeisenä vuotena ennen koro-
naepidemiaa, joka keväällä 2020 järkytti perusteellisesti kan-
salaisia ja kansantalouksia koko maailmassa. Julkisen talou-
den tasapaino ja tulevaisuuden näkymät heikkenivät 
Suomessa rajusti. Samalla keväällä 2019 laaditulta hallitus-
ohjelmalta putosi taloudellinen pohja kokonaan. Tässä mie-
lessä vaalivuosi 2019 ei tuottanut niinkään ratkaisuja kuin 
uusia suuria kysymysmerkkejä alkavalle 2020-luvulle. 

Veronmaksajain Keskusliiton edunvalvonnalle ja monipuo-
liselle palvelutoiminalle vaalivuosi merkitsi tiivistä toiminnan 
aikaa. Jäsenille kuukausittain postitettava Taloustaito-lehti 
antoi laadukasta hyötytietoa niin verotuksesta kuin yksityis-
taloudestakin. Jäsenten omissa veropulmissa auttoi puheli-

Vaalivuosi ennen koronaa
mitse tarjottava liiton verojuristien henkilökohtainen vero-
neuvonta. Verkkopalvelu veronmaksajat.fi palveli laajaa yleisöä 
ajankohtaisissa veroasioissa.

Veronmaksajain Keskusliito on yksi Suomen suurimmista 
kansalaisjärjestöistä. Vuoden 2019 päättyessä jäseniä oli 
yhteensä 226 576. Suuren jäsenkunnan monipuolisten ja kas-
vavien tietotarpeiden tyydyttäminen on liitolle mittava myön-
teinen haaste.

Teemu Lehtinen
Toimitusjohtaja
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TALOUDELLINEN JA VEROPOLIITTINEN 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

 

SUOMEN KANSANTALOUS jatkoi kertomusvuonna kasvua 
viidettä vuotta peräkkäin kasvuvauhdin kuitenkin hiipuessa. 
Talouskasvu kääntyi negatiiviseksi vuoden viimeisellä neljän-
neksellä. 

BRUTTOKANSANTUOTE kasvoi ennakkotietojen mukaan 
1,0 prosenttia vuonna 2019. Kertomusvuonna talouskasvua 
ylläpiti erityisesti viennin vahva kasvu.

TYÖLLISYYS jatkoi kohenemistaan kertomusvuonna. Työl-
listen määrä kasvoi 26 000 hengellä, ja työllisyysaste nousi  71,7 
prosentista 72,6 prosenttiin. Työllisyys vahvistui etenkin 
vuoden loppupuolella, ja kausitasoitettu työllisyysasteen trendi 
oli joulukuussa 73,0 prosenttia. Työttömiä oli kertomusvuonna 
keskimäärin 184 000 henkeä, mikä on 18 000 vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Työttömyysaste laski 0,7 prosenttiyksikköä 
6,7 prosenttiin. 

INFLAATIO, eli kuluttajahintojen nousu, oli kertomusvuon-

na 1,0 prosenttia. Hintatasoa nosti vuokrien, savukkeiden ja 
sähkön kallistuminen. Inflaatiota hillitsi matkapuhelinten 
hintojen ja asuntolainan korkojen aleneminen. Kulutusvero-
tuksen muutokset korottivat yleistä hintatasoa noin 0,2 pro-
senttia. Palkansaajien ansiot kasvoivat kertomusvuonna en-
nakkotietojen mukaan 2,4 prosenttia. Kuntasektorilla 
ansioiden nousu oli nopeinta ja yksityisellä sektorilla hitainta.

VEROTULOJA kertyi valtiolle, kunnille ja sosiaaliturvarahas-
toille 2,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. Valtion verokerty-
mä kasvoi 1,7 prosenttia. Kokonaisveroaste aleni 0,3 prosentti-
yksiköllä 42,1 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. 
Veroaste aleni kolmatta vuotta peräkkäin. 2010-luvun alkupuo-
lella veroaste oli ehtinyt kohota yli kolme prosenttiyksikköä 
kuudessa vuodessa. Julkisyhteisöjen rahoitustasapaino heikke-
ni hieman. Alijäämä oli ennakkotietojen mukaan 1,1 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen. Julkisyhteisöjen velka suh-
teessa bruttokansantuotteeseen jatkoi kuitenkin vuonna 2016 
alkaneella alenevalla uralla.

TULOVEROPROSENTIT SUOMESSA JA EUROOPAN 
VERTAILUMAISSA KESKIMÄÄRIN 2019
   perheetön palkansaaja  

 

  

28 600 44 000 67 700 143 000
palkka, e/v
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Lähde: Kansainvälinen palkkaverovertailu 2019 

Työllisyys jatkoi kohenemista – talouskasvu hiipui
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Kuntien tilikauden tulos heikkeni

KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN vuoden 2019 tilikauden 
tulos oli ennakkotietojen mukaan 200 miljoonaa euroa mii-
nuksella, kun se edellisenä vuonna oli jotakuinkin tasapainos-
sa. Kuntakohtaiset erot olivat suuria, ja 311 kunnasta tilikauden 
tulos oli negatiivinen 225 kunnassa. Toimintatuotot nousivat 
kaksi prosenttia ja toimintakulut lähes neljä prosenttia. Kun-
tien verorahoitus, eli niiden omat verotulot ja valtionosuudet 
kasvoivat yli kaksi prosenttia. Lainakannan kasvu nopeutui yli 
kymmeneen prosenttiin, kun bruttoinvestoinnit nousivat lähes 
yhdeksän prosenttia.

Keskimääräinen verotettavilla tuloilla painotettu kunnallisve-
roprosentti nousi 0,04 prosenttiyksikköä 19,88 prosenttiin, 
kun 46 kuntaa korotti kunnallisveroaan ja viisi laski. Kunnal-
lisverotulot nousivat 2,6 prosenttia kokonaisuudessaan. Kun-
tien yhteisöveron tuotto nousi 2,8 prosenttia ja kiinteistöveron 
yli kolme prosenttia. 

Palkkaverotus lähes ennallaan 
– valmisteveroihin korotuksia

PALKANSAAJIEN TULOVEROTUS pysyi kertomusvuonna 
suunnilleen edellisvuoden tasolla. Pienituloisimmilla veropro-
sentti hieman keveni, kun hallitus korotti perusvähennystä, 
työtulovähennystä sekä eläketulovähennyksiä yhteensä 130 
miljoonalla eurolla.   Ansiotuloveroperusteisiin tehtiin myös 
perinteiset indeksitarkistukset. Palkansaajan maksutaakka 
veronluonteisista sosiaalivakuutusmaksuista pysyi jotakuinkin 
ennallaan, kun palkansaajan työeläkevakuutusmaksut nousi-
vat 0,4 %-yksikköä ja työttömyysvakuutusmaksu aleni vastaa-
vasti 0,4 %-yksikköä.

ELÄKETULON VEROTUS keveni hieman kaikkein pienitu-
loisimmalla veroa maksavilla eläkeläisillä, kun perusvähen-
nystä ja eläketulovähennyksiä nostettiin. Toisaalta kansanelä-
keindeksin ollessa jäädytetty, eläketulovähennykset eivät 
nousseet kuten normaalisti indeksikorotusten myötä.

TULOVEROPROSENTIT SUOMESSA JA EUROOPAN 
VERTAILUMAISSA KESKIMÄÄRIN 2019
   perheetön palkansaaja  

 

  

Lähteet: Alko, Energiavirasto, Tilastokeskus

VEROJEN OSUUS KULUTTAJAHINNOISTA, 2019, %    
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ASUNTOLAINAN KORKOVÄHENNYS leikkaantui jälleen 
10 prosenttiyksiköllä aiemmin sovitun mukaisesti. Vuonna 2019 
asuntolainan koroista vähennyskelpoisia oli 25 prosenttia.  

TYÖASUNTOVÄHENNYKSEN kuukausikohtainen enim-
mäismäärä nousi 250 eurosta 450 euroon.

VÄLILLISEN VEROTUKSEN osalta alkoholin, tupakan sekä 
lämmitys- ja työkonepolttoaineiden valmisteverojen korotuk-
set jatkuivat. Lisäksi virvoitusjuomaveroa korotettiin. Sähköis-
ten julkaisujen arvonlisävero aleni 24 prosentista 10 prosent-
tiin heinäkuun alusta lukien.

AUTOVERON portaittainen kevennys jatkui ja ajoneuvoveroa 
alennettiin vuoden 2020 veropäivistä alkaen. 

* Belgia, Tanska, Saksa, Kreikka, Espanja, Ranska, Irlanti, Italia, Luxemburg, 
Hollanti, Itävalta, Portugali, Ruotsi, Suomi ja Britannia

 Suomi     EU-15*-keskiarvo    OECD-keskiarvo

0

10

20

30

40

50

19
80

 

19
85

19
90

 

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

KOKONAISVEROASTE SUOMESSA SEKÄ EU15- JA
OECD-MAISSA 1980-2019, prosenttia suhteessa BKT:hen

Lähteet: Tilastokeskus, OECD

ELÄKKEENSAAJAN TULO- JA MARGINAALI-
VEROPROSENTIT TULOTASOITTAIN 2019, %
  

 marginaaliveroprosentti   

 veroprosentti  

0

10

20

30

40

50

60

0

10
 0

00

20
 0

00

30
 0

00

40
 0

00

50
 0

00

60
 0

00

70
 0

00

80
 0

00

90
 0

00

10
0 

00
0

11
0 

00
0

Eläketulo, euroa/vuosi



VERONMAKSAJAT 2019   9

Verotietoa-sarja 2019
Palkansaajapuolisoiden kuntaveroissa suuret erot 
Vuonna 2019 tuloverotus oli Suomen kunnista kireintä Hon-
kajoella ja Jämijärvellä. Näissä kunnissa kahden keskituloisen 
palkansaajan esimerkkiperhe maksoi 4 672 euroa enemmän 
tuloveroja kuin Kauniaisissa, joka oli puolestaan Manner-
Suomen kevein verottaja. Maakuntakeskusten korkeimpia 
kunnallisia veroja maksettiin Kokkolassa, jossa keskituloisen 
palkansaajapuolisoiden maksamien tulo- ja kiinteistöverojen 
ero Helsinkiin verrattuna oli 3 182 euroa. Helsingissä verotus 
oli maakuntakeskusten keveintä. 

Janne Kalluinen: Kuntien verot 2019 – missä maksat eniten? 
Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden 
keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla.

 

Kulutusverotusta kiristettiin nettona 
400 miljoonaa euroa vaalikaudella 

Vaalikauden 2015-2019 aikana kulutusverotusta kiristettiin 
Suomessa nettomääräisesti noin 400 miljoonalla eurolla. Eni-
ten kiristyivät haittaverot, kuten tupakkavero, alkoholivero ja 
energiaverot. Arvonlisäverokantoihin ei vaalikaudella tehty 
muutoksia. Keskeisimpiä terveys- ja ympäristöhaittoihin koh-
distuvia valmisteveroja Suomessa ovat energiaverot sekä tu-
pakka- ja alkoholivero. Esimerkiksi bensiinilitran hinnasta 
noin kaksi kolmannesta on veroa. Viinapullon hinnasta veroa 
on peräti 82 prosenttia ja tupakka-askista 88 prosenttia. Ajo-
neuvojen verotusta kevennettiin vaalikauden aikana netto-
määräisesti ja samalla painotusta on siirretty auton hankintaan 
kohdistuvasta autoverosta kohti käytön aikaista ajoneuvoveroa. 
Kulutusverojen osuus kaikista verotuloista on jonkin verran 
kasvanut. Painopisteen siirtymistä ovat edesauttaneet vaali-
kauden aikana tehdyt kevennykset ansiotulojen verotukseen 
sekä työnantajien sosiaalivakuutusmaksujen alennukset.

Janne Kalluinen: Verottaja kuluttajan kukkarolla -
Kulutusverotuksen trendit Suomessa

Suomessa verotus iskee ankarasti 
kun tulot nousevat
 
Palkkojen verotus on Suomessa vertailumaihin nähden sitä 
kireämpää, mitä suuremmat ovat palkansaajan tulot. Suomes-
sa palkansaajan veroprosentti on 28 600 euron vuosittaisella 
palkkatasolla eurooppalaisten vertailumaiden keskitasoa. Ve-

rotus kiristyy kuitenkin nopeasti palkansaajan tulojen nous-
tessa, kun korkeat marginaaliveroprosentit iskevät uralla ete-
nemisen ja lisäansioiden kannustimiin. Suomalaista 
keskipalkkaa eli 44 000 euroa vuodessa ansaitsevan veropro-
sentti on 2,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Euroopan 
vertailumaissa keskimäärin. Korkein veroprosentti on tällä 
tulotasolla Belgiassa. Vertailun suurituloisinta, 143 000 euroa 
vuodessa ansaitsevaa palkansaajaa verotetaan Suomessa 6,8 
prosenttiyksikköä ankarammin kuin muissa Euroopan vertai-
lumaissa keskimäärin. 

Mikael Kirkko-Jaakkola: Kansainvälinen 
palkkaverovertailu 2019

Verkossa julkaistut ajankohtaiset 
verokatsaukset 2019:

Ansiotuloverotuksen kehitys 
vaalikaudella 2015-2019 – 22.3.
Palkkaverotus uhkaa kiristyä 2020 – 14.5.
Palkansaajan verotuksen ja ostovoiman 
kehitys 2020 – 16.10. ja päivitys 18.12.
Eläkkeensaajan verotuksen ja ostovoiman 
kehitys 2020 – 21.11.

16.12.2019

Kansainvälinen
palkkaverovertailu

2019

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

86

24.1.2019

Kuntien verot 2019
-missä maksat eniten?
Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, 

niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla

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

84

Huhtikuu 2019

Verottaja kuluttajan 
kukkarolla

Kulutusverotuksen trendit Suomessa

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

85

ELÄKKEENSAAJAN TULO- JA MARGINAALI-
VEROPROSENTIT TULOTASOITTAIN 2019, %
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EDUNVALVONNASSA KOROSTUIVAT 
VAALIT JA HALLITUSOHJELMA

EDUNVALVONNASSA liiton tärkeimpänä tehtävänä vuonna 
2019 oli ottaa kantaa alkavan vaalikauden veropolitiikkaan, 
jota koskeva keskustelu oli eduskuntavaalien alla vilkasta. Liit-
to ajoi vaalikaudelle 2019–2023 kannustavaa, kestävää, kilpai-
lukykyistä ja kohtuullista verotusta edellisenä syksynä julkais-
tujen talous- ja veropolitiikan linjausten pohjalta. Huomiota 
kiinnitettiin myös muun muassa Verohallinnon palvelukykyyn 
sekä palkkaverotuksen kiristymiseen sosiaalivakuutusmaksu-
jen nousun myötä.

Tammikuussa lakiasiain johtaja kantoi huolta kymmenistä 
tuhansista suomalaisista, jotka eivät voi tai halua asioida ve-
rottajan kanssa pelkästään sähköisesti.  Hän kertoi liiton saa-
neen lukuisia viestejä, joissa jäsenet toivat esiin pelkonsa jää-
misestä kokonaan Verohallinnon palvelujen ulkopuolelle. 
Kansalaisten pakko-ohjaaminen sähköiseen asiointiin asettaa 
heidät eriarvoiseen asemaan, eikä kyse ole vain iäkkäistä tai 
pienillä paikkakunnilla asuvista yksityishenkilöistä. Esimer-
kiksi monet kuolinpesät voivat ilmoittaa tulonsa vain paperi-
lomakkeella.

LIITTOKOKOUKSESSAAN 6. toukokuuta Veronmaksajain 
Keskusliitto esitti hallitusohjelman talous- ja veropolitiikan 
ankkuroimista kohtuullista verotusta, rakenneuudistuksia ja 
säästäväisyyttä koskevilla peruslinjauksilla koko vaalikaudek-
si. Kansantalouden veroasteen nousuun saatiin päättyneellä 
vaalikaudella selvä käänne ja tulokset olivat olleet hyviä. Ve-
ropolitiikka osaltaan tuki vahvaa talouskehitystä, joten koh-
tuullistuvan verotuksen peruslinjalla on hyvä jatkaa. Ansiotu-
lojen verotusta on kevennettävä kautta linjan, kaikilla 
tulotasoilla. On verotettava mieluummin haittoja kuin hyö-
dyllisiä asioita, kuten työntekoa. Ansiotulojen verotuksen 
laajapohjainen keventäminen on paras tapa kannustaa työn-
tekoa, ahkeruutta, yrittämistä, osaamisen kartuttamista ja 
uralla etenemistä. Vuosikokous muistutti, että julkiseen talo-
uteen kohdistuu pitkällä aikavälillä väestön ikääntymisestä 
aiheutuva kestävyysvaje, jota on purettava rakenneuudistuk-
silla. Uudistuksilla on saatava aikaan kustannussäästöjä ja 
niiden on osaltaan edistettävä työllisyysasteen nousua. Julkiset 
menot on pidettävä tiukasti kurissa ja mahdollisesti tarvittava 
julkisen talouden lisäsopeutus on tehtävä menosäästöillä, ei 
verotusta kiristämällä.

Liittokokouksen avatessaan liiton puheenjohtaja tarkasteli 

edellisen hallituksen aikaansaannoksia ja arvioi myös tulevaa. 
Päättyvällä hallituskaudella ei tehty suuria verouudistuksia 
eikä niille ollut tarvettakaan. Tästä huolimatta maaliin onnis-
tuttiin viemään osakesäästötiliä koskevan sääntelyn ja luovu-
tusvoittojen vähennyskelpoisuuden ajantasaistamisen kaltaisia 
yksittäisiä verojärjestelmää parempaan suuntaan vieviä tärkei-
tä muutoksia. Myös vuosikymmeniä vatvottu yhteisöjen tulo-
lähdejaottelu uudistettiin ja saatiin paremmin vastaamaan 
nykypäivän vaatimuksia. Ansiotulojen kireä verotus ja jyrkkä 
progressio muodostavat edelleen Suomen verojärjestelmän 
kilpailukyvyn kannalta keskeisen ongelman. Liiton esittämä 
ansiotulojen verotuksen keventäminen kautta linjan, kaikilla 
tulotasoilla tarjoaisi hyvän lähtökohdan hallitusohjelmalle.

Kesäkuussa toimitusjohtaja piti pääministeri Antti Rinteen hal-
lituksen ohjelman veropakettia melko ankeana kokonaisuutena. 
Ympäristö- ja terveyshaittoihin kohdistuvia valmisteveroja ki-
ristetään selvästi, mutta kiristyslinjaa tasapainottavia kevennyk-
siä ei ohjelmasta löydy. Sosiaalivakuutusmaksujen nousu uhkaa 
kiristää ansiotulojen verotusta reilusti, mutta hallitusohjelman 
vaatimattomat kevennykset rajataan tiukasti pieni- ja keskitu-
loisille. Lopputuloksena ansiotulojen verotuksen ankara prog-
ressio jyrkkenee entisestään ja hyväpalkkaisten verotus kiristyy. 
Myös kotitalousvähennyksen tuntuva leikkaaminen on selkeä 
pettymys hallitusohjelmassa. Pääomatulojen verotuksen ja yri-
tysverotuksen ratkaisut ovat sen sijaan yllätyksettömiä ja muu-
toksia linjattiin vähän. Ennakoitavuus ja pitkäjänteisyys on 
näiden verojen osalta erityisen tärkeää, joten hallitusohjelma 
vahvistaa luottamusta.

Syyskuussa toimitusjohtaja oli pettynyt hallituksen budjettirii-
hen verolinjauksiin, joiden myötä palkansaajien verotus kiris-
tyy ja ankara progressio jyrkkenee entisestään. Budjettiriihes-
tä tuli kylmä veroviesti palkansaajille ja syksyllä 
käynnistyvälle liittokierrokselle. Myös kotitalousvähennyksen 
leikkaaminen oli selkeä pettymys ja ristiriidassa hallituksen 
harmaan talouden purkamiseen ja työllisyyden parantamiseen 
liittyvien tavoitteiden kanssa. Veronkiristyksiä suunnattiin tun-
tuvasti myös muun muassa tupakkatuotteiden ja liikenteen 
polttoaineiden valmisteveroihin. Verorakennetta pitäisi muut-
taa niin, että samalla kun haitallisten asioiden veroja kiristetään, 
hyödyllisten asioiden – kuten työnteon – veroja kevennetään. 
Nyt hallitus toimi kuitenkin toisin, kun budjettiriihestä tuli ulos 
vain kiristyviä veroja.
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TYÖRYHMÄT JA LAUSUNNOT

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITON VALTUUSKUNTA 
totesi kannanotossaan 9. joulukuuta, että työnsä juuri aloitta-
neella Sanna Marinin hallituksella on hyvä tilaisuus lopettaa 
verotuksen kiristäminen ja keventää ansiotulojen verotusta, 
sillä edellisen Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa linjatut 
verotuksen kiristykset toteutuvat suurelta osin jo vuonna 2020. 
Veropolitiikan suunnan muuttamiselle vaalikauden loppuvuo-
sina on siksi oiva tilaisuus, vaikka uusi hallitus jatkaakin edel-
täjänsä hallitusohjelmalla. Ansiotulojen verotusta on jatkossa 
syytä keventää kaikilla tulotasoilla. Pääomatulojen verotukses-
sa ja yritysverotuksessa Antti Rinteen hallituksen ohjelma 
muodostaa turvallisen perustan myös Sanna Marinin hallituk-
sen veropolitiikalle. Ennakoitavuus, johdonmukaisuus ja pit-
käjänteisyys ovat pääomatulojen verotuksessa ja yritysverotuk-
sessa ensiarvoisen tärkeitä asioita, joten hallitusohjelman 
linjauksia voi näiltä osin pitää onnistuneina ja luottamusta 
herättävinä.

Liiton puheenjohtaja vertaili valtuuskunnan kokouksen ava-
tessaan viimeaikaisten hallitusten veropoliittisia linjauksia. 
Edellisellä vaalikaudella Juha Sipilän hallitus piti lupauksensa: 
kokonaisveroaste ei vaalikauden aikana noussut, palkkatulojen 
verotus ei millään tulotasolla kiristynyt ja verotuksen paino-
pistettä siirrettiin työn ja yrittämisen verotuksesta erityisesti 
haittaveroihin. Suomen verojärjestelmän suurin rakenteellinen 
ongelma, ansiotulojen ylikireä verotus, jäi kuitenkin ennalleen. 
Veronmaksajan kannalta hyvänä voidaan kuitenkin pitää lu-
pausta, että ansiotuloverotukseen tehdään ansiotason nousua 
ja inflaatiota vastaava tarkistus vuosittain. Selvää silti on, että 
seuraaviin eduskuntavaaleihinkin mennään tilanteessa, jossa 
jyrkkä progressio ja korkeat marginaaliverot ovat edelleen Suo-
men palkkaverotukselle leimallisia piirteitä.

Johtava lakimies Juha Koponen on ollut mukana Omaisen 
kuolemaan liittyvän palvelupolun ekosysteemiforumissa.

Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen on ollut jäsenenä valtioneu-
voston asettaman perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuu-
distusta valmistelevan Toimi-hankkeen parlamentaarisessa 
seurantaryhmässä. 

Vuoden 2019 aikana liitto on antanut 
Verohallinnolle lausuntoja: 

	Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”korkovähennysoikeuden rajoittaminen yritysverotuksessa”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”väliyhteisötulon verotus suomessa”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”palvelujen ulkomaankaupan verotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus”
 Lausunto luonnoksesta muutoksista verohallinnon 

 päätökseen veroilmoituksessa annettavista tiedoista 
 (sk 1261/2018)
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”liittymismaksujen arvonlisäverotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”tulolähdesiirrot, yksityiskäyttöönotot ja yksityis-
 sijoitukset luonnollisten henkilöiden ja 
 henkilöyhtiöiden verotuksessa”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi ”työstä 
 välittömästi johtuvat kustannukset ennakkoperinnässä”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”energiaverotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”toimintamuodon muutos osakeyhtiöksi”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”työsuhteeseen perustuvan osakeannin verotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”työsuhdeoptioiden verotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”kirjojen ja lehtien arvonlisäverotuksesta”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”kuolinpesän luovutuksen verotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
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 ”vastuu aiempien luovutusten varainsiirtoverosta”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”työsuhdeoption ja työsuhteeseen perustuvan 
 osakeannin verotus kansainvälisissä tilanteissa”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”osakeyhtiön sukupolvenvaihdos verotuksessa”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”kiinteistöhallintapalvelujen oman 
 käytön arvonlisäverotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”eräiden yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 keskinäisestä sopimusmenettelystä
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi 
 rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta
 Kommentti osakesäästötiliä käsittelevän verohallinnon 
 ohjeen valmisteluun
 Lausunto luonnoksesta muutokseksi verohallinnon 
 ohjeen työnantajan ottamat vapaaehtoiset eläke-
 vakuutukset kohtaan 3.1.3
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”pääomalainojen ja muiden yhtiölle annettujen 
 lainojen luovutukset ja menetykset tuloverolain 
 mukaan toimitettavassa verotuksessa”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”virtuaalivaluuttojen verotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon kannanotoksi 
 ”perintönä saadun elinkeino- tai maatalous
 omaisuuden myynti, kun toimintaa ei jatketa”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi 
 takaisin perittyjen etuustulojen takaisinmaksun 
 määräpäivästä
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”yliopistot, ammattikorkeakoulut ja kansainväliset 
 työskentelytilanteet”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi 
 varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”luottamuksensuojasta verotusmenettelyssä”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi  
 ”hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön
  käyttöoikeuden luovuttamisesta”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi 
 ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäverotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”kulkuneuvojen paikoitusta varten tapahtuva alueiden 
 vuokraus arvonlisäverotuksessa”

 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeiksi 
 ”muutoksenhaku verohallinnon päätökseen, täydentävä 
 verotuspäätös, verotuksen muuttaminen viranomais-
 aloitteisesti ja täytäntöönpanon keskeyttäminen ”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi  
 veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen 
 antamisesta
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”arvonlisäverotus eu-tavarakaupassa”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”hallintolaki ja verolainsäädäntö”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”rakentamisen tiedonantovelvollisuus”
 Lausunto vuonna 2020 ennakkoperinnässä 
 käytettävistä tuloista
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”osakesäästötilin verotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”varainsiirtovero arvopapereiden luovutuksessa”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”varainsiirtovero kiinteistön luovutuksessa”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”yritysmuodonmuutosten ja yritysjärjestelyjen 
 varainsiirtoverotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”kapitalisaatiosopimuksen verotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”kapitalisaatiosopimus palkkaus- ja eläkejärjestelyissä”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi 
 matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2019 
 toimitettavassa verotuksessa
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi 
 rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
 Lausunto luonnoksesta arvonlisäveroilmoituksen 
 uudeksi tietosisällöksi
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi 
 varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”seuraamusmaksut varainsiirtoverotuksessa”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi 
 yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi 
 vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa 
 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”ulkomailta suomeen tulevan työntekijän verotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon yhtenäistämis
 ohjeeksi vuodelta 2019 toimitettavaa verotusta varten
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi ”oman 



VERONMAKSAJAT 2019   13

 käytön ja alivastikkeellisten luovutusten arvonlisäverotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten 
 verokohtelu”.
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi 
 veroilmoituksessa annettavista tiedoista

Vuoden 2019 aikana liiton edustaja on ollut 
eduskunnan valtiovarainvaliokunnan 
verojaoston kuultavana:

 Lausunto hallituksen esityksestä veropohjan rapautu-
 misen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin 
 toteutettavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen 
 yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattami-
 seksi (he 307/2018 vp).
 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi kansainvälisten 
 veroriitojen ratkaisumenettelystä, verotusmenettelystä 
 annetun lain 89 §:n 3 – 5 momentin kumoamisesta ja 
 rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun 
 lain 22 §:n muuttamisesta (he 308/2018 vp)
 Lausunto hallituksen esityksestä osakesäästötilin tulo-
 verotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen 
 uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (he 275/2018 vp).
 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi rajoitetusti vero- 
 velvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja eräiden 
 siihen liittyvien lakien muuttamisesta (he 282/2018 vp)
 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi tuloverolain 
 9 §:n muuttamisesta (he 306/2018 vp)
 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi tuloverolain ja 
 rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 
 annetun lain 3 §:n  muuttamisesta (he 304/2018 vp)
 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi tupakkaverosta 
 annetun lain liitteen muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi vuoden 2020 
 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja 
 väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan 
 palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n 
 muuttamisesta
 Lausunto valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden  
 suunnitelmasta vuosille 2020—2023 sekä hallituksen 
 esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2020
 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi eräiden rajat 
 ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta ja siihen 
 liittyviksi laeiksi (he 68/2019 vp)
 Lausunto hallituksen esityksestä raportoitavia rajat 
 ylittäviä järjestelyjä verotuksen alalla koskevaksi lain-
 säädännöksi (he 69/2019 vp)

 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi tulotietojärjestel- 
 mästä annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain 
 15 §:n ja tuloverolain 64 §:n muuttamisesta (he78/2019 vp)
 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi elinkeinotulon 
 verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi 
 siihen liittyviksi laeiksi (he 76/2019 vp)
 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi eräiden tulo-
 tietojärjestelmää koskevien lakien voimaantulosäännösten  
 muuttamisesta sekä verotusmenettelystä annetun lain 
 ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun 
 lain muuttamisesta (he 62/2019 vp)
 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi koneiden kaluston 
 ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden 
 korotetuista poistoista verovuosina 2020 – 2023 sekä 
 laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta
 muuttamisesta (he 85/2019 vp)

Vuoden 2019 aikana liitto on antanut 
eduskunnan valtiovarainvaliokunnan 
verojaostolle kirjallisia lausuntoja: 

 Lausunto hallituksen esityksestä arvonlisäverolain12 a 
 luvussa tarkoitettuihin erityisjärjestelmiin sovellettavien  
 seuraamusmaksujen ja veronkantomenettelyn 
 uudistamisesta (he 283/2018 vp)
 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi arvonlisäverolain 
 85 a §:n muuttamisesta (he 303/2018 vp)
 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi osakesäästötilistä 
 ja finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi arvonlisäverolain 
 ja ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista 
 arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun 
 lain muuttamisesta (he 7/2019 vp)
 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi 
 virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen, 
 alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen 
 sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun 
 lain 1 §:n muuttamisesta

Vuoden 2019 aikana liitto on antanut 
valtiovarainministeriölle lausuntoja: 

 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi 
 maatilatalouden tuloverolain 10 a §:n muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi 
 arvonlisäverolain ja ahvenanmaata koskevista 
 poikkeuksista annetun lain muuttamisesta
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MAALISKUUN 12.‒13. järjestettiin kahdeskymmenesensim-
mäinen kaksipäiväinen Veronmaksajien Vero2019 -tapahtu-
ma Helsingin Katajanokalla Marina Congress Centerissä. 
Tapahtuman avaustilaisuudessa neljän mielipidetutkimusten 
mukaan kannatukseltaan suurimman puolueen puheenjoh-
tajat Antti Rinne, Petteri Orpo, Juha Sipilä ja Pekka Haa-
visto keskustelivat tulevan vaalikauden talous- ja veropolitii-
kan näkymistä.

Tapahtumassa oli 4 000 kävijää ja 42 näytteilleasettajaa. Liiton 
lakimiesten ja ekonomistien seminaarit sekä näytteilleasettajien 
tietoiskut olivat edellisvuosien tapaan hyvin suosittuja. Ta-
pahtuman ensimmäisen päivän iltana järjestettiin yhdessä 
Pörssisäätiön kanssa Pörssi-ilta.

VERO2019-TAPAHTUMA KIINNOSTI YLEISÖÄ

 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 maastapoistumisverotusta koskeviksi säännöksiksi
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden 
 rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotusta 
 koskevasta sääntelystä
 Lausunto luonnoksesta valtiovarainministeriön 
 asetukseksi veronkannosta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 raportoitavia rajanylittäviä järjestelyjä koskevasta 
 sääntelystä verotuksen alalla

 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi talous-
 arvioesityksen yhteydessä esiteltävistä tuloverolain
 sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta 
 annetun lain eräistä muutosehdotuksista
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun 
 lain muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden 
 valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi 
 tulotietojärjestelmästä annetun lain 9 ja 12 §:n, verotus-
 menettelystä annetun lain 15 §:n ja tuloverolain 64 §:n 
 muuttamisesta

 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi 
 tulotietojärjestelmää koskevien lakien voimaantulo-
 säännösten muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi 
 virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen, 
 alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen 
 sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun 
 lain 1 §:n muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kone- 
 ja laiteinvestointien korotetuista poistoista verovuosina 
 2020 - 2023
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valmiste-
 veromenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista 
 koskevaksi lainsäädännöksi

Vuoden 2019 aikana liitto on antanut 
työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon:

 Lausunto yritystukien sidosryhmäjaoston kuuleminen 
 yritystukien vähentämistyöryhmään liittyen
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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. 

 Neuvontapalvelun uudelleenorganisointia jatkettiin syksyllä 
2019 muodostamalla lakiasiainosaston neuvontapalvelusta 
veroneuvontaosasto, jota johtamaan nimitettiin 1.9.2019 al-
kaen veroneuvontajohtaja Kati Malinen.

Neuvontapalveluun soittaneiden asiakastyytyväisyyttä seurat-
tiin edellisvuosien tapaan haastattelemalla satunnaisesti valit-
tuja palvelua käyttäneitä jäseniä. Vuoden 2019 aikana tehdyis-
sä haastatteluissa puhelinneuvonnan yleisarvosanaksi annettiin 
keskimäärin 8,44 asteikolla 4 -10, mikä oli hieman edellisvuot-
ta parempi tulos.

Veroneuvonnan kysyntä vaihtelee kuukausittain ja viikoittain.  
Viikonpäivistä maanantai on tyypillisesti neuvonnassa vilk-
kain. Jäsenten veroneuvonnan tarve vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä on viime vuosina ollut suuri muun ohella ve-
rotusmenettelyn muutosten vuoksi.  Suurimmillaan kysyntä 
oli vuonna 2019 huhtikuun alusta toukokuun puoliväliin, 
jolloin palkansaajat ja eläkeläiset täydensivät esitäytettyä ve-
roilmoitusta. Pienimmillään kysyntä oli edellisvuosien tapaan 
kesä- ja heinäkuussa. Veroneuvontaan saapuvien puheluiden 
määrä lisääntyi 1 200 puhelun verran edellisvuoteen nähden.

VERONEUVONNALLE ON JATKUVASTI 
VAHVA KYSYNTÄ

Jäsenpuheluiden keskimääräinen mitattu jonotusaika oli                
3 minuuttia ja 1 sekunti. Tavoitteeksi on asetettu enintään 5 
minuutin jonotusaika.  Vastaamatta jääneiden puheluiden 
määrä kasvoi hieman edellisvuodesta, mutta oli silti historial-
lisesti tarkasteltuna alhaisella tasolla.

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 26 563 kappaletta. Niistä maksuttomia jäsenpuheluita 
oli 25 106 kappaletta ja maksullisia puheluita 1 014 kappalet-
ta. Toimeksiantoja tehtiin ja kirjallisia neuvoja annettiin vuo-
den aikana 443 kappaletta.
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NÄIN VERONMAKSAJAT ESIINTYI JA VAIKUTTI

Veronmaksajien Vero2019-tapahtuman paneeliin oli 
kutsuttu neljän suuren puolueen puheenjohtajat: 
Pekka Haavisto (vihr.), Petteri Orpo (kok.), Antti 
Rinne (sd.) ja Juha Sipilä (kesk.).

Oma talous, sijoittaminen 
ja verotus kiinnostivat

Vero2019-tapahtuma 12.–13.3. keräsi tuhansia taloudesta, 
verotuksesta ja sijoittamisesta kiinnostuneita kävijöitä Helsin-
gin Katajanokalle. Tapahtuman avasi toimitusjohtaja Teemu 
Lehtinen.  Eduskuntavaalikeväänä ohjelmaan kuului luonnol-
lisesti puoluejohtajien vaalipaneeli, johon osallistuivat Pekka 
Haavisto (vihr.), Petteri Orpo (kok.), Antti Rinne (sd.) ja 
Juha Sipilä (kesk.). Paneelissa käytiin läpi sekä sote-näkemyk-
set, talouspolitiikan linjat että verotuksen tavoitteet. 
Veronmaksajien seminaareissa kuultiin ajankohtaista vero- 
asiaa osakesäästötilistä osakeyhtiön tulonlähdejakoon. Sijoit-
tajat saivat katsauksen markkinatilanteeseen sekä useista pa-
neelikeskusteluista että Pörssi-illasta. Tarjolla oli myös yhteis-
työkumppaneiden tietoiskuja eri aiheista.

Vaalikauden 2019-2023 
linjaukset kirkkaina

Kuluneena vuonna Veronmaksajat teki tunnetuksi 
uuden talous- ja veropoliittisen ohjelmansa linjauksia. 
Ohjelma laaditaan jokaiselle alkavalle vaalikaudelle. 
Kannanottoja viestittiin lehdistötiedotteilla, media-
esiintymisillä, julkaisuilla ja sosiaalisessa mediassa. 
Linjauksemme sisältävät neljä ankkuriperiaatetta: 

1.  Verotuksen yleistä tasoa on maltillisesti   
 alennettava: kevennyksiä enemmän 
 kuin kiristyksiä. 
2.  Ansiotulojen verotusta on kevennettävä 
 kautta linjan, kaikilla tulotasoilla. 
3.  Julkisen talouden kestävyysvajetta on 
 purettava rakenneuudistuksilla.
 4.  Julkista taloutta on tarvittaessa 
 sopeutettava menosäästöillä. 

Tutustu koko ohjelmaan verkossa 
osoitteessa veronmaksajat.fi/linjaukset

13.11.2018

Kannustava 
  Kestävä
    Kilpailukykyinen 
      Kohtuullinen

Talous- ja veropolitiikan linjat 
vaalikaudelle 2019-2023
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LAUSUNNOT: 
kohtuullisen verotuksen puolesta

Liiton veroasiantuntijat vaikuttivat vuoden aikana ahkerasti 
verotusta koskevien lakien ja ohjeiden valmisteluun. Vaikut-
tamisen välineenä käytetään lausuntoja, joita annetaan edus-
kunnalle, valtioneuvostolle ja Verohallinnolle. Merkittäviä 
alueita, joista pyydettiin ja laadittiin paljon lausuntoja, olivat 
esimerkiksi kansainvälisen veronkierron rajoittaminen, ar-
vonlisäverotus sekä säästämisen ja sijoittaminen verotus. Vii-
meksi mainittuun sisältyivät muun muassa uusi osakesäästö-
tili ja vakuutussijoitukset.

SUOMIAREENA: 
tiukkaa debattia 
veroista ja taloudesta 
Miten uusi hallitus kannustaa suomalaisia vaurastumaan? Mil-
laisia esteitä kotitalouksien taloudellisen vahvistumisen tiellä 
yleensä on? Näitä kysymyksiä pohdittiin Veronmaksajien pa-
neelikeskustelussa Porin SuomiAreenassa 18.7.
Keskustelemassa olivat kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.), 
Danske Bankin toimitusjohtaja Leena Vainiomäki, sijoitus-
kirjailija Merja Mähkä ja Veronmaksajien toimitusjohtaja Tee-
mu Lehtinen sekä yllätysvieraana professori Mika Maliranta. 
Paneelin juonsi Taloustaidon päätoimittaja Antti Oksanen

TUTKIMUS: 
kunta- ja palkkaverot 
tarkastelussa
Veronmaksajien ekonomistit tuottavat neutraalia, 
luotettavaa ja nopeaa ajankohtaistietoa verotuksesta 
ja julkisesta taloudesta. Vuoden aikana julkaistiin 
kuntaverovertailu 2019 sekä kansainvälinen palkka-
verovertailu 2019. Selvityksiä ja laskelmia julkistettiin 
useita. Niiden aiheina olivat esimerkiksi kulutusve-
rotuksen kiristyminen kuluneella vaalikaudella, uh-
kaava palkkaverotuksen kiristyminen vuonna 2020 
sekä budjettiriihen 2019 alla tehty laskelma keskitu-
loisen verotuksen kiristymisestä. 

Taksvärkkipäiväksi laskettiin 6. kesäkuuta. Tuona 
päivänä suomalainen veronmaksaja alkaa ansaita 
itselleen, kun alkuvuosi on paiskittu töitä yhteisen 
hyvinvoinnin rahoittamiseksi. 

Sähköinen Verotin kertoo osoitteessa veronmaksa-
jat.fi/verotin, mihin veroeurosi käytetään. Opetus-
video Jarin palkka esittää, kuinka paljon lakissää-
teisiä maksuja palkasta menee ja mitkä ovat 
työnantajan maksut Video löytyy osoitteesta veron-
maksajat.fi/jarin-palkka.

Veronmaksajat oli 
vahvasti läsnä Porin 
SuomiAreenassa, 
kun liiton järjestämä 
paneeli paneutui 
vero- ja talouspolitii-
kan teemoihin 18. 
heinäkuuta 2019. 
Tallenne keskustelus-
ta löytyy Veronmak-
sajien verkkosivuilta.



18 

VERKOSTA HAETAAN HYÖTYTIETOA 
JA ASIANTUNTEMUSTA
VERONMAKSAJIEN verkkopalvelussa veronmaksajat.fi ja sen 
sisarsivustolla taloustaito.fi oli selkeä kasvuvuosi. Sivustoilla 
vieraili toimintavuonna noin 3,7 miljoonaa yksilöityä kävijää, 
jotka katselivat yhteensä noin 9,4 miljoonaa sivua. Kävijöiden 
määrä kasvoi lähes miljoonalla edellisvuodesta.
 
Erityisen paljon palvelussa oli kävijöitä veroilmoituksen palau-
tusaikana sekä alku- ja loppuvuodesta. Kävijöitä kiinnostivat 
muun muassa päivärahat,  kilometrikorvaukset,  kotitalousvähennys 
sekä autoilun verotus.

Verkkopalvelun jäsenosiot olivat liiton jäsenten hyödynnettä-
vissä, ja vuoden 2019 lopussa niiden käyttäjäksi oli rekisteröi-
tynyt 69 761 jäsentä. Verkkopalveluun kirjautumalla jäsenet 
saavat muun muassa verotuksen eri osa-alueita käsittelevää 
syventävää tietoa sekä pääsyn Taloustaidon Bonus-digilehteen 
ja sähköiseen arkistoon. Verkkopalvelun kautta Veronmaksajiin 
liittyi vuoden aikana 2 968 uutta jäsentä.

VERONMAKSAJIEN UUTISKIRJEELLÄ oli vuoden 2018 lo-
pussa   52 000 tilaajaa eli yli 12 000 tilaajaa enemmän kuin vuot-
ta aiemmin. Vuonna 2019 uutiskirje lähetettiin tilaajille kolme 
kertaa viikossa: maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Vuonna 2019 tiedotusvälineille toimitettiin yhteensä 63 lehdis-
tötiedotetta tai kutsua. Tiedotteet käsittelivät liiton kannanot-
toja, tutkimuksia sekä tapahtumia.

Liiton eri puolella 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 
tiedote.

Veronmaksajien medianäkyvyys oli erinomaisella tasolla vaali-
vuonna 2019. Mediaseurannan mukaan liitto ja/tai sen asian-
tuntijat esiintyivät vuoden aikana yhteensä 1 329 artikkelissa, 
joista 784 ilmestyi verkossa ja 545 painetussa lehdessä. Tämän 
päälle tulevat vielä liiton asiantuntijoiden esiintymiset radion ja 
tv:n uutis- ja ajankohtaisohjelmissa. 

Osumat jakaantuivat tasaisesti läpi mediakentän. Eniten Veron-
maksajia käyttivät lähteenä tai haastateltavina maakunnalliset 
ykköslehdet, Yle ja MTV. Median seuraamia aiheita olivat eri-
tyisesti tammikuun kuntaveroselvitys sekä syksylle ajoittuneet 
hallituksen budjettilinjaukset ja veromuutokset vuodelle 2020. 

Taloustaito kasvoi verkossa
Taloustaidon lukijamäärä kuuluu maan aikakauslehdistön 
suurimpien joukkoon. Lehti oli luettavissa painettuna sekä 
näköislehtenä verkossa. Verkossa ilmestyvä digitaalinen lisä-
lehti Taloustaito Bonus laajensi tarjontaa jäsenille ja toi koko-
naisuuteen uusia sisältömuotoja.
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Taloustaito-lehti ilmestyi vuoden aikana 12 kertaa. Tarkastet-
tu vuoden keskimääräinen nettolevikki laski jäsenmäärän 
myötä 233 947 kappaleeseen (- 3,7 %). Painetun lehden luki-
jamäärä oli KMT:n mukaan 425 000.

Kaikille liiton yritysjäsenille lähetettiin helmikuussa Yrityksen 
verotietopaketti -kirja Taloustaito-lehden liitteenä. Lisäksi sekä 
Taloustaidon että Taloustaito Bonuksen vakiojulkaisuissa lisät-
tiin yritystoimintaan ja yrittämiseen liittyvän sisällön määrää.

Taloustaito.fi-sivuston kävijämäärät kasvoivat voimakkaasti 
edellisvuodesta. Joulukuussa 2019 Taloustaidon nettisivuilla 
kävi 134 000 eri kävijää, joka oli kolmannes enemmän kuin 
vuotta aiemmin. Media-alan Fiam-mittauksessa Taloustaito.fi 
oli 78. suurin sivusto Suomessa. 

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

Verkkopalveluun kirjautuneet jäsenet saivat tiedon uuden Bo-
nuksen ilmestymisestä sähköpostitse. Vuonna 2019 Taloustai-
to Bonuksen sähköisiä kirjeitä lähetettiin 69 761 jäsenelle. 

Taloustaidon Facebook-tilillä oli vuoden 2019 päättyessä 5 160 
seuraajaa ja Twitter-tilillä 4 549 seuraajaa.

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

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

Taloustaito Podcast kertoo asiantuntijan äänellä 
rahasta ja veroista. Vuoden 2019 lopussa podcasteja 
oli kuunneltu 20 000 kertaa.

KOKONAISTAVOITTAVUUDELTAAN 
SUURIMMAT AIKAKAUSMEDIAT 2019 
(Lukijamäärä, painettu + digitaalinen, yli 15-v. suomalaiset)

1. Yhteishyvä .............................................2 258 000
2. Pirkka ....................................................1 762 000
3. Me Naiset ................................................906 000
4. Terveydeksi! (apteekki.fi) ........................836 000
5. OP Lehti (op.media) .................................820 000
6. Seiska  ....................................................  749 000
7. Avainapteekit ...........................................624 000
8. Anna ........................................................505 000
9. Kotiliesi .................................................... 443 000
10. Veronmaksajan Taloustaito ..............438 000

Lähde: KMT 2019
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Suomen 

16. 
suurin netti-

julkaisuverkosto
 (Veronmaksajat.fi

ja taloustaito.fi, 
lähde: Fiam)

Kohdennettua verotietoa tarvitseville

VEROTUKSEN AJANKOHTAISTIEDOTE TaxFax ilmestyi 
79 kertaa. Tilaajien käytössä oli lisäksi taxfax.fi -verkkopal-
velu. TaxFax:in tilaajamäärä oli vuoden lopussa 5148. 

Verouutiset ilmestyi vuoden 2019 aikana kymmenen kertaa. 
Lehti sisälsi tiiviissä muodossa asiantuntijatietoa verolain-
säädännön ja verotuksen muutoksista. Tilaajamäärien vuo-
sia jatkuneen laskun vuoksi Verouutisten toimittaminen 
päätettiin lopettaa. Vuodesta 1988 lähtien ilmestyneen leh-
den viimeinen numero lähetettiin tilaajille joulukuussa 2019.  

Vuoden aikana painettuja kirjoja myytiin yhteensä 1 204 
kappaletta, E-kirjoja myytiin yhteensä 43 kappaletta. Suosi-
tuimpia olivat Tuomo Lindholmin Perintöverokirja ja Juha 
Koposen Kuolinpesän osakkaan opas. Lisäksi myytiin ajo-
päiväkirjoja ja Veroavain-vihkosta.

VEROUUTISET
29.11.2019     9/2019

Tässä numerossa

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

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

3.  Hallituksen esityksiä .................................... 7

4.  Vahvistetut lait ja asetukset .....................13

5. Verohallinnon ohjeet ja päätökset ..........13

6.  Verouutiset ..................................................26

Tuomo Lindholm

Tuom
o Lindholm

  P
erin

tö
vero

k
irja 

   2020

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. 

Kuukausitavoittavuus 
verkossa

310 750 
Kuukausitavoittavuus on sivustoilla

 ja sovelluksissa eri päätelaitteilla
käyneiden suomalaisten

 internetin käyttäjien määrä. 

Lähde: fiam.fi (12/2019)

425 000 
Taloustaidon 

lukijaa
 (KMT 2019)
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226 576
 jäsentä

VERONMAKSAJIEN VUOSI 2019 NUMEROINA

Kotitalouksia 

183 101 
ja yrityksiä

 43 475

34 
paikallis-

yhdistystä

58 
lausuntoa 

Vero-
hallinnolle

26 563 
neuvonta-
kontaktia4 000 

kävijää 
Vero2019-

tapahtumassa
1 329 

mediaesiintymistä
 (painettu media

 ja verkko)

52 000 
uutiskirje-

tilaajaa
14 

lausuntoa 
valtiovarain-
ministeriölle
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Kertomusvuoden koulutukset käsittelivät verotuksen eri ai-
heita. Koulutusta järjestettiin totuttuun tapaan ja vakiintunein 
muodoin pääasiassa Helsingissä ja webinaareiksi kutsuttuina 
verkkokoulutuksina. Luennoitsijoina ovat olleet pääasiassa 
liiton omat asiantuntijat.

Vuonna 2019 järjestettiin 30 (vuonna 2018: 32) koulutustilai-
suutta. Koulutukseen osallistui yhteensä 791 (vuonna 2018: 
804) osanottajaa:

   

tammikuu

	Yritysverotuksen ajankohtaiskatsaus 2019 – webinaari

helmikuu

	Päivärahat ja kilometrikorvaukset – webinaari
	Edustusmenot verotuksessa – webinaari

maaliskuu

	Osingonjaon verosuunnittelu – webinaari
	Kiinteistöjen arvonlisäveropäivä 
	Kansainvälisen arvonlisäverotuksen tehopäivä 
	Verosuunnittelua vai veronkiertoa?

huhtikuu

	Yritys- ja omistusjärjestelyt osakeyhtiössä 
	Vuosilomapalkkalaskennan erityistilanteet – webinaari
	Henkilökuntaedut verotuksessa – webinaari
	Kuolinpesän verosuunnittelu 

toukokuu

	Yrittäjän veropäivä
	Yritysverotuksen intensiivikurssi
	Yritysverotuksen intensiivikurssi – Tampere
	Tulolähdejako muuttuu osakeyhtiössä – webinaari
	Ostojen arvonlisäveropäivä

syyskuu

	Yhdistyksen verotus ja kirjanpito
	Omistus- ja yritysjärjestelyt osakeyhtiössä

lokakuu
	Yrittäjän veropäivä
	Päivärahat ja kilometrikorvaukset verotuksessa
 – webinaari
	Ostojen arvonlisäveropäivä
	Yritysverotuksen intensiivikurssi

marraskuu

	Kiinteistöjen arvonlisäveropäivä
	Irtautumisvaiheen varojenjaon verosuunnittelu
	Ajankohtaista työlainsäädännössä – webinaari
	Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä kirjanpitäjille
	Tulolähdejako muuttuu osakeyhtiössä – webinaari
	Osingonjaon verosuunnittelu – webinaari

joulukuu

	Yritysverotuksen ajankohtaiskatsaus 2020 – webinaari
	Kuolinpesän verosuunnittelu

VEROKOULUTUSTA 
AJANKOHTAISISTA AIHEISTA
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KANSAINVÄLISIÄ SUHTEITA 
HOIDETTIIN PERINTEISESTI

YHTEYKSIÄ MUIDEN maiden veronmaksajajärjestöihin 
jatkettiin toimintavuoden aikana perinteiseltä pohjalta. Poh-
joismainen veronmaksajakokous pidettiin kesäkuussa Oslos-
sa. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa veropolitiikan nä-
kymiä Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa sekä järjestöjen 

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

Paikallisyhdistykset järjestivät vuoden aikana 64 veroillaksi 
kutsuttua neuvontatilaisuutta, joissa annettiin neuvoja henki-
löiden ja yritysten verotuksesta. Neuvontatilaisuuksien aihei-
na olivat erityisesti perinnön ja lahjan verotus, omaisuuden 
siirto jälkipolville sekä sijoitusasunnon verotus. Yrityksille ja 
yrittäjille suunnattujen yritysveroiltojen aiheina olivat pienen 

osakeyhtiön voitonjako ja osakeyhtiön tulolähdejaon poistu-
minen.

Veroiltoihin osallistui yhteensä 4 577 henkilöä. Osa veroillois-
ta järjestettiin yritysten tiloissa ja tuella. Erityisesti tukeaan 
paikallisyhdistysten toimintaan ovat antaneet eri pankkiryh-
mät, kuten OP-ryhmä, Säästöpankit ja LähiTapiola. Metsäve-
rotusta käsittelevät veroillat järjestettiin yhteistyössä paikalli-
sen metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Paikallisyhdistysten 
edustajat kokoontuivat Tallinnassa 20.-21.9.2019.

Paikallisyhdistykset ja niiden jäsenmäärät 31.12.2019:

Espoo ...............................................................17095
Etelä-Kymenlaakso ..........................................3001
Etelä-Pirkanmaa ..............................................1844
Etelä-Pohjanmaa, itäinen ................................1841
Etelä-Savo .........................................................4362
Helsinki ...........................................................28327
Imatran seutu ...................................................1504
Itä-Savo .............................................................2885
Itä-Uusimaa ......................................................4591
Joensuun seutu  ............................................... 5742
Kainuu ...............................................................2740
Kanta-Häme .....................................................7511
Keski-Pohjanmaa .............................................2147
Keski-Suomi ...................................................10368
Keski-Uusimaa ...............................................11363
Kouvola  ............................................................3577
Kuopion seutu ..................................................6018

Lappeenrannan seutu ......................................3112
Lappi ..................................................................7046
Länsi-Uusimaa .................................................6332
Parkanon seutu ................................................1838
Pohjois-Pirkanmaa ..........................................1573
Pohjois-Pohjanmaa .......................................13582
Porin seutu .......................................................5063
Päijät-Häme ......................................................8319
Rauman seutu ..................................................3313
Salon seutu .......................................................4583
Sastamalan seutu .............................................1967
Seinäjoen seutu ............................................... 6293
Tampereen seutu............................................15804
Vaasan seutu .....................................................4668
Vantaa ...............................................................9184
Varsinais-Suomi .............................................15596
Ylä-Savo ............................................................1946

keskinäiseen yhteistyöhön ja kehittämiseen liittyviä asioita. 
Liitto osallistui vuoden aikana myös Euroopan veronmaksa-
jajärjestö TAE:n ja maailman veronmaksajajärjestö WTA:n 
kokouksiin.
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JÄSENMÄÄRÄSSÄ PIENI PUDOTUS

JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS 2005-2019

LIITON JÄSENMÄÄRÄ oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 226 
576 jäsentä, joista henkilöjäseniä oli 183 101 (81 %) ja yritys-
jäseniä 43 475 (19 %). Vuoden aikana jäsenmäärä väheni net-
tomääräisesti 6 225 jäsenellä. Henkilöjäsenten määrä laski 
6 055 jäsenellä ja yritysjäsenten määrä 170 jäsenellä.

Pääosa uusista jäsenistä liittyi puhelinmarkkinoinnin kautta, 
näin saatiin yhteensä 13 737 uutta jäsentä. Toimistoon soitta-

malla, tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä, verkon kautta 
sekä muulla tavoin liittyi yhteensä 3 648 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.

 Yritysjäsenet    Henkilöjäsenet

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

149442

0

50000

100000

150000

200000

250000

160733

31 779

37 641
38 997

39 956
39 930

43 641 43 664
43 827 44 570 46 938

45 675 44 308
44 014 43 645

43 475

163 983 166 785 182 509 188 294 188 555 186 101 192 595 194 187 190 934 186 849 184 994 190 713 189 156 183 101

226 576

192512
201624

205782

222465
228224

232196 229765
236452 238757 237872

232524 229302
234727 232801



VERONMAKSAJAT 2019   25

LIITON TALOUS oli vuonna 2019 edelleen vakaalla pohjalla. 
Tilikauden tulos parani selvästi edellisvuodesta sijoitustoimin-
nan hyvän kehityksen ansiosta. Vuoden 2020 osalta näkymät 
ovat tässä suhteessa huomattavasti epävarmemmat. Edellisenä 
vuonna tulosta rasittanut sijoitussalkun realisoimaton ar-
vonalennus kirjattiin tuotoksi vuonna 2019. Jäsenmaksutuotot 
kasvoivat runsaan satatuhatta euroa. Jäsenhankintaan panos-
tettiin taloudellisia resursseja edellisvuotta vähemmän.

Henkilöjäsenten jäsenmaksu vuonna 2019 oli 27 euroa ja liit-
tymismaksu 8 euroa. Kaksivuotiskaudeksi 2019-2020 liitty-
neiden jäsenmaksu oli 54 euroa ja liittymismaksu 6 euroa.  
Elinikäiseksi jäseneksi liittyvän jäsenmaksu oli 540 euroa ja 
liittymismaksu 8 euroa. 

TALOUS VAKAALLA POHJALLA

HALLINTO
Veronmaksajain Keskusliiton vuosikokous pidettiin 6.5.2019 
Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 
Vuosikokousesitelmän ”Uuden hallituksen talouspolitiikka” 
piti Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Aki 
Kangasharju. Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Arto Ojala esit-
teli vaalivaliokunnan esitykset henkilövalinnoiksi. 

Erovuoroiset valtuuskunnan jäsenet pankinjohtaja Juhani Er-
kintalo, toimitusjohtaja Eero Ipatti, KTM Tuija Karppanen, 
varatuomari Torsti Lakari, asianajaja Esa Luomajoki, maan-
viljelijä Heikki Malinen, verotusneuvos Raimo Pallonen, KTM 
Pentti Pääjärvi, varatuomari Tomi Rimpi, toimitusjohtaja Ris-
to Rouhiainen, varatuomari Ari Salomaa, kunnanjohtaja Toi-
vo Seppälä, KHT Aimo Siitonen, OTK Katariina Sorvanto 
valittiin uudelleen.

Uutena jäsenenä valtuuskuntaan valittiin yrittäjä Reino Piri-
nen.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet toiminnanjohtaja Salla Luo-
manmäki ja verojohtaja Timo Sipilä valittiin uudelleen kolmi-
vuotiskaudelle 2019-2022.

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

henkilökunnan lkm  jäsenmaksu                        
0 - 9 .................................................  61 euroa
10 - 49 ............................................122 euroa
50 - 99 ............................................183 euroa
100 -  ...............................................244euroa

Uusien yritysjäsenten liittymismaksu oli 16 euroa.

Jo jäseninä oleville tarjottiin vuoden lopussa mahdollisuutta 
maksaa kahden vuoden jäsenmaksu 2020-2021 alennettuun 54 
euron hintaan. Tarjottua mahdollisuutta käytti 57 014 jäsentä.

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin asianajaja, varatuomari 
Sari Laaksonen ja johtaja, taloustieteen tohtori Elina Pylkkä-
nen.

Tilintarkastajiksi vuodelle 2019 valittiin Petri Kettunen, KHT 
ja Markku Koskela, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin Aimo 
Enqvist, KHT ja Kai Salli, KHT.

Vuosikokous päätti asettaa kolmijäsenisen vaalivaliokunnan 
valmistelemaan kolmivuotiskautena 2020-2022 tehtäviä hen-
kilövalintoja. Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin 
Jussi Mustonen ja muiksi jäseniksi Anitta Siponen ja Sinikka 
Turunen.

Valtuuskunta kokoontui 9. joulukuuta 2019, jolloin se hyväk-
syi liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020. 
Elinkeinoelämän keskusliiton verojohtaja Anita Isomaa piti 
kokousesitelmän aiheesta ”Mitä verotetaan ja kuka verottaa 
– kansallisen ja kansainvälisen verotuksen matka kohti 
2020-lukua”. 
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Puheenjohtaja  
varatuomari Kirsti Auranen 

Varapuheenjohtaja 
verojohtaja Timo Sipilä 

Muut jäsenet
professori Marjaana Helminen (- 6.5.2019)
yrittäjä Taija Härkki 
johtaja Seija Ilmakunnas  (- 6.5.2019)
pääekonomisti Ilkka Kaukoranta 
pääekonomisti Mika Kuismanen 
lääket. lis. Eeva Kuuskoski 
asianajaja Sari Laaksonen  (6.5.2019 -)
KHT Seppo Laine 
toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki 
toiminnanjohtaja Elina Pylkkänen  (6.5.2019 -)
johtaja Penna Urrila 
toimitusjohtaja Risto Walden 

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 
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, 
KTM Pentti Pääjärvi, varatuomari Tomi Rimpi, asianajaja Kai 
Rissanen, halllintojohtaja Risto Rouhiainen, oikeustieteen 
kandidaatti Olli Saarinen, varatuomari Ari Salomaa, KHT Ju-
hani Selinheimo, KHT Aimo Siitonen, OTK Katariina Sorvan-
to, agrologi Thomas Storgård, varatuomari Kirsi Särkilä, fy-
sioterapeutti Marja-Leena Taavila, toimitusjohtaja Tapani 
Tauriainen, ICT-asiantuntija Kari Toivonen, KHT Ilkka Vai-
rimaa, toimitusjohtaja Esko Viinikainen, KHT Peter Volin, 
pankinjohtaja Seppo Yli-Antola, kunnanjohtaja Toivo Seppä-
lä, asianajaja Esa Luomajoki, toimitusjohtaja Sakari Joensuu, 
yrittäjä Reino Pirinen (6.5.2019 -).

VALTUUSKUNTA HALLITUS

VAALIVALIOKUNTA
Arto Ojala, puheenjohtaja (- 6.5.2019)
Jussi Mustonen, puheenjohtaja (6.5.2019 -)
Anitta Siponen
Sinikka Turunen
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HENKILÖKUNTA

toimitusjohtaja Teemu Lehtinen
johdon assistentti Kirsi Haapala 

Tutkimus 
pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola 
ekonomisti Janne Kalluinen 

Viestintä 
viestintäjohtaja, päätoimittaja Antti Oksanen 
kehityspäällikkö Jouni Junkkaala
toimituspäällikkö Ulla Simola 
toimittaja Outi Airaksinen
toimittaja Satu Alavalkama 
toimittaja Minna Petäinen 
AD Tarja Halonen 

Lakiasiat 
lakiasiain johtaja Vesa Korpela 
johtava verojuristi Päivi Kaari
johtava verojuristi Juha Koponen
johtava asiantuntija Marjo Salin 
osastosihteeri Marika Huotari 

Veroneuvonta 
veroneuvontajohtaja Kati Malinen 
verojuristi Linda Arveli (- 15.12.2019)
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 (- 31.12.2019)
verojuristi Johnny Örnberg
verojuristi Jonna Ijäs (- 16.8.2019)

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 Johanna Arponen 
jäsenpalvelusihteeri Leena Lampinen 
jäsenpalvelusihteeri Jaana Lehtonen 
jäsenpalvelusihteeri Pia Valtonen
kirjanpitäjä Anne Holmalahti 
kirjanpitäjä Irma Järvenmäki

Veronmaksajain Keskusliiton ja Verotieto Oy:n henkilökunta 2019
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Konsernituloslaskelma

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

Tilinpäätös on nähtävissä liiton toimipaikassa, Kalevankatu 4 Helsinki.

KONSERNITULOSLASKELMA

Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Tuotot
  Liiketoiminnan tuotot 2 020 984,16 2 030 602,28
Kulut
  Henkilöstökulut 3 184 068,98 3 143 960,09
  Poistot 296 671,81 365 252,17
  Muut kulut 4 806 283,37 5 014 255,87
  Tuloverot 12 416,15 0,00
Laskennallisen verovelan muutos -503,37 -6 277 952,78 -4 323,19 -6 488 542,66

Kulujäämä -6 277 952,78 -6 488 542,66

Varainhankinta
Tuotot
  Jäsenmaksut 7 858 934,57 7 739 531,27
 Muut tuotot 1 581,65 36,42
Kulut
  Jäsenmarkkinoinnin kulut 1 138 833,32 1 303 525,76
  Muut kulut 257 831,25 227 584,89
  Yhteensä 6 463 851,65 6 208 457,04

Kulujäämä 185 898,87 -280 085,62

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
  Korko- ja muut rahoitustuotot 388 959,30 316 434,58
  Vuokratuotot 430 975,60 333 074,86
Kulut
  Kiinteistön hoitokulut 89 089,94 129 992,69
  Korko- ja muut sijoitustoiminnan kulut 49 288,21 351 696,79
  Yhteensä 681 556,75 167 819,96

Tuottojäämä 867 455,62 -112 265,66

Tilikauden ylijäämä 867 455,62 -112 265,66
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Konsernituloslaskelma Konsernitase
 2

KONSERNITASE

VASTAAVAA 31.12.2019 31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet
  Aineettomat oikeudet 0,00 10 850,74
  Muut pitkävaikutteiset menot 346 926,64 513 370,54
  Ennakkomaksut aineettomat oikeudet 0,00 11 925,70

346 926,64 536 146,98
Aineelliset hyödykkeet
  Koneet ja kalusto 231 383,62 226 538,20

231 383,62 226 538,20
Sijoitukset
  Osuudet omistusyhteysyrityksissä 6 243 137,65 6 243 137,65
  Muut osakkeet ja osuudet 147 514,41 147 514,41

6 390 652,06 6 390 652,06
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
  Valmiit tuotteet ja tavarat 2 306,72 2 482,22

2 306,72 2 482,22
Saamiset
  Lyhytaikainen
  Myyntisaamiset 81 766,03 70 517,19
  Muut saamiset 17 289,22 65 805,73
  Siirtosaamiset 120 221,24 130 092,59

219 276,49 266 415,51
Rahoitusarvopaperit
  Osakkeet ja osuudet 6 951 771,43 6 595 390,22

6 951 771,43 6 595 390,22

Rahat ja pankkisaamiset 3 581 654,75 2 720 441,13
3 581 654,75 2 720 441,13

Vastaavaa yhteensä 17 723 971,71 16 738 066,32

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Toimintapääoma 6 530 685,65 6 663 390,79

Rahastot 3 258 705,47 3 264 002,90

Edellisten tilikausien ylijäämä 1 277 321,66 1 256 882,18
Tilikauden ylijäämä 867 455,62 -112 265,66
Oma pääoma yhteensä 11 934 168,40 11 072 010,21

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
  Saadut ennakot      1 536 314,40 1 372 437,22
  Laskennallinen verovelka 3 860,83 4 364,20

1 540 175,23 1 376 801,42
Lyhytaikainen
  Saadut ennakot 3 368 887,15 3 427 269,07
  Ostovelat 315 299,51 326 438,81
  Muut velat 69 238,58 68 955,05
  Siirtovelat  496 202,84 466 591,76

4 249 628,08 4 289 254,69
Vieras pääoma yhteensä 5 789 803,31 5 666 056,11

 2

Vastattavaa yhteensä 17 723 971,71 16 738 066,32
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Veronmaksajain Keskusliitto ry
 tuloslaskelma

 5

VERONMAKSAJAIN TULOSLASKELMA
KESKUSLIITTO RY
Y-tunnus 0202568-2

1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Varsinainen toiminta

Yhteiset kulut
  Henkilöstökulut 1 624 886,49 1 504 687,22
  Poistot 217 124,02 232 529,82
  Muut kulut 4 904 016,86 -6 746 027,37 4 881 214,54 -6 618 431,58

Kulujäämä -6 746 027,37 -6 618 431,58

Varainhankinta

Tuotot
  Jäsenmaksut 7 852 517,14 7 732 931,17
  Tuloutus elinikäisrahastosta 6 417,43 6 600,10
   Muut tuotot 1 581,65 7 860 516,22 36,42 7 739 567,69
Kulut
  Jäsenmarkkinoinnin kulut 1 138 833,32 1 303 525,76
  Muut jäsenkulut 256 711,25 227 584,89
  Siirto elinikäisrahastoon 1 120,00 -1 396 664,57 0,00 -1 531 110,65
  Yhteensä 6 463 851,65 6 208 457,04

Kulujäämä -282 175,72 -409 974,54

Sijoitus-ja rahoitustoiminta

Tuotot
  Korko- ja muut rahoitustuotot 394 396,24 322 599,71
  Vuokratuotot 532 866,85 927 263,09 436 259,17 758 858,88
Kulut
  Kiinteistön hoitokulut 89 089,94 129 992,69
  Korko- ja muut sijoitustoiminnan kulut 49 288,21 -138 378,15 351 596,79 -481 589,48
  Yhteensä 788 884,94 277 269,40

Kulujäämä 506 709,22 -132 705,14

Tilikauden ylijäämä 506 709,22 -132 705,14
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Veronmaksajain Keskusliitto ry  
tase

VERONMAKSAJAIN TASE 6
KESKUSLIITTO RY
Y-tunnus 0202568-2

31.12.2019 31.12.2018
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
  Aineettomat oikeudet 0,00 7 152,67
  Ennakkomaksut aineettomat hyödykkeet 0,00 11 925,70
  Muut aineettomat hyödykkeet 345 272,33 345 272,33 493 037,11 512 115,48

Aineelliset hyödykkeet
  Koneet ja kalusto 101 392,33 101 392,33 68 284,79 68 284,79

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
  Saamiset saman konsernin yritykseltä 20 670,38
  Siirtosaamiset 68 219,10 88 889,48 61 371,08 61 371,08
Rahoitusarvopaperit
  Osakkeet ja osuudet 6 951 771,43 6 951 771,43 6 595 390,22 6 595 390,22

Rahat ja pankkisaamiset 1 729 319,58 1 932 848,16
Vastaavaa yhteensä 15 527 057,97 15 480 422,55

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA

Toimintapääoma 6 530 685,65 6 663 390,79
Muut rahastot
  Toimitilarahasto 3 027 970,37 3 027 970,37
  Oikeusturvarahasto 44 629,78 44 629,78
  Elinikäisrahasto 186 105,32 3 258 705,47 191 402,75 3 264 002,90
Tilikauden tulos 506 709,22 -132 705,14
Oma pääoma yhteensä 10 296 100,34 9 794 688,55

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
  Ennakkomaksut      1 536 314,40 1 536 314,40 1 372 437,22 1 372 437,22

Lyhytaikainen

  Ennakkomaksut 3 308 281,15 3 326 161,38
  Ostovelat 67 670,69 39 540,20
  Velat saman konsernin yrityksille 0,00 662 671,45
  Muut velat 35 349,54 32 763,65
  Siirtovelat  283 341,85 3 694 643,23 252 160,10 4 313 296,78
Vieras pääoma yhteensä 5 230 957,63 5 685 734,00
Vastattavaa yhteensä 15 527 057,97 15 480 422,55
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Veronmaksajain Keskusliitto ry:n jäsenille

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Veronmaksajain 
Keskusliitto ry:n (y-tunnus 0202568-2)  tilin-
päätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019. 
Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että yh-
distyksen taseen, tuloslaskelman, rahoitus-
laskelman ja liitetiedot.

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

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomes-
sa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia 
velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin koh-
dassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätök-
sen tilintarkastuksessa. Olemme riippumatto-
mia yhdistyksestä ja konserniyrityksistä niiden 
Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten 
mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme 
tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näi-
den vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuu-
temme. Käsityksemme mukaan olemme hank-
kineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen 
määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastu-
sevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat 
hallituksen velvollisuudet

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, 
että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomes-
sa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista 
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää la-
kisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös 
sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se kat-
soo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätök-
sen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä 
johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvolli-
nen arvioimaan yhdistyksen ja konsernin kykyä 
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa 
esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jat-
kuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu 
toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös 
laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, 
paitsi jos yhdistys tai konserni aiotaan purkaa 
tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realis-
tista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen var-
muus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuu-

tena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa 
olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkas-
tuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Koh-
tuullinen varmuus on korkea varmuustaso, 
mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheel-
lisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. 
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä 
tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olen-
naisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi koh-
tuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin 
päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen 
perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintar-
kastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista 
harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyy-
den koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olen-
naisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme 
ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilin-
tarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausun-
tomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoi-
tukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 
Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olen-
nainen virheellisyys jää havaitsematta, on suu-
rempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva 
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä 
väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, 
väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä 
jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä 
taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen 
kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pys-
tyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin näh-
den asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet 
mutta emme siinä tarkoituksessa, että pys-
tyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen tai 
konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laa-
timisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä joh-
don tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja 
niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituk-
sen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perus-
tuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja 
teemme hankkimamme tilintarkastusevidens-
sin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö 
sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää 
olennaista epävarmuutta, joka voi antaa mer-
kittävää aihetta epäillä yhdistyksen tai konser-
nin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätök-
semme on, että olennaista epävarmuutta 
esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkas-
tuskertomuksessamme lukijan huomiota epä-
varmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettä-
viin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat 
tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntom-
me. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkas-
tuskertomuksen antamispäivään mennessä 

hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset 
tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin joh-
taa siihen, ettei yhdistys tai konserni pysty jat-
kamaan toimintaansa.

Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpää-
töksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleis-
tä 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 tarkoituk-
seen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä kon-
serniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja 
koskevasta taloudellisesta informaatiosta pys-
tyäksemme antamaan lausunnon konserniti-
linpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintar-
kastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja 
suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslau-
sunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa 
muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta 
laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä 
tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mah-
dolliset sisäisen valvonnan merkittävät puut-
teellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuk-
sen aikana.

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu 
informaatio käsittää toimintakertomuksen. Ti-
linpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muu-
ta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu infor-
maatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhtey-
dessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu 
informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpää-
töksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hank-
kimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako 
se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. 
Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko 
toimintakertomus laadittu sen laatimiseen so-
vellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toiminta-
kertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat 
yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on 
laadittu toimintakertomuksen laatimiseen so-
vellettavien säännösten mukaisesti.

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

Helsingissä 16. maaliskuuta 2020
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Verotieto Oy 
tuloslaskelma

2

VEROTIETO OY
Y-tunnus 0115789-4

LIIKEVAIHTO 5 548 101,72 5 529 377,60
Liiketoiminnan muut tuotot 22 512,64 5 570 614,36 0,00 5 529 377,60

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 247 693,37 246 317,79
Varaston muutos 175,50 1 270,01

Ulkopuoliset palvelut 2 330 375,98 -2 578 244,85 2 587 069,44 -2 834 657,24

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 1 306 347,91 1 367 356,97
Henkilösivukulut

Eläkekulut 230 834,39 247 306,97
Muut henkilösivukulut 22 000,19 -1 559 182,49 24 608,93 -1 639 272,87

Poistot
Suunnitelman mukaiset poistot -79 547,79 -132 722,35

Liiketoiminnan muut kulut -975 543,11 -900 343,72

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 378 096,12 22 381,42

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot 1 063,06 334,87
Rahoituskulut 0,00 -100,00

1 063,06 234,87

VOITTO/ TAPPIO ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA 379 159,18 22 616,29

Poistoeron muutos 2 516,85 21 615,96

Tuloverot
Tilikauden verot -12 416,15 0,00

TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 369 259,88 44 232,25

TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2019
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Verotieto Oy 
tase

3

VEROTIETO OY
Y-tunnus 0115789-4

Vastaavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 0,00 3 698,07
Muut aineettomat hyödykkeet 1 654,31 1 654,31 20 333,43 24 031,50

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 129 991,29 158 253,41

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet 147 514,41 147 514,41

279 160,01 329 799,32

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Valmiit tuotteet ja tavarat 2 306,72 2 482,22

Saamiset
Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 81 766,03 70 517,19
Saamiset saman konsernin yrityksille 0,00 662 671,45
Muut saamiset 17 289,22 65 805,73
Siirtosaamiset 52 002,14 151 057,39 68 721,51 867 715,88

Rahat ja pankkisaamiset 1 852 335,17 787 592,97
2 005 699,28 1 657 791,07

Vastaavaa yhteensä 2 284 859,29 1 987 590,39

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 67 275,17 67 275,17
Edellisten tilikausien voitto 1 253 364,86 1 215 632,61
Tilikauden tulos 369 259,88 1 689 899,91 44 232,25 1 327 140,03

TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero 19 304,15 21 821,00

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen

Saadut ennakot 60 606,00 101 107,69
Ostovelat 247 628,82 286 898,61
Velat saman konsernin yrityksille 20 670,38 0,00
Muut velat 33 889,04 36 191,40
Siirtovelat 212 860,99 575 655,23 214 431,66 638 629,36

Vastattavaa yhteensä 2 284 859,29 1 987 590,39

31.12.2019

TASE

31.12.2018
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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 2019 Verotiedon liikevaihto oli 5,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Yhtiön tulos 
parani, mihin vaikutti muun muassa edellisvuotta maltillisempi panostus markkinointiin.

Yhtiön osakkeiden määrä on 100 kpl, jotka kuuluvat samaan osakelajiin. Yhtiöjärjestyksessä ei ole erityisiä osak-
keita koskevia määräyksiä. Yhtiön vapaa oma pääoma on 1 622 624,74 euroa, johon sisältyy tilikauden voitto 
369 259,88 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto jätetään omaan pääomaan.

Vuonna 2020 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 11.4.2019 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 2019
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Verotieto Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Verotieto Oy:n (y-
tunnus 0115789-4) tilinpäätöksen tilikaudel-
ta 1.1.–31.12.2019. Tilinpäätös sisältää taseen, 
tuloslaskelman ja liitetiedot.

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

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suo-
messa noudatettavan hyvän tilintarkastusta-
van mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan 
mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tar-
kemmin kohdassa Tilintarkastajan velvolli-
suudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. 
Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden 
Suomessa noudatettavien eettisten vaatimus-
ten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaam-
me tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut 
näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvol-
lisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme 
hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeel-
lisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilin-
tarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen 
ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpää-
töksen laatimisesta siten, että se antaa oikean 
ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sel-
laisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katso-
vat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätök-
sen, 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 toiminnan 
jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laa-
dittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Ti-
linpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen 
perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai 
sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realis-
tista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen var-
muus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuu-

tena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa 
olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintar-
kastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. 
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, 
mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheel-
lisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. 
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytökses-
tä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan 
olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi 
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin 
päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen 
perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilin-
tarkastukseen kuuluu, että käytämme amma-
tillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen 
skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. 
Lisäksi:

Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen 
olennaisen virheellisyyden riskit, suunnitte-
lemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaa-
via tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme 
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän 
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevi-
denssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä 
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitse-
matta, on suurempi kuin riski siitä, että vir-
heestä johtuva olennainen virheellisyys jää 
havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liit-
tyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen 
tahallista esittämättä jättämistä tai virheellis-
ten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvon-
nan sivuuttamista.

Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen 
kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta 
pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin 
nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpi-
teet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pys-
tyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen 
valvonnan tehokkuudesta.

Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä 
johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden 
ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

Teemme johtopäätöksen siitä, onko halli-
tuksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukais-
ta laatia tilinpäätös perustuen oletukseen 
toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankki-
mamme tilintarkastusevidenssin perusteella 
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista ta-
pahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennais-
ta epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää 
aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaan-
sa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista 
epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnit-
tää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan 
huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpää-
töksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävar-
muutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, 
mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme 

perustuvat tilintarkastuskertomuksen anta-
mispäivään mennessä hankittuun tilintarkas-
tusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olo-
suhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei 
yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.

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

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa 
muun muassa tilintarkastuksen suunnitellus-
ta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittä-
vistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lu-
kien mahdolliset sisäisen valvonnan 
merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistam-
me tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio

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

Velvollisuutenamme on lukea muu infor-
maatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhte-
ydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko 
muu informaatio olennaisesti ristiriidassa 
tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritetta-
essa hankkimamme tietämyksen kanssa tai 
vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti 
virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi 
arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen 
laatimiseen sovellettavien säännösten mukai-
sesti.

Lausuntonamme esitämme, että toiminta-
kertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat 
yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on 
laadittu toimintakertomuksen laatimiseen 
sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perus-
teella johtopäätöksen, että toimintakertomuk-
sessa on olennainen virheellisyys, meidän on 
raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän 
asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 16. maaliskuuta 2020
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