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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 16–17 esitellään, 
miten koronapandemia vaikutti liiton toimintaan. 
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KORONAVUOSI JÄRKYTTI 
KANSALAISIA JA KANSANTALOUKSIA

Vuosi 2020 jää historiaan maailmanlaajuisesta koronaepidemi-
asta, joka järkytti perusteellisesti kansalaisia ja kansantalouksia 
koko maailmassa. Julkisen talouden tasapaino ja tulevaisuuden 
näkymät heikkenivät rajusti myös Suomessa. Samalla edellisenä 
vuonna laaditulta hallitusohjelmalta putosi taloudellinen pohja. 
Vuoden tapahtumat jättivät suuria kysymysmerkkejä alkaneel-
le 2020-luvulle.

Koronaepidemian aiheuttamaan akuuttiin talouskriisiin vastat-
tiin kaikkialla maailmassa voimakkaalla taloudellisella elvytyk-
sellä. Näin toimittiin myös Suomessa. Harmillista oli, että hal-
lituksen elvytysratkaisut kohdistuivat yksipuolisesti vain 
julkisten menojen lisäämiseen. Tasapainoisessa kokonaisuudes-
sa olisi pitänyt elvyttää myös verotusta keventämällä. Menoel-
vytys oli nyt massiivista, mutta veroelvytys sen sijaan loisti 
poissaolollaan.

Suomi ei nouse koronakuopasta pelkillä menopuolen satsauk-
silla. Myös veropolitiikan ratkaisujen ja rakenneuudistusten 
olisi pitänyt tukea pitkäjänteistä ja vahvaa talouskasvua ja pa-
luuta kestävän julkisen talouden uralle. Hallituksen päätökset 
jättivät tässä suhteessa paljon toivomisen varaa ja lykkäsivät 
monia tarpeellisia toimenpiteitä tulevaisuuteen.

Erityisen huolestuttavaa oli näkymä hallituksen itse itselleen 
vaalikauden alussa asettamien menokehysten huomattavasta 
ylittymisestä, vaikka talouden ja työllisyyden odotettiin toipuvan 
ripeästi vaalikauden jälkipuoliskolla. Parikymmentä vuotta me-
nestyksellä noudatettujen budjettikehysten uskottavuus oli nyt 
ensimmäistä kertaa vakavasti koetuksella. Suomella ei ole varaa 
menettää vuosikymmenien työllä rakennettua mainetta maana, 
joka hoitaa julkista talouttaan huolellisesti ja luotettavasti.

Sote-uudistus eteni vuonna 2020 hallituksen esityksen pohjalta. 
Maakuntaveroa ei sisältynyt esitykseen, joka perustui kokonaan 
valtion rahoitukseen. Hallitus asetti kuitenkin mahdollisesti 
myöhemmin säädettävää maakuntaveroa selvittämään parla-
mentaarisen komitean, jossa myös Veronmaksajain Keskusliit-
to oli edustettuna. Maakuntaverokomitean työ jatkui vuoden 
2021 puolelle. Poliittiset ratkaisut maakuntien tulevista tehtä-
vistä, rahoituksesta ja mahdollisesta verotusoikeudesta lykkäy-

tyivät vaalikauden jälkipuoliskolle. Uhka maakuntaverosta ei 
siis väistynyt, joten aihe vaatii liiton huomiota jatkossakin.

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITON edunvalvonnalle ja 
monipuoliselle palvelutoiminnalle dramaattinen koronavuosi 
merkitsi tiivistä toiminnan ja sopeutumisen aikaa. Henkilöstö 
siirtyi keväällä pikavauhtia lähes kokonaan etätyöhön. Liiton 
palvelut pystyttiin tästä huolimatta toimittamaan jäsenille kes-
keytyksettä ja hyvälaatuisina.

Jäsenille kuukausittain postitettava Taloustaito-lehti antoi laa-
dukasta hyötytietoa niin verotuksesta kuin yksityistaloudes-
takin. Jäsenten omissa veropulmissa auttoi puhelimitse tarjot-
tava liiton verojuristien henkilökohtainen veroneuvonta. 
Verkkopalvelu veronmaksajat.fi palveli laajaa yleisöä ajankoh-
taisissa veroasioissa.

Liiton jäsenmäärä kasvoi vuonna 2020 vahvasti, nettolisäys oli 
5 802 jäsentä. Vuoden päättyessä jäseniä oli yhteensä 232 378. 
Kasvavan jäsenistön lisääntyviin tiedontarpeisiin vastaaminen 
on liitolle mittava myönteinen haaste.

Teemu Lehtinen
Toimitusjohtaja
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TALOUDELLINEN JA VEROPOLIITTINEN 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

 

SUOMEN KANSANTALOUS supistui kertomusvuonna vii-
den kasvuvuoden jälkeen. Jo vuoden 2019 puolivälissä alkanut 
laskusuhdanne jyrkkeni vuoden 2020 alkupuolella koronapan-
demian myötä. Kertomusvuoden jälkimmäisellä puoliskolla 
talous kääntyi kuitenkin jo kasvuun. 

BRUTTOKANSANTUOTE laski ennakkotietojen mukaan 
noin kolme prosenttia vuonna 2020. Koronapandemia sekä 
siihen liittyvät rajoitustoimet ja suositukset iskivät toisella 
vuosineljänneksellä erityisesti palvelutoimialoihin sekä ulko-
maankauppaan. 

TYÖLLISYYS kääntyi laskuun kertomusvuonna. Työllisten 
määrä laski 37  000 hengellä, ja työllisyysaste aleni 
prosenttiyksiköllä 71,6 prosenttiin. Työllisten määrä aleni 
etenkin majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Työttömiä oli 
kertomusvuonna keskimäärin 213 000 henkeä, mikä on 29 000 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömyysaste nousi 6,7 
prosentista 7,8 prosenttiin nuorten työttömyyden kasvaessa 
jyrkimmin. 

INFLAATIO, eli kuluttajahintojen nousu, oli kertomusvuon-
na 0,3 prosenttia. Hintatasoa nosti elintarvikkeiden ja savuk-
keiden kallistuminen. Inflaatiota hillitsi polttoaineiden ja 
majoituspalveluiden hintojen sekä asuntolainan korkojen 
aleneminen. Kulutusverotuksen muutokset korottivat yleistä 
hintatasoa noin 0,2 prosenttia. Palkansaajien ansiot kasvoivat 
kertomusvuonna ennakkotietojen mukaan 1,8 prosenttia. Val-
tiolla ansioiden nousu oli nopeinta ja yksityisellä sektorilla 
hitainta.

VEROTULOJA kertyi valtiolle, kunnille ja sosiaaliturvarahas-
toille 2,2 prosenttia edellis-vuotta vähemmän talouden not-
kahtaessa. Myös väliaikaiset veronmaksun lykkäykset ja työn-
antajien työeläkevakuutusmaksun leikkaus heikensivät 
verotuottojen kehitystä. Valtion verokertymä aleni 5,4 pro-
senttia. Kokonaisveroaste aleni 0,4 prosenttiyksiköllä 41,8 
prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Julkisyhteisö-
jen rahoitustasapaino heikkeni selvästi koronasta johtuvan 
tulojen laskun ja menojen kasvun takia. Alijäämä oli ennak-
kotietojen mukaan 5,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuot-

Korona iski talouteen
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teeseen. Alijäämän kasvu oli kuitenkin maltillisempaa kuin 
vielä kertomusvuoden keväällä ja syksyllä arvioitiin. Julkisyh-
teisöjen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kääntyi sel-
vään kasvuun BKT:n supistuessa ja alijäämän kasvaessa.

Koronavuosi poikkeuksellisen 
hyvä kuntataloudelle

KUNTIEN talous oli koronasta huolimatta varsin hyvällä tolal-
la vuonna 2020. Kuntien tilikauden tulos oli ennakkotietojen 
mukaan noin 1,7 miljardia euroa ylijäämäinen. Tulos oli noin 
0,3 miljardia alijäämäinen vuotta aiemmin. Kuntataloutta tuet-
tiin koronakriisissä monin toimin, kuten valtionosuuksien ko-
rotuksilla ja kuntien yhteisöveron jako-osuuden nostolla. Kun-
tien verotulot kasvoivat vuodesta 2019 myös muista syistä: 
ansiotulot ja niiden verot kehittyivät ennakoitua paremmin ja 
mm. verokorttiuudistus siirsi verotuloja hieman vuodelta 2019 
vuodelle 2020. Tilikauden tulos oli negatiivinen 27 kunnassa, 
kun taas vuonna 2019 vastaava lukema oli peräti 230.

Keskimääräinen verotettavilla tuloilla painotettu kunnallisve-
roprosentti nousi 0,08 prosenttiyksikköä 19,96 prosenttiin, 
kun 53 kuntaa korotti kunnallisveroaan ja seitsemän laski. 
Koronavuodestakin huolimatta kuntien verotulot (ml. kun-
nallisvero, kiinteistövero ja yhteisövero) kasvoivat noin 4,0 
prosenttia vuodesta 2019. 

Palkkaverotusta kiristi maksumuutokset – 
piensijoittajille osakesäästötili 

PALKANSAAJIEN TULOVEROTUS kiristyi kertomusvuon-
na keski- ja suurituloisilla palkansaajilla, siinä missä pienitu-
loisten veroprosentit säilyivät jokseenkin ennallaan. Ansiotu-
loverotusta kevensi pienituloisille suunnattu 200 miljoonan 
euron veronkevennys sekä palkansaajan työttömyys- ja saira-
usvakuutuksen päivärahamaksun aleneminen. Kevennyksiä 
enemmän palkansaajan verotusta kiristi palkansaajan sairaus-
vakuutuksen sairaanhoitomaksun sekä työeläkevakuutusmak-
sun nousu. Ansiotuloveroperusteisiin tehtiin myös perinteiset 

KESKITULOISTEN PALKANSAAJAPUOLISOIDEN KUNNITTAIN 
MÄÄRÄYTYVIEN VEROJEN* ERO (€/V.) HELSINKIIN VUONNA 2020
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indeksitarkistukset. Solidaarisuusveron voimassaoloa päätet-
tiin jatkaa koko vaalikauden ajan.

ELÄKETULON VEROTUS keveni hieman keskituloisilla eläk-
keensaajilla. Muilla eläkkeensaajilla verotus pysyi suunnilleen 
ennallaan. Eläkkeiden ostovoima kasvoi erityisesti eläkeläisil-
lä, jotka saavat takuu- ja kansaneläkettä. Näihin etuuksiin 
tehtiin tasokorotus, joka astui voimaan vuoden 2020 alussa.

ASUNTOLAINAN KORKOVÄHENNYS leikkaantui jälleen 
10 prosenttiyksiköllä aiemmin sovitun mukaisesti. Vuonna 2020 
asuntolainan koroista vähennyskelpoisia oli 15 prosenttia.  

KOTITALOUSVÄHENNYKSEN enimmäismäärää laskettiin 
2 400 eurosta 2 250 euroon. Lisäksi vähennysprosentteja las-
kettiin 40 prosenttiin työkorvauksesta, ja 15 prosenttiin mak-
settujen palkkojen osalta.

VÄLILLISEN VEROTUKSEN osalta muutoksia tehtiin lukuisia. 
Virvoitusjuomavero kiristyi vuoden alussa, tupakkavero puo-
lestaan tammi- ja heinäkuussa. Liikennepolttoaineiden verota-
soja korotettiin elokuusta alkaen, minkä seurauksena polttones-
teiden verot nousivat noin 6,6-6,9 senttiä litraa kohden.

AJONEUVOVERON vuonna 2018 päätetty veronkevennys 
kohdistui veropäiviin vuoden 2020 alusta. Muutos pienensi 
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autoilijoiden maksutaakkaa jo vuonna 2019, sillä osa vuoden 
2020 ajoneuvoveroista perittiin jo ennen vuodenvaihdetta.

OSAKESÄÄSTÖTILI tuli käyttöön piensijoittajille arvo-osuus-
tilien rinnalle. Osakesäästötilin avulla piensijoittaja voi käydä 
osakekauppaa ja saada osinkoja ilman välittömiä veroseuraa-
muksia. Sijoittajaa verotetaan, kun osakesäästötililtä kotiuttaa 
sijoitustuottojaan.

JULKISET TULOT JA MENOT 1990-2020

Lähde: Macrobond, Eurostat, Tilastokeskus
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31.1.2020

Kuntien verot 2020
– missä maksat eniten?

Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, 
niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla

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

87
Palkansaajapuolisoiden kuntaveroissa 
suuret erot 

Vuonna 2020 tuloverotus oli Suomen kunnista kireintä Hal-
sualla. Kahden keskituloisen palkansaajan esimerkkiperhe 
maksoi Halsualla 4 897 euroa enemmän tuloveroja kuin Kau-
niaisissa, joka oli puolestaan Manner-Suomen kevein verotta-
ja. Maakuntakeskusten korkeimpia kunnallisia veroja makset-
tiin Mikkelissä, jossa keskituloisen palkansaajapuolisoiden 
maksamien kunnallis-, kirkollis- ja kiinteistöverojen ero Hel-
sinkiin verrattuna oli 2 922 euroa. Helsingissä verotus oli maa-
kuntakeskusten keveintä. 

 Janne Kalluinen: Kuntien verot 2020 – missä maksat eniten? 
Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, 
niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla.

 
Suomen palkkaverotuksen 
riesana kireä progressio

Palkkojen verotus on Suomessa vertailumaihin nähden sitä 
kireämpää, mitä suuremmat ovat palkansaajan tulot. Eli Suo-
men palkkaverotus on kansainvälisesti vertailtuna varsin 
progressiivista. Suomalaista keskipalkkaa eli 45 000 euroa 
vuodessa ansaitsevan veroprosentti on 2,8 prosenttiyksikköä 
korkeampi kuin eurooppalaisissa vertailumaissa keskimäärin. 
Vertailun suurimmalla 146 000 euron tulotasolla tämä ero 
on kasvanut jo 7,4 prosenttiyksikköön. Kertomusvuonna 
myös Ruotsissa suurituloisimman veroprosentti jäi Suomea 
matalammaksi, kun ylimpiä marginaaliveroprosentteja alen-
nettiin naapurimaassamme peräti viidellä prosenttiyksiköllä. 
Ruotsissa palkansaajan verotus on nyt selkeästi Suomea ke-
vyempää niin keskituloisilla kuin hyväpalkkaisillakin. Selvi-
tyksen matalimmalla, eli 29 200 euron vuosittaisella palkka-
tasolla Suomen veroprosentti on eurooppalaisten 
vertailumaiden keskitasoa. 

 Mikael Kirkko-Jaakkola: 
Kansainvälinen palkkaverovertailu 2020

Verkossa julkaistut ajankohtaiset 
verokatsaukset 2020:

  Palkkaverotus uhkaa 
 kiristyä 2021 – 5.8. (päivitys 25.8.)
  Eläkkeensaajan tulot, verot ja 
 ostovoima 2020-2021  – 21.12.

10.12.2020

Kansainvälinen
palkkaverovertailu

2020
M i k a e l  K i rk ko - Ja a k ko l a

88

VEROTIETOA-SARJA 2020

JULKISET TULOT JA MENOT 1990-2020
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EDUNVALVONNASSA KOROSTUIVAT 
KORONAELVYTYS JA SOTE-UUDISTUS

EDUNVALVONNASSA liiton tärkeimpinä tehtävinä vuonna 
2020 oli ottaa kantaa vuoden alussa puhjenneen koronapan-
demian aikaiseen talous- ja veropolitiikkaan sekä valmisteilla 
olleeseen sote-uudistukseen, joka tulisi toteutuessaan vaikut-
tamaan merkittävästi myös verojärjestelmään. Liitto ajoi edel-
leen kannustavaa, kestävää, kilpailukykyistä ja kohtuullista 
verotusta vaalikaudelle 2019–2023 laadittujen talous- ja vero-
politiikan linjausten pohjalta. Huomiota kiinnitettiin myös 
muun muassa sosiaalivakuutusmaksujen ennustettujen muu-
tosten aiheuttamiin palkkaverotuksen kiristyspaineisiin.

Maaliskuussa toimitusjohtaja katsoi, että maakuntaverokomi-
tean asettaminen oli hallitukselta perusteltu ratkaisu. Hän 
korosti mahdollisen maakuntaveron käyttöönoton vaikutusten 
arviointia myös valtakunnallisen veropolitiikan harjoittamisen 
kannalta todeten, että kulloisenkin hallituksen ja eduskunnan 
on voitava tehokkaasti säädellä verotuksen tasoa ja rakennet-
ta koko maassa. Maakuntavero vaikuttaisi toteutuessaan sy-
vällisesti verojärjestelmään, joten oli korkea aika huolellisesti 
punnita mahdollisten muutosten kaikki ulottuvuudet ja ase-
tettu komitea sopi tähän tarkoitukseen. Toimitusjohtaja kut-
suttiin komitean jäseneksi.

Huhtikuussa toimitusjohtaja otti kantaa hallituksen kehysrii-
heen todeten, että hallituksen keskittyminen pelkkään akuut-
tiin kriisinhoitoon oli koronapandemian aiheuttamassa poik-
keuksellisessa tilanteessa luonnollista ja perusteltua. 
Koronakriisin hoitoon oli välttämätöntä satsata erittäin tun-
tuvasti ja nopeasti ja hallitus ymmärrettävästi keskittyi kehys-
riihessään siihen. Samalla hallitus kuitenkin lykkäsi tulevan 
talouskehityksen kannalta keskeisten talous- ja veropolitiikan 
ratkaisujen tekemisen loppukesään ja elokuun budjettiriiheen. 
Silloin hallitukselta oli syytä odottaa määrätietoisia talous- ja 
veropolitiikan linjauksia, joilla Suomi saataisiin palautettua 
takaisin kasvavan talouden, korkean työllisyyden ja kestävän 
julkisen talouden uralle.

Syyskuussa toimitusjohtaja oli pettynyt hallituksen budjetti-
riihen elvytysratkaisujen kohdistumiseen yksipuolisesti vain 
julkisten menojen lisäämiseen, vaikka tasapainoisessa koko-
naisuudessa olisi pitänyt elvyttää myös verotusta keventämäl-
lä. Menoelvytys oli massiivista, mutta veroelvytys loisti pois-
saolollaan. Verotuksessa budjettiriihen tulokset olivat kaiken 

kaikkiaan laihat. Ansiotulojen verotus pysyi suunnilleen en-
nallaan. Veronkiristysten painopiste oli terveys- ja ympäristö-
haittoihin kohdistuvassa valmisteverotuksessa, kun tupakan, 
alkoholin ja polttoaineiden verotusta päätettiin kiristää.

LIITTOKOKOUKSEN 28. syyskuuta avatessaan liiton puheen-
johtaja totesi vuosikokoukous pidettävän poikkeuksellisena 
ajankohtana ja olosuhteissa ja suuntasi katseensa jo korona-
kriisin jälkeiseen aikaan. Kun julkiset menot olivat kivunneet 
koronakriisin myötä uudelle entistä korkeammalle tasolle, 
saatettaisiin niiden rahoittamiseksi etsiä eri verojen korotuk-
sia. Se olisi kuitenkin väärä tie, jonka sijaan verolainsäädännön 
muutoksissa suuri linja tulisi rakentaa kolmen tavoitteen mu-
kaan: Jos jotain veroa korotetaan, tulee samanaikaisesti sitou-
tua alentamaan samalla määrällä jotain toista veroa, ensisijai-
sesti ansiotulojen verotusta. Ansiotulojen verotuksessa 
tavoitteena tulee olla se, että ylin marginaaliveroaste alenne-
taan 50 %:iin, mitä esitti jo vuonna 2010 Verotuksen kehittä-
mistyöryhmä. Kolmantena tavoitteena kokonaisveroaste pi-
täisi pyrkiä painamaan tasolle 40-41%, jolla se oli ennen 
finanssikriisin alkamista 2008–2009. Puheenjohtaja totesi tä-
män olevan helppo tavoite, jos talous saadaan kasvu-uralle ja 
toimitaan kahden ensiksi mainitun tavoitteen mukaisesti.

Syyskuussa toimitusjohtaja korosti hallituksen sote-luonnok-
sesta antamassaan lausunnossa, että uudistuksen yhtenä kes-
keisenä tavoitteena on oltava julkisen talouden kestävyysvajeen 
pienentäminen kustannusten kasvua hillitsemällä. Tuottavuu-
den jatkuva parantaminen oli tarpeen, jotta palveluiden riit-
tävä saatavuus ja laatu voidaan turvata myös tarvittavien tiuk-
kojen rahoitusraamien puitteissa. Maakunnille on tällöin 
annettava riittävästi mahdollisuuksia palvelujen joustavaan ja 
tehokkaaseen järjestämiseen myös yksityisiä palvelutuottajia 
hyödyntäen. Esitetyssä uudistuksessa tätä rajattiin tarpeetto-
man voimakkaasti, sillä toiminnan kehittäminen ja tuottavuu-
den parantaminen edellyttävät aitoja vaihtoehtoja ja myös 
kilpailun mahdollistamista palvelutuotannossa.

Uudistuksen lähtökohtana on oltava, että yksittäisten kansa-
laisten verotus ei muutosten vaikutuksesta ainakaan kiristy. 
Ansiotulojen verotuksen esitetty mittava siirtäminen kunnilta 
valtiolle ei siis saa kiristää kenenkään verotusta, sillä kansalai-
sen kannalta oleellisinta on hänen maksamiensa tuloverojen 
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TYÖRYHMÄT JA LAUSUNNOT

kokonaismäärä, ei se mikä osa hänen maksamistaan tulove-
roista menee valtiolle ja mikä kunnalle. Toimitusjohtaja katsoi, 
että valtionrahoitukseen perustuva sote-uudistus voi onnistua 
sote-palvelujen kustannusten riittävässä hillinnässä vain, jos 

kustannusten valvonta on tehokasta ja maakunnat sitoutuvat 
asetettavaan kustannusraamiin. Tämä on myös avain valtion-
rahoitukseen liittyvän niin kutsutun pehmeän budjettirajoitteen 
aiheuttamien ongelmien torjumisessa.

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

Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen on ollut jäsenenä 
valtioneuvoston asettamassa parlamentaarisessa 
maakuntaverokomiteassa.

Vuoden 2020 aikana liitto on antanut 
Verohallinnolle lausuntoja: 

 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”koneiden ja laitteiden korotetut poistot 
 verovuosina 2020 - 2023”
  Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”luonnollisen henkilön osakeyhtiöstä nostaman 
 osakaslainan verotus”
 Lausunto veronkannon yhdenmukaistamisesta
  Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”osinkotulojen verotus”
  Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”maastapoistumisverotus”
  Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”yhteisetuuksien tuloverotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”sakkojen, oikeudenkäyntikulujen sekä välimies- ja 
 sovittelumenettelyn kulujen vähentäminen henkilö
 verotuksessa”
  Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”raportoitavat rajat ylittävät järjestelyt”

  Lausunto luonnoksesta veroilmoituksen ja kiinteistö-
 tietojen ilmoituksen antamisesta annetun päätöksen 
 muuttamisesta
  Lausunto luonnoksesta verohallinnon päivitetyksi 
 ohjeeksi ”vahvistettu tappio ja omistajanvaihdos”
  Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”seuraamusmaksut kiinteistöverotuksessa”
  Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi 
 raportoitavia järjestelyjä koskevasta ilmoitus- ja 
 tiedonantovelvollisuudesta
  Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”varainsiirtovero arvopapereiden luovutuksessa”
  Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotus”
	Lausunto luonnoksesta verohallinnon kannanotoksi”   
 OECD:n rahoitusliiketoimia koskeva siirtohinnoi-
 tteluohjeistus”
  Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen 
 poistaminen yhteisöjen verotuksessa”
  Lausunto luonnoksesta arvonlisäveroilmoituksen 
 uudeksi tietosisällöksi
  Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”arvonlisäveron vähennysoikeudesta”
  Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 maanmittaustoimitusten verovaikutuksia
  Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus” 
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa
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 Verohallinnon päätös perintö- ja lahjaverotusta 
 varten annettavista tiedoista 
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon kannanotoksi 
 ”tositteisiin perustuvat matkakustannusten 
 korvaukset verotuksessa.” 
 Lausunto vuonna 2021 ennakkoperinnässä 
 käytettävistä tuloista
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus sekä vero-
 sopimuksen mukainen asuminen - luonnolliset henkilöt
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi vero-
 ilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi 
 rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 uuden ajoneuvon verotusarvo autoverotuksessa
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 verotusyhtymän verotus
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi 
 matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2020
 toimitettavassa verotuksessa
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”työnantajan työntekijän puolesta maksamien 
 sakkojen ja oikeudenkäyntikulujen verotus”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi 
 yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi 
 vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa 
 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
 Lausunto autoveroa koskevista luonnoksista: 
 Verohallinnon päätös hakemuksessa henkilön vakituisen  
 asuinpaikan selvittämiseksi ilmoitettavista tiedoista, 
 Verohallinnon päätös hakemuksessa verottoman 
 käytön enimmäisajan pidentämisestä eräissä tapauksissa  
 ilmoitettavista tiedoista, Verohallinnon päätös 
 hakemuksessa veron palauttamisesta vamman 
 perusteella ilmoitettavista tiedoista.
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon yhtenäistämis-
 ohjeeksi vuodelta 2020 toimitettavaa verotusta varten
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 ”pienpanimoalennus suomessa”
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi 
 veroilmoituksessa annettavista tiedoista
 Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi 
 tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä
 Lausunto ohjeluonnoksesta seuraamusmaksut 
 autoverotuksessa

Vuoden 2020 aikana liiton edustaja on ollut 
eduskunnan valtiovarainvaliokunnan 
verojaoston kuultavana:

 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi 
 nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun 
 lain liitteen muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi 
 arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi vuoden 2021 
 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja 
 väliaikaisesta muuttamisesta sekä tulotietojärjestelmästä  
 annetun lain 13 §:n muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esityksestä koskien tytäryhtiön 
 lopullisen tappion konsernivähennystä ja elinkeino-
 verolain 18 a §:n muuttamista
 Lausunto hallituksen esityksestä elinkeinotulon, maatila-
 talouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kerta-
 poisto- ja menojäännösrajojen korotuksia koskevaksi 
 lainsäädännöksi (he 195/2020)
 Lausunto säädösehdotusten vaikutusarvioinnista 
 (o 48/2019 vp)

Vuoden 2020 aikana liitto on antanut eduskunnan 
valtiovarainvaliokunnan verojaostolle kirjallisia 
lausuntoja: 

 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi veronlisäyksestä 
 ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta  
 (he 33/2020 vp)
 Lausunto hallituksen esityksestä eräiksi veronkantoon 
 liittyviksi väliaikaisiksi säännöksiksi (he 74/2020 vp)
 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi arvonlisä-
 verolain väliaikaisesta muuttamisesta (he 89/2020 vp)
 Lausunto hallituksen esityksestä valmisteverotus-
 menettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista 
 koskevaksi lainsäädännöksi
 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi sosiaali- ja 
 terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- 
 ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n 
 ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
 Lausunto hallituksen esityksestä listaamattomien 
 osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi 
 sääntelyksi (he 73/2020)
 Lausunto hallituksen esityksestä Ahvenanmaan 
 mediamaksun vähennyskelpoisuutta verotuksessa sekä 
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 eräiden luonnonsuojelussa sekä vesien- ja merenhoidossa  
 käytettävien tukitoimenpiteiden verovapautta koskevaksi  
 lainsäädännöksi (he 197/2020 vp)
 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi tutkimus- ja 
 kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 
 2021 – 2025 (he 196/2020) 

Vuoden 2020 aikana liitto on antanut 
valtiovarainministeriölle lausuntoja: 

 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 laiksi verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien 
 verotusta koskevaksi sääntelyksi
 Kuulemispyyntö liikenteen verotuksesta
 Lausunto henkilötunnuksen uudistamista 
 pohtineen työryhmän loppuraportista
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 laeiksi tuloverolain ja eräiden siihen liittyvien 
 lakien muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 3 §:n muuttamisesta
 Lausunto talousarvioesitykseen liittyvistä liikenteen 
 työsuhde-etujen verotusta koskevista ehdotuksista
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 kiinteistöverolain muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden 
 valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun 
 lain liitteen muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 kiinteistöverolain muuttamisesta
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä 
 verovuosina 2021- 2024
 Lausunto talousarvioesitykseen liittyvistä liikenteen 
 työsuhde-etujen verotusta koskevista ehdotuksista
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
 Ahvenanmaan mediamaksun vähennyskelpoisuutta 
 verotuksessa sekä eräiden luonnon- ja vesiensuojeluun 
 tähtäävien tukitoimenpiteiden verovapautta koskevaksi 
 lainsäädännöksi
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien 

 tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennystä
 Lausunto luonnoksesta veronumeromenettelyn 
 laajentamista koskevaksi hallituksen esitykseksi

Vuoden 2020 aikana liitto on antanut työ- 
ja elinkeinoministeriölle lausunnon:

 Lausunto kotimaisen omistamisen ohjelmaa 
 valmistelevalle työryhmälle 

Vuoden 2020 aikana liitto on antanut 
sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon: 

 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta 
 eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
 pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien 
 perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. VN/8871/2019

Vuoden 2020 aikana liitto on antanut 
oikeusministeriölle lausunnon: 

 Lausunto arviomuistiosta hallinnon automaattiseen 
 päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön 
 sääntelytarpeista

Vuoden 2020 aikana liitto on antanut 
liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon: 

 Lausunto Digitaaliset keinot koronaviruskriisin 
 jälkihoidossa -työryhmän väliraportista
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MAALISKUUN 18. järjestettiin kahdeskymmenestoinen Ve-
ronmaksajien Vero2020 –tapahtuma, joka jouduttiin tällä 
kertaa muuttamaan verkkotapahtumaksi alkuvuonna puhjen-
neen koronapandemian takia. Verkkolähetys toteutettiin 
Finlandia-talosta ilman paikalla olevaa yleisöä.

Verkkotapahtuman suoralla lähetyksellä oli yli 5 000 katselu-
kertaa. Kutsuttuina puhujina olivat Keskinäinen työeläkeva-
kuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto ja Verohal-
linnon pääjohtaja Markku Heikura. Kutsuttujen puhujien 
luennot, liiton lakimiesten ja ekonomistien alustukset sekä 
asiantuntijoiden sijoituspaneeli olivat aiempaan tapaan suo-
sittuja myös tässä uudessa verkkoympäristössä. 

VERO2020 -TAPAHTUMA SIIRTYI 
KORONAN TAKIA VERKKOON

Vero2020 järjestettiin pikapäätöksellä tyhjille saleille, mutta tapahtuman verkkoyleisö oli sitäkin suurempi. 
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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. 

Lakiasiainjohtaja Vesa Korpelan jäätyä eläkkeelle 31.7.2020 ve-
roneuvontaosasto yhdistettiin takaisin lakiasiainosastoon. La-
kiasiainosastoa johtamaan nimitettiin 1.8.2020 alkaen lakiasi-
ainjohtaja Kati Malinen.

Neuvontapalveluun soittaneiden asiakastyytyväisyyttä seurattiin 
edellisvuosien tapaan haastattelemalla satunnaisesti valittuja 
palvelua käyttäneitä jäseniä. Vuoden 2020 aikana tehdyissä haas-
tatteluissa puhelinneuvonnan yleisarvosanaksi annettiin keski-
määrin 8,40 asteikolla 4 -10, mikä oli hivenen edellisvuotta al-
haisempi tulos (yleisarvosana oli 8,44 vuonna 2019).

Veroneuvonnan kysyntä vaihtelee kuukausittain ja viikoittain.  
Viikonpäivistä maanantai on tyypillisesti neuvonnassa vilkkain. 
Jäsenten veroneuvonnan tarve on viime vuosina ollut suurin 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä johtuen eri veroilmoitus-
ten määräpäivistä sekä verotusmenettelyssä viime vuosina ta-
pahtuneista muutoksista. Suurimmillaan kysyntä oli vuonna 
2020 huhtikuussa, jolloin moni palkansaaja ja eläkeläinen jo 
täydensi esitäytettyä veroilmoitustaan. Pienimmillään kysyntä 
oli edellisvuosien tapaan kesä- ja heinäkuussa.

Veroneuvontaan saapuvien puheluiden määrä jatkoi kasvuaan 
lisääntyen 1 438 puhelun verran edellisvuoteen nähden. Jäsen-

VERONEUVONNAN KYSYNTÄ 
JATKOI KASVUAAN

puheluiden keskimääräinen mitattu jonotusaika oli 2 minuuttia 
ja 39 sekuntia. Tavoitteeksi on asetettu enintään 5 minuutin 
jonotusaika.  Vastaamatta jääneiden puheluiden määrä kasvoi 
69 puhelulla edellisvuodesta, mutta oli silti historiallisesti tar-
kasteltuna alhaisella tasolla.

Kaikkien veronmaksajien käytettävissä ovat olleet maksulliset 
verojuristipuhelin ja kirjanpitopuhelin. Kirjanpitopuhelimen 
päivittäinen aukioloaika supistettiin kahteen tuntiin syksyllä 
2020 palvelun vähäisen kysynnän vuoksi.

Covid-19 –pandemian estettyä yleisötilaisuudet järjestettiin 
vuoden aikana yhteensä kuusi kaikille veronmaksajille avointa 
ja maksutonta webinaaria, joita merkkinointiin nimellä ”Verk-
koveroilta”. Verkkoveroiltoihin ilmoittautui ennakkoon yhteen-
sä 3 497 osallistujaa. Luennoitsijoina toimivaan liiton omat 
verojuristit. Lisäksi yhteistyössä Suomen Vuokranantajien kans-
sa järjestettiin keväällä kaikille avoin, maksuton webinaari asun-
tosijoittajan verotuksesta.

Puhelinneuvojen lisäksi verojuristit ovat avustaneet jäseniä muilla-
kin tavoilla. Henkilökohtaisesta veroneuvonnasta ja jäsenille teh-
dyistä toimeksiannoista on peritty kustannuksia vastaava korvaus. 

Toimintavuoden aikana tilastoitiin neuvontakontakteja kaikki-
aan 27 544 kappaletta. Niistä maksuttomia jäsenpuheluita oli 
26 432 kappaletta ja maksullisia puheluita 759 kappaletta. Toi-
meksiantoja tehtiin ja kirjallisia neuvoja annettiin vuoden aika-
na 353 kappaletta.
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PANDEMIA LEVISI KEVÄÄLLÄ Suomeen nopeammin kuin 
viranomaiset tai kansalaiset vielä talvella ennakoivat. Käytän-
nössä organisaatioiden piti siirtyä mahdollisimman terveys-
turvalliseen toimintamalliin muutamien päivien aikana. 
Näin tapahtui Veronmaksajien toimistollakin. Maaliskuusta 
alkaen koko henkilöstö alkoi työskennellä pääasiassa kotoa 
käsin. Toimistolla sai edelleen käydä, jos työtehtävät sitä edel-
lyttivät, mutta jäsenpalvelut ja julkaisutoiminta pyörivät mai-
niosti etänäkin. 

Kiireellisin hanke oli liiton päätapahtuman Vero2020:n kon-
septointi uudelleen. Tapahtuman yleisöosuus peruutettiin 
tartuntariskin takia, mutta samaan aikaan jäsenistöä haluttiin 

VERONMAKSAJIEN PALVELUT 
MUKAUTUIVAT KORONA-AIKAAN

palvella virtuaalisesti. Niinpä jo valmiiksi rakennettu pääoh-
jelma välitettiin Finlandia-talolta verkossa reaaliaikaisesti. 
Päivän aikana lähetykselle kertyiyli 5 000 seuraajaa.

Pandemia kosketti laajasti Veronmaksajien jäsenkuntaa myös 
verotuksen ja oman talouden hallinnan kautta. Taantuma iski 
voimalla niin reaalitalouteen kuin sijoitusmarkkinoihin ja 
monet työnantajat joutuivat turvautumaan lomautuksiin. 

Taloustaidon numero 4/2020 keskittyi kattavasti koronan ta-
loudellisiin- ja veroseuraamuksiin kotitalouksissa. Erikoisnu-
mero avattiin maksutta kaikkien luettavaksi verkossa, jotta 
kaikki avun tarvitsijat pääsivät hyötymään Veronmaksajien 



Pandemia siirsi Veronmaksajien henkilö-
kunnan pääasiassa etätöihin. Kuvassa 
jäsenpalvelun Jaana Lehtonen. 

Poikkeusolot lisäsivät jäsenneuvonnan 
tarvetta etenkin etätöiden verotuksen 
osalta. Tämä näkyi liiton tapahtumissa  
ja kirjallisissa tuotteissa. 

Huhtikuu 2020

VERONMAKSAJAN PIENI OPAS

Koronavirus
ja verot
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verojuristien neuvoista vaikeassa tilanteessa.  Myöhemmin 
samoista aineistoista koottiin vielä erillinen pdf-opas. 

Myös Veronmaksajien perinteiset Veroilta-neuvontatapah-
tumat alueilla jouduttiin peruuttamaan koko vuoden ajalta. 
Tilaisuuksia korvattiin verkkoveroilloilla, joita järjestettiin 
kaikkiaan seitsemän kappaletta.

Henkilöstöpuolella väliaikaisena käytännön haasteena oli ajan-
mukaisten kannettavien tietokoneiden hankinta kaikille työn-
tekijöille niiden saatavuuden heikennyttyä maailmanlaajuisesti. 

Tärkeä oppi tulevaisuuden varalta oli kuitenkin se, että työn-
tekijät pystyivät käyttämään kaikkia toimiston kriittisiä järjes-
telmiä tietoturvallisesti etänä. Myös tiimien ja koko toimiston 
kokoukset siirtyivät ketterästi sähköiseen Teams-ympäristöön. 
Virallisen tiedonkulun ohella viestintäosasto toimitti henki-
löstölle kevään ajan Veronmaksajien ”Karanteenikirjettä” säh-
köpostitse. Jokainen työntekijä ja tiimi sai pohtia osaltaan, 
mikä on paras tapa kommunikoida kollegojen kanssa ja luoda 
yhteishenkeä uudessa toimintaympäristössä. 
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VERKOSTA HAETAAN HYÖTYTIETOA 
JA ASIANTUNTEMUSTA

VERONMAKSAJIEN verkkopalvelussa veronmaksajat.fi ja 
sen sisarsivustolla taloustaito.fi oli jälleen selkeä kasvuvuosi. 
Sivustoilla vieraili toimintavuoden aikana 4,1 miljoonaa yksi-
löityä kävijää, jotka tekivät yhteensä yli 10 miljoonaa sivula-
tausta. Kävijöiden määrä kasvoi 10 prosenttia edellisvuodesta.
 
Erityisen paljon palvelussa oli kävijöitä veroilmoituksen pa-
lautusaikana sekä alku- ja loppuvuodesta. Kävijöitä kiinnos-
tivat muun muassa päivärahat, kilometrikorvaukset, 
kotitalousvähennys sekä autoilun verotus.

Verkkopalvelun jäsenosiot olivat liiton jäsenten hyödynnettä-
vissä, ja vuoden 2020 lopussa niiden käyttäjäksi oli rekisteröi-
tynyt 72 595 jäsentä. Verkkopalveluun kirjautumalla jäsenet 
saavat muun muassa verotuksen eri osa-alueita käsittelevää 
syventävää tietoa sekä pääsyn Taloustaidon Bonus-artikkelei-
hin ja sähköiseen arkistoon. Verkkopalvelun kautta Veron-
maksajiin liittyi vuoden aikana lähes 3000 uutta jäsentä.

VERONMAKSAJIEN UUTISKIRJEELLÄ oli vuoden 2020 
lopussa 56 000 tilaajaa eli 4000 tilaajaa enemmän kuin vuot-
ta aiemmin. Vuonna 2020 uutiskirje lähetettiin tilaajille kol-
me kertaa viikossa: maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjan-
taisin.

Vuonna 2020 tiedotusvälineille toimitettiin yhteensä 37 leh-
distötiedotetta tai kutsua. Tiedotteet käsittelivät liiton kannan-
ottoja, tutkimuksia sekä tapahtumia.

Liiton eri puolella Suomea järjestämiä veroiltoja järjestettiin 
koronaviruksen takia oleellisesti vähemmän kuin aiempina 
vuosina. Näin ollen laski myös paikallislehdistölle suunnattu-
jen tiedotteiden ja kutsujen määrä.  

Veronmaksajien medianäkyvyys oli kohtuullisen hyvällä ta-
solla vuonna 2020. Uutismedian päähuomio oli luonnollises-
ti koko vuoden ajan pandemiassa ja sen torjunnassa. Medi-
aseurannan mukaan liitto ja/tai sen asiantuntijat esiintyivät 
vuoden aikana yhteensä 901 artikkelissa, joista 543 ilmestyi 
verkossa ja 358 painetussa lehdessä. Tämän päälle tulevat vielä 
liiton asiantuntijoiden esiintymiset radion ja tv:n uutis- ja 
ajankohtaisohjelmissa. 

Osumat jakaantuivat tasaisesti läpi mediakentän. Eniten Ve-
ronmaksajia käyttivät lähteenä tai haastateltavina maakunnal-
liset ykköslehdet ja MTV. Median seuraamia aiheita olivat 
erityisesti tammikuun kuntaveroselvitys sekä alkusyksyn kom-
mentointi hallituksen budjettilinjauksista ja veromuutoksista 
vuodelle 2021. 
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TALOUSTAITO ON MAAN 
SUURIN JÄRJESTÖMEDIA

Taloustaidon lukijamäärä kuuluu maan aikakauslehdistön 
suurimpiin. Lehti oli luettavissa painettuna sekä näköislehtenä 
verkossa. Taloustaidon verkkosivuilla ilmestyvä Bonus –osas-
to laajensi tarjontaa jäsenille ja toi kokonaisuuteen uusia sisäl-
tömuotoja.

Taloustaito-lehti ilmestyi vuoden aikana 12 kertaa. Tarkastet-
tu vuoden keskimääräinen nettolevikki 231 691 kappaletta, oli 
suunnilleen edellisvuoden tasolla. 

Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT) mukaan Taloustaito 
tavoitti vuonna 2020 keskimäärin 414 000 lukijaa viikossa prin-
tissä ja verkossa yhteensä. Painetun lehden osalta Taloustaito 
oli maan suurin ammatti- ja järjestömedia 393 000 lukijalla.

Kaikille liiton yritysjäsenille lähetettiin helmikuussa Yrityksen 
verotietopaketti Taloustaito-lehden kirjaliitteenä. Lisäksi sekä 
Taloustaidon että Taloustaito Bonuksen vakiojulkaisuissa jul-
kaistiin säännöllisesti yritystoimintaan ja yrittämiseen liittyviä 
sisältöjä.

Vuonna 2020 Taloustaito Bonuksen sähköisiä kuukausikirjei-
tä lähetettiin yli 72 000 jäsenelle. 

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 koronan myötä selvästi edellisvuoden 
tasosta.
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72 591
jäsentä 

rekisteröitynyt 
digipalveluun

KOHDENNETTUA VERO-
TIETOA TARVITSEVILLE

Verotuksen ajankohtaistiedote TaxFax ilmestyi 92 kertaa. Ti-
laajien käytössä oli lisäksi taxfax.fi -verkkopalvelu. TaxFax:in 
tilaajamäärä oli vuoden lopussa 5 551. 

Verouutiset-lehteä ei enää julkaistu vuonna 2020.Vuodesta 
1988 lähtien ilmestyneen lehden viimeinen numero lähetettiin 
tilaajille joulukuussa 2019.  

Vuoden aikana painettuja kirjoja myytiin yhteensä 1 147 kap-
paletta, E-kirjoja myytiin yhteensä 33 kappaletta. Suosituimpia 
olivat Tuomo Lindholmin Perintöverokirja ja Juha Koposen 
Kuolinpesän osakkaan opas. Lisäksi myytiin ajopäiväkirjoja 
ja Veroavain-vihkosta. Veroavain-vihkosen julkaisu päätettiin 
vähäisen myynnin vuoksi lopettaa eikä sitä enää julkaista vuon-
na 2021.

414 000 
Lukijaa 

Taloustaidon 
kokonaistavoittavuus* 

viikossa  

*Kokonaistavoittavuus on yhden 
painetun lehden keskimääräinen 
lukijamäärä sekä digitaalisesti 
lehteä keskimääräisen yhden 
viikon aikana lukeneiden net-
tolukijamäärä.
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232 378
 jäsentä

VERONMAKSAJIEN VUOSI 2020 NUMEROINA

Kotitalouksia 

187 091 
ja yrityksiä

 45 287

34 
paikallis-

yhdistystä

38
lausuntoa 

Vero-
hallinnolle

34 196
neuvonta-
kontaktia
(sis. veroillat)

5 000 
videokatselua 

Vero2020-
tapahtumassa

901
mediaesiintymistä

 (painettu- ja
 verkkomedia)

56 357 
uutiskirje-

tilaajaa 16 
lausuntoa 

valtiovarain-
ministeriölle
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Kertomusvuoden koulutukset käsittelivät verotuksen eri ai-
heita. Koulutusta järjestettiin alkuvuonna totuttuun tapaan 
ja vakiintunein muodoin pääasiassa Helsingissä ja webinaa-
reiksi kutsuttuina verkkokoulutuksina. Covid-19 –pandemi-
an levitessä peruttiin lähikoulutukset maaliskuun puolivä-
listä alkaen ja ne muutettiin soveltuvin osin webinaareiksi. 

Luennoitsijoina ovat olleet pääasiassa liiton omat asiantun-
tijat.

Vuonna 2020 järjestettiin 26 (vuonna 2019: 30) koulutustilai-
suutta. Koulutukseen osallistui yhteensä 802  (vuonna 2019: 
791) osanottajaa:

   tammikuu

	Yritysverotuksen intensiivikurssi

helmikuu

	Päivärahat ja kilometrikorvaukset 
 verotuksessa– webinaari
 Erityisalojen matkakulut verotuksessa – webinaari

maaliskuu

 Kuolinpesän verosuunnittelu 
 Vuosilomapalkkalaskennan erityistilanteet – webinaari
 Kiinteistöjen arvonlisäveropäivä -webinaari

huhtikuu

 Kansainvälinen arvonlisäverotus – webinaari
 Edustusmenot verotuksessa – webinaari

toukokuu

 Osingonjaon verosuunnittelu – webinaari
 Ostojen arvonlisäverotus – webinaari
 Henkilökuntaedut verotuksessa – webinaari
 Tulolähdejako muuttui osakeyhtiössä – webinaari

syyskuu

 Konkurssin verokysymykset – webinaari
 Yleishyödyllisen yhdistyksen verotus – webinaari
 Palkat ja palkkiot yhdistyksessä – webinaari
 Yrittäjän veropäivä – webinaari
 Kansainvälinen arvonlisäverotus – webinaari

lokakuu

 Kuolinpesän verosuunnittelu – webinaari
 Ajankohtaista työlainsäädännöstä – webinaari
 Päivärahat ja kilometrikorvaukset 
 verotuksessa – webinaari
 Osakeyhtiön uudistunut tulolähdejako – webinaari

marraskuu

 Osingonjaon verosuunnittelu – webinaari
 Kiinteistöjen arvonlisäverotus – webinaari
 Henkilökuntaedut verotuksessa – webinaari
 Ostojen arvonlisäverotus – webinaari

joulukuu

 Omistus-ja yritysjärjestelyt osakeyhtiössä – webinaari

VEROKOULUTUSTA 
AJANKOHTAISISTA AIHEISTA
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KORONAPANDEMIA RAJOITTI 
KANSAINVÄLISIÄ YHTEYKSIÄ

YHTEYDENPITOA muiden maiden veronmaksajajärjestöi-
hin jatkettiin toimintavuoden aikana pääosin etäyhteyksin 
koronapandemian aiheuttamien matkustus- ja kokoontumis-
rajoitusten takia. Vuosittaista Pohjoismaista veronmaksaja-
kokousta ei järjestetty toimintavuonna. Myöskään Euroopan 

34 PAIKALLISYHDISTYSTÄ

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

Paikallisyhdistykset järjestivät kevään 2020 aikana 26 veroil-
laksi kutsuttua neuvontatilaisuutta, joissa annettiin neuvoja 
henkilöiden ja yritysten verotuksesta. Neuvontatilaisuuksien 
aiheina olivat erityisesti perinnön ja lahjan verotus sekä asun-
to- ja muun sijoittamisen verotus. 

Veroiltoihin osallistui yhteensä 1 654 henkilöä. Osa veroillois-
ta järjestettiin yritysten tiloissa ja tuella. Erityisesti tukeaan 
paikallisyhdistysten toimintaan ovat antaneet eri pankkiryh-
mät, kuten OP-ryhmä, Säästöpankit ja LähiTapiola.

Covid-19 –pandemian leviämisestä johtuen neuvontatilai-
suuksia ei maaliskuun puolivälin jälkeen järjestetty. Veroilto-
jen sijaan loppuvuoden aikana järjestettiin yhteensä kuusi 
kaikille veronmaksajille avointa ja maksutonta verkkoveroiltaa. 
Myöskään paikallisyhdistysten edustajien perinteistä vuosit-
taista tapaamista ei koronatilanteesta johtuen järjestetty.

Paikallisyhdistykset ja niiden jäsenmäärät 31.12.2020:

Espoo .............................................................. 17470
Etelä-Kymenlaakso ......................................... 3069
Etelä-Pirkanmaa ............................................. 1805
Etelä-Pohjanmaa, itäinen ............................... 1869
Etelä-Savo ........................................................ 4380
Helsinki .......................................................... 28926
Imatran seutu .................................................. 1536
Itä-Savo ............................................................ 2908
Itä-Uusimaa ..................................................... 4753
Joensuun seutu ................................................ 5856
Kainuu .............................................................. 2841
Kanta-Häme .................................................... 7562
Keski-Pohjanmaa ............................................ 2170
Keski-Suomi .................................................. 10573
Keski-Uusimaa .............................................. 11623
Kouvola ............................................................ 3575
Kuopion seutu ................................................. 6167

Lappeenrannan seutu ....................................  3170
Lappi ................................................................  7270
Länsi-Uusimaa ...............................................  6488
Parkanon seutu ................................................. 802
Pohjois-Pirkanmaa ......................................... 1572
Pohjois-Pohjanmaa ...................................... 14008
Porin seutu ...................................................... 5133
Päijät-Häme ..................................................... 8458
Rauman seutu ................................................. 3372
Salon seutu ...................................................... 4586
Sastamalan seutu ............................................ 1973
Seinäjoen seutu ............................................... 6460
Tampereen seutu........................................... 16344
Vaasan seutu .................................................... 4866
Vantaa .............................................................. 9470
Varsinais-Suomi ............................................ 15991
Ylä-Savo ........................................................... 1975

veronmaksajajärjestö TAE:n ja maailman veronmaksajajär-
jestö WTA:n kokouksia ei pidetty. Toimitusjohtaja luennoi 
helmikuussa liiton menestyksekkäästä jäsenhankinnastaa ja 
palvelutoiminnasta Saksan veronmaksajajärjestön kokouk-
sessa Berliinissä.
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JÄSENMÄÄRÄ KASVOI

JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS 2005-2020

LIITON JÄSENMÄÄRÄ oli vuoden 2020 lopussa yhteensä  
232 378 jäsentä, joista henkilöjäseniä oli (81 %) ja yritysjäseniä 
45 287 (19 %). Vuoden aikana jäsenmäärä kasvoi nettomää-
räisesti 5 802 jäsenellä. Henkilöjäsenten määrä kasvoi 3 990 
jäsenellä ja yritysjäsenten määrä 1 812 jäsenellä.

Pääosa uusista jäsenistä liittyi puhelinmarkkinoinnin kautta, 
näin saatiin yhteensä 24 453 uutta jäsentä. Toimistoon soitta-

malla, tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä, verkon kautta 
sekä muulla tavoin liittyi yhteensä 3 513 uutta jäsentä.

Liiton yhteistyökumppanit tarjosivat tuotteisiinsa liittyviä jä-
senetuja. Yhteistyötä tehtiin Helsingin seudun kauppakamarin, 
If Vahinkovakuutusyhtiön, LähiTapiolan, Lämpöpuiston, St1 
Energyn/Shell Cardin, Tallink Siljan ja Viking Linen kanssa.
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LIITON TALOUS oli vuonna 2020 edelleen vakaalla pohjalla. 
Jäsenhankintaan panostettiin selvästi edellisvuotta enemmän, 
mikä vaikutti tilikauden ylijäämän pienenemiseen. Sijoitus-
toiminnan tuotot kasvoivat toimintavuonna.

Henkilöjäsenten jäsenmaksu vuonna 2020 oli 28 euroa ja liit-
tymismaksu 8 euroa. Kaksivuotiskaudeksi 2020-2021 liitty-
neiden jäsenmaksu oli 56 euroa ja liittymismaksu 6 euroa.  
Elinikäiseksi jäseneksi liittyvän jäsenmaksu oli 560 euroa ja 
liittymismaksu 8 euroa. 

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

TALOUS VAKAALLA POHJALLA

HALLINTO

Veronmaksajain Keskusliiton vuosikokous pidettiin korona-
pandemian aiheuttamien poikkeusolojen takia tavanomaises-
ta poiketen vasta syyskuussa. Vuosikokous pidettiin 28.9.2020 
Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 
Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Jussi Mustonen esitteli vaa-
livaliokunnan esitykset henkilövalinnoiksi. 

Liiton puheenjohtajaksi valittiin professori Jaakko Ossa ja va-
rapuheenjohtajaksi apulaisprofessori Tomi Viitala kolmivuo-
tiskaudeksi 2020-2023

Erovuoroiset valtuuskunnan jäsenet pankkineuvoja Tiina Duf-
va, aluetoimistonhoitaja Maija-Liisa Heino, johtaja Risto Hon-
kanen, varatuomari Olli Iirola, toimitusjohtaja Sakari Joensuu, 
ekonomi Pentti Kilpeläinen, varatoimitusjohtaja Juha-Matti 
Luojus, aluepäällikkö Hannu J. Mäkinen, tilintarkastaja, KHT 
Jussi Selinheimo, agrologi Thomas Storgård, varatuomari Kir-
si Särkilä ja KHT Peter Volin valittiin uudelleen.

Uusina jäseninä valtuuskuntaan valittiin liikkeenjohdon kon-
sultti Jari Kortelahti, rikosylikomisario (eläkkeellä) Raimo 
Peltovuori ja tradenomi Aija Törö.

henkilökunnan lkm  jäsenmaksu                        
0 - 9 .................................................  63 euroa
10 - 49 ............................................126 euroa
50 - 99 ............................................189 euroa
100 -  ..............................................252 euroa

Uusien yritysjäsenten liittymismaksu oli 16 euroa.

Jo jäseninä oleville tarjottiin vuoden lopussa mahdollisuutta 
maksaa kahden vuoden jäsenmaksu 2021-2022 alennettuun 
56 euron hintaan. Tarjottua mahdollisuutta käytti 52 120 
jäsentä.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet varatuomari Kirsti Auranen, 
lääket.lis. Eeva Kuuskoski ja toimitusjohtaja Risto Walden va-
littiin uudelleen kolmivuotiskaudelle 2020-2023.

Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin tilitoimistoyrittäjä Tar-
ja Hiitiö.

Tilintarkastajiksi vuodelle 2020 valittiin Petri Kettunen, KHT 
ja Markku Koskela, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin Aimo 
Enqvist, KHT ja Kai Salli, KHT.

Valtuuskunta kokoontui Microsoft Teams -etäyhteyksin 30. 
marraskuuta 2020, jolloin se hyväksyi liiton toimintasuunni-
telman ja talousarvion vuodelle 2021 
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Puheenjohtaja  
varatuomari Kirsti Auranen 

Varapuheenjohtaja 
verojohtaja Timo Sipilä 

Muut jäsenet
tilitoimistoyrittäjä Tarja Hiitiö (28.9.2020- )
yrittäjä Taija Härkki 
pääekonomisti Ilkka Kaukoranta 
pääekonomisti Mika Kuismanen
lääket. lis. Eeva Kuuskoski 
asianajaja Sari Laaksonen 
KHT Seppo Laine ( -28.9.2020)
toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki 
toiminnanjohtaja Elina Pylkkänen  
johtaja Penna Urrila 
toimitusjohtaja Risto Walden 

Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Kirsti Auranen, Timo Sipilä, 
Seppo Laine ( -28.9.2020), Salla Luomanmäki ja Penna Urrila 
(7.10.2020- ). 

Hallituksella oli vuoden aikana kuusi kokousta. 

TILINTARKASTAJAT
Petri Kettunen, KHT
Markku Koskela, KHT

Varatilintarkastajat 
Aimo Enqvist, KHT
Kai Salli, KHT

Valtuuskunnan ja liiton puheenjohtaja 
professori Seppo Penttilä ( -28.9.2020)
professori Jaakko Ossa (28.9.2020- )

Varapuheenjohtaja 
professori Jaakko Ossa ( -28.9.2020)
apulaisprofessori Tomi Viitala (28.9.2020- )

Valtuuskunnan muut jäsenet 
pankkineuvoja Tiina Dufva, apulaisjohtaja Juhani Erkintalo, 
kunnanjohtaja Kaj Gustafsson, Maija-Liisa Heino, KHT Min-
na Herlevi, varatuomari Tom Hoffström, johtaja Risto Hon-
kanen, opetusneuvos, KTM Jussi Hyvärinen, asianajaja Olli 
Iirola, toimitusjohtaja Eero Ipatti, 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, aluejohtaja Hannu J. Mäkinen, ve-
rotusneuvos Raimo Pallonen, KTM Pentti Pääjärvi, varatuo-
mari Tomi Rimpi, asianajaja Kai Rissanen, hallintojohtaja 
Risto Rouhiainen, oikeustieteen kandidaatti Olli Saarinen, 
varatuomari Ari Salomaa, KHT Juhani Selinheimo, OTK Ka-
tariina Sorvanto, agrologi Thomas Storgård, varatuomari Kir-
si Särkilä, fysioterapeutti Marja-Leena Taavila, revisioneuvos 
Tapani Tauriainen, KHT Ilkka Vairimaa, toimitusjohtaja Esko 
Viinikainen, KHT Peter Volin, pankinjohtaja Seppo Yli-An-
tola, kunnanjohtaja Toivo Seppälä, asianajaja Esa Luomajoki, 
toimitusjohtaja Sakari Joensuu, yrittäjä Reino Pirinen  liik-
keenjohdon konsultti Jari Kortelahti (28.9.2020 -), rikosyliko-
misario (eläkkeellä) Raimo Peltovuori (28.9.2020 -), tradenomi 
Aija Törö (28.9.2020 -).

VALTUUSKUNTA HALLITUS

VAALIVALIOKUNTA
Jussi Mustonen, puheenjohtaja 
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 
lakiasiainjohtaja Vesa Korpela (- 1.8.2020 )
lakiasiainjohtaja Kati Malinen (1.8.2020 - )
johtava verojuristi Päivi Kaari
johtava verojuristi Juha Koponen
johtava asiantuntija Marjo Salin 
osastosihteeri Marika Huotari 

Veroneuvonta 
veroneuvontajohtaja Kati Malinen (- 1.8.2020)
verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari
verojuristi Juha-Pekka Huovinen 
verojuristi Tero Hämeenaho 
verojuristi Miika Härkönen (23.3.2020 -)
verojuristi Tuomo Lindholm 
verojuristi Juuso Loikkanen (7.1.2020 -)
verojuristi Harri Rajala 
verojuristi Georg Rosbäck 
verojuristi Juha Salmikivi 
verojuristi Hanna Silander 
( toimesta vapaana 9.4.2020 -)
verojuristi Johnny Örnberg

viestintäjohtaja 
Antti Oksanen

lakiasiainjohtaja 
Kati Malinen

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 2020



28 

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

KONSERNITASE  
VASTAAVAA 31.12.2020 31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT   

Aineettomat hyödykkeet
  Muut pitkävaikutteiset menot 843 650,93 346 926,64

843 650,93 346 926,64
Aineelliset hyödykkeet
  Koneet ja kalusto 208 080,00 231 383,62

208 080,00 231 383,62
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 2 594,17 2 306,72

2 594,17 2 306,72
Saamiset
  Lyhytaikainen
  Myyntisaamiset 66 160,76 81 766,03
  Muut saamiset 93 693,87 17 289,22
  Siirtosaamiset 97 527,34 120 221,24

257 381,97 219 276,49
Rahoitusarvopaperit
  Osakkeet ja osuudet 7 425 115,77 6 951 771,43

7 425 115,77 6 951 771,43

Rahat ja pankkisaamiset 3 279 508,81 3 581 654,75
3 279 508,81 3 581 654,75

Vastaavaa yhteensä 18 406 983,71 17 723 971,71

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Toimintapääoma 7 037 394,87 6 530 685,65

Rahastot 3 252 501,96 3 258 705,47

Edellisten tilikausien ylijäämä 1 638 068,06 1 277 321,66
Tilikauden ylijäämä 227 645,52 867 455,62
Oma pääoma yhteensä 12 155 610,41 11 934 168,40

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
  Saadut ennakot      1 467 179,90 1 536 314,40
  Laskennallinen verovelka 2 337,37 3 860,83

1 469 517,27 1 540 175,23
Lyhytaikainen
  Saadut ennakot 3 758 346,78 3 368 887,15
  Ostovelat 449 751,47 315 299,51
  Muut velat 73 260,35 69 238,58
  Siirtovelat  500 497,43 496 202,84

4 781 856,03 4 249 628,08
Vieras pääoma yhteensä 6 251 373,30 5 789 803,31

Vastattavaa yhteensä 18 406 983,71 17 723 971,71
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Veronmaksajain Keskusliitto ry
 tuloslaskelma

5

VERONMAKSAJAIN TULOSLASKELMA
KESKUSLIITTO RY
Y-tunnus 0202568-2

1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

Varsinainen toiminta

Yhteiset kulut
  Henkilöstökulut 1 757 499,37 1 624 886,49
  Poistot 175 472,11 217 124,02
  Muut kulut 4 926 475,40 -6 859 446,88 4 904 016,86 -6 746 027,37

Kulujäämä -6 859 446,88 -6 746 027,37

Varainhankinta

Tuotot
  Jäsenmaksut 8 099 592,66 7 852 517,14
  Tuloutus elinikäisrahastosta 6 203,51 6 417,43
   Muut tuotot 1 057,80 8 106 853,97 1 581,65 7 860 516,22
Kulut
  Jäsenmarkkinoinnin kulut 1 681 645,59 1 138 833,32
  Muut jäsenkulut 258 507,81 256 711,25
  Siirto elinikäisrahastoon -1 940 153,40 1 120,00 -1 396 664,57
  Yhteensä 6 166 700,57 6 463 851,65

Kulujäämä -692 746,31 -282 175,72

Sijoitus-ja rahoitustoiminta

Tuotot
  Korko- ja muut rahoitustuotot 596 127,97 394 396,24
  Vuokratuotot 498 211,32 1 094 339,29 532 866,85 927 263,09
Kulut
  Kiinteistön hoitokulut 87 557,90 89 089,94
  Korko- ja muut sijoitustoiminnan kulut 120 750,99 -208 308,89 49 288,21 -138 378,15
  Yhteensä 886 030,40 788 884,94

Kulujäämä 193 284,09 506 709,22

Tilikauden ylijäämä 193 284,09 506 709,22
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Veronmaksajain Keskusliitto ry  
tase

VERONMAKSAJAIN TASE 6
KESKUSLIITTO RY
Y-tunnus 0202568-2

31.12.2020 31.12.2019
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
  Muut aineettomat hyödykkeet 843 650,93 843 650,93 345 272,33 345 272,33

Aineelliset hyödykkeet
  Koneet ja kalusto 90 209,46 90 209,46 101 392,33 101 392,33

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 0,00 20 670,38
  Siirtosaamiset 52 613,13 52 613,13 68 219,10 88 889,48
Rahoitusarvopaperit
  Osakkeet ja osuudet 7 425 115,77 7 425 115,77 6 951 771,43 6 951 771,43

Rahat ja pankkisaamiset 1 290 299,92 1 729 319,58
Vastaavaa yhteensä 16 012 302,03 15 527 057,97

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA

Toimintapääoma 7 037 394,87 6 530 685,65
Muut rahastot
  Toimitilarahasto 3 027 970,37 3 027 970,37
  Oikeusturvarahasto 44 629,78 44 629,78
  Elinikäisrahasto 179 901,81 3 252 501,96 186 105,32 3 258 705,47
Tilikauden tulos 193 284,09 506 709,22
Oma pääoma yhteensä 10 483 180,92 10 296 100,34

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
  Ennakkomaksut      1 467 179,90 1 467 179,90 1 536 314,40 1 536 314,40

Lyhytaikainen

  Ennakkomaksut 3 642 140,58 3 308 281,15
  Ostovelat 69 838,89 67 670,69
  Velat saman konsernin yrityksille 3 571,00 0,00
  Muut velat 38 627,84 35 349,54
  Siirtovelat  307 762,90 4 061 941,21 283 341,85 3 694 643,23
Vieras pääoma yhteensä 5 529 121,11 5 230 957,63
Vastattavaa yhteensä 16 012 302,03 15 527 057,97
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Veronmaksajain Keskusliitto ry:n jäsenille

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Veronmaksajain Keskusliitto ry:n (y-tunnus 
0202568-2) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Tilinpäätös 
sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetie-
dot sekä yhdistyksen taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän 
kuvan konsernin sekä yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudelli-
sesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista 

koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia 
velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan 
velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumat-
tomia yhdistyksestä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatet-
tavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaam-
me tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten 

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY             

HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2021

Kirsti Auranen, pj Timo Sipilä, vpj

Tarja Hiitiö Taija Härkki

Ilkka Kaukoranta Mika Kuismanen 

Eeva Kuuskoski  Sari Laaksonen 

Salla Luomanmäki Elina Pylkkänen  

Penna Urrila Risto Walden

Teemu Lehtinen, tj   

TILINTARKASTUSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 19.3.2021

 Petri Kettunen Markku Koskela
 KHT KHT
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mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme 
hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat 
hallituksen velvollisuudet

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean 
ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimis-
ta koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 
Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo 
tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäy-
töksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdis-
tyksen ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauk-
sissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, 
että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilin-
päätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys 
tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta 
realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilin-
päätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa 
olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka si-
sältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, 
mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastukses-
sa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja 
niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi 
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyt-
täjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että 
käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skepti-
syyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
- Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat 
tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja 
suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja 
hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä 
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin 
riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitse-
matta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämis-
tä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen 
esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
- Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista 
sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin 
nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä 
tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen tai 
konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
- Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asian-
mukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä 
esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laa-
tia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme 
hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, 

esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epä-
varmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen tai kon-
sernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olen-
naista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastus 
kertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpää-
töksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät 
ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat ti-
lintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintar-
kastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin 
johtaa siihen, ettei yhdistys tai konserni 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 tilintarkas-
tusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koske-
vasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausun-
non konsernitilinpäätöksestä.
- Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja 
suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkas-
tuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä 
tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen val-
vonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkas-
tuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toi-
mintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muu-
ta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen ti-
lintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu 
informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastus-
ta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se 
muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on li-
säksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovel-
lettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpää-
töksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadit-
tu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mu-
kaisesti.

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

Helsingissä 19. maaliskuuta 2021

 
 
 Petri Kettunen Markku Koskela
 KHT KHT
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Verotieto Oy 
tuloslaskelma

2

VEROTIETO OY
Y-tunnus 0115789-4

LIIKEVAIHTO 5 266 767,41 5 548 101,72
Liiketoiminnan muut tuotot 9 861,06 5 276 628,47 22 512,64 5 570 614,36

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 208 631,85 247 693,37
Varaston muutos -287,45 175,50

Ulkopuoliset palvelut 2 672 504,37 -2 880 848,77 2 330 375,98 -2 578 244,85

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 1 293 138,12 1 306 347,91
Henkilösivukulut

Eläkekulut 196 842,47 230 834,39
Muut henkilösivukulut 30 374,90 -1 520 355,49 22 000,19 -1 559 182,49

Poistot
Suunnitelman mukaiset poistot -51 852,77 -79 547,79

Liiketoiminnan muut kulut -781 625,20 -975 543,11

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 41 946,24 378 096,12

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot 309,73 1 063,06
Rahoituskulut 88,56 0,00

221,17 1 063,06

VOITTO/ TAPPIO ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA 42 167,41 379 159,18

Poistoeron muutos 7 617,28 2 516,85

Tuloverot
Tilikauden verot -9 329,44 -12 416,15

TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 40 455,25 369 259,88

TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.20191.1.-31.12.2020
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Verotieto Oy 
tase

3

VEROTIETO OY
Y-tunnus 0115789-4

Vastaavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 0,00 0,00
Muut aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 1 654,31 1 654,31

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 117 870,54 129 991,29

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

265 384,95 279 160,01

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Valmiit tuotteet ja tavarat 2 594,17 2 306,72

Saamiset
Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 66 160,76 81 766,03
Saamiset saman konsernin yrityksille 3 571,00 0,00
Muut saamiset 93 693,87 17 289,22
Siirtosaamiset 44 914,21 208 339,84 52 002,14 151 057,39

Rahat ja pankkisaamiset 1 989 208,89 1 852 335,17
2 200 142,90 2 005 699,28

Vastaavaa yhteensä 2 465 527,85 2 284 859,29

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 67 275,17 67 275,17
Edellisten tilikausien voitto 1 622 624,74 1 253 364,86
Tilikauden tulos 40 455,25 1 730 355,16 369 259,88 1 689 899,91

TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero 11 686,87 19 304,15

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen

Saadut ennakot 116 206,20 60 606,00
Ostovelat 379 912,58 247 628,82
Velat saman konsernin yrityksille 0,00 20 670,38
Muut velat 34 632,51 33 889,04
Siirtovelat 192 734,53 723 485,82 212 860,99 575 655,23

Vastattavaa yhteensä 2 465 527,85 2 284 859,29

31.12.2020

TASE

31.12.2019
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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 2020 Verotiedon liikevaihto oli 5,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto aleni hieman koronapandemian heiken-
nettyä muun muassa lehti-ilmoitusten ja koulutuksen kysyntää. Yhtiön tulos heikkeni edellisvuodesta, mihin 
vaikutti liikevaihdon alenemisen lisäksi edellisvuotta suurempi 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 1 663 079,99 euroa, johon sisältyy tilikauden voitto 
40 455,25 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto jätetään omaan pääomaan.

Vuonna 2021 yhtiön tulosnäkymä on vakaa. Liiketoiminnan näkymiin vaikuttaa yleisen taloudellisen tilanteen 
kehittyminen koronapandemian jatkuessa. Tuotevalikoiman pysyessä pääosin ennallaan toiminnan kannattavuut-
ta pyritään ylläpitämään jatkamalla tehokasta kustannusten hallintaa sekä kehittämällä edelleen tuotteita ja niiden 
markkinointia.

Hallinto

Yhtiökokouksessa 22.4.2020 valittiin hallituksen puheenjohtajaksi varatuomari Kirsti Auranen ja jäseniksi toi-
minnanjohtaja 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.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 11.11.2020 valittiin hallituksen puheenjohtajaksi varatuomari Kirsti Auranen ja 
jäseniksi toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki, toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, verojohtaja Timo Sipilä ja johta-
ja Penna Urrila.

VEROTIETO OY        
TOIMINTAKERTOMUS 2020
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Verotieto Oy:n yhtiökokoukselle

VEROTIETO OY 
Y-tunnus 0115789-4            

TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS

Helsingissä 19.3.2021

Kirsti Auranen  Teemu Lehtinen
puheenjohtaja Toimitusjohtaja ja Hallituksen jäsen 

Salla Luomanmäki Timo Sipilä
Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen

Penna Urrila
Hallituksen jäsen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä  19.3.2021

 Petri Kettunen Markku Koskela
 KHT KHT

Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Verotieto Oy:n (y-tunnus 0115789-4) tilin-
päätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.
Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän 
kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suo-
messa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännös-
ten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia 
velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan 
velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumat-
tomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten 
mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme 
täyttäneet muut näidenvaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutem-
me. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perus-
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taksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevi-
denssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja 
toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, 
että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien ti-
linpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää 
lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös 
sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voi-
dakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai vir-
heestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia ar-
vioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksis-
sa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, 
että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilin-
päätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö 
aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista 
vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilin-
päätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa 
olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka si-
sältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea  varmuustaso, 
mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys
aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa 
tilintarkastuksessa.

Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja nii-
den katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi 
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyt-
täjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että 
käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skepti-
syyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
- Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat 
tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja 
suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja 
hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä 
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempikuin 
riski siitä, että virheestä johtuva  olennainen virheellisyys jää havait-
sematta, sillä väärinkäytökseen
voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esit tämät-
tä jättämistä tai virheellisten tietojenesittämistä taikka sisäisen valvon-
nan sivuuttamista.
- Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista 
sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin 
nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä 
tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen 
valvonnan tehokkuudesta.
- Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asian-
mukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niis-
tä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan 

ollut asianmukaista laatia tilinpäätösperustuen oletukseen toiminnan 
jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastu sevidenssin 
perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai 
olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkit-
tävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopää-
töksemmeon, että olennaista epävarmuut ta esiintyy, meidän täytyy 
kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävar-
muutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävar-
muutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. 
Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäi-
vään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapah-
tumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö 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.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkas-
tuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä 
tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen val-
vonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkas-
tuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu in-
formaatio käsittää toimintakertomuksen.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilin-
tarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu 
informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastus-
ta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se 
muutoin olevan olennaisesti virheellistä.

Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus 
laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten
mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpää-
töksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus
on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännös-
ten mukaisesti.

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

Helsingissä 19. maaliskuuta 2021

 
 Petri Kettunen Markku Koskela
 KHT KHT






