
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot 
 

1/2023 Oma-aloitteisten verojen verotusmenettely 

D/500/04.06.01/2021 

Verohallinto, 7.12.2022. 
Valtiovarainministeriö, 14.12.2022. 



 

 

Verohallinto  www.vero.fi   

Esikunta- ja oikeusyksikkö  puh.  029 512 000  
Vääksyntie 4  faksi 029 512 3595  
Helsinki  VEROH 6818/w  10.2009  

 
 

VEROHALLINTO LAUSUNTO 
Esikunta- ja oikeusyksikkö  

 PL 325 
00052 VERO 7.12.2022 
  
  
 

Asiakirja on kokonaan salassa pidettävä siltä osin kuin asiakirjassa 
on siteerattu tarkastuskertomusluonnosta siihen asti, kunnes valti-
ontalouden tarkastusvirasto on antanut lopullisen tarkastuskerto-
muksen (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 ja 9 §).  
  

Valtiontalouden tarkastusvirasto   
kirjaamo@vtv.fi 
 
 
 
 
 

 

Viite 
D/500/04.06.01/2021 
VH/3225/00.03.01/2021 
 
 

 

 

 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt Verohallinnolta lausuntoa oma-aloitteisten ve-
rojen verotusmenettelyä koskevasta tarkastuskertomusluonnoksesta. Verohallinto esittää 
lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa.  
 
Tarkastuksen tavoitteet  
 
Tarkastuskertomusluonnoksen mukaan tarkastuksella on pyritty varmistamaan, onko oma-
aloitteisten verojen verotusmenettelyjä kehitettäessä otettu huomioon toiminnan tehosta-
misen ohella myös hyvän hallinnon perusteet. Tavoitteena on ollut antaa kohtuulliseen var-
muuteen perustuva kannanotto siitä, onko oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyt jär-
jestetty säädösten ja määräysten mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on ollut antaa rajoitettuun 
varmuuteen perustuva kannanotto siitä, onko oma-aloitteisten verojen verotusprosessi to-
teutettu tuloksellisuutta edistävällä tavalla ja onko verotusmenettelyjen sisäinen valvonta 
asianmukaista ja riittävää.   
 
Tarkastusviraston suositukset  
 

1. Valtiovarainministeriön olisi syytä tehdä kattava arviointi, miten oma-aloitteisten verojen, 
erityisesti arvonlisäverotuksen, verovalvonnan edellytyksiä voitaisiin parantaa. Arvioinnissa 
olisi syytä ottaa huomioon myös Tullin verotustehtävät valmisteverotuksessa. 

 

2. Valtiovarainministeriön olisi syytä arvioida Verohallinnon uusien ohjaus- ja valvontamuo-
tojen sääntelytarve.  
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3. Verohallinnon GenTax-tietojärjestelmä ja laskentatoimi tarjoavat mahdollisuuden katta-
valle ja systemaattiselle verotuksen tuloksellisuuden seurannalle. Verohallinnon tulisi kehit-
tää ja soveltaa mittareita ja tunnuslukuja niin, että vertailtavuus eri vuosien välillä säilyy.  
 
Verohallinnon kommentit tarkastusviraston suosituksiin 
 
1. Verohallinnon näkemyksen mukaan, ja kuten myös tarkastuskertomusluonnoksessa on 
tuotu ilmi, pääasiallinen tapa parantaa ja kehittää arvonlisäveron valvonnan edellytyksiä olisi 
veroilmoituksen tietosisällön laajentaminen ja siitä edelleen siirtyminen transaktiokohtai-
seen raportointijärjestelmään. Tulevaisuuden tavoitetilassa verotuksessa tarvittavien tieto-
jen tulisi tulla Verohallinnon (sekä muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen) käytettäväksi 
mahdollisimman saumattomasti suoraan yritysten tietojärjestelmistä. Tavoitteena on jopa 
erillisestä ilmoittamisesta luopuminen. Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen nykyisellä 
suppealla tietosisällöllä ja käytössä olevalla ilmoittamismenettelyllä valvontaan lisätyt resurs-
sit antavat vain rajallisen hyödyn ohjauksen ja valvonnan vaikuttavuuden lisäämisessä. Myös 
yritysten hallinnollinen taakka voisi vähentyä, jos Verohallinto saisi automaattisesti käyt-
töönsä tarkemmat tiedot liiketoimista. Merkittävät kehittämispanostukset kannattaisi to-
teuttaa yllä mainittujen uudistusten edetessä. Huomattakoon, että arvonlisäveroraportoin-
nin kehittäminen Suomessa kytkeytyy Euroopan unionin piirissä vireillä oleviin kehittämis-
hankkeisiin (ks. tästä esimerkiksi VAT in the digital age - Publications Office of the EU (eu-

ropa.eu). Valmisteverotuksen osalta Verohallinto viittaa myös otsikon "Verohallinnon muut 
kommentit tarkastuskertomusluonnokseen" alla sivulla 4 lausuttuun.   

 
2. Verohallinto käyttää ohjaukseen ja valvontaan joustavasti erityyppisiä toimenpiteitä, joi-
den käyttäminen perustuu Verohallinnon toimivaltaa ja verotusmenettelyä koskeviin lakei-
hin ja asetuksiin. Verohallintolain 2 §:n mukaan Verohallinnon lakisääteisiä tehtäviä ovat ve-
rotuksen toimittaminen, verovalvonta, verojen ja maksujen kanto, perintä ja tilitys sekä ve-
ronsaajien oikeudenvalvonta sen mukaan kuin erikseen säädetään. Keskeiset verotusmenet-
telyä sääntelevät periaatteet sisältyvät verotusmenettelystä annettuun lakiin (1558/1995), 
oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun lakiin (768/2016) sekä hallintola-
kiin (434/2003). Verotuksen toimittamisen periaatteita on käsitelty Verohallinnon ohjeessa 
VH/1115/00.01.00/2019.  Verotuksen muuttamisesta viranomaisaloitteisesti on olemassa 
Verohallinnon ohje VH/391/00.01.00/2021, jossa puolestaan verotuksen muuttamisen sää-
dösperusta ja menettelyt on avattu. Huomattakoon, että esimerkiksi verotarkastajien vero-
tarkastusten ohella käyttämät kevyemmät asioiden selvittelymuodot perustuvat samoihin 
asian selvittämistä koskeviin säännöksiin, joiden perusteella ns. pöytävalvontaa tehdään.  
 
3. Verohallinto tiedostaa, että verotuksen tuloksellisuuden seurantakäytännöt ja raportoin-
nissa esille tuodut seikat ovat viime vuosina vaihdelleet. Tämä on ollut paljolti seurausta siitä, 
että Verohallinnon ohjaus- ja valvontamuodot ovat olleet 2010-luvulta lähtien käytännössä 
jatkuvan uudistamisen kohteena toimintaympäristön muutosten, kansainvälisessä verovi-
ranomaisyhteistyössä saatujen vaikutteiden sekä uusien teknisten mahdollisuuksien myötä. 
Siten seurannan painopisteetkin ovat eläneet ja tietojen vertailukelpoisuus on eittämättä 
kärsinyt. Gentax-tietojärjestelmä on ensisijaisesti verotuksen operatiivinen järjestelmä, ei ra-
portointijärjestelmä, ja yksiselitteisten seurantatietojen saaminen sieltä aukottomasti on 
osoittautunut haasteelliseksi. Seurantaa on täydennetty Verohallinnon analytiikkaratkai-
suilla. Verotuksessa käsiteltävien asioiden dynamiikka aiheuttaa toisinaan takautuvia muu-
toksia aiemmin raportoituihin tietoihin, eikä näiden muutosten suuruusluokkaa ole aina pys-
tytty ennalta arvioimaan. Gentaxin ja analytiikan vakiintumisen myötä oppimiskäyrä on kui-
tenkin ollut nousujohteinen, joten Verohallinto uskoo seurantatietojen laadun paranevan. 
Seurannan systemaattisuuden kehittämistä puolestaan tukee tarkastuskertomuksessakin 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a07ffdc4-0966-11ed-b11c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-262457235
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a07ffdc4-0966-11ed-b11c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-262457235
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/49044/verotuksen-toimittamisen-periaatteita/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/49036/verotuksen-muuttaminen-viranomaisaloitteisesti2/


3 
 

 

 

Verohallinto  www.vero.fi   

Esikunta- ja oikeusyksikkö  puh.  029 512 000  
Vääksyntie 4  faksi 029 512 3595  
Helsinki  VEROH 6818/w  10.2009  

 
 

(luku 3.3) mainittu veroviranomaisen toiminnan yleinen viitekehys, jota vasten raportointia 
on tarkoitus jatkossa tulla ankkuroimaan yhä kiinteämmin. 
 
Arvioverotuksen kädenjälkeä koskevan tarkastushavainnon osalta Verohallinto toteaa, että 
tilinpäätöksessä esitetyt luvut kuvaavat tilannetta tilinpäätöksen laatimisen aikoihin ja tuol-
loin ei luonnollisestikaan voi olla tiedossa sitä, kuinka suuri osa arvioverotuksin määrätyistä 
veroista myöhemmin poistuu sen johdosta, että verovelvolliset antavat veroilmoituksia, 
jotka hyväksytään verotuksen perusteeksi. Jotta tilinpäätös ei antaisi virheellistä kuvaa ar-
vioverotuksen kädenjäljestä, Verohallinnon tilinpäätöksessä vuodelta 2021 on todettu, että 
lopullinen kädenjälki todennäköisesti laskee edellä sanotusta jonkin verran, sillä arviovero-
tuksia voidaan jälkikäteen poistaa asiakkaiden myöhemmin antamien korjaavien ilmoitusten 
myötä. Asia tulee edelleen selkeytymään sen johdosta, että Verohallinto on myös yhtenäis-
tämässä kädenjälkiraportointiaan kaikissa verolajeissa siten, että arvioverotusten määrä tul-
laan jatkossa esittämään selvästi erillään verotuksen muusta kädenjäljestä.   
 

 
Verohallinnon kommentit tarkastuskertomusluonnoksen yleisiin kannanottoihin ja lukuun 
2.4. 
 
Tarkastuskertomusluonnoksen (s. 15 ss.) mukaan arvonlisäveroilmoitusten verokausival-
vonta on supistunut olennaisesti. Lisäksi siinä todetaan, että valvonta perustuu vain väljästi 
valikointisäännökseen. Tarkastusvirasto katsoo, että menettely, jossa arvonlisäverotuksessa 
vain osa samoilla valvontasäännöillä valikoituneista veroilmoituksista valvotaan, ei edistä ve-
rotuksen yhdenmukaisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamista. Menettelytavan riskinä 
on, että hyvän hallinnon takeet eivät toteudu ja verovelvollisen oikeusturva vaarantuu. 
 
Samaa asiaa on käsitelty yleisten kannanottojen lisäksi luvussa 2.4, jonka otsikonkin mukaan 
oma-aloitteisessa verotuksessa valvontaan valikoituneista veroilmoituksista vain pieni osa 
ohjautuu virkailijakäsittelyyn (s. 21). Siinä on myös esitetty, että valikoitujen ilmoitusten oh-
jaamisessa valvontaan voidaan käyttää tapauskohtaista harkintaa ja että Verohallinnosta 
saadun tiedon mukaan ilmoituksia voidaan tällä hetkellä ohjata käsittelyyn vähän, koska kä-
sittelyssä on resurssivaje. 
 
Verohallinnon eri verolajien verovalvontaan kehitetyt valikoinnit poimivat veroilmoitusmas-
sasta esiin tietyn määrän tapauksia ennalta määritettyjen kriteereiden perusteella. Valikoin-
teja on kehitetty kaikkiin merkittäviin tiedossa oleviin veroriskeihin, mistä johtuen niitä on 
olemassa erittäin suuri määrä suhteessa siihen, kuinka moni niistä voi olla valvontaan käytet-
tävissä olevien resurssien määrään nähden samaan aikaan aktiivisessa käytössä. Verohallinto 
ei voi käytännössä valvoa kaikkia saamiaan ilmoituksia, vaan niistä ohjataan virkailijakäsitte-
lyyn vain pieni osa. Jos kaikki arvonlisäverotuksen valikoinnit olisivat samaan aikaan aktiivisia 
ja ohjaisivat tapaukset virkailijakäsittelyyn, tarvittaisiin ilmoituksia käsitteleviä virkailijoita 
noin satakertainen määrä nykytilanteeseen nähden. Tästä ja resurssien kustannustehok-
kaasta käytöstä johtuen vain osa valikoinneista on samanaikaisesti aktiivisessa käytössä.   
 
Virkailijakäsittelyyn ohjautuvia tapauksia ei määritellä tapauskohtaisen harkinnan perus-
teella, vaan systemaattisesti.  Verokausittain voidaan määrittää erilaisia puuttumiskynnyksiä, 
joilla tietyt asiat tai poikkeamat nousevat virkailijakäsittelyyn. Virkailijakäsittelyyn ohjattujen 
tapausten määrää ja laatua vaihdellaan kausittain, jotta kaikki asiakasryhmät ja verolajit kye-
tään pitämään valvottuina pidemmällä aikavälillä. Vaihtelulla pyritään myös siihen, että asi-
akkaat eivät tunnistaisi kriteereitä, joilla veroilmoitus voi toisaalta nousta virkailijakäsittelyyn 
tai toisaalta jäädä virkailijakäsittelyn ulkopuolelle.  
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Virkailijakäsittelyyn ohjautuvien tapausten määrää saatetaan lisäksi supistaa tai tarkentaa 
asiakkaisiin liittyvällä riskipisteytyksellä, mikä lisää valikointien osuvuutta ottamalla huomi-
oon asiakkaaseen liittyvän yleisen riskisyyden. Tämä onkin lisännyt valvonnan osuvuutta sekä 
euromääräistä tuloksellisuutta per käsitelty tapaus. Tällöinkin käytössä ovat etukäteen mää-
ritetyt, asiakkaisiin yhtenäisesti sovellettavat kriteerit, jotka nostavat esiin samanlaiset vali-
kointitapaukset yhdistettynä etukäteen määritettyihin asiakkaan riskiominaisuuksiin. Kaikki 
asiakkaat ohjautuvat virkailijakäsittelyyn siten tasapuolisesti samoilla kriteereillä eikä saman-
kaltaisia tapauksia käsitellä eri tavalla.  
 
Tarkastuskertomusluonnoksessa viitatun resurssivajeen osalta toteamme, että Verohallinto 
on käyttänyt vuosina 2021 ja 2022 poikkeuksellisen paljon resursseja erilaisten oikaisuvaati-
musvarastojen purkamiseen, jotta asiakkaat saisivat päätöksensä lain edellyttämässä koh-
tuullisessa ajassa. Panostaminen tähän on näkynyt jonkin verran siinä, että Verohallinto on 
joutunut väliaikaisesti sopeuttamaan valvonnan tasoa eri menettelyalueilla. Asia on jo kor-
jautumassa, koska käsittelemättömien oikaisuvaatimusten määrä on laskenut merkittävästi 
ja riskiperusteiseen tekemiseen voidaan taas käyttää resursseja suunnitellusti. Lisäksi on 
käynnistetty lisärekrytointeja tiettyjen valvonnan painopistealueiden asiantuntemuksen kas-
vattamiseen (arvonlisäverotus, työnantajasuoritusten valvonta, kansainvälinen henkilövero-
tus ja valmisteverotus). 
 
Tarkastuskertomusluonnoksessa (s. 15) selostetaan oma-aloitteisten verojen verotusmenet-
telylain 43 §:ä, jossa säädetään veron määräämisestä arvioimalla. Verohallinto esittää, että 
virkettä "jos verovelvollinen antaa veroilmoituksen arviokehotuksen lähettämisen jälkeen, 
Verohallinto voi poistaa verotuspäätöksen" täsmennettäväksi muotoon "jos verovelvollinen 
antaa veroilmoituksen sen jälkeen, kun vero on määrätty arvioimalla, Verohallinto voi poistaa 
verotuspäätöksen." Näin siksi, että jos verovelvollinen antaa (hyväksyttävän) veroilmoituk-
sen arviokehotuksen jälkeen, mutta ennen arvioverotuspäätöksen tekemistä, mitään vero-
tuspäätöstä asiassa ei tehdä.  

 
Verohallinnon muut kommentit tarkastuskertomusluonnokseen  
 
Tarkastuskertomusluonnoksen luvussa 2.2. (s. 13 ss.) esitetään, että on olemassa riski, ettei 
valmisteverotuksen valvonta toteudu riittävällä tavalla. Tällä kohdin (s. 14) tarkastuskerto-
musluonnoksessa viitataan tavaroiden fyysisen liikkumisen valvonnan ja veron määräämisen 
eriyttämiseen eri viranomaisille (Tullille ja Verohallinnolle).    

  
Verohallinnon näkemyksen mukaan tarkastusviraston esittämä arvio riskistä ei ole aiheelli-
nen.  Valmisteverotuksen valvonta on pystytty toimittamaan hallituksen esityksessä 
159/2016 vp edellytetyin tavoin Tullin ja Verohallinnon yhteistyössä. Esimerkkinä Tullin ja 
Verohallinnon valvontayhteistyöstä voidaan mainita ulkomaisista verkkokaupoista ostetun 
alkoholin verovalvontatoimenpiteet (Verohallinto ja Tulli tehostavat ulkomaisista verkkokau-

poista ostetun alkoholin valvontaa – verot Suomeen - vero.fi).  Siirtämällä verotus osaksi Ve-
rohallinnon toimintaa on pystytty myös toteuttamaan verotustehtävän siirtämisen tavoit-
teena olleet kustannussäästöt muun muassa tietojärjestelmien osalta sekä harmonisoimaan 
verotusmenettelyitä osana muita Verohallinnon oma-aloitteisia veroja. Siirrettäessä Valmis-
teverotus oma-aloitteiseksi on pystytty lunastamaan hallituksen esityksessä esitettyjä kus-
tannustehokkuusnäkökulmia mm. tietojärjestelmäkustannusten osalta.  
 

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/lehdist%C3%B6tiedotteet/2022/verohallinto-ja-tulli-tehostavat-ulkomaisista-verkkokaupoista-ostetun-alkoholin-valvontaa--verot-suomeen/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/lehdist%C3%B6tiedotteet/2022/verohallinto-ja-tulli-tehostavat-ulkomaisista-verkkokaupoista-ostetun-alkoholin-valvontaa--verot-suomeen/
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Tarkastuskertomusluonnoksen luvun 2.3 (s. 15 ss.) mukaan erityisesti arvonlisäverotukseen 
liittyviä verotuspäätöksiä on pyritty vähentämään sekä lainsäädännöllisin keinoin että käy-
tännön verotustoiminnassa.  
 
Verohallinto toteaa, että oma-aloitteisessa verotuksessa verovelvollinen lähtökohtaisesti las-
kee, ilmoittaa ja maksaa veron ilman veroviranomaisen päätöstä, kuten tarkastuskertomuk-
sessa on tuotu ilmi. Tämä koskee sekä ensivaiheen veroilmoitusta että oikaisuilmoitusta. Tä-
män mukaisesti ensisijaisena tavoitteena on saada tarvittavat verotuksen perusteena olevat 
tiedot asiakkaalta itseltään oikea-aikaisina ja oikeamääräisinä. Oma-aloitteisissa veroissa 
prosessi nojautuu siten luonnollisesti paljolti asiakkaiden oman toiminnan ja aktiivisuuden 
varaan.    
 
Arvioverotusmenettelyn osalta Verohallinto toteaa, että se on vuodesta 2017 lähtien auto-
matisoinut arvioverotuspäätösten muodostumisen arvonlisäverotuksessa. Tämä tapahtui 
luontevasti arvonlisäveron siirtyessä uuteen tietojärjestelmään osana VALMIS-hanketta.  Ve-
rotuksessa tehtävien päätösten lukumäärän vähentäminen ei ole ollut automatisaation ensi-
sijainen tarkoitus, eikä arvioverotuspäätösten kokonaislukumäärä ei ole varsinaisesti muut-
tunut. OVML 43 §:n mukaisia arvioverotuspäätös uhkaisia kehotuksia lähtee vuositasolla 
edelleen sen reilut 147 000. Arvioverotuspäätösten automatisointi on mahdollistanut henki-
löstön siirtämistä muihin sellaisiin tehtäviin joihin automatisaatio ei olisi mahdollista tai tar-
koituksenmukaista.  
 
Arvioverotus prosessina tähtää siihen, että yhtäältä vero ei jää määräämättä verovelvollisien 
laiminlyönnin johdosta ja toisaalta siihen, että mikäli verovelvollinen ei arviokehotuksesta 
huolimatta antaisi tosiaasiallisia toteutuneen verotuksen tietoja olisi arvioverotus mahdolli-
simman lähellä oikeata eli tosiasiallisesti toteutunutta tuloa. Systemaattisesti toteutettu ar-
vioverotusmenettely yhdistettynä arvioverotuksen jälkeen annetun veroilmoituksen käsitte-
lyyn myöhässä annettuna veroilmoituksena kannustaa asiakasta antamaan puuttuvan veroil-
moituksen. Verohallinnon näkemyksen mukaan käytössä oleva arvioverotusprosessi on toi-
minnaltaan, tehokkuudeltaan ja laajuudeltaan sille laissa asetettujen tavoitteiden mukainen.  
 
Siltä osin kuin tarkastuskertomusluonnoksessa on arvioitu verotuksen asiakasaloitteisen ja 
viranomaisaloitteisen korjaamisen suhdetta, Verohallinto katsoo sen noudattamien, työme-
nettelyohjeilla ohjattujen käytäntöjen olevien tasapuolisia ja vastaavan oma-aloitteisen ve-
rotuksen verotusmenettelyä koskevaa sääntelyä.  
 
 
  
 
Pääjohtaja    Markku Heikura 
 
 
 
Lakiasiainjohtaja  Matti Merisalo   
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Lausunto 

14.12.2022 VN/31436/2022 
VN/31436/2022-VM-3 

Valtiontalouden tarkastusvirasto 
kirjaamo@vtv.fi 

Valtiovarainministeriön lausunto 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt valtiovarainministeriöltä lausuntoa oma-
aloitteisten verojen verotusmenettelyä koskevasta tarkastuskertomusluonnoksesta 
(D/500/04.06.01/2021, 17.11.2022). 

Tarkastuskertomusluonnoksessa on kuvattu tarkastuksen tavoitteita seuraavasti: 

Tarkastuksella pyrittiin varmistamaan, onko oma-aloitteisten verojen 
verotusmenettelyitä kehitettäessä otettu huomioon toiminnan tehosta-
misen ohella myös hyvän hallinnon perusteet. 

Tarkastuksen tavoitteena oli antaa kohtuulliseen varmuuteen perus-
tuva kannanotto siitä, onko oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyt 
järjestetty säädösten ja määräysten mukaisesti. Lisäksi tavoitteena oli 
antaa rajoitettuun varmuuteen perustuva kannanotto siitä, onko oma-
aloitteisten verojen verotusprosessi toteutettu tuloksellisuutta edistä-
vällä tavalla ja onko verotusmenettelyiden sisäinen valvonta asianmu-
kaista ja riittävää. 

Tarkastuskertomusluonnoksessa esitettiin seuraavat suositukset valtiovarainministe-
riölle: 

1. Valtiovarainministeriön olisi syytä tehdä kattava arviointi, miten oma-aloit-
teisten verojen, erityisesti arvonlisäverotuksen, verovalvonnan edellytyk-
siä voitaisiin parantaa. Arvioinnissa olisi syytä ottaa huomioon myös Tul-
lin verotustehtävät valmisteverotuksessa. 

2. Valtiovarainministeriön olisi syytä arvioida Verohallinnon uusien ohjaus-
ja valvontamuotojen sääntelytarve. 
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Valtiovarainministeriön lausunto 

Verohallinnosta annetun lain (503/2010) 1 §:n mukaan verotusta varten on valtiova-
rainministeriön alainen Verohallinto, jonka virka-alueena on koko maa. Mainitun lain 2 
§:n 1 momentin mukaan Verohallinnon tehtävänä on verotuksen toimittaminen, vero-
valvonta, verojen ja maksujen kanto, perintä ja tilitys sekä veronsaajien oikeudenval-
vonta sen mukaan kuin erikseen säädetään. Mainitun lain 2 §:n 2 momentin mukaan 
Verohallinnon on edistettävä oikeaa ja yhdenmukaista verotusta sekä kehitettävä Ve-
rohallinnon palvelukykyä. 

Valtiovarainministeriö toteaa, että Verohallinto on toiminnassaan sidottu yhtäältä Ve-
rohallinnon tehtäviä ja verotusmenettelyä koskeviin säännöksiin ja toisaalta hallinto-
laissa (434/2003) säädettyihin hyvän hallinnon perusteita koskeviin yleisiin periaattei-
siin. Lainsäädännöstä seuraa, että Verohallinnolla on toimivalta järjestää toimintansa, 
mukaan lukien verovalvonta, edellä mainittujen säännösten puitteissa tavalla, jonka 
se katsoo parhaiten toteuttavan toiminnalle asetetut tavoitteet. 

Kuten edellä on todettu, vastuu verovalvonnan järjestämisestä on Verohallinnolla. 
Valtiovarainministeriö voi ensisijaisesti edistää verovalvonnan edellytyksiä huolehti-
malla siitä, että voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa tehokkaan verovalvonnan. 
Lisäksi valtiovarainministeriön tehtävänä on varmistaa, että Verohallinnolla on käytet-
tävissään riittävät resurssit tehtäviensä suorittamiseksi. Verohallinto toki itse päättää 
määrärahojensa jakamisesta eri tehtäviensä kesken. 

Lisäksi valtiovarainministeriö ohjaa Verohallinnon toimintaa käyttäen välineenä muun 
muassa valtiovarainministeriön ja Verohallinnon välistä tulossopimusta. Tulossopi-
muksessa Verohallinnolle asetetaan tulostavoitteita, joiden toteutumista seurataan 
mittareiden avulla. Tulossopimuksen tavoitteita ja mittareita kehitetään jatkuvasti, jotta 
niillä voitaisiin mitata tehokkaammin Verohallinnon tuloksellisuutta. Ohjausmenettely-
jen ja muiden yhteistyömuotojen puitteissa valtiovarainministeriö saa myös säännölli-
sesti tietoa verovalvonnan edellytyksistä ja Verohallinnon näkemyksistä siitä, miten 
niitä voitaisiin parantaa. Valtiovarainministeriö saa siten jatkuvan yhteistyön puitteissa 
tietoa Verohallinnolta myös mahdollisista lainsäädäntötarpeista. 

Valtiovarainministeriö katsoo, että myös verovalvonnan edellytyksiä tarkastellaan 
osana edellä kuvailtuja nykyisiä valtiovarainministeriön ja Verohallinnon yhteistyö-
muotoja. Erilliselle kattavalle arvioinnille ei ole nähty tarvetta. 

Valmisteverotuksen osalta jää epäselväksi, mitä suosituksessa tarkoitetaan Tullin ve-
rotustehtävien osalta. Tullilla on valmisteverotuksessa verotustehtävä tietyissä EU:n 
ulkopuolelta tapahtuvan maahantuonnin tilanteissa. Kyse ei näissä tapauksissa kui-
tenkaan ole oma-aloitteisesta verotuksesta, vaan valmisteverotusmenettelyyn sovel-
letaan tullia koskevaa tullilainsäädäntöä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 
annetun lain sijaan. Näissä tilanteissa sovellettaviksi tulevat myös tullia koskevat val-
vontakeinot. 

Tarkastuskertomusluonnoksessa on todettu, että Verohallinnolla on käytössään 
useita erilaisia ohjaus- ja valvontakeinoja, joilla se pyrkii vaikuttamaan veroilmoitusten 
oikeellisuuteen jo ennakolta, reaaliaikaisesti tai viime kädessä jälkikäteen laissa sää-
dettyjen oikaisuaikojen rajoissa. Vain harvojen Verohallinnon käyttämien ohjaus- ja 
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valvontakeinojen, kuten verotarkastuksen, periaatteista ja käytännöistä on säädetty 
verotusmenettelylaissa tai niistä on säädetty yleisellä tasolla, kuten hallintolaissa vi-
ranomaisen neuvontavelvollisuudesta. Tarkastuskertomusluonnoksen mukaan keino-
jen fiskaalisen vaikuttavuuden ja hallinnollisen tehokkuuden ohella Verohallinnon on 
kiinnitettävä huomiota verovelvollisten yhdenvertaiseen kohteluun. Tarkastuskerto-
musluonnoksessa todetaan lisäksi, että Verohallinnon uusille ohjaus- ja valvontame-
nettelyille on yhteisenä piirteenä jännite ja tasapainoilu erisuuntaisten periaatteiden 
välillä. 

Valtiovarainministeriö toteaa, että Verohallinnolla on toimivalta järjestää toimintansa, 
mukaan lukien verovalvonta, verotusmenettelyä koskevien säännösten ja hallintolain 
puitteissa. Valtiovarainministeriö yhtyy sinänsä tarkastuskertomuksessa esitettyyn nä-
kemykseen, että uusien ohjaus- ja valvontakeinojen käyttöön ottaminen saattaa edel-
lyttää joissain tilanteissa pohdintaa eri hallinnollisten periaatteiden yhteensovittami-
sesta (esimerkiksi tasapuolisen kohtelun vaatimus ja palveluperiaate), kun otetaan 
huomioon verotuksen toimittamisen ja verovalvonnan lähtökohdat viranomaistoiminta-
na. Valtiovarainministeriössä on lähtökohtaisesti katsottu, että Verohallinnon toimival-
tansa puitteissa nykyisessä muodossaan käyttöön ottamat uudet valvonta- ja ohjaus-
keinot eivät ole edellyttäneet erillistä lainsäädäntöä. Verohallinnon suorittama veroval-
vonta perustuu myös uusissa valvontamuodoissa, kuten verotarkastuksen kevyem-
missä valvontamuodoissa, verotusmenettelysäännöksissä säädettyihin verotuksessa 
yleisesti noudatettaviin periaatteisiin, kuten esimerkiksi asioiden selvittämisvelvolli-
suuteen. Verohallinnon kehittäessä jatkossa ohjaus- ja valvontakeinojaan ei kuiten-
kaan ole poissuljettua, että näistä keinoista erikseen säätäminen saattaisi tulla ajan-
kohtaiseksi. 

Valmisteverotuksen valvonnan edellytyksiin liittyviä kommentteja 

Tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan ensimmäisen tarkastuskysymyksen (’Onko 
oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyt järjestetty säädösten ja määräysten mu-
kaisesti?’) osalta jaksossa 2.2 (’Valmisteverotuksen valvonnan edellytykset on kyet-
tävä varmistamaan’), että ”tarkastusviraston näkemyksen mukaan valmisteverotuksen 
kytkeminen oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylain soveltamisen piiriin on en-
nen kaikkea tekninen ja muodollinen muutos, jolla ei ole voitu ratkaista tehtävien siir-
ron perimmäistä ongelmaa eli tavaroiden fyysisen liikkumisen valvonnan ja veron 
määräämisen eriyttämistä eri viranomaisille”. Lisäksi kertomusluonnoksessa tode-
taan, että ”tarkastusvirasto katsoo, että on olemassa riski, että valmisteverotuksen 
valvonta ei toteudu riittävällä tavalla. Valtiovarainministeriön tulisi arvioida valvonnan 
edellytyksiä ja tuloksellisuutta systemaattisesti”. 

Valtiovarainministeriö toteaa, että tarkastuskertomusluonnoksesta ei ilmene, mihin 
tarkastusviraston havaintoihin perustuu arvio siitä, että toimivallan siirrossa perimmäi-
senä ongelmana on tavaroiden fyysisen liikkumisen valvonnan ja veron määräämisen 
eriyttäminen eri viranomaisille, tai miksi tarkastusvirasto on ylipäätään arvioinut tehtä-
vien eriyttämisen olevan ongelmallista. Kertomusluonnoksessa ei myöskään tuoda 
esille, minkä pohjalta tarkastusvirasto katsoo, että on olemassa riski, että valmisteve-
rotuksen valvonta ei toteudu riittävällä tavalla. 

Kertomusluonnoksen jaksossa 2.2 tuodaan esille, että Tulli esitti lainsäädäntöhank-
keen valmistelun yhteydessä lukuisia kriittisiä huomioita, ja viitataan Tullin antamaan 
1.7.2016 päivättyyn lausuntoon. Kertomusluonnoksesta ei kuitenkaan ilmene, onko 
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tarkastusvirasto arvioinut sitä, onko aiemmin esitetylle kritiikille ollut perusteita tai 
mikä kritiikin kohteena olleiden asioiden tila on tarkastuksen tekohetkellä. 

On myös syytä huomata, että Tullin lausunnon sisältöön on saattanut vaikuttaa paitsi 
huoli valvonnan edellytyksistä myös huoli Tullin asemasta jatkossa. Lausunto annet-
tiin lausuntokierroksella olleesta toimivallan siirtoa koskevasta hallituksen esityksen 
luonnoksesta ja se koski sellaisen muutoksen valmistelua, jolla tiedettiin olevan toteu-
tuessaan merkittäviä vaikutuksia Tullin kannalta. Toimivallan siirtoa valmisteltaessa 
oli tiedossa, että valmiste- ja autoverotuksen siirtäminen Tullista Verohallintoon tar-
koittaisi muun muassa Tullin veronkannon merkittävää vähentymistä. Esimerkiksi 
vuonna 2015 Tulli kantoi veroja yhteensä 10,4 miljardia euroa ja vuonna 2021 yh-
teensä noin 294 miljoonaa euroa. Lisäksi oli tiedossa, että tehtäväsiirron myötä myös 
henkilöstösiirtymä Tullista Verohallinnolle olisi huomattava (vajaat 10 % koko henki-
löstömäärästä). 

Kertomusluonnoksessa mainitun tehtävien siirron perimmäisen ongelman eli tavaroi-
den fyysisen liikkumisen valvonnan ja veron määräämisen eri viranomaisille eriyttämi-
sen osalta valtiovarainministeriö toteaa ensinnäkin, että merkittävä osa valmisteve-
roista kannetaan tuotteista, joiden kohdalla ei ole kyse tavaroiden fyysisestä liikkumi-
sesta, kuten sähkö. Lisäksi valmisteverotus on Suomen sisäistä verotusta, joka ir-
taantui EU:iin liittymisen myötä tullirajalla tapahtuvasta tulliverotuksesta ja valvonnas-
ta. Valmisteveron alaisten tuotteiden EU:n jäsenvaltioiden välisissä siirroissa Tullilla ei 
näin ollen ole enää vastaavaa merkitystä valtionrajalla kuin aiemmin. Tuotteet liikku-
vat vapaasti, ja yhdenmukaistettujen valmisteverojen kohdalla siirtojen valvonta ta-
pahtuu EU:n yhteisellä sähköisellä valvontajärjestelmällä (EMCS), joka on niin Vero-
hallinnon kuin Tullin käytössä. 

Toimivallan siirron yhteydessä nähtiin kuitenkin perustelluksi säätää sekä Verohallin-
nolle että Tullille toimivalta valmisteverotuksen verovalvonnan osalta. Valtiovarainmi-
nisteriön käsityksen mukaan Verohallinto ja Tulli tekevät verovalvonnassa yhteistyötä 
sen mukaan kuin tilanne kulloinkin vaatii. Tästä voidaan mainita esimerkkinä marras-
kuussa Verohallinnon ja Tullin yhteistyönä käynnistynyt alkoholin verkkokaupan te-
hostettu valvonta sen varmistamiseksi, että valmisteverot tulevat maksetuiksi Suo-
meen. 

Valmisteverotuksen verovalvonnan osalta valtiovarainministeriö katsoo, että tarkas-
tuskertomusluonnoksessa on liitetty toisiinsa kaksi erillistä asiaa: yhtäältä valmisteve-
rotustehtävän siirto Tullilta Verohallinnolle ja toisaalta verovalvonnan tilanne yleisem-
min. Toimivallan siirron yhteydessä valmisteverotuksen verovalvonnan perusratkai-
suista, kuten lupajärjestelmästä ja siirtojen valvontajärjestelmästä, ei luovuttu. Voi-
daan todeta, että verovalvonnasta, sen keinoista (mm. etupainotteiset tarkastukset ja 
kontrollitoimet, asiakirjatarkastukset, jälkikäteiset yritystarkastukset) ja riittävyydestä 
käytiin keskustelua jo silloin kun valmisteverotus kokonaisuudessaan kuului Tullille. 
Lisäksi valmisteverotuksessa on tuotekohtainen ilmoitusvelvollisuus, joka antaa väli-
neitä myös verovalvonnalle. Tuotekohtainen ilmoitusvelvollisuus on käytössä myös 
valmisteverotuksen oma-aloitteisessa verotuksessa. Toimivallan siirron jälkeen val-
misteverotuksen verovalvonnasta ja sen riittävyydestä on keskusteltu ministeriön ja 
Verohallinnon välillä. Verovalvonnan tarpeeseen on kiinnitetty huomiota myös halli-
tuksen esityksissä niin ennen vuotta 2017 kuin sen jälkeen. Valtiovarainministeriö kat-
soo, että valmisteverotuksen verovalvonnassa tehokkaiden valvontakeinojen ja niiden 
riittävän mitoituksen varmistaminen on tärkeää. Tämä ei kuitenkaan liity 
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kertomusluonnoksessa esitetyllä tavalla valmisteverotuksen toimivallan siirtoon vaan 
oma-aloit-teista verotusta koskevaan laajempaan verovalvonnan tarkasteluun. 

Arvonlisäverotukseen liittyviä havaintoja 

Tarkastuskertomuksessa on nostettu esille käsitys, että erityisesti arvonlisäverotuk-
seen liittyviä verotuspäätöksiä on pyritty vähentämään sekä lainsäädännön keinoin 
että käytännön verotustoiminnassa. 

Valtiovarainministeriö toteaa aluksi, että arvonlisäverotuksessa, kuten muussakin 
oma-aloitteisessa verotuksessa, verovelvollinen lähtökohtaisesti laskee, ilmoittaa ja 
maksaa veron ilman, että veroviranomainen tekisi asiassa päätöstä, mikä poikkeaa 
verotusmenettelylain mukaisesta menettelystä. Arvonlisäverotusmenettely on ollut 
tältä osin samanlainen arvonlisäverotuksen käyttöönotosta lukien. Vaiheittain toteute-
tuissa arvonlisäverotusmenettelyä koskevissa uudistuksissa on pyritty eräiltä osin vä-
hentämään päätöksiä. Päätösten vähentäminen on kuitenkin koskenut erityistilanteita, 
kuten negatiivisen arvonlisäveron palauttamista, eräitä verovelvollisen omaan ilmoi-
tukseen perustuvia virheen korjaamistilanteita sekä alarajahuojennusta. Sellaisten ve-
rotuspäätösten, joissa Verohallinto määrää väärin ilmoitetun tai maksetun veron vero-
velvollisen hyväksi tai vahingoksi, määrä ei ole vähentynyt. Myöskään tehtyjen arvio-
verotuspäätösten määrä ei ilmeisesti ole vähentynyt, vaikka tarkastuskertomuksessa 
viitattu menettelymuutos poistaa päätöksen jälkikäteisesti. 

Arvioverotuksen poistamista koskevan menettelyn laillisuuden arvioinnin osalta on 
huomattava, että sitä voidaan soveltaa vain rajoitetusti. Hallituksen esityksen 29/2016 
vp mukaan menettely koskee ainoastaan tilanteita, jotka voidaan rinnastaa myöhässä 
annettuun veroilmoitukseen tai oikaisuilmoitukseen, jolloin muutoinkin määrätään 
myöhästymismaksu. Menettely ei koske lainkaan esimerkiksi tilanteita, joissa verovel-
vollinen antaa epäluotettavana pidettävän ilmoituksen, olennaisia myöhästymisiä ve-
ronkorotuksen välttämistarkoituksessa taikka verotarkastustilanteita eli tilanteita, jol-
loin muutoinkin määrätään veronkorotus. Perustelujen mukaisesti uusi menettely ot-
taisi siten huomioon verovelvollisten tasapuolisen kohtelun. 

Tarkastuskertomuksessa on viitattu arvonlisäveroilmoitusten verokausivalvonnan 
olennaiseen supistumiseen ja kyseenalaistettu nykyisin sovellettavat valikointisään-
nökset verotuksen yhdenmukaisuuden kannalta. OVML 9 §:n mukaan Verohallinnon 
on veroa määrättäessä tutkittava saamansa tiedot ja selvitykset tavalla, joka asian 
laatu, laajuus, verovelvollisten yhdenmukainen kohtelu ja verovalvonnan tarpeet huo-
mioon ottaen on perusteltua. Valtiovarainministeriön käsityksen mukaan säännös 
muodostaa oikeudellisen perustan valikointisäännösten soveltamiselle valvonnassa. 
Säännöksen perusteella Verohallinto voi käyttää harkintavaltaa määritellä valikointi-
säännöt mahdollisimman osuviksi valvonnan tuloksellisuuden kannalta ja ottaa niiden 
soveltamisessa huomioon käytettävissä olevat resurssit. Tämä tavoite voi edellyttää 
moniportaisia ja vaihtelevia valikointisääntöjä sekä niiden jatkuvaa kehittämistä ja 
muuntelua. Säännöksen mukaan valikointisäännökset eivät kuitenkaan saa johtaa sii-
hen, että verovelvollisia ei kohdeltaisi yhdenmukaisesti. Näin ollen valikointisääntöjen 
perusteella samankaltaisia tapauksia tulee verovalvonnassa kohdella samalla tavalla. 

Tarkastuskertomuksessa on lisäksi arvioitu verovelvollisen ilmoittamien korjausten ja 
viranomaisaloitteisten muutosten rajapintaa. Valtiovarainministeriön käsityksen 
mukaan Verohallinnon tulee ohjata käytäntöjä siten, että mainittujen menettelyjen 
lainmukaisuus ja tasapuolisuus toteutuvat. Valtiovarainministeriön Verohallinnolta 
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saamien tietojen perusteella Verohallinnon ohjaus tässä kysymyksessä vastaa edellä 
mainittuja tavoitteita. 

Tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan, että verovajeen pienentäminen on ollut 
Verohallinnon keskeinen ja vakiintunut vaikuttavuustavoite. Tarkastuskertomuksen 
mukaan arvonlisäverotuksen verovaje on ilmeinen, vaikka sen määrittelyssä ja las-
kentatavoissa onkin horjuvuutta. 

Valtiovarainministeriö toteaa, että alhainen verovaje on yksi keskeisimmistä vaikutta-
vuustavoitteista, vaikka verovajeen määrän mittaaminen on haastavaa. Kansainväli-
sesti vertaillen Suomessa ollaan kuitenkin onnistuttu pitämään arvonlisäveron vero-
vaje alhaisella tasolla. Esimerkiksi tuoreessa EU:n komission raportissa arvonlisäve-
ron verovajeen arvioitiin olevan Suomessa alhaisin kaikista jäsenvaltiosta.1 

Tulossopimuksen mittareista 

Tarkastuskertomusluonnoksessa on kuvattu Verohallinnon ja valtiovarainministeriön 
välisissä tulossopimuksissa viime vuosina käytettyjä tuloksellisuuden mittareita. 

Valtiovarainministeriö toteaa, että valtiovarainministeriön ja Verohallinnon välisen tu-
lossopimuksen mittareita on arvioitu ja päivitetty yhteistyössä ministeriön ja Verohal-
linnon kesken vuodelle 2023 solmittavaa tulossopimusta silmällä pitäen. Tulossopi-
muksen mittariston kehittäminen jatkuu myös vuoden 2024 sopimusta varten. Ylei-
sesti ottaen valtiovarainministeriö katsoo, että tulossopimuksen kehittämistyössä on 
pyritty sellaisten mittareiden löytämiseen, jotka parhaalla mahdollisella tavalla kuvaisi-
vat Verohallinnon tuloksellisuuden kehitystä. Samalla on pyritty luomaan sellaisia mit-
tareita, joista on mahdollista saada tuloksia joka vuosi. 

Osastopäällikkö, ylijohtaja Terhi Järvikare 

Erityisasiantuntija Pertti Nieminen 

Jakelu Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV 
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