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Tarkastuskertomus 1/2023 Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyt 

Yhteenveto kertomusluonnoksen lausunnoista 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on saanut viitekohdassa mainitun tarkastuskertomuksen luonnok-
sesta palautetta seuraavasti: 

− Verohallinto 7.12.2022 (tarkastuskertomusluonnoksen lukua 4 koskeva osuus lausunnosta on 
salassa pidettävä samalla perusteella kuin tarkastuskertomusluonnoksen luku 4) 

− Valtiovarainministeriö 14.12.2022. 

Lausunnonantajilla on ollut tilaisuus 

− lausua näkemyksensä tarkastuskertomusluonnoksessa esitetyistä tarkastusviraston kannanotoista  

− esittää kertomusluonnoksen tekstiin korjaus- ja täsmennysehdotuksia. 

Ennen lopullisen tarkastuskertomuksen antamista tarkastusvirasto on kertomusta viimeisteltäessä ot-
tanut huomioon palautteen seuraavasti: 

Lausunnonantajien näkemykset kannanotoista 

Sekä Verohallinto että valtiovarainministeriö esittävät lausunnoissaan eriäviä näkemyksiä tarkastusker-
tomusluonnoksen kannanottoihin. Seuraavassa on käsitelty erikseen Verohallinnon lausuntoa, valtiova-
rainministeriön lausuntoa ja näiden perusteella tehtyjä muutoksia tarkastuskertomukseen.  

Verohallinnon lausunnossa korostuvat tuloksellisuuden mittarit ja verovalvonta 

Tarkastusviraston kertomusluonnoksen suosituksessa 3 käsitellään tuloksellisuuden seurantaa ja tieto-
jen vertailtavuutta seuraavasti: ”Verohallinnon GenTax-tietojärjestelmä ja laskentatoimi tarjoavat mah-
dollisuuden kattavalle ja systemaattiselle verotuksen tuloksellisuuden seurannalle. Verohallinnon tulisi 
kehittää ja soveltaa mittareita ja tunnuslukuja niin, että vertailtavuus eri vuosien välillä säilyy.” Vero-
hallinto tuo lausunnossaan esiin, että verotuksen tuloksellisuuden seurantakäytännöt ja raportoinnissa 
esille tuodut seikat ovat viime vuosina vaihdelleet. Verohallinnon lausunnon mukaan tämä on ollut seu-
rausta siitä, että Verohallinnon ohjaus- ja valvontamuodot ovat olleet 2010-luvulta lähtien käytännössä 
jatkuvan uudistamisen kohteena toimintaympäristön muutosten, kansainvälisessä veroviranomaisyh-
teistyössä saatujen vaikutteiden sekä uusien teknisten mahdollisuuksien myötä. Verohallinnon mukaan 
seurannan painopisteet ovat eläneet ja tietojen vertailukelpoisuus on eittämättä kärsinyt.  

Suositukseen 3 liittyvän arvonlisäverovalvonnan kädenjäljen osalta Verohallinto tuo lausunnossaan 
esiin seuraavaa: ”Jotta tilinpäätös ei antaisi virheellistä kuvaa arvioverotuksen kädenjäljestä, Verohal-
linnon tilinpäätöksessä vuodelta 2021 on todettu, että lopullinen kädenjälki todennäköisesti laskee 
edellä sanotusta jonkin verran, sillä arvioverotuksia voidaan jälkikäteen poistaa asiakkaiden myöhem-
min antamien korjaavien ilmoitusten myötä.” Lisäksi lausunnossa todetaan, että ”asia tulee edelleen 
selkeytymään sen johdosta, että Verohallinto on myös yhtenäistämässä kädenjälkiraportointiaan kai-
kissa verolajeissa siten, että arvioverotusten määrä tullaan jatkossa esittämään selvästi erillään vero-
tuksen muusta kädenjäljestä”. 

Arvonlisäverovalvonnan kädenjäljen osalta tarkastusvirasto tuo esiin, että Verohallinto raportoi vuoden 
2021 tilinpäätöksessään arvonlisäveroilmoitusten valvonnan kädenjäljeksi 265 miljoonaa euroa (244 
miljoonaa euroa vuonna 2020), mutta päivitettyjen tietojen mukaan arvonlisäverovalvonnan vuoden 
2021 kädenjälki oli 128,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2020 kädenjälki 138,2 miljoonaa euroa laskettuna 
vastaavalla tavalla kuin tilinpäätöshetkellä. Lisäksi vuoden 2021 tilinpäätöksessä on käytetty vuoden 
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2020 vertailutietona alkuperäistä tietoa (244 milj. euroa) tilinpäätöshetkellä tiedossa olleen todellisen 
tiedon (138,2 milj. euroa) sijaan. 

Verohallinto käsittelee lausunnossaan asiakkaiden tasapuolista kohtelua. Verohallinnon näkemyksen 
mukaan kaikki asiakkaat ohjautuvat virkailijakäsittelyyn tasapuolisesti samoilla kriteereillä eikä 
samankaltaisia tapauksia käsitellä eri tavalla. Perusteluina Verohallinto tuo esiin erityisesti sen, että  
”käytössä ovat etukäteen määritetyt, asiakkaisiin yhtenäisesti sovellettavat kriteerit, jotka nostavat 
esiin samanlaiset valikointitapaukset yhdistettynä etukäteen määritettyihin asiakkaan 
riskiominaisuuksiin”. Valikoinnin osalta Verohallinto tuo lisäksi lausunnossaan esiin, että 
virkailijakäsittelyyn ohjautuvien tapausten määrää saatetaan lisäksi supistaa tai tarkentaa asiakkaisiin 
liittyvällä riskipisteytyksellä, mikä lisää valikointien osuvuutta ottamalla huomioon asiakkaaseen 
liittyvän yleisen riskisyyden. Lausunnon mukaan tämä menettely on lisännyt valvonnan osuvuutta sekä 
euromääräistä tuloksellisuutta per käsitelty tapaus. 

Tarkastusvirasto toistaa valikoinnin osalta tarkastuskertomuksen kannanotoissa esitetyn näkemyksen, 
että verotuksen yhdenmukaisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamista ei edistä menettely, jossa ar-
vonlisäverotuksessa valvotaan vain osa samoilla valvontasäännöillä valikoituneista veroilmoituksista. 
Tähän liittyviä asioita on käsitelty myös tarkastuskertomuksen luvussa 4 (luku 4 on kokonaisuudessaan 
salainen). 

Valtiovarainministeriön lausunnossa keskitytään ministeriölle esitettyihin suosituksiin 

Valtiovarainministeriö käsittelee lausunnossaan tarkastusviraston suositusta 1: ”Valtiovarainministe-
riön olisi syytä tehdä kattava arviointi, miten oma-aloitteisten verojen, erityisesti arvonlisäverotuksen, 
verovalvonnan edellytyksiä voitaisiin parantaa. Arvioinnissa olisi syytä ottaa huomioon myös Tullin ve-
rotustehtävät valmisteverotuksessa.” Valtiovarainministeriön lausunnossa todetaan, että verovalvon-
nan edellytyksiä tarkastellaan osana valtiovarainministeriön ja Verohallinnon erilaisia yhteistyömuo-
toja, eikä erilliselle kattavalle arvioinnille ole valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan tarvetta. 

Tarkastusvirasto toteaa ministeriön lausunnosta, että tarkastuskertomuksessa ei ole otettu kantaa sii-
hen, miten valtiovarainministeriön tulisi arviointi toteuttaa. Toimiva keino voisi kuitenkin olla esimer-
kiksi se, että arviointi tehtäisiin tarkastuskertomuksen havaintojen ja suositusten perusteella. Tarkas-
tusviraston näkemyksen mukaan valta ja vastuu ovat näiltä osin juuri valtiovarainministeriöllä. Tarkas-
tusviraston näkemyksen mukaan suositus verovalvonnan edellytysten parantamisesta on perusteltu. 
Tarkastusvirasto on kuitenkin muuttanut suosituksen 1 jälkimmäistä virkettä valtiovarainministeriön 
lausunnon perusteella. Lausunnossaan valtiovarainministeriö tuo esiin, että ”valmisteverotuksen osalta 
jää epäselväksi, mitä suosituksessa tarkoitetaan Tullin verotustehtävien osalta”. Tarkastusvirasto koros-
taa tehtävien liittyvän nimenomaan verovalvontaan. Muutoksen jälkeen suosituksen 1 jälkimmäinen 
virke on muodossa ”Arvioinnissa olisi syytä ottaa huomioon myös Tullin verovalvonnan tehtävät valmis-
teverotuksessa”. 

Valtiovarainministeriö toteaa lausunnossaan myös, että tarkastuskertomusluonnoksesta ei ilmene, mi-
hin tarkastusviraston havaintoihin perustuu arvio siitä, että toimivallan siirrossa perimmäisenä ongel-
mana on tavaroiden fyysisen liikkumisen valvonnan ja veron määräämisen eriyttäminen eri viranomai-
sille tai miksi tarkastusvirasto on ylipäätään arvioinut tehtävien eriyttämisen olevan ongelmallista. Lau-
sunnon mukaan kertomusluonnoksessa ei myöskään tuoda esille, minkä pohjalta tarkastusvirasto kat-
soo, että on olemassa riski, että valmisteverotuksen valvonta ei toteudu riittävällä tavalla. Lisäksi val-
misteverotuksen verovalvonnan osalta valtiovarainministeriö katsoo, että tarkastuskertomusluonnok-
sessa on liitetty toisiinsa kaksi erillistä asiaa: yhtäältä valmisteverotustehtävän siirto Tullilta Verohallin-
nolle ja toisaalta verovalvonnan tilanne yleisemmin.  

Tarkastusvirasto toteaa ministeriön lausunnosta, että asiat liittyvät toisiinsa verovalvonnan näkökul-
masta: tarkastusviraston näkemyksen mukaan oma-aloitteisen verotuksen verovalvonnan tarkastelu 
kokonaisuutena edellyttää Tullin toimivallan tarkastelua. Fyysisen verovalvonnan ja verotuksen eriyttä-
miseen liittyvän riskin mahdollisuutta tarkastusvirasto pitää sinällään ilmeisenä. Saman näkemyksen on 
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esittänyt myös Meeri Karlsson artikkelissaan ”Valmisteverotus Verohallintoon vuoden 2017 alusta – 
mikä muuttui vai muuttuiko mikään” (Verotus-lehti 3/2017):  

”Tämän artikkelin kannalta erityisen mielenkiintoinen valmisteverotuksen ominaisuus on veron mää-
räytyminen tavaroiden fyysisen liikkumisen mukaan; pääsäännön mukaan verotuskynnys ylittyy, kun 
valmistevero-objekti poistuu verottomuusjärjestelmästä (valmisteverovarasto) tai kun valmisteveron 
alainen tuote saapuu maahan EU:sta tai sen ulkopuolelta. Juuri johtuen tästä sidonnaisuudesta tavaroi-
den fyysiseen liikuttamiseen valmisteverotusta on ruotsalaisessa oikeuskirjallisuudessa kuvattu termillä 
’tullimainen järjestelmä’. Termi on mielestäni osuva; kuten muutkin Tullin perinteisesti toimittamat ve-
rolajit myös valmisteverotus kytkeytyy keskeisesti tavaroiden liikkeisiin ja sijaintiin, ja näin ollen fyysi-
sellä valvonnalla ja tarkastuksilla on suurempi merkitys kuin muissa verolajeissa. Valmisteverotuksen 
yritystarkastus voi asiakirjojen lisäksi kohdistua tavaraan, valmistukseen tai valmistusmenetelmään, va-
rastointiin ja lupaehtojen noudattamiseen. Lisäksi fyysiset tarkastuksen kuuluvat oleellisena osana 
myös tuhoutumisen hävittämisen valvontaan sekä valmisteverovarastolupaharkintaan.” 

Tarkastuskertomukseen tehtiin lausuntojen perusteella muutoksia 

Verohallinto ja valtiovarainministeriö tuovat lausunnoissaan esiin useampia näkemyksiä, jotka eroavat 
tarkastusviraston kertomusluonnoksen johtopäätöksistä. Tarkastusvirasto on käsitellyt sekä Verohallin-
non että valtiovarainministeriön lausunnot perusteellisesti ja verrannut lausunnoissa esitettyjä perus-
teluja tarkastusviraston tarkastuksessa keräämiin tietoihin. Tällä perusteella kaikki lausunnoissa esitetyt 
eriävät näkemykset eivät ole johtaneet muutokseen tai lisätietojen esittämiseen lopullisessa tarkastus-
kertomuksessa. Lausuntojen perusteella on kuitenkin tehty joitain muutoksia tarkastuskertomukseen.  

Valtiovarainministeriön lausunnon perusteella on muutettu tarkastuskertomuksen suosituksen 1 jäl-
kimmäistä virkettä, kuten edellä todettiin.  

Tarkastuskertomuksen luvun 2.6 loppuun on lisätty valtiovarainministeriön lausunnossaan esittämiä nä-
kemyksiä. Valtiovarainministeriö ottaa lausunnossaan kantaa myös tarkastuskertomusluonnoksen suo-
situkseen 2, jonka mukaan valtiovarainministeriön olisi syytä arvioida Verohallinnon uusien ohjaus- ja 
valvontamuotojen sääntelytarve. Lausunnossaan ministeriö toteaa muun muassa, että Verohallinnolla 
on toimivalta järjestää toimintansa, mukaan lukien verovalvonta, verotusmenettelyä koskevien sään-
nösten ja hallintolain puitteissa. Lisäksi lausunnon mukaan ministeriössä on lähtökohtaisesti katsottu, 
että Verohallinnon toimivaltansa puitteissa nykyisessä muodossaan käyttöön ottamat uudet valvonta- 
ja ohjauskeinot eivät ole edellyttäneet erillistä lainsäädäntöä. Toisaalta valtiovarainministeriö tuo lau-
sunnossaan esiin myös sen, että Verohallinnon kehittäessä jatkossa ohjaus- ja valvontakeinojaan ei kui-
tenkaan ole poissuljettua, että näistä keinoista erikseen säätäminen saattaisi tulla ajankohtaiseksi.  

Tarkastuskertomuksen luvun 2.2 lopusta poistettiin valtiovarainministeriön lausunnon perusteella 
teksti "Valtiovarainministeriön tulisi arvioida valmisteverotuksen valvonnan edellytyksiä ja tulokselli-
suutta systemaattisesti." Samalla yhdistettiin kyseisen luvun 2 viimeistä kappaletta. 

Tarkastuskertomuksen luvun 2.4 loppuun lisättiin valtiovarainministeriön lausunnon perusteella seu-
raava kappale: ”Valtiovarainministeriö tuo tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan lausunnossa 
esiin OVML:n 9 §:n, jonka perusteella Verohallinto voi käyttää harkintavaltaa määritellä valikointisään-
nöt mahdollisimman osuviksi valvonnan tuloksellisuuden kannalta ja ottaa niiden soveltamisessa huo-
mioon käytettävissä olevat resurssit. Valtiovarainministeriön lausunnon mukaan tämä voi edellyttää 
moniportaisia ja vaihtelevia valikointisääntöjä sekä niiden jatkuvaa kehittämistä ja muuntelua. Lausun-
nossa tuodaan esiin, että 9 §:n mukaan valikointisäännökset eivät kuitenkaan saa johtaa siihen, että 
verovelvollisia ei kohdeltaisi yhdenmukaisesti. Lausunnossaan valtiovarainministeriö toteaa, että vali-
kointisääntöjen perusteella samankaltaisia tapauksia tulee verovalvonnassa kohdella samalla tavalla.” 
Tarkastusviraston näkemyksen mukaan moniportaiset ja vaihtelevat valikointisäännöt ovat yhdenmu-
kaisuuden kannalta hankala yhdistelmä. 
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Verohallinnon lausunnossa otetaan kantaa tarkastuskertomusluonnoksen luvun 2.3 kohtaan, jossa to-
detaan seuraavasti: ”Tarkastusvirasto katsoo, että erityisesti arvonlisäverotukseen liittyviä verotuspää-
töksiä on pyritty vähentämään sekä lainsäädännöllisin keinoin että käytännön verotustoiminnassa”. 
Myös valtiovarainministeriö käsittelee lausunnossaan verotuspäätösten vähentämistä. Erityisesti Vero-
hallinnon lausunnon perusteella on sekä tarkastuskertomuksen kannanotoissa että tarkastuskertomuk-
sen luvussa 2.3 muutettu kyseinen kohta muotoon ”Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan sekä 
lainsäädännöllä että käytännön verotustoiminnassa on pyritty siihen, että erityisesti arvonlisäverotuk-
seen liittyviä verotuspäätöksiä syntyisi mahdollisimman vähän.” Lisäksi luvun 2.3 pääotsikko on muu-
tettu muotoon ”Verotuspäätöksiä pyritään välttämään”, ja luvun 2.3 toista väliotsikkoa on muutettu 
siten, että päähuomion kohteena on päätöksenteon kannalta poikkeuksellisen joustava hallintomenet-
tely.  

Verohallinnon lausunnosta lisättiin lisäksi Verohallinnon näkemys tarkastuskertomuksen seuraaviin 
kohtiin (luku 4 on kokonaisuudessaan salainen): luvun 4.1 ensimmäinen väliotsikon loppu, luvun 4.2 
loppu, luvun 4.4 loppu (kaksi lausunnon asiaa). Lisäksi Verohallinnon lausunnon perusteella on poistettu 
luvusta 4.3 yksi kokonainen kappale ennen ensimmäistä väliotsikkoa. 

Teknisluonteiset täsmennys- ja korjausehdotukset 

Verohallinnon lausunnon perusteella muutettiin tarkastuskertomuksen luvusta 2.3 teksti ”jos verovel-
vollinen antaa veroilmoituksen arviokehotuksen lähettämisen jälkeen, Verohallinto voi poistaa verotus-
päätöksen” seuraavaan muotoon ”jos verovelvollinen antaa veroilmoituksen sen jälkeen, kun vero on 
määrätty arvioimalla, Verohallinto voi poistaa verotuspäätöksen”. Muutoksen perusteluna Verohallinto 
esittää seuraavaa: ”jos verovelvollinen antaa (hyväksyttävän) veroilmoituksen arviokehotuksen jälkeen, 
mutta ennen arvioverotuspäätöksen tekemistä, mitään verotuspäätöstä asiassa ei tehdä”. 

Lisätietoja: tilintarkastuspäällikkö Sami Kummila p. 09 432 5841 ja tilintarkastusneuvos Pekka Ihalainen 
p. 09 432 5862 
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