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Tarkastusviraston kannanotot

Tarkastuksen kohteena olivat oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyt. Oma-aloittei-
silla veroilla tarkoitetaan veroja, joita Verohallinto ei erikseen määrää vaan joiden määrän 
maksaja itse laskee, ilmoittaa ja maksaa. Oma-aloitteisia veroja ovat esimerkiksi arvonlisä-
vero ja valmistevero. Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyistä vastaa Vero hallinto 
ja ohjauksesta valtiovarainministeriö. Vuoden 2022 talousarviossa oma-aloitteisten vero-
jen osuus kaikista valtion verotuloista oli noin 65 prosenttia eli 29 miljardia euroa.

Tarkastuksessa selvitettiin, onko oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyitä kehi-
tettäessä otettu huomioon toiminnan tehostamisen ohella myös hyvän hallinnon perus-
teet. Tarkastuksessa korostuivat verotusmenettelyiden laillisuus ja asianmukaisuus, mut-
ta huomiota kiinnitettiin myös siihen, ovatko verotusmenettelyt edistäneet Verohallinnon 
tuloksellisuutta.

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyt on 
yhdenmukaistettu tavoitteiden mukaisesti
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016, OVML) tuli voimaan vuo-
den 2017 alusta lukien. Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyt on yhdenmukaistettu 
siten, että laissa on yleiset menettelysäännökset sekä säännökset tietyistä yhtenäistetyis-
tä menettelyistä, kuten verokausista, veron ilmoittamisesta, maksamisesta ja määrää-
misestä, seuraamusmaksuista ja muutoksenhausta. Yksittäisissä verolaeissa säädetään 
vero lajikohtaisista erityismenettelyistä sekä muun muassa ennakkoratkaisuista ja rekis-
teröinnistä. Lainsäädännöllinen toteutustapa on kokonaisuutena oma-aloitteisten vero-
jen verotusmenettelyitä selkeyttävä.

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on ollut hallinnollisen 
tehokkuuden parantaminen
Verohallinnon on erityisissä tilanteissa annettava päätöksiä myös oma-aloitteisessa vero-
tuksessa. Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan sekä lainsäädännöllä että käytän-
nön verotustoiminnassa on pyritty siihen, että erityisesti arvonlisäverotukseen liittyviä 
verotuspäätöksiä syntyisi mahdollisimman vähän. Olennaisia ovat erityisesti päätöstilan-
teet, joissa veroa määrätään arvioimalla tai päätöstä oikaistaan verovelvollisen hyväksi tai 
vahingoksi. Myös verotusmenettelyä koskeva sääntely sallii verovelvollisille useita tilai-
suuksia antaa veroilmoitus ja välttää siten arvioimalla tehty verotus. Keskeisenä tavoittee-
na verotusmenettelyitä uudistettaessa on ollut hallinnollisen tehokkuuden parantaminen.

Yksittäisissä menettelyissä on ongelmallista ja tulkinnanvaraista erityisesti se, onko 
verotuksen muuttaminen viranomaislähtöistä oikaisua seuraamusmaksuineen vai vero-
velvollisen itsensä korjaamaa. Verovelvollisten yhdenvertainen kohtelu edellyttää sa-
manlaista menettelyä samanlaisissa tilanteissa. Viranomaisaloitteinen oikaisu on hallin-
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nollisesti raskaampi, sillä se johtaa virkailijakäsittelyyn ja verotuspäätöksen tekemiseen. 
Viranomaislähtöinen oikaisu on myös verovelvolliselle epäedullisempi, sillä seuraamus-
maksut ovat suuremmat kuin verovelvollisen antaessa oikaisuilmoituksen.

Tarkastuksen perusteella verovelvollisella on ollut mahdollisuus korjata veroilmoitus-
taan siinäkin tapauksessa, että asia on noussut valvontaan viranomaisaloitteisesti. Raja 
viranomaisaloitteiselle ja verovelvollislähtöiselle verotuksen muuttamiselle on tarkastuk-
sen perusteella häilyvä. Rajana on Verohallinnon ohjeiden mukaan se, että viranomainen 
ei ole vielä aloittanut valvontatoimia. Valvontatoimi on oikeudellinen käsite, mutta ei ole 
selvää, mitä valvontatoimella tarkoitetaan. Ei ole myöskään selvää, milloin valvonnan kat-
sotaan alkaneen. Asiaa voidaan käsitellä ja pyytää selvitystä ilman, että valvonta olisi muo-
dollisesti vielä alkanut. Näyttää ilmeiseltä, että verovelvollisella on laajempi mahdollisuus 
korjata itse verotustaan, jos asiasta on verottajan kanssa yksimielisyys. 

Verohallinnon valvontakulttuuri on muuttunut
Verohallinnon valvontakulttuuri on muuttunut selvästi sinä aikana, kun virasto on toi-
minut valtakunnallisena veroviranomaisena. Verotulojen kertymisen turvaamises-
sa vero valvonnalla on olennainen osa, ja se on korostunut Verohallinnolle asetetuissa 
vaikuttavuus tavoitteissa. Viime vuosina verovalvontaan käytetty työaika on kuitenkin vä-
hentynyt. Verovalvonnan suoritemäärät ovat samalla ajanjaksolla sinänsä kasvaneet, mut-
ta valvonnan laatu ja laajuus jäävät osin epäselväksi. Kehitys verovalvonnassa on painot-
tunut harmaan talouden torjuntaan.

Verohallinnolla oli pitkään tavoitteena panostaa etenkin suurten ja kansainvälisten yh-
tiöiden valvontaan, sillä niiden valvonnalla katsottiin oleva merkittävä verojen kertymää 
turvaava fiskaalinen vaikutus. Suuryritysten valvonnan painottamisesta luovuttiin ensin 
tulossopimusten sanamuotoja muokkaamalla ja loppujen lopuksi poistamalla sitä koske-
va maininta kokonaan. Muutos tapahtui sitä mukaa, kun alettiin korostaa Konsernivero-
keskuksen ennakollisen ohjauksen menettelytapoja, kuten syvennettyä asiakasyhteistyö-
tä ja ennakollisia keskusteluja.

Automatisoidussa verotuksessa on vuodesta 2006 lähtien sovellettu menettelyä, jossa 
veroviranomaisen on tutkittava saamansa tiedot ja selvitykset tavalla, joka on perusteltua 
asian laatu, laajuus, verovelvollisten yhdenmukainen kohtelu ja verovalvonnan tarpeet 
huomioon ottaen. Menettelystä käytetään nimitystä valikointi. Vastaava säännös on sisäl-
lytetty oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylakiin.

Tarkastusviraston näkemyksen mukaan valikoinnin mahdollistava säännös on peri-
aatteellisesti merkittävä, ja se mahdollistaa automatisoidussa verotuksessa erilaisen 
tutkimis tarkkuuden kuin virkailijakohtaisessa verotuksen toimittamisessa tai veron mää-
räämisessä. Tutkimistavan muutosta on perusteltu yksityiskohtaisesti hallituksen esityk-
sessä eräiden verotusmenettelyyn liittyvien säännösten muuttamisesta (HE 91/2005). Hal-
lituksen esityksen perustelujen tulisi ohjata valikointimenettelyjä myös oma- aloitteisessa 
verotuksessa. Tarkastuksessa todettiin, että arvonlisäveroilmoitusten verokausi valvonta 
on supistunut olennaisesti. Lisäksi todettiin, että valvonta perustuu vain väljästi valikointi-
säännökseen. Tarkastusvirasto katsoo, että menettely, jossa arvonlisäverotuksessa vain 
osa samoilla valvontasäännöillä valikoituneista veroilmoituksista valvotaan, ei edistä ve-
rotuksen yhdenmukaisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamista. Menettelytavan riski-
nä on, että hyvän hallinnon takeet eivät toteudu ja verovelvollisen oikeusturva vaarantuu.
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Tuloksellisuudesta raportoidaan laajasti erilaisilla mittareilla 
mutta tietojen vertailtavuus on vaikeaa
Arvonlisäverotuksessa keskeisin vaikuttavuutta kuvaava mittari on valvonnan käden jälki. 
Kädenjälki kuvaa sitä, mikä vaikutus verovalvonnalla on ollut verojen määrään. Vero-
hallinto raportoi vuoden 2021 tilinpäätöksessään arvonlisäveroilmoitusten valvonnan 
käden jäljeksi 265 miljoonaa euroa (244 miljoonaa euroa vuonna 2020), josta 86 prosent-
tia syntyi automaattisten kehotuskirjeiden ja arvioverotusten seurauksena ja 14 prosent-
tia virkailijatyön seurauksena. Arvioverotuksia voidaan jälkikäteen poistaa asiakkaiden 
myöhemmin antamien korjaavien ilmoitusten myötä. Verohallinnosta saatujen päivitet-
tyjen tietojen mukaan arvonlisäverovalvonnan vuoden 2021 kädenjälki oli 128,5 miljoo-
naa euroa ja vuoden 2020 kädenjälki 138,2 miljoonaa euroa laskettuna vastaavalla tavalla 
kuin tilinpäätöshetkellä. Verohallinnon tilinpäätöksessä esitetty arvonlisäverovalvonnan 
kädenjälki antaa siten olennaisesti virheellisen kuvan valvonnan vaikuttavuudesta.

Verohallinto seuraa toimintaansa ja tuloksellisuuttaan useilla mittareilla ja tunnus-
luvuilla. Yleisenä ongelmana on ollut se, että mittareiden tai tunnuslukujen määrittelyt 
tai laskentatavat muuttuvat usein, jolloin vertailtavuus vaikeutuu. 

Verovalvonnan edellytyksiä tulisi parantaa
Oma-aloitteisten verojen verotusprosessi on periaatteessa yksinkertainen ja pääosin au-
tomatisoitu, mutta arvonlisäverotuksen aineelliset säännökset ovat kokonaisuutena hy-
vin monimutkaiset. Yhtälö on vaikea, ja sitä on yritetty ratkaista monin tavoin. Nykyinen 
vero ilmoitus on tietosisällöltään hyvin suppea. Useita vuosia on ollut vireillä hanke, jossa 
ensi vaiheessa parannettaisiin veroilmoituksen tietosisältöä ja toisessa vaiheessa kerättäi-
siin verovelvollisilta sähköisessä muodossa kuitti- tai laskukohtainen aineisto.

Viime kädessä kyse on verovajeen pienentämisestä, joka on ollut Verohallinnon keskei-
nen ja vakiintunut vaikuttavuustavoite. Arvonlisäverotuksen verovaje on ilmeinen, vaikka 
sen määrittelyssä ja laskentatavoissa onkin horjuvuutta.

Verohallinnon ohjaus- ja valvontakeinot ovat laajentuneet ilman 
säädösmuutoksia 
Verohallinnolla on käytössään useita erilaisia ohjaus- ja valvontakeinoja, joilla se pyrkii 
vaikuttamaan veroilmoitusten oikeellisuuteen jo ennakolta, reaaliaikaisesti tai viime kä-
dessä jälkikäteen laissa säädettyjen oikaisuaikojen rajoissa. Vain harvojen Verohallinnon 
käyttämien ohjaus- ja valvontakeinojen, kuten verotarkastuksen, periaatteista ja käytän-
nöistä on säädetty verotusmenettelylaissa tai niistä on säädetty yleisellä tasolla, kuten 
hallintolaissa viranomaisen neuvontavelvollisuudesta. Keinojen fiskaalisen vaikuttavuu-
den ja hallinnollisen tehokkuuden ohella Verohallinnon on kiinnitettävä huomiota vero-
velvollisten yhdenvertaiseen kohteluun.

Verohallinnon useita vuosia kestänyt kehittämispanostus rasittaa perustehtävien tu-
loksellisuutta. Lainsäädännöllisten hankkeiden ja tietojärjestelmäuudistuksen jatkok-
si Verohallinto on vuonna 2021 ottanut käyttöön uuden organisaatio- ja toimintamallin, 
 joka on haastava kokonaisuus. Sen yksi keskeinen piirre on keskitetty ohjaus- ja valvonta-
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toiminto. Keskitetty ohjaus- ja valvontatoiminto nojaa vahvasti Verohallinnossa vaiheit-
tain käyttöön otettuun tietojärjestelmään. Vasta tulevina vuosina voidaan arvioida, miten 
tulokselliseksi keskitetty ohjaus- ja valvontatoiminto osoittautuu.

Ohjaus- ja valvontamuotoja kehitettäessä tulisi suosia menettelyitä, jotka tehostavat 
verotusprosessia mutta jotka samalla edistävät verotuksen oikeellisuutta ja kohtelevat 
vero velvollisia tasapuolisesti.

Tarkastusviraston suositukset
1. Valtiovarainministeriön olisi syytä tehdä kattava arviointi, miten oma-aloitteisten ve-

rojen, erityisesti arvonlisäverotuksen, verovalvonnan edellytyksiä voitaisiin parantaa. 
Arvioinnissa olisi syytä ottaa huomioon myös Tullin verovalvonnan tehtävät valmiste-
verotuksessa.

2. Valtiovarainministeriön olisi syytä arvioida Verohallinnon uusien ohjaus- ja valvonta-
muotojen sääntelytarve.

3. Verohallinnon GenTax-tietojärjestelmä ja laskentatoimi tarjoavat mahdollisuuden kat-
tavalle ja systemaattiselle verotuksen tuloksellisuuden seurannalle. Verohallinnon tuli-
si kehittää ja soveltaa mittareita ja tunnuslukuja niin, että vertailtavuus eri vuosien vä-
lillä säilyy.
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1 Mitä tarkastettiin

Oma-aloitteisilla veroilla tarkoitetaan veroja, joita Verohallinto ei 
erikseen määrää vaan joiden määrän maksaja itse laskee, ilmoittaa 
ja maksaa. Oma-aloitteisia veroja ovat esimerkiksi arvonlisävero ja 
valmistevero. 

Vuonna 2021 oma-aloitteisten verojen osuus kaikista valtion 
vero tuloista oli 60,3 prosenttia eli 28,1 miljardia euroa. Oma- 
aloitteisten verojen verotusmenettelystä vastaa Verohallinto ja oh-
jauksesta valtiovarainministeriö.

Taulukko 1: Verolajikohtainen säädösperusta sekä euromääräiset 
toteutumat vuodelta 2021.

Verolaji Verotusmenettelynsäädösperusta TP 2021

110101 Ansio- ja pääomatuloverot Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 11 342 800 000

110102 Yhteisövero Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 686 300 000

110103 Korkotulojen lähdevero Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 25 600 000

110104 Perintö- ja lahjavero Perintö- ja lahjaverolaki (378/1940) 826 150 000

110401 Arvonlisävero Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 20 152 190 000

110402 Eräistä vakuutusmaksuista 
suoritettava vero Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 847 514 000

110403 Apteekkivero Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 200 521 000

110801 Tupakkavero Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 
2021 alk. 1 031 460 000

110804 Alkoholijuomavero Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 
2021 alk. 1 423 175 000

110805 Virvoitusjuomavero Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 
2021 alk. 203 384 000

110807 Energiaverot Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 
2021 alk. 4 129 215 000

110808 Eräiden juomapakkausten 
valmistevero 

Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 
2021 alk. 15 370 000

111003 Autovero Autoverolaki (1482/1994) 524 117 000

111005 Varainsiirtovero Varainsiirtoverolaki (931/1996), oma-aloitteisesti maksettava 994 597 000

111006 Arpajaisvero Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 81 266 000

111007 Ajoneuvovero Ajoneuvoverolaki (1281/2003) 1 133 796 000

111008 Jätevero Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 
2021 alk. 3 113 000

Yhteensä  - 46 620 568 000
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Verolajit voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen mukaan, mikä on 
niiden verotusmenettelyiden säädösperusta: verotusmenettely-
laki (1558/1995), oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylaki 
(768/2016) ja asianomaista verolajia koskeva erillislaki. Vuoden 
1996 alussa voimaan tullutta verotusmenettelylakia voidaan pitää 
säädöksenä, johon on kytkeytynyt verotusmenettelyiden yleisten 
periaatteiden ja käytäntöjen kehittäminen.

Vuoden 2017 alussa astui voimaan oma-aloitteisten verojen 
verotus menettelylaki, jossa on samoja periaatteita kuin verotus-
menettelylaissa mutta jossa veron lähtökohta on eri. Verotus-
menettelylain piiriin kuuluvissa veroissa tehdään verotuspäätös, 
kun taas oma-aloitteisissa veroissa ei pääsääntöisesti synny pää-
töstä. Oma-aloitteisissa veroissa verovelvollinen tekee kausittain 
veroilmoituksen ja maksaa sen mukaisesti veron. Oma- aloitteisesti 
maksettavat verot ovat luonteeltaan sellaisia, että veroa vastaava 
lisäkustannus vyörytetään eteenpäin tavaran tai palvelun ostajalle, 
kuten arvonlisävero.

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyyn kytkeytyy 
olennaisesti myös henkilökohtaisen tuloveron verotusmenet-
tely, vaikka se perustuu eri säädökseen, sillä ennakkoperintä 
toimeen pannaan oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylain 
mukaisesti. Olennainen muutos oma-aloitteisten verojen verotus-
menettelyjen soveltamisalassa on se, että oma-aloitteisten verojen 
verotus menettelylakia sovelletaan valmisteverotuksessa vuoden 
2021 alusta alkaen. Aiemmin valmisteverotuksessa on aina tehty 
verotuspäätös, vaikka prosessi onkin ollut hyvin pitkälle automa-
tisoitu. Perintö- ja lahjaveron, autoveron, varainsiirtoveron, ajo-
neuvoveron ja jäteverolain verotusmenettelyistä säädetään ky-
seistä verolajia koskevassa laissa. Varainsiirtovero on kuitenkin 
oma-aloitteisesti maksettava vero.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi marraskuussa 2019 
ratkaisun, joka koski Verohallinnon automaattista päätöksen tekoa 
(EOAK/3379/2018). Apulaisoikeusasiamies piti Vero hallinnon au-
tomatisoitua verotus- ja päätöksentekomenettelyä lainvastaisena, 
koska se ei perustu asianmukaiseen ja täsmälliseen lainsäänte-
lyyn, jossa olisi otettu huomioon hyvän hallinnon ja oikeusturvan 
sekä virkavastuun asianmukainen toteutuminen. Apulaisoikeus-
asiamies totesi, että automatisoidun päätöksenteon sääntely-
tarpeet tulee selvittää viipymättä. Perustuslaki valiokunta  arvioi 
vuosina 2018 ja 2019 eduskunnan käsiteltävinä olleita eräitä laki-
ehdotuksia, joihin sisältyi automaattista päätöksen tekoa koskeva 
säännös ehdotus. Valiokunta totesi mietinnöissään (PeVL 62/2018 
vp, PeVL 70/2018 vp, PeVL 78/2018 vp ja  PeVL 7/2019 vp), et-
tä automatisoituun päätöksentekoon vaikuttaa  sisältyvän useita 
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 hallinnon yleislaeilla nimenomaisesti sääntelemättömiä kysymyk-
siä. Valiokunta piti tärkeänä, että automaattista päätöksentekoa 
koskevan yleislainsäädännön valmistelu käynnistetään viivytykset-
tä. Oikeus ministeriö käynnisti perustuslaki valiokunnan edellyttä-
män lain säädännön valmistelun vuonna 2020 (OM021:00/2020). 
Hallituksen esityksestä pyydettiin lausunnot kesällä 2022. Valtio-
varainministeriö puolestaan käynnisti tammikuussa 2022 auto-
maattista päätöksentekoa verotus- ja tulliasioissa koskevan 
erityislain säädännön valmistelun (VM003:00/2022). Verohallinto 
on hallinnon automatisoinnissa edelläkävijä.

Tarkastuksen tavoite

Tarkastuksella pyrittiin varmistamaan, onko oma-aloitteisten ve-
rojen verotusmenettelyitä kehitettäessä otettu huomioon toimin-
nan tehostamisen ohella myös hyvän hallinnon perusteet.

Tarkastuksen tavoitteena oli antaa kohtuulliseen varmuuteen 
perustuva kannanotto siitä, onko oma-aloitteisten verojen verotus-
menettelyt järjestetty säädösten ja määräysten mukaisesti. Lisäksi 
tavoitteena oli antaa rajoitettuun varmuuteen perustuva kannan-
otto siitä, onko oma-aloitteisten verojen verotusprosessi toteutet-
tu tuloksellisuutta edistävällä tavalla ja onko verotusmenettelyi-
den sisäinen valvonta asianmukaista ja riittävää.

Tarkastuksessa korostuu verotusmenettelyiden laillisuus ja 
asianmukaisuus, mutta huomiota kiinnitetään myös siihen, ovat-
ko verotusmenettelyt edistäneet Verohallinnon tuloksellisuutta. 
Verotusmenettelyprosessin toimivuus ja tehokkuus on keskeinen 
valtion tulokertymän muodostumisen näkökulmasta. Tulokselli-
suuteen liittyy myös prosessin automatisointi ja toisaalta huolehti-
minen siitä, että säädetyt verot tulevat kerätyiksi oikeamääräisinä 
ja oikea-aikaisina. Hyvän hallinnon perusteisiin sisältyvät hallin-
non oikeusperiaatteet, palveluperiaate ja neuvontavelvoite, jotka 
ovat keskeisiä Verohallinnon toiminnassa.
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2 Onko oma-aloitteisten 
verojen verotusmenettelyt 
järjestetty säädösten ja 
määräysten mukaisesti?

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyt voidaan niitä koske-
van lain (768/2016) säätämisen jälkeen jakaa yleisiin menettelyihin, 
yhteisiin menettelyihin ja verolajikohtaisiin erityis menettelyihin. 
Lainsäädännöllinen toteutustapa on kokonai suutena oma-aloit-
teisten verojen verotusmenettelyitä selkeyttävä.

Verohallinnolla on käytössään useita erilaisia ohjaus- ja 
valvonta keinoja, joista tarkempia säännöksiä on vain verotarkas-
tuksesta. Verohallinnon tulisi yhteistyössä valtiovarainministeriön 
kanssa arvioida ohjaus- ja valvontamuotojen sääntelytarvetta. Ar-
vioinnissa tulisi ottaa erityisesti huomioon hyvän hallinnon perus-
teiden toteutuminen.

Asioiden tutkimistapaa koskeva säännös (OVML 9 §) edellyttää 
läpinäkyvää ja yhdenmukaista tapaa valikoida veroilmoituksia au-
tomaatiosta virkailijakohtaiseen valvontaan. Periaate ei nykyisessä 
mallissa toimi, sillä valvontaan ohjautuu vain osa samankaltaisista 
tapauksista. Tapauskohtainen valvonta on selvästi vähentynyt vii-
me vuosina.

2.1 Verotusmenettelyt on yhdenmukaistettu 
soveltuvin osin tavoitteiden mukaisesti

Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016, 
OVML), tuli voimaan vuoden 2017 alusta lukien. Lain säätäminen 
liittyi laajempaan lainsäädäntöuudistukseen, jonka tavoitteena oli 
tehostaa Verohallinnon toimintaa, parantaa verovelvollisten 
oikeus turvaa ja tiedonsaantia sekä keventää hallinnollista taakkaa. 
Lainsäädäntöhankkeella toteutettiin Verohallinnon kantamia ve-
roja koskevat uudistukset, joilla hallituksen esityksen (HE 29/2016) 
mukaan yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan verotus- ja 
veron kantomenettelyä sekä verotuksen muutoksenhaku- ja 
seuraamus järjestelmää. Lisäksi tavoitteena oli edistää sähköisiä 
toimintatapoja ja verotuksen reaaliaikaistamista.

Laki oma-aloitteisten 
verojen verotus-
menettelystä tuli 
voimaan vuoden 2017 
alusta lukien.
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Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyt on yhdenmukais-
tettu siten, että laissa on yleiset menettelysäännökset sekä tiet-
tyjä yhtenäistettyjä menettelyitä, kuten verokausia, veron il-
moittamista, maksamista, määräämistä, seuraamusmaksuja ja 
muutoksenhakua, koskevat säännökset. Yksittäisissä vero laeissa 
säädetään verolajikohtaisista erityismenettelyistä sekä muun 
muassa ennakko ratkaisuista ja rekisteröinnistä. 

Tarkastuksen perusteella lainsäädännöllinen toteutustapa ko-
konaisuutena selkeyttää oma-aloitteisten verojen verotusmenet-
telyitä.

Oma-aloitteisten verojen menettelylaki oli osa laajempaa 
lainsäädäntöhanketta

Lainsäädäntöhankkeella toteutettiin Verohallinnon kantamia ve-
roja koskevat uudistukset. Lain säätäminen liittyi laajempaan 
lainsäädäntöuudistukseen, jonka tavoitteena oli tehostaa Vero-
hallinnon toimintaa, parantaa verovelvollisten oikeusturvaa ja 
tiedon saantia sekä keventää hallinnollista taakkaa. Lainsäädäntö-
hankkeella toteutettiin Verohallinnon kantamia veroja koskevat 
uudistukset, joilla verotusmenettelyn ja veronkannon uudista-
mista koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen 
(HE  29/2016) mukaan yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan 
verotus- ja veronkantomenettelyä sekä verotuksen muutoksen-
haku- ja seuraamusjärjestelmää. Lisäksi tavoitteena oli edistää 
sähköisiä toimintatapoja ja verotuksen reaaliaikaistamista. Vero-
tus- ja veronkantomenettelyä koskevat uudistukset katsottiin kus-
tannussyistä tarkoituksenmukaisimmaksi toteuttaa samanaikai-
sesti Verohallinnon tietojärjestelmien uudistamishankkeen kanssa 
(Valmis-hanke, vuosina 2016–2019). Hanke viivästyi suunnitellus-
ta ja päättyi 2021, kun valmisteverotus siirrettiin Vero hallinnon 
tietojärjestelmään (GenTax-järjestelmä).

Hallituksen esityksellä toteutettiin uudistuksen ensimmäisen 
vaiheen lainsäädäntömuutokset, jotka koskivat uudessa tieto-
järjestelmässä vuodesta 2017 alkaen käsiteltäviä oma-aloitteisia 
veroja. Hallituksen esityksen mukaan oma-aloitteisten verojen 
menettely säännöksiä yhtenäistettäisiin ja uudistettaisiin kokoa-
malla ne uuteen oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä an-
nettuun lakiin. Yhdenmukainen verotus- ja veronkantomenettely 
sekä selkeä ja ajantasainen sääntely parantaisivat hallituksen esi-
tyksen mukaan myös verovelvollisen oikeusturvaa ja keventäisivät 
hallinnollista taakkaa. Erilaisista menettelyistä säädettäisiin vain, 
jos verolajikohtaiset erot sitä edellyttäisivät.

Esityksen mukaan 
lainsäädäntömuutokset 
parantaisivat myös 
verovelvollisen 
oikeusturvaa ja 
keventäisivät 
hallinnollista taakkaa.
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Verotusmenettelyt voidaan jakaa yleisiin ja yhteisiin 
menettelyihin sekä erityismenettelyihin
Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyt voidaan lain säätämi-
sen jälkeen jakaa yleisiin menettelyihin, kaikille oma-aloitteisille 
veroille yhteisiin menettelyihin ja verolajikohtaisiin erityismenet-
telyihin.

Yleiset menettelysäännökset ovat OVML:n toisessa luvussa, ja 
ne koskevat määräaikojen laskemista eräissä tapauksissa, verotuk-
sen tasapuolisuutta, luottamuksensuojaa, kuulemista, selvittämis-
velvollisuutta, asian tutkimista ja veron kiertämistä. OVML:n 
yleiset menettelysäännökset vastaavat verotusmenettelylain 
(1558/1995) sääntelyä. Ne vastaavat myös oma-aloitteisten verojen 
verolajikohtaisten lakien, kuten arvonlisäverolain, aiempia sään-
nöksiä, eikä niihin ole uuden menettelylain säätämisen yhteydessä 
tehty olennaisia muutoksia.

Yleisten menettelysäännösten lisäksi oma-aloitteisten vero-
jen menettelylakiin on koottu yhteiset säännökset kaikille oma- 
aloitteisille veroille. Yhteiset säännökset koskevat muun muassa 
vero kausia, verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuutta, sivullisen 
tiedon antovelvollisuutta, veron maksamista, seuraamusmaksuja, 
veron määräämistä ja päätöksen oikaisua sekä muutoksenhakua. 
Erityismenettelyistä säädetään verolajikohtaisissa laeissa. 

Oma-aloitteisten verojen menettelylaissa on yhteisiä menette-
lyitä säännelty noin 70 pykälässä. Huomattava osa säännöksistä 
koskee varsin vakiintuneita ja rutiininomaisia menettelyitä. 

Hallituksen esityksessä on erikseen perusteltu joitakin yhteisiä 
menettelyitä ja niihin ehdotettuja muutoksia. Hallituksen esityk-
sessä erityisesti painotettuja menettelyitä ovat: 
1. verokausi ja erityisesti kuukautta pidemmän verokauden sovel-

tamisalan laajentaminen
2. sähköinen ilmoittaminen ja sen säätäminen pakolliseksi
3. veroilmoituksessa olevan virheen korjaaminen
4. arvioverotus ja arvioimalla määrätyn veron oikaisu
5. eräät palautukset
6. seuraamusmaksut ja muut seuraamukset.

Sähköinen ilmoittaminen on automatisoidun verotuksen lähtö-
kohta, joten se on haluttu säätää pakolliseksi. Muiden menettelyi-
den muutoksia on perusteltu ilmoittamisen harventamisella (vero-
kauden pituus), menettelyiden yksinkertaistamisella (virheiden 
korjaaminen, arvioverotuksen oikaisumenettely) sekä virkailija-
työn vähentämisellä (eräiden palautusten käsittely sekä arvonlisä-
verotus autoveron yhteydessä).

Tarkastuksen perusteella lainsäädännöllinen toteutustapa ko-
konaisuutena selkeyttää oma-aloitteisten verojen verotusmenet-
telyitä.

Sähköinen ilmoittaminen 
on automatisoidun 
verotuksen lähtökohta.
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2.2 Valmisteverotuksen valvonnan edellytykset 
on kyettävä varmistamaan

Valmisteverotus sisällytettiin oma-aloitteisten verojen verotus-
menettelylain soveltamisalueeseen vuoden 2021 alusta lukien. 
Laki muutos oli jatkoa verotustehtävien siirrolle Tullilta Vero-
hallinnolle. Verotustehtävien siirtoa Tullilta Verohallinnolle suun-
niteltiin pitkään, ja siirto toteutettiin lopulta valmisteverotuksen 
ja autoverotuksen osalta lainsäädäntömuutosten kokonaisuudella, 
joka annettiin eduskunnan käsiteltäväksi hallituksen esityksellä 
eduskunnalle valmiste- ja autoverotustehtävien siirtämistä Vero-
hallinnolle koskevaksi lainsäädännöksi (HE 159/2016). Siirron ta-
voitteena oli keskittää verotus entistä selvemmin yhteen asian-
tuntijaorganisaatioon ja näin mahdollistaa verovelvollisille yhden 
luukun periaatteen toteutuminen verotuksessa. Hallituksen esi-
tyksen mukaan siirto mahdollistaa verotusprosessien yhden-
mukaistamisen ja Verohallinnon uuden valmisohjelmiston hyö-
dyntämisen jatkossa myös valmiste- ja autoverotuksessa.

Siirto tarkoittaisi hallituksen esityksen mukaan sitä, että vero-
tuksen päällekkäisten tietojärjestelmien rakentamiselta ja yllä-
pidolta eri viranomaisissa vältyttäisiin jatkossa. Tämä toisi halli-
tuksen esityksen mukaan kustannussäästöjä, jotka toteutuisivat 
sen jälkeen, kun valmisohjelmisto on otettu käyttöön myös auto- 
ja valmisteverotuksessa. Keskittäminen edistäisi myös verotus-
menettelyiden ja -lainsäädännön yhtenäisyyttä ja poistaisi pääl-
lekkäisiä toimintoja.

Tullille jäisi hallituksen esityksen mukaan siirrettäviin verotus-
muotoihin liittyvä valvontatehtävä samoin kuin esitutkinta-
toimivalta. Tämä edellyttää hallituksen esityksen mukaan tiivistä 
yhteistyötä Verohallinnon ja Tullin välillä, jotta valmiste- ja auto-
verotukseen kohdistuvan valvonnan taso ei laske eikä verovaje-
riski kasva. Koska valmisteverotuksessa tukeudutaan verotetta-
vien tuotteiden määrittelyssä laajalti tullitariffin nimikkeistöön, 
antaisi hallituksen esityksen mukaan Tulli jatkossa Verohallinnol-
le asiantuntija-apua nimikkeisiin liittyvissä asioissa.

Tulli esitti lainsäädäntöhankkeen valmistelun yhteydessä lukui-
sia kriittisiä huomioita. 1.7.2016 päivätyssä lausunnossa Tulli totesi 
muun muassa, että sen hoitamat verotustehtävät ovat tavaravero-
tusta, jossa veroperusteet määräytyvät tavaran laadun, määrän ja 
arvon perusteella. Tulli lausui, että sillä on Verohallintoa parem-
mat mahdollisuudet valvoa tavaroiden kuljetuksia, varastointeja, 
verokynnyksen ylitystä ja siten verotuksen oikeellisuutta. Tulli 
myös varmistaa vakuuksien avulla sen, että verot tulevat makse-
tuiksi, jos tavara on päässyt kulutukseen tai vapaaseen liikkeeseen 
ilman, että verot on maksettu tai annettu asianmukaisia ilmoituk-
sia.

Tehtävien siirron 
tavoitteena oli keskittää 
verotus entistä 
selvemmin yhteen 
organisaatioon.
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Hallituksen esityksessä päädyttiin ehdottamaan vain valmiste-
verotuksen osittaista siirtoa ja erityisesti valvonnan osalta toimi-
vallan jakamista Tullin ja Verohallinnon kesken.

Tarkastusviraston näkemyksen mukaan valmisteverotuksen 
kytkeminen oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylain sovel-
tamisen piiriin on ennen kaikkea tekninen ja muodollinen muutos, 
jolla ei ole voitu ratkaista tehtävien siirron perimmäistä ongelmaa 
eli tavaroiden fyysisen liikkumisen valvonnan ja veron määräämi-
sen eriyttämistä eri viranomaisille. Tarkastusvirasto katsoo, että 
on olemassa riski, että valmisteverotuksen valvonta ei toteudu riit-
tävällä tavalla. 

2.3 Verotuspäätöksiä pyritään välttämään

Oma-aloitteisten verojen menettelylain mukaan Verohallinnon 
on tietyissä tilanteissa annettava verovelvolliselle päätös. Tarkas-
tuksessa syntyneen käsityksen mukaan sekä lainsäädännöllä että 
käytännön verotustoiminnassa on pyritty siihen, että erityisesti 
arvonlisäverotukseen liittyviä verotuspäätöksiä syntyisi mahdolli-
simman vähän.

Verohallinnon on erityisissä tilanteissa annettava päätöksiä 
myös oma-aloitteisessa verotuksessa

OVML:n 52 §:ssä säädetään päätöksen antamisesta. Verohallinnon 
on annettava verovelvolliselle päätös, kun veroa määrätään tai pää-
töstä oikaistaan verovelvollisen hyväksi tai vahingoksi. Verohallin-
non on annettava verotuspäätös myös silloin, kun verovelvolliselle 
määrätään veronkorotusta, myöhästymismaksua tai laiminlyönti-
maksua tai kun annetaan päätös eräistä hallinnollisista ratkaisuista 
(OVML 52 §). Verohallinnon on annettava eräissä hallinnollisissa 
tapauksissa päätös myös verovelvollisen pyynnöstä (OVML 53 §). 
Verohallinnon on annettava Veronsaajien oikeudenvalvonta-
yksikön pyynnöstä päätös silloin, kun yksikkö katsoo, että vero-
velvolliselle olisi määrättävä veroa, veron viivästysseuraamusta tai 
muuta seuraamusta (OVML 54 §).

Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan sekä lainsäädän-
nöllä että käytännön verotustoiminnassa on pyritty siihen, että eri-
tyisesti arvonlisäverotukseen liittyviä verotuspäätöksiä syntyisi 
mahdollisimman vähän. Laillisuusnäkökulmasta olennaisia 
päätös tilanteita ovat ne, joissa veroa määrätään arvioimalla tai 
päätöstä oikaistaan verovelvollisen hyväksi tai vahingoksi.

Laillisuusnäkökulmasta 
olennaisia päätös-
tilanteita ovat ne, joissa 
veroa määrätään 
arvioimalla tai päätöstä 
oikaistaan vero-
velvollisen hyväksi tai 
vahingoksi.
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Verokauden ilmoitus 
puuttuu eräpäivänä

Onko elonmerkkejä?
Siirtyy ATH-prosessille  

rekisteristä poistamisesta 
kuultavaksi automaatiossa

Onko useita  
perättäisiä arvioita?

Siirtyy  
virkailija- 

käsittelyyn

Arvioesitys  
muodostuu 

automaatiossa

Arviopäätös  
muodostuu 

automaatiossa

Onko verokauden 
ilmoitus annettu arvio-

päätöksen jälkeen? 

Arvioprosessi päättyy. 
Myöhästymismaksu muodostuu  

automaatiossa.

Onko verokauden  
ilmoitus tai vastaus 

annettu (arvio esityksen)  
määrä  päivään  

mennessä?

Arvion poistopäätös  
muodostuu automaatiossa.  

Asiakkaan ilmoitukselle määrätään 
myöhästymis maksu automaatiossa.

Kyllä

Ei

Ei Kyllä

Ei

Kyllä

Arvioverotukseen liittyvä hallintomenettely on 
poikkeuksellisen joustava 

Oma-aloitteisten verojen menettelylain 43 §:n mukaan  Verohallinto 
määrää maksettavan veron määrän arvioimalla, jos verovelvolli-
nen on laiminlyönyt veron ilmoittamisen kokonaan tai on ilmoit-
tanut veroa ilmeisesti liian vähän eikä ole kehotuksesta huolimatta 
antanut veron määräämistä varten tarvittavia tietoja. Jos vero-
velvollinen antaa veroilmoituksen arviokehotuksen lähettämisen 
jälkeen, Verohallinto voi poistaa verotuspäätöksen. Veroilmoitusta 
tai muuta ilmoitusta pidetään tällöin myöhässä annettuna ilmoi-
tuksena.

Vuonna 2021 annettiin yhteensä noin 3,5 miljoonaa arvonlisä-
veroilmoitusta. Arvonlisäverotuksen arviokehotuksia lähetettiin 
147 564. 16.9.2022 päivitetyn tilanteen mukaan aktiivisia arvioita 
oli 16 025 ja poistettuja arvioita 47 594.

Verotusmenettelyä koskeva sääntely sallii verovelvollisille usei-
ta tilaisuuksia antaa veroilmoitus ja välttää siten arvioimalla tehty 
verotus (ks. kuvio 1).

Sääntely sallii 
verovelvollisille useita 
tilaisuuksia antaa 
veroilmoitus ja välttää 
siten arvioimalla tehty 
verotus.

Kuvio 1: Veron määrääminen arvioimalla (Verohallinto).
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Verotuksen oikaisu viranomaisen aloitteesta johtaa 
pääsääntöisesti veronkorotukseen

Verohallinto määrää veron tai oikaisee päätöstä verovelvollisen va-
hingoksi, jos veroa on ilmoitettu liian vähän tai sitä on muusta 
syystä tullut liian vähän maksettavaksi (OVML 40 §). Veroa ei 
määrätä eikä oikaisua tehdä, jos Verohallinto on selvittänyt ja 
nimen omaisesti ratkaissut asian. Vero voidaan kuitenkin määrätä 
ja oikaisu tehdä, jos ratkaisu asiassa on perustunut virheelliseen 
tai puutteelliseen selvitykseen tai asiassa on ilmennyt sellaista uut-
ta selvitystä, joka olisi voinut vaikuttaa asian ratkaisuun. Oikaista 
voi kirjoitusvirheen, laskuvirheen tai muun niihin verrattavan 
erehdyksen. Veroa ei määrätä eikä oikaisua tehdä, jos asia on rat-
kaistu valitukseen annetulla päätöksellä.

Vastaavasti Verohallinto määrää veron tai oikaisee päätös-
tä vero velvollisen hyväksi, jos veroa on tullut virheellisesti liikaa 
maksettavaksi tai verotuksessa on muu virhe verovelvollisen va-
hingoksi (OVML 41 §). Jos Verohallinto havaitsee OVML:n 45–
47 §:n nojalla suorittamaansa valvontatoimeen liittyvässä asiassa 
virheen verovelvollisen vahingoksi, Verohallinto määrää veron tai 
oikaisee päätöstä verovelvollisen hyväksi. Samoin kuin 40 §:ssä ve-
roa ei määrätä eikä oikaisua tehdä, jos asia on ratkaistu valitukseen 
annetulla päätöksellä.

Jos verotusta oikaistaan viranomaisen aloitteesta,  Verohallinto 
määrää verovelvolliselle OVML 37 §:n mukaisen veronkorotuk-
sen. Veronkorotusta ei määrätä, jos verovelvollinen itse korjaa 
vero ilmoituksessansa olleen virheen OVML 25 §:ssä mainitulla 
oikaisu ilmoituksella.

Verohallinnon nimenomainen ratkaisu voi syntyä myös 
ilman päätöstä, mikä on luottamuksensuojan kannalta 
ongelmallista

Verohallinto voi tehdä nimenomaisen ratkaisun verovelvollisen il-
moitukseen perustuvassa asiassa joko tekemällä päätöksen tai il-
man päätöstä. 

Hallituksen esityksen (29/2016) mukaan ”Se, että  Verohallinto 
olisi selvittänyt ja nimenomaisesti ratkaissut asian, tarkoittai-
si käytännössä sitä, että asia olisi verovelvollisen ilmoittamien ja 
Vero hallinnon selvittämien tietojen perusteella ratkaistu. Kysy-
myksessä olisi säännöksessä tarkoitettu nimenomainen ratkaisu, 
jos esimerkiksi kausivalvonnan tai verotarkastuksen yhteydes-
sä selvitettäisiin tiettyä asiaa, kuten arvonlisäverotuksessa osto-
vähennyksen asianmukaisuutta, ja selvitys osoittaisi, että osto-
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vähennys on asianmukainen, tai että nyt saatu selvitys on riittävä 
vähennyksen hyväksymiseksi. Tällaisessa tilanteessa asiasta ei teh-
täisi veron määräämistä koskevaa päätöstä. Samoin kysymys olisi 
nimenomaisesta ratkaisusta, jos ostovähennys selvityksen jälkeen 
hylätään kokonaan tai osittain, jolloin asiasta tehtäisiin päätös. 
Mahdollista olisi myös, että asia siirrettäisiin sitä ratkaisematta 
verotarkastuksessa selvitettäväksi. Tällöin asia ratkaistaisiin vasta 
verotarkastuksen jälkeen.”

Hallituksen esityksen mukaan vain Verohallinnon aito ja aktii-
vinen kannanotto muodostaisi siten esteen veron määräämiselle ja 
päätöksen oikaisulle verovelvollisen vahingoksi. Asian selvittämi-
nen ja nimenomainen ratkaisu kirjattaisiin Verohallinnon tieto-
järjestelmään, joten ratkaisu olisi tarvittaessa todennettavissa. Ni-
menomaisen ratkaisun ei voitaisi katsoa syntyvän automaatioon 
perustuvassa menettelyssä, koska oma-aloitteisessa verotuksessa 
on kyse massamenettelystä. Asia tulisi selvittää ja nimenomainen 
ratkaisu tehdä aina virkailijatyönä. 

Tarkastuksen perusteella nimenomaista ratkaisua ei systemaat-
tisesti kirjata Verohallinnon GenTax-tietojärjestelmään eikä sel-
vittämistä siten dokumentoida, jos asiassa ei synny päätöstä. Vero-
hallinnon tulisi varmistaa, että dokumentointikäytäntö on jatkossa 
asianmukainen.

OVML:n 6 §:ssä säädetään verovelvollisen luottamuksen-
suojasta oheisella tavalla: ”Jos asia on tulkinnanvarainen tai epä-
selvä ja jos verovelvollinen on toiminut vilpittömässä mielessä 
viran omaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden mukaisesti, 
asia on ratkaistava tältä osin verovelvollisen eduksi, jos erityisestä 
syystä ei muuta johdu.”

Nimenomaista ratkaisemista koskevan käsitteen tulkinnas-
sa voitaisiin hallituksen esityksen mukaan tukeutua myös luotta-
muksensuojan syntymistä verotuksessa koskevaan oikeuskäytän-
töön, kuten korkeimman hallinto-oikeuden valmisteverotusta ja 
arvonlisäverotusta koskeviin ratkaisuihin (KHO 1998:57 ja KHO 
2014:34).

Tarkastuksen perusteella verovelvollisen luottamuksensuojan 
kannalta ongelmallisia ovat sellaiset tilanteet, joissa verovelvolli-
nen on antanut Verohallinnon pyynnöstä selvityksen vero kauden 
veroilmoitukseensa, mutta Verohallinto ei tee asiassa nimen-
omaista ratkaisua tai ratkaisu ei ole todennettavissa (esimerkiksi 
tietojärjestelmästä).
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Veron määräämisen ja verovelvollisen itsensä tekemän 
verotuksen oikaisun rajapinta on häilyvä

Arvonlisäverotuksessa ei synny verotuspäätöstä, jos vero-
velvollinen korjaa itse veroilmoitustaan. Oma-aloitteisten vero-
jen menettelylain 25 §:n mukaan verovelvollisen on korjattava 
veroilmoituksessa oleva virhe antamalla kyseiseltä verokaudelta 
oikaisu ilmoitus. Verovelvollinen voi korjata taloudelliselta merki-
tykseltään vähäisen virheen siten, että hän muuttaa virhettä vas-
taavasti veron määrän tai muun tiedon seuraavilta verokausilta. 
Korjaus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Valmisteveron vir-
hettä ei voi korjata. Verohallinto voi kohdistaa virheen korjauksen 
oikealle verokaudelle, jos se on verovalvonnan tarpeet huomioon 
ottaen erityisestä syystä perusteltua. 

Verohallinto antaa tarkemmat määräykset siitä, milloin virhet-
tä on pidettävä 25 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla vähäisenä 
ja miten virhe tulee korjata. Verohallinnon päätöksen mukaan vir-
he on taloudelliselta merkitykseltään vähäinen, jos verokaudelle 
liikaa ilmoitetun tai ilmoittamatta jääneen veron määrä on enin-
tään 500 euroa. Vähäinen virhe ei ole fiskaalisesti merkittävä, mut-
ta yksittäisen verovelvollisen näkökulmasta se voi olla olennainen. 
Verohallinto voi lisäksi rajoittaa korjaamismenettelyä, jos virheen 
korjaamiselle ei ole verokauden veron määrästä johtuen edellytyk-
siä.

Vuonna 2020 noin 102 000 verovelvollista antoi vähintään yh-
den oikaisuilmoituksen. Yhteensä oikaisuilmoituksia annettiin 
vuonna 2020 noin 178 000 kappaletta. Vuonna 2021 Verohallinnos-
sa tilastoitiin arvonlisäverotuksessa noin 30 000 tapauskohtaista 
havaintoa GenTax-järjestelmän raportin mukaan. Verohallinnon 
luokittelun mukaan niistä 70 prosenttia oli asiakasaloitteisia ja liit-
tyivät verovelvollisen itse tekemään korjaukseen. 

Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan muodollisesti 
viran omaisaloitteinen toimi saattaa päätyä verovelvollisen anta-
maksi oikaisuilmoitukseksi, jos käsiteltävästä asiasta vallitsee yksi-
mielisyys, koska se on viranomaisen kannalta hallinnollisesti ke-
vyempi menettely ja on myös verovelvollisen edun mukaista. Tämä 
toimintatapa synnyttää kuitenkin riskin, että verovelvollisia ei 
kohdella yhdenvertaisella tavalla.

Jos verovelvollinen korjaa veroilmoituksella annettuja tietoja 
45 päivän kuluessa määräpäivästä, ei myöhästymismaksua määrä-
tä. Virheiden korjaaminen on siten mahdollista tämän ajan kulues-
sa ilman seuraamusta. Hallituksen esityksen mukaan säännöksellä 
tavoiteltiin hallinnollista yksinkertaisuutta. Ehdotettu myöhästy-
mismaksumalli edistää myös hallinnollista tehokkuutta, koska ly-

On olemassa riski, että 
verovelvollisia ei 
kohdella 
yhdenvertaisesti.



22

hyissä myöhästymisissä oikaisuilmoituksen perusteella ei määrätä 
myöhästymismaksua. Hallituksen esityksen mukaan hallinnolli-
sen tehokkuuden kannalta merkittävä uudistus on myös mahdol-
lisuus korjata vähäiset virheet koko oikaisuajan ilman myöhästy-
mismaksua.

Myöhästymismaksun sijaan Verohallinto voi tapauskohtaisen 
harkinnan perusteella määrätä veronkorotuksen. Verohallinto voi 
määrätä veronkorotuksen esimerkiksi silloin, jos verovelvollinen 
pyrkii välttymään veronkorotukselta antamalla veroilmoituksen 
tai oikaisemalla veron määrää vasta sen jälkeen, kun verovelvollis-
ta kohtaan on aloitettu verotarkastus.

Tarkastuksen perusteella ei ole yksiselitteistä, milloin vero-
tarkastustoimenpiteet on aloitettu tai mitä ylipäänsä tarkoitetaan 
valvontatoimella. Valvontatoimenpiteen laatu ja laajuus voi vaih-
della puhelinsoitosta useita kuukausia kestävään verotarkastuk-
seen. Verovalvontaa on käsitelty tarkemmin kohdissa 2.6 ja 3.3.

2.4 Oma-aloitteisessa verotuksessa valvontaan 
valikoituneista veroilmoituksista vain pieni 
osa ohjautuu virkailijakäsittelyyn

Automatisoidussa verotuksessa on vuodesta 2006 lähtien 
(HE 91/2005 vp) sovellettu menettelyä, jossa veroviranomaisen 
on tutkittava saamansa tiedot ja selvitykset tavalla, joka on pe-
rusteltua asian laatu, laajuus, verovelvollisten yhdenmukainen 
kohtelu ja verovalvonnan tarpeet huomioon ottaen. Menettelys-
tä käytetään nimitystä valikointi. Vastaava säännös on sisällytetty 
oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylakiin (9 §). 

Verotuksen toimittamisessa on siten asteittain luovuttu ”tun-
nollisesta harkinnasta”, josta säädettiin vuonna 1996 voimaan tul-
leessa verotusmenettelylaissa. Muutos on tapahtunut ensin käy-
tännössä ja vasta myöhemmin säädöstasolla. 

Valikointi on siten Verohallinnossa vakiintunut menettely ohja-
ta tapahtumia virkailijakäsittelyyn pääosin riskiperusteisesti. Vali-
kointi perustuu ennalta määriteltyihin valvontasääntöihin.

Tarkastuksen perusteella valikoituneista veroilmoituksista vain 
pieni osa ohjautuu virkailijoiden valvottavaksi. Menettely, jossa 
arvon lisäverotuksessa vain osa samoilla valvontasäännöillä va-
likoituneista veroilmoituksista valvotaan, ei edistä verotuksen 
yhden mukaisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamista. 

Valikointi on 
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Valikoinnin mahdollistava säännös on merkittävä osa 
verotusmenettelyitä

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisuun (EOAK/3379/ 
2018), jossa otettiin kantaa Verohallinnon automatisoituun pää-
töksentekomenettelyyn, liittyvässä Verohallinnon selvityksessä 
viitataan OVML:n 9 §:ään. Lain 9.1 §:n mukaan veroa määrätessään 
Verohallinnon on tutkittava saamansa tiedot ja selvitykset tavalla, 
joka asian laatu, laajuus, verovelvollisten yhdenmukainen kohte-
lu ja verovalvonnan tarpeet huomioon ottaen on perusteltua. Sel-
vityksen mukaan kyseisen säännöksen nojalla ja siinä mainituilla 
kriteereillä Verohallinto valikoi verovalvontaa suorittaessaan osan 
koneellisesti verovelvollisten antamista ilmoituksista erikseen ta-
pauskohtaiseen virkailijan käsittelyyn.

Verohallinto antoi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle lisä-
selvityksen, jossa viitattiin hallituksen esitykseen 91/2005. Vero-
hallinto viittaa selvityksessään hallituksen esityksen valikointia 
koskeviin perusteluihin, koska oma-aloitteisten verojen verotus-
menettelylakiin valikointisäännös sisällytettiin samoilla periaat-
teilla kuin verotusmenettelylakiinkin. Verohallinto viittaa myös 
perustuslakivaliokunnan hallituksen esityksestä antamaan lau-
suntoon, jonka mukaan valiokunta kiinnittää perustuslain 21 ja 
81 §:n 1 momentin näkökulmasta huomiota siihen, ettei verotuk-
sen kaltaisessa massaluonteisessakaan toiminnassa saa vaaran-
taa hyvän hallinnon vaatimuksia tai verovelvollisen oikeus turvaa. 
Vero hallinnon selvityksen mukaan valikoinnin mahdollistava 
säännös oli kenties merkittävin muutos verotuksen toimittamista 
koskevaan sääntelyyn.

Tarkastusviraston näkemyksen mukaan valikoinnin mahdollis-
tava säännös on periaatteellisesti merkittävä ja se mahdollistaa au-
tomatisoidussa verotuksessa erilaisen tutkimistarkkuuden kuin 
jos verotuksen toimittaa tai määrää virkailija. Tutkimistavan muu-
tosta on perusteltu yksityiskohtaisesti hallituksen esityksessä 
(91/2005), ja perustelujen tulisi ohjata valikointimenettelyjä myös 
oma-aloitteisessa verotuksessa.

Valikointimenettelyn on oltava läpinäkyvää

Verohallinto toteaa eduskunnan oikeusasiamiehelle antamassaan 
selvityksessä, että valikointimenettelyä kuvataan hallituksen esi-
tyksessä, minkä lisäksi Verohallinto on itse kuvannut menette-
lyä seikkaperäisesti ohjeessa ”Verotusmenettelyn muutoksista” 
 (Dnro 236/38/2007, 19.4.2007). Ohjeen mukaan Verohallinto nou-
dattaa valikoinnissa pääsääntöisesti ennalta määrittelemiään va-
likointiehtoja, jotka täyttävät tapaukset poimitaan tarkempaan 
käsittelyyn. Verohallinto voi kohdistaa valikoinnin tapauksiin, 
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joissa on ilmeisen välttämätöntä käsitellä tietoja ja selvityksiä tar-
kemmin, jotta verotus voidaan toimittaa oikein. Ohjeen mukaan 
Vero hallinnon lähtökohta on, että koko maassa sovelletaan samo-
ja valikointiehtoja ja yhtenäisiä työmenetelmiä, jotta verotus olisi 
yhtenäistä.

Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan Verohallinnon 
selvitys tarkoittaa, että kaikki asetetut ehdot täyttävät tapaukset 
pitäisi ottaa tarkemmin tutkittavaksi, ei ainoastaan osaa niistä.

Hallituksen esityksen (91/2005) mukaan koneellisessa käsit-
telyssä tutkittaisiin muun muassa tietojen loogisuutta. Tietoihin 
sovellettaisiin Verohallinnon laatimia valikointiehtoja, jotka täyt-
tävät asiat poimiutuisivat erikseen tutkittaviksi tapauskohtaiseen 
käsittelyyn. Valikointiehdot pyritään hallituksen esityksen mu-
kaan laatimaan sellaisiksi, että kaikki olennaisuusarvostelussa 
saman tasoiset asiat valikoituvat tutkittavaksi.

Tarkastuksessa todettiin, että edellä esitetty yhdenmukaisuu-
den vaatimus ei toteudu nykyisin arvonlisäverotuksessa. Vaikka 
samantasoiset asiat valikoituvat lukuisilla valvontasäännöillä, oh-
jataan valikoiduista veroilmoituksista valvontaan vain pieni osa. 
Ohjaus tapahtuu GenTax-tietojärjestelmään sisältyvän toiminnon 
avulla. Valikoitujen ilmoitusten ohjaamisessa voidaan käyttää 
tapaus kohtaista harkintaa. Verohallinnosta saadun tiedon mukaan 
ilmoituksia voidaan tällä hetkellä ohjata käsittelyyn vähän, koska 
käsittelyssä on resurssivaje.

Tarkastuksessa todettiin, että arvonlisäveroilmoitusten vero-
kausivalvonta on supistunut olennaisesti, ja se perustuu vain väl-
jästi OVML:n säädettyyn asian tutkimista koskevaan 9 §:ään, jolla 
on luotu perusta valikointimenettelylle.

Tarkastusvirasto katsoo, että menettely, jossa arvonlisävero-
tuksessa valvotaan vain osaa samoilla valvontasäännöillä valikoi-
tuneista veroilmoituksista, ei edistä yhdenmukaisuutta koskevien 
tavoitteiden saavuttamista. Menettelytavan riskinä on, että hyvän 
hallinnon takeet eivät toteudu ja että verovelvollisen oikeusturva 
vaarantuu. Arvonlisäverotus on välillistä verotusta, jossa vero on 
tarkoitettu kohdistettavaksi suoritteen lopulliselle käyttäjälle. Jos 
verovelvollisen menettelyssä havaitaan puute vasta vuosien jäl-
keen, jää aiemmin peritty vero verovelvollisen itsensä kustannuk-
seksi.

Valtiovarainministeriö tuo tarkastuskertomusluonnoksesta 
antamassaan lausunnossa esiin OVML:n 9 §:n, jonka perusteella 
Vero hallinto voi käyttää harkintavaltaa määritellä valikointisään-
nöt mahdollisimman osuviksi valvonnan tuloksellisuuden kan-
nalta ja ottaa niiden soveltamisessa huomioon käytettävissä ole-
vat resurssit. Valtiovarainministeriön lausunnon mukaan tämä 
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voi edellyttää moniportaisia ja vaihtelevia valikointisääntöjä sekä 
niiden jatkuvaa kehittämistä ja muuntelua. Lausunnossa tuodaan 
esiin, että 9 §:n mukaan valikointisäännökset eivät kuitenkaan saa 
johtaa siihen, että verovelvollisia ei kohdeltaisi yhdenmukaises-
ti. Lausunnossaan valtiovarainministeriö toteaa, että valikointi-
sääntöjen perusteella samankaltaisia tapauksia tulee verovalvon-
nassa kohdella samalla tavalla.

2.5 Verotusmenettelysäännöksillä voidaan 
luoda edellytyksiä sisäiselle valvonnalle

Verotusmenettelysäännökset ja muut muodollisen vero-oikeuden 
säännökset ovat olennaisia sisäisen valvonnan näkökulmasta. 
Säännökset toisaalta luovat perustan sisäiselle valvonnalle ja toi-
saalta edistävät aineellisen vero-oikeuden säännösten noudatta-
mista. Tarkastusvirasto on jo aiemmin suositellut, että verotus-
menettelysäännöksiä tulisi säädösvalmistelussa arvioida 
systemaattisesti myös sisäisen valvonnan näkökulmasta.

Valvonnan kannalta toimiva esimerkki liittyy ilmoittamiseen. 
Oma-aloitteisia veroja koskeva ilmoittamisvelvollisuus sisältää 
velvollisuuden antaa veroilmoitus myös silloin, kun verovelvolli-
sella ei ole ollut toimintaa tai liiketapahtumia verokauden aikana. 
Verohallinnolla on mahdollisuus määrätä toimintansa aloittava uu-
si yritys valvonnallisista syistä kuukauden pituiseen vero kauteen 
enintään yhden vuoden ajaksi toiminnan alkamisesta. Menettelyn 
tavoitteena on mahdollistaa tarkempi verovalvonta, jos aloittavan 
yrittäjän toimintaan liittyy muu verotuksellista riskiä lisäävä teki-
jä kuin aiemmat verotusta koskevat laiminlyönnit. Säännös mah-
dollistaa nopeamman puuttumisen uuden yrityksen virheellisiin 
menettelyihin. Olennaista on myös soveltaa säännöstä laissa tar-
koitetulla tavalla. Verohallinnossa kyseiset tapaukset valikoituvat 
valvontasäännöillä, mutta yksittäiset veroilmoitukset eivät välttä-
mättä ohjaudu virkailijakohtaiseen valvontaan.

Hallinnollisen taakan keventämisen näkökulmasta kuvaava esi-
merkki liittyy verokausia koskeviin uudistuksiin. Arvonlisäveron 
ja työnantajasuoritusten ilmoittamiseen ja maksamiseen sovellet-
tavien valinnaisten verokausien soveltamisalaa on laajennettu. 
Neljänneskalenterivuoden verokauden liikevaihtoraja on nostettu 
50 000 eurosta 100 000 euroon ja arvonlisäverotuksessa sovellet-
tavan kalenterivuoden verokauden liikevaihtoraja on nostettu 
25 000 eurosta 30 000 euroon. Mahdollisuus soveltaa pidennettyä 
verokautta vähentää pienyritysten hallinnollista taakkaa, kun 
oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen voi antaa ja veron suo-
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rittaa kalenterikuukauden sijaan neljänneskalenterivuosilta tai 
kalenteri vuodelta. Neljänneskalenterivuosimenettelyä arvioitiin 
muutoksen myötä soveltavan noin 64 000 ja kalenterivuosi-
menettelyä 9 000 uutta verovelvollista.

Suoritetun tarkastuksen perusteella kiinnitetään sisäisen val-
vonnan näkökulmasta huomiota siihen, että samalla kun hallin-
nollista taakkaa kevennetään, heikennetään toisaalta sisäisen val-
vonnan edellytyksiä.

2.6 Verohallinnon uusien ohjaus- ja 
valvontamenettelyiden säädösperusta on 
hajanainen

Tarkastuksessa on käyty läpi oma-aloitteisten verojen menettely-
laki ja muita asiaan liittyviä säädöksiä siitä näkökulmasta, miten 
uusista ohjaus- ja valvontamenettelyistä on säädetty ja millaisia 
muutoksia säädöksiin tältä osin on mahdollisesti tehty käytäntö-
jen muuttuessa.

Tarkastuksessa todettiin, että jälkikäteisestä valvonnasta, erityi-
sesti verotarkastuksesta, on säännelty yksityiskohtaisesti eri laeis-
sa, mutta Verohallinnon soveltamista uusista ohjaus- ja valvonta-
menettelyistä ei ole tarkempia säännöksiä.

Valvontatoimi on oikeudellinen käsite, mutta ei ole 
yksiselitteistä, mitä valvontatoimella tarkoitetaan

OVML:n 45 §:ssä säädetään veron määräämisen ja oikaisun määrä-
ajan jatkamisesta. Verohallinto voi jatkaa veron määräämiselle tai 
oikaisulle verovelvollisen vahingoksi 44 §:ssä säädettyä määrä-
aikaa yhdellä vuodella, jos: 1) valvontatoimi on alkanut toisen 
viran omaisen antaman tai muualta saadun tiedon perusteella 
poikkeuksellisen myöhään taikka se vaatii viranomaisyhteistyötä; 
2) verovelvollinen on antanut asiaa koskevan ilmoituksen tai muun 
selvityksen poikkeuksellisen myöhään taikka valvontatoimen 
kohteena oleva verovelvollinen vaikeuttaa olennaisesti valvonta-
toimen suorittamista.

Hallituksen esityksen (29/2016) yksityiskohtaisten perustelu-
jen mukaan valvontatoimella tarkoitettaisiin käytännössä yleensä 
verotarkastusta, mutta kysymys voisi olla myös muusta verotuksen 
hallintotoimesta. Soveltamisalan ulkopuolelle ei hallituksen esi-
tyksen mukaan siten rajattaisi mitään valvontatointa.

Tarkastuksen perusteella valvontatoimi voi vaihdella puhelin-
soitosta useita kuukausia kestävään verotarkastukseen.

Valvontatoimi voi 
vaihdella puhelinsoitosta 
useita kuukausia 
kestävään 
verotarkastukseen.
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Jälkikäteisestä valvonnasta on yksityiskohtaiset säännökset, 
mutta ei ennakoivasta ohjauksesta

Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan Verohallinnon ny-
kyisin soveltamiin ohjaus- ja valvontamenettelyihin on päädyt-
ty useiden erillisten kehityspolkujen kautta. Ennakoiva ohjaus 
mainitaan ensimmäisen kerran vuoden 2010 tulosopimuksessa 
yhtenä fiskaalisen vaikuttavuuden keinona edistää veronmaksu-
myönteistä suhtautumista. Myöhemmin ennakoiva ohjaus vakiin-
tui keinoksi turvata verotulojen kertymistä.

Vuodesta 2011 alkaen perinteisen verotarkastuksen rinnalla on 
painotettu reaaliaikaisia verovalvontatoimenpiteitä.

Vuoden 2015 tilinpäätöksessä todetaan, että verotarkastukses-
sa on kehitetty uusia toimintatapoja, joista merkittävin on reaali-
aikainen ohjauspainotteinen verotarkastusmenettely, jolla pyri-
tään saamaan asiakkaat itse korjaamaan virheelliset menettelynsä.

Verohallinnon uudistaessa organisaatiotaan vuoden 2021 alus-
ta lukien asiakkuusyksikköön sisällytettiin keskitetty ohjaus- ja 
valvontatoiminto. Ohjaus- ja valvontatoiminnon asiakirjoissa esi-
tetään mahdollisina keinoina seuraavat: Vero.fi-ohjeet/tiedotteet, 
sidosryhmätilaisuudet, asiakaskoulutukset/keskustelutilaisuudet, 
kumppanimalli, ennakolliset keskustelut, sosiaalinen media, oh-
jaukset, massaohjauskirjeet, liputus, puhelinsoitot, selvityspyyntö-
kirjeet, pöytävalvonta, ennakkoratkaisut, varauksella tehtävä 
valvonta toimi, valvontakäynnit ja verotarkastukset.

Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan Verohallinnon 
uusille ohjaus- ja valvontamenettelyille on yhteisenä piirteenä jän-
nite ja tasapainoilu erisuuntaisten periaatteiden välillä. Menette-
lyitä sovellettaessa joudutaan punnitsemaan vero-oikeudellista 
laillisuusperiaatetta, palveluperiaatetta, yhdenvertaisuusperi-
aatetta ja luottamuksensuojaa. Saman toimenpiteen yhteydessä 
saatetaan viestiä sekä valvontamuodosta että palvelumuodosta. 
Ideaalitilanteessa voidaan edistää sekä oikeusvarmuutta että te-
hokkuutta. Ohjaus voi kohdistua yrityksiin joko ryhmänä tai yritys-
kohtaisesti. Kollektiivisesti tiettyyn ryhmään kohdistuva ohjaus 
aiheuttaa vähemmän kustannuksia ja tukee yhdenvertaisuusperi-
aatteen mukaisia menettelyitä. Yritys- ja tapauskohtaisessa oh-
jauksessa korostuu palveluperiaate, mutta menettely sitoo run-
saasti Verohallinnon resursseja.

Tarkastusvirasto suosittelee, että Verohallinnon tulisi yhteis-
työssä valtiovarainministeriön kanssa arvioida ohjaus- ja valvonta-
muotojen sääntelytarvetta ottaen erityisesti huomioon hyvän hal-
linnon perusteiden toteutuminen.

Uusille ohjaus- ja 
valvontamenettelyille on 
yhteisenä piirteenä 
jännite ja tasapainoilu 
erisuuntaisten 
periaatteiden välillä.
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Valtiovarainministeriö tuo tarkastuskertomusluonnoksesta an-
tamassaan lausunnossa esiin eräitä näkökohtia suositukseen 2 
liittyen. Valtiovarainministeriö toteaa lausunnossaan, että Vero-
hallinnolla on toimivalta järjestää toimintansa, mukaan lukien 
vero valvonta, verotusmenettelyä koskevien säännösten ja hallinto-
lain puitteissa. Lausunnossaan valtiovarainministeriö yhtyy sinän-
sä tarkastuskertomuksessa esitettyyn näkemykseen, että uusien 
ohjaus- ja valvontakeinojen käyttöön ottaminen saattaa edellyt-
tää joissain tilanteissa pohdintaa eri hallinnollisten peri aatteiden 
yhteen sovittamisesta (esimerkiksi tasapuolisen kohtelun vaati-
mus ja palveluperiaate), kun otetaan huomioon verotuksen toi-
mittamisen ja verovalvonnan lähtökohdat viranomais toimintana. 
Valtiovarainministeriön lausunnon mukaan ministeriössä on 
lähtö kohtaisesti katsottu, että Verohallinnon toimivaltansa puit-
teissa nykyisessä muodossaan käyttöön ottamat uudet valvonta- ja 
ohjaus keinot eivät ole edellyttäneet erillistä lainsäädäntöä. Toi-
saalta valtiovarainministeriö tuo lausunnossaan esiin myös sen, et-
tä Verohallinnon kehittäessä jatkossa ohjaus- ja valvontakeinojaan 
ei kuitenkaan ole poissuljettua, että näistä keinoista erikseen sää-
täminen saattaisi tulla ajankohtaiseksi.
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3 Onko oma-aloitteisten 
verojen verotusprosessi 
toteutettu tuloksellisuutta 
edistävällä tavalla?

Verohallinnon valvontakulttuuri on selkeästi muuttunut sinä aika-
na, kun virasto on toiminut valtakunnallisena veroviran omaisena. 
Uskottava verovalvonta on verotulojen kertymisen turvaajana 
olennainen, ja se on korostunut Verohallinnolle asetetuissa vai-
kuttavuustavoitteissa. Viime vuosina verovalvontaan käytetty työ-
aika on kuitenkin vähentynyt. Verovalvonnan suoritemäärät ovat 
samalla ajanjaksolla kasvaneet, mutta valvonnan laatu ja laajuus 
jäävät osin epäselväksi. Verovalvonnan kehityksessä on painottu-
nut harmaan talouden torjunta.

Verohallinnon tilinpäätöksessä arvonlisäverovalvonnan vaikut-
tavuus -mittarina esitetty arvonlisäverovalvonnan kädenjälki an-
taa olennaisesti virheellisen kuvan valvonnan vaikuttavuudesta.

3.1 Verotusprosessien kehittämistä säätelevät 
tuottavuustavoitteet ja automatisoinnin 
edellytykset

Verohallinnosta muodostettiin koko maan kattava veroviranomai-
nen vuonna 2008. Valtiovarainministeriön ja Verohallinnon välisiä 
tulossopimuksia on solmittu vuodesta 2009 alkaen. Tarkastukses-
sa on käyty läpi vuosien 2009–2021 tilinpäätökset ja ministeriön 
tilinpäätöskannanotot sekä vuosien 2009–2022 tulossopimuk-
set. Tulosopimuksessa sovitaan vuosittain Verohallinnolle ase-
tetut tavoitteet ja tilinpäätöksessä raportoitavat keskeiset tiedot. 
Tulos ohjausprosessin täydentää valtiovarainministeriön kannan-
otto Verohallinnon vuotuisesta tilinpäätöksestä ja niistä toimen-
piteistä, joihin tilinpäätös ja valtion talousarviosta annetun ase-
tuksen (1243/1992) 66 i §:ssä luetellut viranomaisasiakirjat ja 
muut selvitykset antavat aihetta.
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Tulosohjausasiakirjojen rakenne ja sisältö vakiintuivat vuoden 
2012 tiedoista alkaen osana valtiovarainministeriön tulosohjauk-
sen tehostamista. Vuotuiset muutokset tavoitteissa eivät ole välttä-
mättä olleet suuria, mutta painotukset ovat silti vaihdelleet. Useat 
periaatteet, tavoitteet ja linjaukset ovat vakiintuneet osaksi vuo-
tuista tulossopimusmenettelyä.

Yli kymmenen vuoden ajanjaksolta on poimittavissa tiettyjä 
Vero hallinnon toimintaa määrittäviä reunaehtoja, kuten henkilö-
työvuosien säästötavoite, verotuksen automatisaation lisääminen, 
valtakunnallisesti yhdenmukaiset verotuskäytännöt, aineellisen ja 
menettelyllisen lainsäädännön virtaviivaistaminen sekä vero-
valvonnan edellytykset erityisesti arvonlisäverotuksessa. Vuonna 
2016 valmistellussa verotusmenettelyiden ja veronkannon uudis-
tuksessa oli kyse nimenomaan menettelyllisen lainsäädännön 
virta viivaistamisesta.

Verohallinto raportoi vuoden 2019 tilinpäätöksessä aloitta-
neensa kehityshankkeen, jossa ensimmäisen vaiheen tavoite oli 
lisätä arvonlisäveroilmoitusten tietosisältöä. Toisessa vaiheessa 
tavoitteena oli sähköisen lasku- ja kuittikohtaisen tiedon kerää-
minen. E-lasku ja e-kuitti-tiedot kerättäisiin Verohallintoon suo-
raan asiak kaiden järjestelmistä rajapintojen kautta. Vuoden 2022 
tulossopimuksessa sen sijaan todetaan, että arvonlisäverotuksen 
ilmoitus menettelyn muutoksia ei ole päästy edistämään, koska ko-
ronan takia ei ole haluttu lisätä yritysten hallinnollista taakkaa.

Vuoden 2021 tulossopimukseen on puolestaan sisällytetty va-
rauma, jonka mukaan suunniteltujen kehittämistoimenpiteiden 
toteuttaminen edellyttää, että siihen liittyvää lainsäädäntöä kehi-
tetään jo lähivuosina verotuksen automaation ja automatisoidun 
päätöksenteon osalta.

Vuoden 2021 tilinpäätöksessä taas todetaan, että tuottavuuden 
parantaminen ja virkailijatyön painopisteen siirtäminen vaikut-
tavampaan tekemiseen edellyttää mahdollisuutta edelleen lisätä 
automaatiota massaluonteisissa verotustehtävissä. Toisaalta tilin-
päätöksessä todetaan, että Verohallinto sopeuttaa toimintaansa 
tulevina vuosina verotustoiminnan osalta valmisohjelmistouudis-
tuksen mahdollistamaan tulevien vuosien kehystasoon. Tuloksel-
lisuuden näkökulmasta automaation lisäämisessä olisi siten kyse 
vapautuvien resurssien vaikuttavammasta kohdentamisesta, kun 
taas talouden näkökulmasta kyse on sopeutumisesta supistuviin 
resursseihin.

Automaattista päätöksentekoa hallintoasioissa koskevaa lain-
säädäntöä on valmisteltu oikeusministeriön ja valtiovarain-
ministeriön asettamien työryhmien valmistelutyön pohjalta, ja 
niistä on tarkastuksen aikana annettu hallituksen esitykset.

Tulostavoitteiden 
painotukset ovat 
vaihdelleet.

Uudistuksessa oli kyse 
nimenomaan 
menettelyllisen 
lainsäädännön 
virtaviivaistamisesta.

Suunniteltujen 
kehittämis-
toimenpiteiden 
toteuttaminen edellyttää, 
että siihen liittyvää 
lainsäädäntöä 
kehitetään jo lähivuosina 
verotuksen automaation 
ja automatisoidun 
päätöksenteon osalta.
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3.2 Vaikuttavuustavoitteissa korostuu 
verovalvonnan uskottavuus

Verohallinnolle asetettujen vaikuttavuustavoitteiden sanamuodot 
ovat hioutuneet vuosien kuluessa. Ne voidaan tiivistää seuraaviin 
valtion vuoden 2022 talousarviossa oleviin tavoitteisiin, jotka ovat 
pysyneet samoina jo vuodesta 2014 lähtien: 
1. Verotulojen tehokas kertymä turvataan edistämällä veron-

maksumyönteisyyttä, antamalla ennakoivaa ohjausta ja hoita-
malla verovalvonta uskottavasti. 

2. Harmaan talouden torjuntaa tehostetaan ja verovajetta supiste-
taan kehittämällä verotustoimintoja, tehostamalla valvontaa ja 
parantamalla yhteistyötä viranomaisten välillä.

3. Verotuksen asiointipalvelut ovat asiakaslähtöisiä, nopeita ja 
edullisia.

Vaikuttavuustavoitteissa on painotettu verovalvonnan uskotta-
vuutta Verohallinnon perustamisesta lähtien. Vuoden 2010 tulos-
sopimuksen mukaan verovalvonnan tehtävänä on verojärjestel-
män uskottavuuden ylläpitäminen ja verotulojen kertymisen 
turvaaminen kohdennetun valvonnan keinoin. Toiminnalla lisä-
tään asiakkaiden lainkuuliaisuutta eli sitä, miten tunnollisesti 
asiak kaat hoitavat rekisteröintiin, ilmoittamiseen ja verojen mak-
samiseen liittyvät velvoitteensa. Vuoden 2012 tulossopimuksen 
mukaan verohallinto turvaa verotulojen kertymistä antamalla en-
nakoivaa ohjausta, hyvää palvelua ja hoitamalla verovalvonnan us-
kottavasti. Verovalvontaa tehdään tulossopimuksen mukaan vero-
tusta toimitettaessa sekä verotarkastuksilla. Verojen kertymistä 
turvataan tulossopimuksen mukaan ohjaamalla asiakkaita toimi-
maan oikein ja antamalla verotukseen liittyvää neuvontaa kullekin 
asiakasryhmälle oikein kohdistetulla tavalla.

Vuoden 2020 tulossopimuksesta alkaen uskottavan verovalvon-
nan sijasta käytetään ilmaisua ”vaikuttavasti hoidettu verovalvon-
ta”. Valtion talousarviossa korostetaan edelleen uskottavasti hoi-
dettua verovalvontaa.

Valtion talousarviossa ja vastaavan vuoden valtiovarain-
ministeriön ja Verohallinnon tulossopimuksissa olleet vaikutta-
vuustavoitteet eivät ole olleet aina sanamuodoiltaan samoja, mutta 
ne ovat olleet olennaisilta osin sisällöltään yhteneväiset. Vuodes-
ta 2017 alkaen valtion talousarviossa ei ole enää esitetty tavoittei-
den saavuttamista tukevia toimenpiteitä. Aiemmin esitettiin esi-
merkiksi: ”Verohallinto panostaa veroja kerryttävään valvontaan, 
kuten suurten ja kansainvälisten yhtiöiden valvontaan sekä siirto-
hinnoittelun valvontaan”.

Vaikuttavuustavoitteissa 
on painotettu vero-
valvonnan uskottavuutta 
Verohallinnon 
perustamisesta lähtien.
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Verotulojen kertymisen turvaamisessa verovalvonnalla on olen-
nainen osa. Harmaan talouden torjunnassa ja verovajeen supista-
misessa painotetaan puolestaan valvonnan tehostamista.

Tarkastuksessa on todettu, että viime vuosien kehitys vero-
valvonnassa on painottunut harmaan talouden torjuntaan. Arvon-
lisäverotuksessa verovalvonta on viime vuosina vähentynyt.

3.3 Vaikuttavuustavoitteisiin pyrittäessä on 
painotettu vaihtelevasti erilaisia ohjauksen 
ja valvonnan menettelytapoja

Verohallinnon valvontakulttuuri on selkeästi muuttunut sinä aika-
na, kun Verohallinto on toiminut valtakunnallisena veroviran-
omaisena. Muutosta voidaan havainnollistaa poimimalla keskei-
sistä tulosohjausasiakirjoista verovalvontaan liittyviä tavoitteita, 
raportoituja tietoja ja niiden analyysejä. Keskeiset tulosohjaus-
asiakirjat ovat valtiovarainministeriön ja Verohallinnon väliset 
tulos sopimukset, Verohallinnon tilinpäätökset sekä valtiovarain-
ministeriön kannanotot Verohallinnon vuotuisista tilinpäätöksis-
tä.

Käsitteellinen muutos on toteutunut koko seurantajaksolla si-
ten, että ensin ”uudet keinot” luettiin osaksi verovalvontaa, sit-
ten ne raportoitiin eriytetysti verovalvonnasta ja ennakoivasta 
ohjauksesta. Vuoden 2020 raportoinnissa menettelyt on jälleen 
yhdistetty raportoimalla Verohallinnon ohjauksesta ja valvon-
nasta. Vuoden 2021 alusta Verohallinto uudisti organisaatiotaan, 
jolloin toimintansa aloitti ohjaus- ja valvontatoiminto. Ohjaus- ja 
valvonta toiminto toimii kokoavana, ei-verolajikohtaisena elime-
nä, joka koostaa eri kokonaisuuksista valtakunnallisen ohjaus- ja 
valvonta suunnitelman.

Vuoden 2021 tilinpäätöksessä on ensimmäistä kertaa käytetty 
tuloksellisuuden kuvauksessa veroviranomaisen toiminnan yleis-
tä viitekehystä. Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan vii-
tekehys on raportoinnin kannalta selkeä, ja sitä on perusteltua 
käyttää myös jatkossa. Viitekehyksessä verovalvonta on omana 
osa-alueena, ja ennakoiva ohjaus sisältyy osa-alueeseen Viestintä 
ja ennakoiva ohjaus.

Verotulojen kertymisen 
turvaamisessa 
verovalvonnalla on 
olennainen osa.

Verohallinnon 
valvontakulttuuri on 
selkeästi muuttunut.
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Verotarkastus laajeni välillä reaaliaikaiseksi 
ohjauspainotteiseksi verotarkastusmenettelyksi

Verohallinnon vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan verotarkastuk-
sessa on kehitetty uusia toimintatapoja, joista merkittävin on 
reaali aikainen ohjauspainotteinen verotarkastusmenettely. Sillä 
pyritään saamaan asiakkaat itse korjaamaan virheelliset menette-
lynsä. Menettelyllä viitataan valvontakäynteihin. Menettelyllä on 
tilinpäätöksen mukaan parannettu verovalvonnan sujuvuutta, vai-
kuttavuutta ja näkyvyyttä. Asiakkaat ovat tilinpäätöksen mukaan 
olleet tyytyväisiä uuteen toimintatapaan.

Vuoden 2015 tilinpäätöksessä raportoidaan myös, että Konserni-
verokeskus pilotoi syvennetyn asiakasyhteistyön toimintamallia, 
jonka käyttöä suunniteltiin laajennettavan vuonna 2016. Syvenne-
tyn asiakasyhteistyön toimintamallista raportoidaan verovalvon-
nan yhteydessä eikä ohjauksesta tai neuvonnasta raportoitaessa. 
Vuoden 2015 tulossopimuksessa todetaan, että rajatuilla vero-
tarkastuksilla tavoitellaan suurempaa kattavuutta ja pyritään saa-
maan yritykset omatoimisesti korjaamaan virheelliset menettelyn-
sä. Rajatuista verotarkastuksista on maininta myös vuosien 2016 ja 
2017 tulossopimuksissa mutta ei enää vuodesta 2018 alkaen.

Vuoden 2016 tilinpäätöksessä todetaan, että verotarkastus on 
edelleen monipuolistanut toimintatapoja. Mahdollisimman reaali-
aikainen ja ohjausta painottava verotarkastusmenettely on tilin-
päätöksen mukaan ollut merkittävä toimintavantavan muutos. Sa-
massa yhteydessä todetaan myös, että Konserniverokeskus jatkaa 
syvennetyn asiakasyhteistyön laajentamista. Reaaliaikaisuutta ja 
ohjausta painottava toimintatapa sisältyy tässä yhteydessä vero-
tarkastukseen.

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä on ensimmäisen kerran mainit-
tu valvontakäynti verotarkastusten ohella. Aiemmin, kun on ra-
portoitu reaaliaikaisesta ja ohjausta painottavasta verotarkastus-
menettelystä, valvontakäynnit ovat sisältyneet verotarkastusten 
määrään.

Ennakollisia menettelyitä korostettiin Konserniverokeskuksen 
uusina työkaluina

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä tietyistä menettelyistä on raportoitu 
ohjaus, neuvonta ja palvelu -osiossa. Tässä yhteydessä mainitaan 
Konserniverokeskuksen ennakolliset keskustelut ja syvennetty 
asiakasyhteistyö. Tilinpäätöksessä raportoidaan, että yritysvero-
tuksessa tavoitteena on siirtää painopistettä jälkikäteisestä valvon-
nasta ennakoivan ohjauksen suuntaan.

Vuoden 2019 tilinpäätöksessä ennakoiva ohjaus on määritelty 
nimenomaan palveluksi eikä osaksi verovalvontaa, kuten aiemmin.

Menettelyllä pyritään 
saamaan asiakkaat itse 
korjaamaan virheensä.
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Vuoden 2020 toimintakertomuksen mukaan kaikilla yhteisöillä 
on ollut vuonna 2020 mahdollisuus pyytää Verohallinnolta enna-
kollista keskustelua haastavissa verokysymyksissä. Tarkoituksena 
on tarjota ennustettavuutta yhteisön verotukseen liittyen ja ohjata 
yhteisöä toimimaan oikein, ennen kuin verotukseen liittyvät jär-
jestelyt ovat tapahtuneet. Ennakollinen keskustelu voi tilinpäätök-
sen mukaan olla yritykselle vaihtoehto ennakkoratkaisun hakemi-
selle. Keskustelut ovat yritykselle maksuttomia. Toisin kuin 
ennakollinen keskustelu, ennakkoratkaisu on laissa säädetty me-
nettely, ja se on maksullinen.

Ennakolliseen keskusteluun käytettiin vuonna 2018 noin 4 hen-
kilötyövuotta ja vuosina 2020 ja 2021 noin 8 henkilötyö vuotta, 
joten kovin laajasti sillä ei ole ollut kysyntää. Vastaavasti Vero-
hallinnon ennakkoratkaisuihin on vuosittain käytetty noin 40 
henkilö työvuotta.

Ennakkoratkaisusta verovelvollinen saa valituskelpoisen pää-
töksen, ja jos verovelvollinen ei ole päätökseen tyytyväinen, asian 
voi riitauttaa. Ennakollisen keskustelun lopputulemaa ei voi rii-
tauttaa. Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan ennakolli-
nen keskustelu toimii käytännössä asiakkaan kannalta toivotulla 
tavalla vain silloin, jos asiakas ja Verohallinto ovat asiasta samaa 
mieltä.

Verovalvonnan suoritemäärät kasvavat, mutta valvonnan 
laatu ja laajuus jäävät osin epäselviksi

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä raportoitiin osana verovalvon-
nan kuvausta, että verotarkastuksia, vertailutietotarkastuksia ja 
valvonta käyntejä valmistui 3 362, joista verotarkastuksia oli 2 621 
ja valvontakäyntejä 628. Lisäksi raportoitiin, että rakennusalan 
tiedonantovelvollisuuteen kohdistuvia valvontakäyntejä valmistui 
375.

Vuoden 2019 tilinpäätöksessä raportoitiin verovalvonnasta jäl-
leen eri tavalla: verotarkastuksen valvontatoimenpiteitä valmistui 
yhteensä 4 540, ja niistä verotarkastuksia oli 2 475 ja rakennus-
alan tiedonantovelvollisuuteen kohdistuvia valvontakäyntejä 338. 
Raportoimatta jätettiin, mitä olivat loput 1 727 verotarkastuksen 
valvontatoimenpidettä. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä raportoitiin 
vastaavalla tavalla. Tuolloin verotarkastuksen valvontatoimen-
piteitä valmistui yhteensä 4 808, ja niistä verotarkastuksia oli 2 057 
ja rakennusalan tiedonantovelvollisuuteen kohdistuvia valvonta-
käyntejä 294. Raportoimatta tai yksilöimättä jätetiin siis 2 457 
vero tarkastuksen valvontatoimenpidettä.

Ennakollisen keskustelun 
tarkoituksena on ohjata 
yhteisöä toimimaan 
oikein ennen kuin 
verotukseen liittyvät 
järjestelyt ovat 
tapahtuneet.

Asiakkaan kannalta 
ennakollinen keskustelu 
onnistuu, jos asiakas ja 
Verohallinto ovat asiasta 
samaa mieltä.
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Vuoden 2021 tilinpäätöksessä raportoitiin taas hieman poik-
keavalla tavalla: verotarkastusresursseja käytetään joustavasti 
ohjaus- ja valvontasuunnitelman mukaisten, uusien ja ennestään 
tunnettujen veroriskien tai riski-ilmiöiden torjuntaan. Ohjaus- ja 
valvontatoimenpiteeksi valitaan veroriskin luonteen ja merkittä-
vyyden mukaisesti kulloinkin tarkoituksenmukaisin toimenpide, 
joka voi vaihdella kevyemmästä, ennakolta ohjaavasta toimen-
piteestä verotarkastukseen. Toimenpiteiden kokonaismäärää 
on tätä kautta pystytty kasvattamaan aiemmasta. Erityyppisiä 
valvonta toimenpiteitä valmistui tilinpäätöksen mukaan vuonna 
2021 kaikkiaan 4 720, joista verotarkastuksia oli 1 773.

Verohallinnosta saadun tiedon mukaan vuoden 2021 tilin-
päätöksessä valvontatoimenpiteiksi on verotarkastusten ohella 
laskettu vertailutietotarkastukset, valvontakäynnit ja muu valvon-
ta. Vertailutietotarkastuksilla tarkoitetaan verotarkastuksia, joi-
den tarkoituksena on kerätä tietoja toisten verovelvollisten vero-
tuksellisen aseman ja verotuksen oikeellisuuden arviointia varten. 
Valvontakäynti on verotarkastusta kevyempi valvontakeino, jonka 
aikana selvitetään yleensä rajattua asiaa tai asiakokonaisuutta ja 
ohjataan tarvittaessa asiakasta toimimaan tietyllä tavalla. Muulla 
valvonnalla tarkoitetaan tilinpäätösraportoinnissa verotusmenet-
telylain 11 §:n tarkoittamia keinoja eli niin sanottuja pöytävalvon-
nan menettelyin suoritettuja valvontatoimenpiteitä. Verotukselli-
sia asioita voidaan tällöin selvittää asiakkaan kanssa esimerkiksi 
kirjallisin selvityspyynnöin tai puhelimitse.

Tarkastuksen perusteella todetaan, että verovalvonnan suorite-
määrät ovat viime vuosina sinänsä kasvaneet, mutta valvonnan 
laatu ja laajuus jäävät osin epäselväksi. Työajan seurantatiedot 
viittaavat kuitenkin siihen, että verovalvontaan käytetty työaika on 
vähentynyt.

3.4 Määrittely- tai laskentatavan muutokset 
vaikeuttavat tietojen vertailua edellisiin 
vuosiin 

Erityisesti verovalvonnasta on tilinpäätöksissä raportoitu laajas-
ti, ja Verohallinnolle on myös asetettu niitä koskevia tavoitteita. 
Enimmillään tavoitteita oli vuonna 2014, jolloin kolmen tavoitteen 
lisäksi oli neljä tilinpäätöksessä seurattavaa tunnuslukua. Vuodes-
ta 2017 lähtien ei enää ole asetettu verotarkastuksiin liittyviä ta-
voitteita. Aiemmin tavoitteina olleita tietoja kuitenkin seurataan, 
ja niistä raportoidaan tulossopimuksen liitteessä esitetyllä tavalla.



36

Verohallinnon näkemyksen mukaan ennakoiva ohjaus on teho-
kas tapa kohdistaa ohjausta isoihin asiakasjoukkoihin. Selkeät mit-
tarit kuitenkin puuttuvat. Verohallinnosta saadun tiedon mukaan 
ohjausten vaikuttavuutta ja hyötyjä tulisi seurata nykyistä tarkem-
min, jotta ohjausta voidaan jatkossa kohdistaa tehokkaammin ja 
oikea-aikaisemmin. Ohjausten vaikuttavuutta seurataan nykyisin 
jälkikäteisillä analyyseilla.

Vuoden 2015 tulostavoiteasiakirjassa määritellään verovaje, jo-
ka on lainmukaisen verokertymän ja toteutuneen verokertymän 
erotus. Valtion talousarviossa Verohallinnon tavoitteena on edel-
leen verotulojen tehokkaan kertymän turvaaminen. Vuonna 2018 
verovajeen pienentäminen muuttui muotoon ”verovaje pidetään 
pienenä”, jolloin saavutettua verokertymän tasoa pidetään ikään 
kuin jo riittävänä.

Valtiovarainministeriö antoi Verohallinnolle myös kritiik-
kiä vuoden 2016 tilinpäätöksestä tekemässään kannanotossa. 
Kannan oton mukaan mahdollisuuksia arvioida Verohallinnon toi-
minnan vaikuttavuutta heikentää tavoitemittareiden laskentata-
van muutokset vertailuvuosien välillä sekä tulosten puuttuminen 
esimerkiksi mittausten toteutusaikataulujen vuoksi. Ministeriön 
kannan oton mukaan tulossopimuksessa tulisi kiinnittää huomio-
ta sellaisten mittareiden käyttöön, joiden tulokset eivät ole rapor-
toitavissa vuosittain tai joista tiedossa on mittaustavan muutos 
vertailuvuosien välillä. Vastaavan kritiikin valtiovarainministeriö 
esitti myös vuosien 2018–2020 tilinpäätöksiä koskevissa kannan-
otoissaan.

Vuoden 2021 tilinpäätöstä koskevassa kannanotossa valtio-
varainministeriö kannustaa Verohallintoa kehittämään edelleen 
verovajeen mittaamista koskevia uusia menetelmiä ja niiden laa-
jentamista myös muun kuin arvonlisäveron verovajeen mittaami-
seen. Edelleen todetaan, että tulossopimuksen tavoitteiden kehit-
tämistyössä tulee pyrkiä sellaisten mittareiden löytämiseen, jotka 
parhaalla mahdollisella tavalla kuvaisivat Verohallinnon tuloksel-
lisuuden kehitystä. Erityisesti verovajeen mitattavuutta ja toimin-
nan vaikuttavuutta kuvaavia mittareita tulee kannanoton mukaan 
kehittää ja arvioida.

Arvonlisäveron verovaje on ilmeinen, mutta sen määrittelyssä 
ja laskentatavoissa on horjuvuutta

Verohallinnon vuoden 2021 tilinpäätöksessä raportoidaan, että 
arvon lisäveron verovajeen määrää ovat selvittäneet aiemmin sekä 
Euroopan komissio että Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, jo-
ka selvitti vajetta arviointimenetelmällä. Selvitysten mukaan vero-
vaje on Suomessa ollut aikaisempina vuosina noin 3–7 prosenttia 

Ennakoivasta 
ohjauksesta puuttuvat 
selkeät mittarit.
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arvonlisäveron lainmukaisesta kertymästä. Verohallinto raportoi, 
että se on kehittänyt uutta verovalvonnan tuloksia hyödyntävää 
laskentamenetelmää, joka tuotti vuodelle 2019 saman tuloksen 
kuin IMF:n menetelmä. Verohallinnon mukaan tällä menetelmäl-
lä voitaneen jatkossa määrittää arvonlisäveron ohella muidenkin 
verolajien verovajeita. Vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan arvon-
lisäveron verovaje oli vuonna 2020 uudella menetelmällä laskettu-
na noin 3 prosenttia.

Jatkossa verovajeen laskennalliseen määrään vaikuttaa siten 
vero valvonnan tulokset. Tarkastuksen perusteella se edellyttää si-
tä, että verovalvonta on uskottavaa ja että verovalvonnan mittarit 
ovat luotettavia. Vuonna 2021 arvonlisäveroa kertyi noin 20 mil-
jardia euroa, joten verovajeen suuruus on yli 600 miljoonaa euroa. 
Verovajeen pienentäminen on ollut keskeinen ja vakiintunut vai-
kuttavuustavoite ja on siten muotoiltuna edelleen valtion talous-
arviossa.

Arvonlisäverovalvonnan keskeinen vaikuttavuuden mittari 
antaa virheellisen kuvan

Verohallinto arvioi verovalvonnan tuloksellisuutta erityisesti kä-
denjäljen perusteella. Sillä tarkoitetaan valvonnasta seurannutta 
verotuksen lopputuloksen euromääräistä nettomuutosta. Muita 
tuloksellisuutta kuvaavia mittareita ovat valvonnan osuvuus toi-
menpiteitä edellyttäneisiin kohteisiin, verotarkastuksen yhteydes-
sä tehdyt asiakasohjaukset ja maksuunpanot, harmaan talouden 
torjunnan rikosilmoitusharkintaan edenneiden tapausten luku-
määrä sekä perusteettomien rekisteröintien estäminen ja poista-
minen.

Vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan arvonlisäveroilmoitusten 
valvonnan kädenjälki vuodelta 2021 oli tilinpäätöksen laatimis-
hetkellä 265 miljoonaa euroa (244 miljoonaa euroa vuonna 2020). 
Tästä 86 prosenttia syntyi ilmoittamisen laiminlyöntejä seuraa-
vien automaattisten kehotuskirjeiden ja arvioverotusten johdosta 
ja 14 prosenttia reaaliaikaisen, riskiperusteisen virkailijatyön joh-
dosta. Lopullinen kädenjälki todennäköisesti laskee tilinpäätök-
sen mukaan edellä sanotusta jonkin verran, sillä arvioverotuksia 
voidaan jälkikäteen poistaa asiakkaiden myöhemmin antamien 
korjaavien ilmoitusten vuoksi. Huomionarvoista tilinpäätöksen 
mukaan on, että valvonnan parantuneen osuvuuden myötä käden-
jäljen kokonais määrä on säilynyt samalla tasolla viiden viime vuo-
den ajan, vaikka valvottavien tapausten lukumäärä on laskenut alle 
puoleen viiden vuoden takaisesta.

Kädenjäljellä 
tarkoitetaan valvonnasta 
seurannutta verotuksen 
lopputuloksen 
euromääräistä 
nettomuutosta.
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Verohallinnosta saatujen päivitettyjen tietojen mukaan arvon-
lisäverovalvonnan vuoden 2021 kädenjälki oli 128,5 miljoonaa eu-
roa ja vuoden 2020 vastaava luku 138,2 miljoonaa euroa laskettuna 
vastaavalla tavalla kuin tilinpäätöshetkellä. Verohallinnon tilin-
päätöksessä esitetty arvonlisäverovalvonnan kädenjälki antaa si-
ten olennaisesti virheellisen kuvan valvonnan vaikuttavuudesta.

3.5 Suurten ja kansainvälisten yhtiöiden 
korostetusta valvonnasta on luovuttu

Vuoden 2012 tulossopimuksen mukaan Verohallinto panostaa 
etenkin suurten ja kansainvälisten yhtiöiden valvontaan, joiden 
valvonnalla on merkittävä verojen kertymää turvaava fiskaalinen 
vaikutus. Etenkin eri valtioissa olevien yhtiöiden välinen tavaroi-
den ja palveluiden siirtohinnoittelu voi tulossopimuksen mukaan 
pienentää merkittävästi Suomen verotuloja. Valvonnan painotta-
misesta luovuttiin ensin sanamuotoja muokkaamalla ja loppujen 
lopuksi poistamalla sitä koskeva maininta kokonaan. Muutos ta-
pahtui sitä mukaa, kun alettiin korostaa Konserniverokeskuksen 
ennakollisen ohjauksen menettelytapoja, kuten syvennettyä 
asiakas yhteistyötä ja ennakollisia keskusteluja.

Asennoituminen ja keinovalikoima suhteessa suuryrityksiin ja 
ylipäänsä Konserniverokeskuksen asiakkaisiin muuttui, jolloin 
vero tarkastusten painopisteistä häivytettiin pois suuryritysten 
verotarkastus. Käytännössä samaan aikajaksoon liittyy myös yri-
tysten tarkastuskattavuus -tavoitteesta luopuminen. Vuoden 2014 
tulossopimuksessa kansainväliset yhtiöt näkyvät kahden vaikut-
tavuustavoitteen toimenpiteissä. ”Verovajetta pienennetään” -ta-
voitteen toimenpiteissä todetaan, että Verohallinto panostaa ve-
roja kerryttävään valvontaan, kuten suurten ja kansainvälisten 
yhtiöiden valvontaan. ”Harmaan talouden ja kansainvälisen vero-
paon torjunta on tehokasta” -tavoitteen toimenpiteissä puolestaan 
todetaan, että Verohallinto kehittää kansainvälisesti merkittävien 
yhtiöiden ohjausta ja verovalvontaa sekä siirtohinnoittelun val-
vontaa. Vuosien 2015–2019 tulossopimuksissa on vastaavat mai-
ninnat. Vuonna 2020 suuret ja kansainväliset yritykset on pois-
tettu erityiskohteena veroja kerryttävän valvonnan painotuksesta, 
mutta ne sisältyvät edelleen kansainvälisen veropaon tavoitteisiin. 
Vuoden 2021 tulosopimuksessa kansainvälisiä suuryrityksiä ei 
mainita enää lainkaan käsiteltäessä toimenpiteitä vaikuttavuusta-
voitteiden saavuttamiseksi.

Valvonnan sijaan alettiin 
korostaa Konsernivero-
keskuksen ennakollisen 
ohjauksen menettely-
tapoja.
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Verohallinnon ohjaus- ja valvontatoiminnon näkemyksen mu-
kaan suuryritysten ohjauksessa ja valvonnassa käytettävät ennakol-
liset työkalut vähentävät potentiaalisten resurssien kohdistamista 
arvonlisäverotuksen valvontaan ja esimerkiksi verotarkastuksiin.

3.6 Verohallinnon pitkäaikainen 
kehittämispanostus rasittaa verotuksen 
perustehtävien tuloksellisuutta

Verohallinnolla on vuodesta 2016 lähtien ollut käytettävissä keski-
määrin noin 5 000 henkilötyövuotta. Henkilöresursseista on käy-
tetty ydintoimintoihin noin 60 prosenttia ja tukitoimintoihin 40 
prosenttia. Ydintoiminnot virasto määrittelee itse, mutta tuki-
toiminnot ovat yhtenäiset kaikille valtion virastoille ja laitoksille. 
Yli 80 prosenttia tukitoiminnoista koostuu palkallisista poissa-
oloista, yleishallinnosta ja johtamisesta sekä koulutuksesta oppi-
laana. Palkallisia poissaoloja on vuosittain noin 1 000 henkilötyö-
vuotta. Yleishallintoon ja johtamiseen on vuonna 2021 käytetty 
530 henkilötyövuotta, mikä on enemmän kuin edellisinä vuosina. 
Koulutukseen osallistuttiin 167 henkilötyövuoden verran, kun lu-
ku enimmillään on ollut 224 henkilötyövuotta vuonna 2018.

Ydintoiminnan kehittämiseen käytettiin 334 henkilötyövuotta 
vuonna 2021, kun vuonna 2017 siihen käytettiin 196 henkilötyö-
vuotta. Vertailun vuoksi on syytä todeta, että verotarkastuksen eri-
laisiin toimintoihin käytettiin 385 henkilötyövuotta vuonna 2017 ja 
320 henkilötyövuotta vuonna 2021. Oma-aloitteisten verojen toi-
mintoihin puolestaan käytettiin 163 henkilötyövuotta vuonna 
2021, kun edellisenä vuonna henkilöresursseja käytettiin 181 hen-
kilövuotta, mikä oli seurantakauden korkein luku. Vuosina 2020 ja 
2021 tuloverotuksen oikaisuihin on käytetty lähes 150 henkilötyö-
vuotta, eli lähes kaksinkertaisesti vuoteen 2016 verrattuna.

Valtiovarainministeriö on Verohallinnon vuoden 2020 tilin-
päätöstä koskevassa kannanotossa todennut, että aktiivisen kehit-
tämisotteen rinnalla Verohallinnon on tärkeää huolehtia perus-
tehtävien laadun säilymisestä sekä kehittämistoiminnan hyötyjen 
kohdistamisesta näihin tehtäviin.

Verotusmenettelyiden uudistamisen ja valmisohjelmiston käyt-
töönoton kehittämispanostukset painottuivat vuosiin 2016–2020. 
Samaan ajanjaksoon sisältyy myös autoverotuksen, valmiste-
verotuksen ja maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtäminen 
Tullista Verohallintoon. Useiden vuosien kehittämispanostusten 
päätteeksi Verohallinto on käynnistänyt viraston toimintatavan ja 
johtamisen uudistamisen.

Ydintoiminnan 
kehittämiseen käytetty 
työaika on lisääntynyt ja 
perustehtäviin käytetty 
työaika vähentynyt.
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3.7 Prosessiohjauksen kytkeminen 
Verohallinnon uuteen toiminta- ja 
johtamismalliin edellyttää organisoinnin ja 
vastuiden ja täsmentämistä

Verohallinnon työjärjestyksen mukaan prosessiohjauksen avulla 
varmistetaan verotustoiminnan tehokkuus ja toimintavarmuus se-
kä menettelyjen yhtenäisyys ja laadukkuus. Työjärjestyksen mu-
kaan Verohallinnon ydinprosessit on sijoitettu Verotusyksikköön.

Verotusyksikön vuoden 2022 alusta lukien voimaan tullees-
sa työjärjestyksessä määrätään, että ylijohtaja asettaa tavoitteita 
paitsi toimintayksiköille myös prosesseille. Edelleen määrätään, 
että prosessinomistajat raportoivat ylijohtajalle tavoitteiden saa-
vuttamisesta. Prosessinomistajat vastaavat verotusyksikön työ-
menettelyohjeiden yhdenmukaisuudesta ja oikeellisuudesta. 
Verotus yksikön ohjausyksikkö vastaa Verohallinnon ydinproses-
sien ohjauksen kehittämisestä ja koordinoinnista. Virkamiesten 
ratkaisu vallasta määrätään verotusyksikön työjärjestyksessä siten, 
että prosessinomistaja ratkaisee asiat, jotka koskevat ydinproses-
sin sisäistä työnjakoa, suunnittelua, kehittämistä, ohjausta, vies-
tintää ja seurantaa.

Valtioneuvoston asetuksessa Verohallinnon yksiköistä 
(713/2020) säädetään erikseen Verotusyksiköstä, Asiakkuus-
yksiköstä ja Tuotehallintayksiköstä. Lisäksi Verohallinnossa on 
useita yksiköitä yhteisten tehtävien hoitamista varten.

Vuonna 2021 tehdyt henkilötyövuodet jakaantuivat siten, että 
Verotusyksikön osuus oli noin 80 prosenttia. Tuotehallinta yksikön 
osuus oli puolestaan 7,2 prosenttia ja Asiakkuusyksikön 3,5 pro-
senttia.

On epäselvää, miten Verotusyksikön tehtävät ja niihin liittyvä 
toimivalta sekä toisaalta ydinprosessit nivoutuvat toisiinsa. Voi-
massa olevan työjärjestyksen 16 §:ssä määrätään verotusyksikön 
tehtävistä: ”Verotusyksikkö suorittaa Verohallinnolle säädetyt 
tai määrätyt verotuksen toimittamisen sekä verotarkastuksen ja 
muun verovalvonnan tehtävät ja antaa verotusta, verotarkastusta 
ja muuta verovalvontaa sekä veronkantoa ja perintää koskevat oi-
keudelliset tulkintasuositukset ja soveltamisohjeet sekä työmene-
telmäohjeet siltä osin kuin pääjohtaja ei niitä anna.”

Verohallinnon sisäisessä Prosessiohjauksen käsikirjassa 
(12.8.2021) puolestaan todetaan, että Verotusyksikkö johtaa ihmi-
siä ja osaamista ydinprosessien tehtävien suorittamiseen ja tarjoaa 
substanssiosaamisen ydinprosesseissa työskentelevien tueksi. Tä-
mä vastaa verotusyksikön vuoden 2022 alusta voimassa ollutta 

Prosessiohjauksen avulla 
varmistetaan 
verotustoiminnan 
tehokkuus ja toiminta-
varmuus sekä 
menettelyjen 
yhtenäisyys ja 
laadukkuus.

Verotusyksikkö johtaa 
ihmisiä ja osaamista 
ydinprosessien tehtävien 
suorittamiseen ja tarjoaa 
substanssiosaamisen 
ydinprosesseissa 
työskentelevien tueksi.
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 organisaatiota, joka koostuu yhdeksästä verotoimistosta ja yhdestä 
ohjausyksiköstä. Kussakin verotoimistossa on verojohtajan lisäksi 
henkilöstöjohtamisesta vastaava apulaisjohtaja sekä tiedolla johta-
misesta vastaava apulaisjohtaja.

Prosessiohjauksen käsikirjan mukaan ydinprosessit ”vastaavat 
ydinprosesseille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, tuotta-
vat menettelyt ja johtamistoimenpiteet, joiden mukaisesti ydin-
prosessien toimintaa ohjataan ja toteutetaan ja tuotoksia tuotetaan 
sekä kehittävät ydinprosessien menettelyitä ja ohjausta”.

Voimassa olevan työjärjestyksen mukaan prosessiohjauksen 
avulla varmistetaan verotustoiminnan tehokkuus ja toiminta-
varmuus sekä menettelyjen yhtenäisyys ja laadukkuus. Sen sijaan 
Prosessiohjauksen käsikirjan mukaan ydinprosessit ovat ikään 
kuin toimijoita, jotka vastaavat niille asetettujen tavoitteiden saa-
vuttamisesta, tuottavat menettelyt ja niin edelleen.

Oma-aloitteiset verot on yksi Verohallinnon viidestä 
ydinprosessista

Verohallinnossa on 1.9.2021 alkaen viisi ydinprosessia: 1) Asiakas-
tiedot ja perintö- ja lahjaverotus, 2) Asiointi, 3) Maksuun pantavat 
verot, 4) Oma-aloitteiset verot ja 5) Veronkanto. Ydinprosessit 
 eivät muodosta systemaattista kokonaisuutta, vaan ne ovat pikem-
minkin yksikköjakoa eri näkökulmista täydentävä organisointi-
tapa.

Ydinprosessien toiminta jakautuu edelleen 18 menettely-
alueeseen, joista oma-aloitteisten verojen ydinprosessiin kuuluu 
seuraavat neljä menettelyaluetta: Arvonlisäverotus, Työnantaja-
suoritukset ja ilmoitusvalvonta, Valmisteverotus sekä Varainsiirto-
verotus. Lisäksi verotarkastus, harmaan talouden torjunta ja enna-
koiva ohjaus läpileikkaavat prosessiohjauksen käsikirjan mukaan 
kaikkien ydinprosessien toimintaa. Kyseiset menettelyalueet on 
kuitenkin sisällytetty Veronkanto-ydinprosessiin.

ALV-menettelyalue sisältää arvonlisäveron lisäksi vakuutus-
maksuveron, arpajaisveron ja apteekkiveron. Muut oma-aloitteiset 
verot -prosessin menettelyalueet ovat TA-suoritukset ja ilmoitus-
valvonta, valmisteverotus ja varainsiirtoverotus. Valmisteverotus 
poikkeaa ALV-menettelyalueen verolajeista siten, että OVML:a on 
sovellettu niihin vasta vuoden 2021 alusta lukien. Valmistevero-
tus on siirretty Tullista Verohallinnon hoidettavaksi vuoden 2017 
alusta lukien, ja GenTax-ohjelmiston käyttämiseen on valmiste-
verotuksessa siirrytty vasta vuonna 2020. Varain siirtoverotukseen 
ei puolestaan sovelleta OVML:a, vaikka varainsiirtovero oma- 
aloitteisesti maksettava vero onkin. TA-suoritukset ja ilmoitus-
valvonta on selvästi muista menettelyalueista poikkeava kokonai-
suus.
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Yhteistä kaikille oma-aloitteiset verot -prosessin menettely-
alueille on kuitenkin se, että niihin sisältyy tietyt tehtävät tai toi-
minnot, kuten selvittelytehtävät, valvonta, oikaisut ja hakemus-
asiat. Oma-aloitteiset verot -menettelyalueen toimintoja voidaan 
tunnistaa myös sisäisen laskennan seuranta-alueista. Vuonna 2022 
toimintoluokittelu on muuttunut osana Verohallinnon kustannus-
laskennan kehittämistä.

Verohallinnon organisaatio- ja toimintamallia voidaan pitää 
haastavana 

Prosessiohjauksen käsikirjan mukaan Verohallinnon ydinproses-
sit ovat valtakunnallisia. Prosessiohjaus on osa viraston ohjaus- ja 
johtamisjärjestelmää, jossa toimintaa ohjataan ja johdetaan erilai-
sin matriisimallein. Prosessiohjausmalli on niin sanottu vahva 
matriisi, joka tarkoittaa, että prosessiohjaus ohjaa ydinprosessien 
toimintaa kaikkien Verotusyksikön toimintayksiköiden osalta. 
Käsi kirjan mukaan ydinprosessin omistaja on vastuussa ydin-
prosessin tavoitteiden saavuttamisesta riippumatta siitä, mitkä toi-
minnot ja yksiköt osallistuvat toimintaan. Ydinprosessin omistajan 
vastuulla on sovittaa eri tahojen toiminta yhteen siten, että ydin-
prosessi voi saavuttaa sille asetetut tavoitteet.

Vuoden 2022 tulossopimuksessa todetaan, että Verohallinto jat-
kaa koko virastossa aloitettua toimintatavan ja johtamisen uudis-
tamista. Työt tehdään itseohjautuvissa tiimeissä, ja töiden suju-
mista ja tavoitteiden saavuttamista seurataan. Esimies toimii sekä 
tiimin että yksilöiden valmentajana. Ideana tiedolla johtamiseen 
liittyvän toimintatavan läpiviennissä on tulossopimuksen mukaan 
yhteiset tavoitteet ja mittarit, toimenpiteet tavoitteiden saavut-
tamiseksi, tieto toiminnan tuloksista, jatkuva tilanteen arviointi 
ja ongelmanratkaisu yhdessä sekä vaikutusten arviointi. Osaami-
sen kehittämisessä korostuu tulossopimuksen mukaan substans-
siosaamisen lisäksi itsensä johtamiseen, muutoskyvykkyyteen ja 
oman työn jatkuvaan kehittämiseen liittyvät osaamiset.

Prosessiohjaus ohjaa 
ydinprosessien 
toimintaa kaikkien 
Verotusyksikön 
toimintayksiköiden 
osalta.
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4 Kertomuksen 4. luku on 
salassa pidettävä  
(Laki viranomaistoiminnan 
julkisuudesta (621/1999) 
24.1 §:n 15 k)
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Liite: Miten tarkastettin

Tässä liitteessä kuvataan, miten tarkastuksen tuloksiin on päädytty ja minkälaisia rajoi-
tuksia niihin liittyy. 

Tarkastuksen tarkoitus ja tavoite 
Tarkastuksella pyrittiin varmistamaan, onko oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyi-
tä kehitettäessä otettu huomioon toiminnan tehostamisen ohella myös hyvän hallinnon 
perusteet.

Tarkastuksessa korostuivat laillisuus ja asianmukaisuus, mutta huomiota kiinnitet-
tiin myös siihen, ovatko verotusmenettelyt edistäneet Verohallinnon tuloksellisuutta. 
Verotus menettelyprosessin toimivuus ja tehokkuus on valtion tulokertymän muodostu-
misen näkökulmasta keskeinen. Tuloksellisuuteen liittyy myös prosessin automatisoin-
ti ja toisaalta huolehtiminen siitä, että säädetyt verot tulevat kerätyiksi oikeamääräisinä 
ja oikea-aikaisina. Hyvän hallinnon perusteisiin sisältyvät hallinnon oikeusperiaatteet, 
palvelu periaate ja neuvontavelvoite, jotka korostuvat Verohallinnon toiminnassa.

Tarkastuksessa voitiin tuottaa päätöksentekijöille tietoa verotusta koskevien menette-
lyjen kehittämiseksi ja toisaalta aineellisen verolainsäädännön selkeyden merkityksestä 
tehokkaassa verotusmenettelyssä. Aiheella on eduskunnalle sekä euromääräinen merki-
tys että lainsäädännöllinen merkitys.

Tarkastuksen kohde
Tarkastuksen kohteena oli oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyt. Oma-aloitteisten 
verojen verotusmenettelystä vastaa Verohallinto ja ohjauksesta vastaa valtiovarainminis-
teriö. 

Verolajit voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen mukaan, mikä on niiden verotus-
menettelyiden säädösperusta. Vuodesta 1996 alkaen voimassa ollutta Verotusmenette-
lylakia (1558/1995) voidaan pitää säädöksenä, johon on kytkeytynyt verotusmenettelyi-
den yleisten periaatteiden ja käytäntöjen kehittäminen. Vuoden 2017 alussa astui voimaan 
oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylaki, jossa on paljon samoja periaatteita kuin 
verotusmenettelylaissa. Oma-aloitteisesti maksettavat verot ovat luonteeltaan sellaisia, 
että ne vyörytetään eteenpäin, kuten arvonlisävero, tavaran tai palvelun ostajalle. Perintö- 
ja lahjaveron, autoveron, varainsiirtoveron ja ajoneuvoveron verotusmenettelyistä sääde-
tään asianomaisessa verolaissa. Varainsiirtovero on kuitenkin oma-aloitteisesti maksetta-
va vero.

Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausunnot Verohallinnolta ja valtiovarain-
ministeriöltä, jotka molemmat antoivat lausunnon. Lausunnoissa annettu palaute on 
otettu huomioon lopullista tarkastuskertomusta laadittaessa. Lausunnot ja niistä tehty 
yhteen veto löytyvät tarkastusviraston verkkosivuilta.
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Tarkastuksen kysymykset ja kriteerit
Tarkastuksen tavoitteena on antaa vastaus seuraaviin tarkastuskysymyksiin:
1. Onko oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyt järjestetty säädösten ja määräysten 

mukaisesti.
2. Onko oma-aloitteisten verojen verotusprosessi toteutettu tuloksellisuutta edistäväl-

lä tavalla.
3. Onko verotusmenettelyiden sisäinen valvonta asianmukaista ja riittävää. 

Ensimmäinen tarkastuskysymys jakautui kahteen osakysymykseen: 
 – Onko oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyiden eri verolajeista muodostuva ko-

konaisuus järjestetty säädösten ja määräysten mukaisesti ja onko menettelyissä olen-
naisia verolajikohtaisia eroja? 

 – Sisältyykö oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyihin olennaisia hallinnollisia 
menettelyitä, joita ei ole lakitasoisesti säännelty? 

Toinen tarkastuskysymys jakautui puolestaan osakysymyksiin seuraavasti: 
 – Onko Verohallinnolle asetetuissa tulostavoitteissa otettu asianmukaisesti huomioon 

oma-aloitteisten verojen verotusprosessin tuloksellisen toteuttamisen edistäminen? 
(tulosohjaus) 

 – Onko Verohallinto onnistunut prosessiohjauksella edistämään oma-aloitteisten vero-
jen verotusmenettelyiden tuloksellisuutta? (prosessiohjaus)

Kolmannen tarkastuskysymyksen osakysymykset olivat 
 – Onko automatisoidun arvonlisäverotuksen sisäinen valvonta asianmukaista ja riittä-

vää? 
 – Onko virkailijakäsittelyyn valikoituneiden tapausten sisäinen valvonta asianmukais-

ta ja riittävää?

Tarkastuskysymysten kriteerilähteinä olivat erityisesti laki oma-aloitteisten vero-
jen verotusmenettelystä, verotusmenettelyt yksittäisiä verolajeja koskevissa säädöksis-
sä, valtio varainministeriön ja Verohallinnon väliset tulossopimukset, Verohallinnon työ-
järjestyksen 4–5 §:t ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 69 §. 

Tarkastuksen suunnitteluvaiheessa kuultiin Verohallintoa ja valtiovarainministeriötä 
tarkastusasetelmasta ja tarkastuksen kriteereistä. Kuuleminen ei antanut aihetta muuttaa 
asetelmaa eikä kriteerejä, mutta tarkastuksen suunnitelmaan tehtiin kuulemisen perus-
teella yksittäisiä täsmennyksiä.
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Tarkastuksen aineistot ja menetelmät
Laillisuusnäkökulmasta (tarkastuskysymys 1) tarkastusaineistoina olivat verotusmenet-
telyitä yleisesti todentavat asiakirjat, verotusmenettelyitä koskevat määräykset ja ohjeet, 
prosessikuvaukset ja raportointiasiakirjat sekä haastattelut. 

Tuloksellisuusnäkökulmasta (tarkastuskysymys 2) aineistoina olivat tulossopimusasia-
kirjat, tilinpäätökset, valtiovarainministeriön tilinpäätöskannanotot, prosessiohjausta ku-
vaavat asiakirjat, tuloksellisuuden laskentatoimen raportit sekä haastattelut. 

Sisäisen valvonnan näkökulmasta (tarkastuskysymys 3) aineistoina ovat puolestaan 
haastattelut ja kirjanpito- ja osakirjanpitoaineisto osana prosessin läpikulkua sekä Vero-
hallinnon antama muu ohjeistus, josta tunnistetaan kontrolleja tai niiden puutteita. 

Tarkastusmenetelminä käytettiin asiakirja-aineiston laadullista ja määrällistä sisällön-
analyysiä (teemoittelu, luokittelu ja tyypittely) sekä kontrollien tunnistamista ja kontrol-
lien testausta. Tarkastuksessa hyödynnettiin myös tekstipohjaista analyysiä. Tähän on 
käytetty ostopalveluja.

Tarkastuksen toteutusaika
Tarkastus alkoi 7.10.2021 ja päättyi 13.1.2023.

Tarkastuksen tekijät
Tarkastuksen tekivät tilintarkastusneuvos Pekka Ihalainen, tarkastuspäällikkö  Sami 
 Kummila, ylitarkastaja Suvi Kärki, ylitarkastaja Mikki Paulamäki, ylitarkastaja Pälvi 
 Polojärvi ja apulaisjohtaja Väinö Viherkoski.
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