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Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia mielipiteitä verotilistä sekä haasteita ja ongel-

mia, joita verotilijärjestelmän käyttöönotossa ilmeni käyttäjille, lähinnä pienyritysten 

näkökulmasta. Mielenkiintoinen tutkimuskysymys oli myös, miten yrittäjä sai infor-

maatiota verotilijärjestelmästä ja selviytyy muutostilanteessa. Ongelmia ja haasteita 

tutkiessa on pyritty selvittämään myös sitä, mistä syystä nämä aiheutuivat. Tutki-

muksessa on myös käsitelty, ovatko kyseiset asiat tiedostettu verohallinnossa ja mil-

laisia muutosehdotuksia tai muutoksia on tähän mennessä tehty verotilijärjestelmään. 

 

Tutkimusaineistona käytettiin sekundaariaineistona yritysjärjestön teettämää kysely-

tutkimusta käyttäjille sekä muita lähteitä, kuten esimerkiksi verkkojulkaisuja sekä 

lehtiartikkeleita ja haastattelua.  Kyselytutkimuksessa oli kysymyksiä, joihin oli val-

miit vastausvaihtoehdot sekä kysymys mahdollisista haasteista ja ongelmista, johon 

saattoi vastata vapaasti. Tutkimuksessa yhdisteltiin sekä laadullisen että määrällisen 

tutkimuksen menetelmiä. 

 

Tutkimus osoittaa, että haasteita ja ongelmia on esiintynyt verotilijärjestelmään liit-

tyen. Haasteet ja ongelmat saattavat olla yksilöllisiä, mutta pääosin ne ovat olleet yh-

denmukaisia liittyen tunnistautumiseen sekä ilmoittamis- ja veronmaksun ajankoh-

tiin. Oman ongelmansa ovat tuoneet veroista vähennettävät hyvitykset, miten niitä 

voi käyttää hyödykseen ja milloin.  

 

Pääosin verotilijärjestelmän käyttäjät pitävät järjestelmää entistä käytäntöä parempa-

na ja byrokratiaa vähentävänä järjestelmänä, kun tietyt ongelmakohdat saadaan selvi-

tettyä. Käyttöönotto tapahtui nopeasti lain vahvistamisen jälkeen tiukalla aikataulul-

la, mikä tutkimuksen mukaan aiheutti eniten ongelmia verotilijärjestelmään siirryttä-

essä. Verotilijärjestelmän käyttäjät eivät saaneet tarpeeksi informaatiota järjestelmäs-

tä ennen siirtymistä, jotta olisivat voineet toimia, kuten järjestelmä edellyttää. Ohjeis-

tus on ollut osin puutteellista, osin sekavaa. Tämä aiheutti ongelmia ja sekaannuksia, 

mikä on aiheuttanut lisätyötä sekä yrittäjille että verohallinnolle. Verotilijärjestel-

mässä ja Katso-tunnistautumisessa esiintyneet ongelmat toivat oman lisänsä ongel-

miin.  

 

Tehdyn tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että verotilijärjestelmä ei ole vielä 

toiminut niin kuin odotettiin, eikä verotilijärjestelmän tavoitteisiin ole vielä kokonai-

suudessaan päästy.   
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ABSTRACT 

 
The objective of this thesis was to find out user’s opinions of the Tax Account system and 

also research challenges and problems, which appeared to using system, mainly perspective 

of small business companies. The interesting research question was how entrepreneurs and 

other small business companies got information from the Tax Account system and how they 

survived in situation of change.  On researching challenges and problems has also tried to 

clarify which caused the problems. In the report has also handled, has the Tax Administra-

tion recognized these problems and what kind of changes or amendments has made concern-

ing the Tax Account system so far.   

 

The research material consists of the inquiry as secondary material which business organiza-

tion had made. The other research sources, which has used, were web publishings, journal 

articles and an interview. There were multiple questions in the inquiry which the answer al-

ternatives had been ready defined and a question of possible challenges and problems in 

which man could answer openly with own words. Thus both quantitative and qualitative me-

thods were combined in the research. 

 

The study shows that there have been challenges and problems in the introduction of the Tax 

Account system. The challenges and problems could be individuals, but mainly they have 

been consistent with the other sources. Most of problems are related to identification to Tax 

Account system and both report and tax payment timings. The own problem in the Tax Ac-

count system are those rebates which man can reduce from taxes; how man can use them and 

when. 

 

Most of users of the Tax Account system think that the new system is better than the old one 

and they also think that the new system reduces bureaucracy as the problems would be 

solved. After verifying the Tax Account Act was the introduction happened fast by tight 

timetable, which caused most of problems moving to the Tax Account system according to 

the study. The users of the Tax Account system don’t get enough information of the system 

before moving that they could act like the system demands. This caused problems and confu-

sion, which again caused more work to companies and also to the Tax Administration. The 

problems in the Katso- identification and technical problems in the Tax Account system 

brought more problems. 

According to the study can it be said that the Tax Account system doesn’t yet operate like 

expected and to the objectives hadn’t been yet gotten. 
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1 JOHDANTO 

 

Yritysmaailmaan liittyy olennaisesti verotus ja verotusasioissa ajankohtainen ja 

kuuma aihe on tällä hetkellä verotili ja sen käyttö. Verotilijärjestelmä on ollut käy-

tössä jo esimerkiksi Ruotsissa vuodesta 1998 ja Tanskassa vuodesta 2009. Itävallassa 

verotili on ollut käytössä jo 1970 luvulta asti. (HE 221/2008.) Suomessa sysäys vero-

tilijärjestelmän käyttöönottoon tapahtui Suomen Yrittäjät ry:n aloitteista. (Verohal-

linto 11.11.2009.) Verotilijärjestelmän arveltiin tuovan hyötyä sekä verottajalle että 

verovelvollisille. Selvityksen verotilistä ja pientyönantajien maksupalvelujärjestel-

mästä teki Mirjami Laitinen jo vuonna 2001 (Laitinen 2001).   Selvitysraportin val-

mistumisesta (2001) hallituksen esitykseen (2008) kesti ajallisesti 7 vuotta. Verotili-

laki astui voimaan elokuussa 2009 ja sitä sovellettiin oma-aloitteisten verojen ilmoit-

tamiseen ja maksamiseen 1.1.2010 alkaen. Varsinainen käyttöönotto tapahtui periaat-

teessa siis vuoden 2010 alusta. Julkisuudessa keskustelu verotilistä tuntui näkyvän 

vasta vuodesta 2008 hallituksen esityksen jälkeen. Verotilijärjestelmän käyttämisestä 

tuntui olevan hyvin vähän asiatietoa; miten sitten pitäisi toimia, kun järjestelmään 

siirrytään ja sen jälkeen. Keskustelu verotilijärjestelmästä kiihtyi vuoden 2009 aikana 

mielipiteineen, mutta lakipäätös tehtiin vasta elokuussa 2009. Niinpä yritysten ja oh-

jelmistotoimittajien olikin varauduttava jo ennalta siihen, että hallituksen esittämä 

lakiehdotus menisi läpi. Varmuutta ei tilanteesta ollut. Kun lakipäätös elokuussa 

2009 astui voimaan, oli yrityksillä ja verohallinnolla vajaa puolivuotta aikaa laittaa 

kuntoon järjestelmänsä ja informoida sekä kouluttaa henkilökuntaa.  

Eri projekteissa tulee eteen erilaisia haasteita ja ongelmia. Liian nopea aikataulu 

edistää haasteiden syntyä. Eteen tulee tilanteita, joihin ei ole osattu varautua. Veroti-

lijärjestelmän käyttöönoton yhteydessä on myös sekä käyttäjien että verohallinnon 

edustajien mielestä käynyt juuri näin. Verotilijärjestelmän käyttöönotto ajoitettiin 

liian kireällä aikataululla ja siitä syntyi erilaisia haasteita ja ongelmia. Tutkimalla 

ongelmakohtia ja syitä, miksi näin on käynyt, voidaan parantaa jo olemassa olevaa 

järjestelmää ja edesauttaa mahdollista verotilijärjestelmän ”laajennusprojektia”. 
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1.1 Opinnäytetyön tausta 

 

Uudesta verotilistä kuullessani, mietin, kuinka vähän olin kuullut verotilin tulosta ja 

mitä käytännön vaikutuksia se toisi yrityksille. Julkisuudessa oli asiasta mielestäni 

kovin vähän tietoa ja uutisia aiheesta. Mielenkiintoni heräsi, ja näin sain aiheen 

opinnäytetyöhöni. 

 Valitettavasti ns. infotilaisuuksia ei enää tässä vaiheessa järjestetty, kun aloitin opin-

näytetyötäni. Olisi ollut mielenkiintoista saada olla paikalla kuulemassa, mitä tietoa 

verotilistä ja sen tuomasta muutoksesta annettiin. 

 Opinnäytetyöni perustuu tietoihin, joita olen saanut kerättyä verotilin käyttäjiltä sekä 

verohallinnolta eri lähteiden avulla. Ajatuksena on, että selvittämällä ja tutkimalla, 

voidaan keksiä uusia tapoja parantaa jo olemassa olevaa tapaa. Tästä opinnäytetyös-

täni käytän synonyyminä myös nimitystä tutkielma. Toivon mukaan myös tämä tut-

kielma herättää ajatuksia ja auttaa mahdollisesti näkemään mahdollisuuksia parantaa 

järjestelmää. Tarvitaan mielipiteitä niiltä, jotka verotilijärjestelmää käyttävät, jotta 

voidaan parantaa järjestelmää käyttäjäystävällisemmäksi. Tämä ajatus oli pohjana 

opinnäytetyölleni. 

1.2 Tutkimusmenetelmät ja tutkimusmetodit 

 

Tutkimusmenetelmänä on kvalitatiivinen eli laadullinen, empiirinen tutkimus. Laa-

dullisella tutkimuksella on mahdollisuus saada moniulotteisempaa tietoa verotilijär-

jestelmän käyttäjiltä kuin kvantitatiivisella. Kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä 

saadaan vastauksia kysymyksiin: mitä, miksi ja kuinka (Taloustutkimus, Kvalitatii-

vinen tutkimus.) Tutkielmassani käytin laadulliselle tutkimusmenetelmälle ominaista 

tutkimusmetodia, haastattelua sekä toimintatutkimukselle luonteenomaista osallistu-

vaa havainnointia. Haastattelu tuli sisältämään ennalta määrättyjä kysymyksiä, mutta 

mahdollisuuksien mukaan, pyrin luomaan haastateltavalle tilaa avoimelle keskuste-

lulle. Tämän tarkoituksena oli saada haastateltavalta informaatiota, jota itse en ehkä 

ole osannut ottaa huomioon, valmiita kysymyksiä laatiessani. Avoin keskustelu luo 
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myös haastateltavalle luontevampaa ilmapiiriä ja hänen on helpompi esittää omia 

mielipiteitään sekä antaa lisäinformaatiota. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006a.)  

 

Aihe oli itsellenikin uusi, joten halusin tehdä ns. esihaastattelun verohallinnon edus-

tajalle, saadakseni informaatiota verotilijärjestelmästä ja sen käyttöönotosta.  Tarkoi-

tuksena ensimmäisellä haastattelulla oli saada lisäinformaatiota verotilijärjestelmästä, 

voidakseni vahvistaa lukemaani ja kuulemaani verotilijärjestelmästä sekä saadakseni 

käsitystä sen toiminnasta. Lisäksi arvelin haastattelun avulla saavani tietoja, joita mi-

nun mahdollisesti kannattaisi ottaa huomioon laatiessani myöhemmin kyselyloma-

ketta yrittäjille.  

 

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää myös, kohtaavatko verovelvollisten mielipiteet 

verottajan mielipiteet, ja olivatko mielipiteet samansuuntaisia, jos ajatellaan verotili-

järjestelmän käyttöönoton haasteellisuutta. Tätä oli tarkoitus selvittää toisella haastat-

telulla, kun olisin saanut vastauksia kyselyyn verovelvollisilta. 

Ajatuksena oli lähtökohtaisesti haastatella verohallinnon edustajaa, jolla olisi ajan-

tasaista tietoa siitä, minkälaista palautetta verohallinto on saanut verovelvollisilta uu-

desta verotilijärjestelmästä.  

 

Laadulliseen tutkimukseen on mielestäni hyvä liittää myös määrällisiä tutkimusme-

netelmiä, jotta saadaan tutkittua ilmiöiden/tapausten laajuutta ja kerranneisuutta. 

Tässä kyseisessä tutkimuksessa tuo tarkoittaa sitä, miten paljon jokin tietty 

asia/ongelma on esiintynyt analysoitavassa kyselytutkimuksen aineistossa, tätä tut-

kimusta on vaikea suorittaa ilman määrällisiä menetelmiä. Pertti Tötön mukaan laa-

dullinen tutkimus ei pysty vastaamaan kysymyksiin miksi; syy-seuraus-suhteen to-

dentamiseen tarvitaan aina tietoa ilmiöiden korrelaatioista ja sitä ei voi todeta ilman 

määrällistä tutkimusta (Sommers 2000).  Kvantitatiivinen tutkimus suoritetaan kyse-

lylomakkeella, josta voi tehdä määrään perustuvia tutkimuksia ja otantoja. Kvantita-

tiiviselle tutkimukselle ominaista on muuttujien järjestäminen taulukkomuotoon ja 

aineiston saattaminen tilastollisesti käsiteltävään muotoon (Hirsjärvi ym. 2009, 140).  

 

Kyselytutkimuksella on mahdollisuus saada laajaa aineistoa tehokkaasti sekä aikaa, 

vaivan näköä (Hirsjärvi ym. 2009, 195) että kustannuksia säästäen. Toisaalta kysely-
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tutkimus saattaa kuitenkin olla aikaa vievää, sillä lomakkeen laadinta ja vastausten 

analysointi ottaa oman aikansa. Kyselytutkimus on periaatteessa kvantitatiivinen eli 

määrällinen tutkimusmetodi, jolla voidaan mitata ilmiöiden laajuutta ja määrää, mut-

ta tutkimuksen tarkoituksenmukaisuuden kannalta kyselytutkimus sisältäisi vapaita 

vastauksia varten tilaa, jotta vastaajilta saadaan tutkimuksen kannalta olennaista ja 

tärkeää tietoa. Tutkimukseen vastaajat voivat ilmaista itseään omin sanoin, vastauk-

sista voi päätellä vastaajien tunteiden voimakkuutta tiettyjä asioita kohtaan ja vastaa-

jat ilmaisevat avoimiin kysymyksiin vastatessaan ne asiat, mitkä ovat heidän mieles-

tään tärkeitä (Hirsjärvi ym. 2009, 201).  Nämä ns. vapaat vastausmahdollisuudet ovat 

laadullisia.  Näin ollen ajatuksenani oli yhdistää tutkielmaani sekä kvalitatiivista että 

kvantitatiivista tutkimusotetta. Tämä siitä syystä, sillä mielestäni kyseinen tutkimus 

vaatii sekä määrällistä että laadullista näkökulmaa, ja triangulaation käyttö tutkimuk-

sessa toisi tutkimukseen haluamaani moninaisuutta (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2006c; Taanila 2011). 

 

Empiiristä eli kokemusperäistä tutkimusmenetelmää on käytetty opinnäytetyössä 

käyttämällä havainnointia tutkimusmetodina. Havainnointia olen suorittanut työpai-

kalla (tilitoimistossa) keskustelemalla ja kuuntelemalla pääosin asiakkaiden mielipi-

teitä, mutta olen myös saanut samoista asioista vahvistusta työkavereilta. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006b.) 

 

Tutkielman edessä tutkimusmenetelmäni pysyi samana; laadullisena, empiirisenä 

tutkimuksena, mutta tutkielman tutkimusmetodien käytössä ja itse tutkimuksen suo-

rittajissa tapahtui muutoksia. Tästä olen kertonut kappaleessa tutkielman kulku. 

1.3 Tutkielman kulku 

 

Verotilijärjestelmän tutkimisen aloitin tutkimalla tietoja Internetistä sekä taloushal-

linnon alan julkaisuja lukemalla. Työpaikan vaihdon myötä, tilitoimistossa, tuli vero-

tilin käyttö konkreettisesti tutuksi. Tilitoimistossa virittelin keskustelua työkaverei-

den kanssa verotilistä saadakseni yleistä informaatiota aiheesta. Asiakkailta tuli kyse-

lyjä verotilistä, mikä synnytti keskusteluja aiheesta asiakkaiden kanssa. 
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Soittaessani verotoimistoon haastatteluaikaa, minut yhdistettiin ensin verotilipalvelun 

palvelunumeroon. Verotilipalvelussa vastannut henkilö oli positiivisesti yllättynyt 

asiastani, kun kerroin tekeväni opinnäytetyötäni verotilistä. Hänen kanssaan puhelin-

keskustelu venyikin yllättävän pitkäksi ja sain häneltä vinkkejä siitä, mistä voisin 

hakea tietoa (Verotili – palvelupuhelin 2010). Pitkän puhelinkeskustelun lopuksi, 

minut yhdistettiin eri vaiheiden jälkeen Porin verotoimistoon verosihteeri Erolalle. 

Sovin hänen kanssaan haastattelusta.  

 

Haastattelua varten olin tehnyt valmiita kysymyksiä lukemani perusteella niistä asi-

oista, mitkä minua askarruttivat tai olivat epäselviä. Haastateltava oli positiivinen ja 

avulias, hän vastasi minun esittämiini kysymyksiini ja kun ne loppuivat, hänellä oli 

vielä runsaasti informaatiota annettavana niistä asioista, joita tutkimalla saisin pa-

remman käsityksen verotilijärjestelmästä ja mahdollisista ongelmista. Esimerkiksi 

vero.fi – sivustolta hän opasti käyttämään siellä ollutta demoversiota (Verotili-

palvelu demo 2009). ja hän mainitsi myös Varsinais-Suomen Yrittäjien tekemän tut-

kimuksen ja kehotti ottamaan heihin yhteyttä saadakseni lisäinformaatiota tuosta tut-

kimuksesta. Tosin tuosta Varsinais-Suomen Yrittäjien tekemästä tutkimuksesta olin 

jo ehtinyt lukea Internetissä (Varsinais-Suomen Yrittäjät 2010a)., mutta verosihteerin 

kehotuksesta rohkaistuin ottamaan heihin yhteyttä. Sain Erolalta luvan ottaa yhteyttä, 

jos vielä myöhemmin haluaisin lisäinformaatiota tai apua tutkielmassani. Pidin haas-

tattelua erittäin antoisana tutkielmaani varten. 

 

Tarkoituksenani oli siis, aloittaessani opinnäytetyötäni, suorittaa kyselytutkimus ve-

rotilin käyttöönoton sisäänajovaiheesta yrityksille Satakunnan alueella. Lähtiessäni 

keräämään tietoa verotilistä, huomasin Varsinais-Suomen Yrittäjien sivuilta heidän 

tehneen vastaavanlaisen tutkimuksen jo hieman aiemmin (Varsinais-Suomen Yrittä-

jät 2010a). Myös verohallinnon sihteerin kanssa keskusteltuani sain tietooni tuosta 

tehdystä tutkimuksesta. Niinpä otinkin puhelimitse yhteyttä Varsinais-Suomen Yrit-

täjiin. Sieltä asian otti hoitaakseen yhteyspäällikkö Hämäläinen, joka asian kuultuaan 

lupasi tiedustella, josko saisin heidän tutkimuksensa vastauksineen käyttööni opin-

näytetyötä varten. Piakkoin hän ilmoittelikin jo, että asia onnistuu. Sain aineiston 

sähköpostitse (Liite 1.) 
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Asiaa mietittyäni, järkevin toimintatapa oli se, että näin pian edellisen tutkimuksen 

jälkeen on tarpeetonta ja hyödytöntä tehdä vastaavaa tutkimusta uudelleen, varsinkin, 

kun heidän teettämänsä tutkimus oli suunnattu 400 yritykselle, minun suunnittelema-

ni 200:n sijaan ja mikä tärkeintä, tutkimus painottui juuri niihin asioihin, joihin myös 

itse olin suunnitellut kyselytutkimuksen kohdistuvan. Kyselytutkimuksessa oli myös 

osio vapaita vastauksia varten, joka antaa vastaajille mahdollisuuden ilmaista itseään 

vapaasti ja antaa samalla tärkeätä tietoa tutkimukselle. 

 

 Tutkin ja analysoin heidän tekemänsä tutkimuksen ja seurasin tiedotusvälineitä sekä 

uutisia verotilistä ja sen käyttöönotosta. Internetissä oli runsaasti tietoa verotilijärjes-

telmästä eri sivustoilla sekä keskustelupalstoilla. Aihe oli selvästi ihmisiä puhuttava. 

Halusin seurata verotilijärjestelmän käyttöönoton kulkua, ja opinnäytetyön valmis-

tuminen venyi. Uusia opinnäytetöitä ja tutkimuksia julkaistiin verotilijärjestelmästä. 

Näistä sain lisää näkökulmia aiheeseen, ja vahvistusta omalle tutkimukselleni. Jul-

kaistut opinnäytetyöt ovat aihepiiriltään samankaltaisia; verotilijärjestelmää, sen 

muutoksia ja käyttöönottoon liittyviä. Jopa ongelmia ja haasteellisuutta on joissakin 

käsitelty, mutta ei varsinaisesti verovelvollisen ja mikroyritysten näkökulmasta, ku-

ten oma tarkoitukseni on. Näissä tarkastelun kohteena ovat lähinnä olleet tilitoimistot 

sekä yhdessä (Saviniemi 2010) myös tilitoimistotyöntekijöiden lisäksi verohallinnon 

työntekijät. 

 

Tutkielmani loppuvaiheessa julkaistiin eräs opinnäytetyö, (Saviniemi 2010), mikä 

toikin vastauksia omaan tutkielmaani. Saviniemen tekemä opinnäytetyö antoi hyvää 

informaatiota kysymykseen verohallinnon henkilöstön osalta. Tästä syystä jätin har-

kitsemani toisen haastattelun tekemättä, Saviniemen tutkimus antoi vastauksia minua 

askarruttaviin kysymyksiin. 
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1.4  Opinnäytetyön tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkielman tarkoitus oli tutkia sitä, toiko verotili haasteita tai ongelmia verovelvolli-

sille, ja jos näin kävi, mitä haasteita tai ongelmia verotilin käyttöönotto ja käyttö toi.  

Tutkielmassa tutkittiin myös, mitä vaikutuksia/muutoksia verotilillä on ollut käytän-

töön, miten verotilin käyttöönotto miellettiin verovelvollisten mielestä ja vastasiko 

verovelvollisten mielipide verottajan mielipidettä asiasta.  

 

Mieltä askarruttavia tutkimuskysymyksiä muodostui: 

 

 Mitä mielipiteitä uusi verotilijärjestelmä on tuonut julkisuuteen? 

 Oliko verotilin käyttöönotto haasteellista verovelvollisille, jos oli, miksi se 

miellettiin haasteellisena?  

 Oliko haasteena ainoastaan muutos ja uuden oppiminen? Jos haasteellisuus 

johtui ongelmista, mitä ongelmia uusi verotilijärjestelmä toi tullessaan? Oliko 

informaatio riittävää?  

 Onko verohallinnon työntekijöillä sama käsitys käyttöönoton haasteellisuu-

desta ja informaation riittävyydestä/riittämättömyydestä? Ovatko verohallin-

non tiedossa ne asiat, mitkä mielletään haasteellisiksi, onko verohallinto teh-

nyt jo samat havainnot?  

 Onko verotili tai verotililaki saanut muutosehdotuksia tai muutoksia, jos 

muutoksia on tehty, mitä muutoksia? 

 Ovatko ongelmat ratkenneet ja haasteet selvitetty? 

 

Jo tutkielman alkuvaiheessa kävi selväksi, että verovelvolliset mielsivät verotilijär-

jestelmän ohjeistuksen sekavaksi ja puutteelliseksi. Tästä syystä halusin tutkia myös 

ohjeistusta ja käydä läpi ohjeistuksen vaiheita myös tässä tutkielmassa. Jos haasteet 

ja ongelmat ovat muodostuneet suurelta osin ohjeistuksen sekavuuden ja puutteelli-

suuden myötä, on siihen asiaan kiinnitettävä huomiota. Toivon, että osiosta ”Veroti-

lin käyttö” on hyötyä verotilin käyttäjille. Verotilin käyttöä on esitelty ns. peruskäy-

tön mukaan, lähinnä kaventaakseni tutkimusaluetta. 
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Tutkielman tarkoituksena oli osittain selvittää myös, oliko muutostilanteessa osattu 

ottaa huomioon oikeassa määrin tarvittava informaation tarve. Tutkielmasta tuleva 

hyöty on miellettävissä myös muissa vastaavissa muutostilanteissa, miten informaa-

tiota tässä tilanteessa oli jaettu ja olisiko tarvetta lisätä informaatiota. Verotilijärjes-

telmä on vasta alkuvaiheessaan, lisää jatkoa on tulossa laajennuksen myötä. Tässä 

vaiheessa on hyvä ja aiheellista selvittää, olisiko tarpeen tehdä muutoksia ja minkä-

laisia muutoksia olisi tehtävä. Kun perusta saadaan toimivaksi, on sitä mahdollisuus 

muokata helposti enemmän, kuten esimerkiksi laajentaa eri verolajeihin ja verovel-

vollisiin. Toivon tutkimukseni tuovan hyödyllistä tietoa siitä, minkälaisissa tilanteis-

sa informaatiota olisi lisättävä; kohdistuvatko puutteet tiedoissa itse asiaan vai esi-

merkiksi tietotekniikkaan liittyviin tietoihin?  

 

Tietotekniikka tulee väistämättä lisääntymään yhteiskunnassa. Sähköinen aikakausi 

on alkanut. Tuo muutos vie meitä väistämättä käyttämään tietokoneita yhä enemmän. 

Julkisuudessa esiintyneiden uutisten mukaan, valtion sekä suurempien yritysten ta-

paan, myös pienemmät yritykset siirtyvät käyttämään yhä enemmän e-laskuja. Mui-

den on seurattava perässä, sillä se voi olla esimerkiksi tarjouskilpailutilanteessa se 

tekijä, mikä ratkaisee toimittajan. Olemmeko valmistautuneet siihen? Osaammeko 

toimia ”netissä”? 

 

Mielipiteitä julkituomalla luodaan muutosta parempaan. Uskon, että myös tehdyillä 

tutkimuksilla, esimerkiksi Varsinais-Suomen Yrittäjien (Liite 1), kuten myös kan-

nanotoilla, esimerkiksi Raimo Vistbackan (Vistbacka 2010), voidaan saada muutok-

sia aikaan. Verohallinto on jo tehnyt muutoksia saatujen palautteiden ansiosta. Vero-

hallinto on esimerkiksi kertonut 12.3.2010 tiedotteessa, että verotilin viivästyskorko 

on mahdollista poistaa tilanteissa, joissa negatiivisen arvonlisäveron kuittaaminen 

työnantajasuorituksia ja muita verotiliveroja vastaan ei ole onnistunut odotetulla ta-

valla (Taloushallintoliitto 2010a; Verohallinto, Uutinen 12.3.2010). Kriittisyys ja 

mielipiteiden esittäminen ei välttämättä ole muutosvastaisuutta, vaan halua saada 

toimivampi ja parempi järjestelmä asioiden hoitamiseen. 
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1.5 Tutkielman aiherajaus 

 

Verotilijärjestelmä on laaja kokonaisuus. On aivan järkevää ja asianmukaista, että 

järjestelmää tarkastellaan eri näkökulmista sen laajuuden vuoksi. Tästä syystä myös 

tutkimuksien aiherajauksien pitää olla tarkasti kohdennettuja.  

 

Tässä tutkielmassa en keskity sen tarkemmin verotililakiin, sen säännöksiin tai muu-

toksiin, kuin tuomalla julki ne seikat, jotka ovat tässä opinnäytetyössä olennaisia, 

jotta lukijalle muodostuu jonkinlainen pohja opinnäytetyössä käsiteltyihin asioihin. 

Verotilistä ja sen tuomista muutoksista on esimerkiksi Pasi Tuija (Pasi 2009) tehnyt 

selvityksen omassa opinnäytetyössään.  

 

Tämän tutkielman aiheena on verotilijärjestelmän haasteellisuus ja ongelmat, joihin 

pyrin kohdistamaan tutkimuksen. Joitakin tutkimukseen liittyviä, mielestäni olennai-

sia tietoja on selvitetty tarkemmin; verotilijärjestelmän vaikutuksia ja muutoksia sekä 

verotilin käyttöön liittyviä asioita ja ohjeistusta, koska nämä olivat niitä asioita, jotka 

todennäköisimmin aiheuttivat haasteita ja ongelmia.  

 

Tutkielmaa aloittaessani verotilistä ei ollut vielä montaa opinnäytetyötä ja tutkimusta 

tehty. Tutkielmani loppuvaiheessa näitä oli jo julkaistu useampi, kuitenkin ne tutki-

vat eri näkökulmasta verotiliä. Monessa oli tutkimuksen kohteena tilitoimistot ja tili-

toimistojen asiakkaat. Opinnäytetyötäni tehdessäni julkaistiin toinen opinnäytetyö, 

Tanja Saviniemen, mikä oli kohdistettu sekä tilitoimistojen että verohallinnon työn-

tekijöille (Saviniemi 2010). Tuo opinnäytetyö oli erittäin hyvä tietolähde tehdessäni 

omaa tutkielmaani. Olihan tarkoituksenani tutkia myös verohallinnon mielipiteitä 

verotilistä ja verrata, kohtaavatko verovelvollisten ja verohallinnon mielipiteet vero-

tilin käyttöönotosta ja haasteellisuudesta. 

 

Omassa työssäni keskitän tutkimuksen yrityksiin, jotka käyttävät verotiliä itse ja 

kohdennan aluetta mikroyrityksiin. Täsmensin tutkielmaani mikroyrityksiin, sillä 

mielestäni haasteellisuus korostuu näissä yrityksissä. Usein mikroyrityksissä yhden 

työntekijän osalle muodostuu useampi yrityksen tehtävä, joissakin tapauksissa se on 

yrittäjä itse. Näin ollen yhden työntekijän tai yrittäjän itsensä osaamisalueen pitää 
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olla suurempi, tietämystason pitäisi kasvaa suureksi. Sähköiseen ilmoittamiseen ja 

katso-tunnisteisiin halusin tutkielmassani syventyä hetkeksi siitä syystä, että jo tut-

kielmani alkuvaiheessa, huomasin sen saaneen runsaasti huomiota ja palautetta vero-

velvollisten osalta.  

 

Tutkielman laajuutta määritellessäni, jätin myös veronsaajat tämän ulkopuolelle. Eli 

tutkielmassani en myöskään keskity veronsaajiin, vaikka muutokset koskevat myös 

heitä. Veronsaajien tilityksen 28. päivää pidettiin uuden verotilijärjestelmän aikatau-

lutuksen pohjana. Heille suurin muutos tuli takuutilityksen muodossa (Pasi 2009; HE 

221/2008, 2.4; Verontilityslaki 532/1998, 5a§). 

1.6 Työhypoteesi 

 

Selittävissä ja vertailevissa tutkimuksissa käytetään hypoteeseja. Työhypoteesiksi 

nimitetään sellaista hypoteesia, joka esittää tutkijan odotuksia tuloksista. (Hirsjärvi 

ym. 2009, 158–159.) Omaksi työhypoteesikseni kehittyi omien mietelmieni johdosta 

seuraava olettamus: verotilijärjestelmään liittyvien asioiden hallinta ja – osaamisalu-

eesta muodostuu mahdollisesti niin suuri, että sen hallitseminen tulee erittäin vaike-

aksi yrittäjille ilman tilitoimistojen apua.  

 

Uskon, että tieto eri muutoksista, myös verotilistä, saavuttaa paremmin isot yritykset 

ja esimerkiksi tilitoimistojen asiakkaat. Näissä yrityksissä tietotaito keskittyy tiettyi-

hin henkilöihin, jotka päivittävät tietojaan ja pitävät tietyn osa-alueen tietotaidon ajan 

tasalla. Heillä on enemmän aikaa osallistua koulutustapahtumiin kuin esimerkiksi 

yksityisyrittäjällä, joka on työssään kiinni suurimman osan aikaa. Tilitoimistoilla on 

kunnia-asia pitää työntekijöiden tietotaito ajan tasalla, ja heidän kauttaan asiakasyri-

tykset saavat ja voivat hyödyntää tietotaitoa. Tästä syystä tilitoimistojen asiantunte-

vuutta todennäköisesti pidetään hyvänä ja luotettavana. 

 

Myös verohallinto sekä muut vastaavat instanssit suhtautuvat eri tavoin eri yrityksiin. 

Verotilistä on järjestetty kutsutilaisuuksia Erolan mukaan (henkilökohtainen tiedon-

anto 25.3.2010). Nämä on kuitenkin kohdistettu harvalle joukolle. Erolan mukaan 
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halukkaita erilaisiin verotilin info-tilaisuuksiin olisi ollut enemmän kuin mitä on voi-

tu ottaa vastaan (henkilökohtainen tiedonanto 25.3.2010). Tieto info-tilaisuuksista on 

ollut julkisuudessa vähäistä, tietoa on kohdistettu tiettyihin vastaanottajiin ja ilmoit-

telu on ollut vähäistä ns. paikallislehdissä. Näin osa tiedon tarvitsijoista jää ehkä 

huomioimatta ja syrjään, jolloin oma-aloitteisuus ja aktiivisuus mikroyrityksissä ko-

rostuvat. Pitäisikö tiedottamista lisätä, jotta se saavuttaisi yhä enemmän tiedon tarvit-

sijoita vai pitäisikö viestiä oma-aloitteisuuden lisäämisestä, rajanveto on varmasti 

tiedottajille vaikeaa.  

Oletan, että isoin syy verotilin haasteellisuudesta johtuu informaatiopulasta ja ohjeis-

tuksen monimutkaisuudesta. Halusinkin siitä syytä tutkia, miten informaatiota on ja-

ettu ja kuinka ajoissa, onko yrittäjillä ollut aikaa valmistua tulevaan verotiliin. Sa-

moin se, millainen ohjeistus on verotilijärjestelmän käyttöön liittyen, oli mielenkiin-

toni kohde. 

 

Jonkin verran julkisuudessa on ollut keskustelua myös siitä, että myöskään asiantun-

tijoilta ei välttämättä saa suoraa vastausta kysymykseen ja he tuntevat myös epävar-

muutta tietojensa oikeellisuudesta. Tästä syystä halusinkin tutkia, pitääkö olettamuk-

seni paikkansa, että myöskään tilitoimistojen ja verohallinnon työntekijöitä ei ole 

tarpeeksi informoitu/koulutettu ennen verotilijärjestelmään siirtymistä. Tämä oletta-

mus sai vahvistusta Saviniemen tekemästä tutkimuksesta (Saviniemi 2010).. 

 

 Eri verotilin käytön vaiheita tutkiessani ja niistä kirjoittaessani, toivon tuovani hyö-

dyllistä käytännön tietoutta verotiliä käyttäville. En pureudu verotilijärjestelmän 

käyttöohjeissa yksityiskohtiin ja erikoistapauksiin, vaan tarkoituksena on käydä läpi 

vaiheittain ns. peruskäytäntöä. 
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2 VEROTILI  

 

2.1 Lain voimaantulo 

 

Verotilijärjestelmä on ollut käytössä joissakin maissa, esimerkiksi Ruotsissa vuodes-

ta 1998 ja Tanskassa 2009 alkaen. Suomessa verotilijärjestelmästä tehtiin ensimmäi-

nen selvitys jo vuonna 2001 valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön 

yhteistyönä. (Laitinen 2001.) 

 

Hallitus antoi esityksen verotililaista 19.12.2008 (HE 221/2008). Laki vahvistettiin 

7.8.2009 ja voimaan laki tuli 14.8.2009 (Verotililaki 604/2009). 

 

Lakia kuitenkin sovellettiin vasta 1.1.2010 ja sen jälkeen päättyviin kohdekausiin 

liittyviin ilmoitettaviin, maksettaviin ja palautettaviin veroihin (Verotililaki 

604/2009, 5 §). 

 

Laki on saanut jonkin verran muutoksia, ja käytännön kokemukset voivat vielä muu-

toshalukkuutta lisätä (Kyllönen 2010). Esimerkiksi verotililain 8 §:ään lisättiin uusi 3 

momentti, mikä sisältää verohallinnolta myönnytyksen siirtää kausiveroilmoituksen 

ilmoittamismääräpäivää tilanteessa, jossa edellisen kuun viimeisen päivän ja kohde-

kuukauden 7 päivän välille ei jäisi 4 arkipäivää. Tällöin muulla kuin sähköisesti il-

moittavat verovelvolliset voisivat saada ilmoittamiseen jatkoaikaa niin, että tuo 4 ar-

kipäivää on aikaa ilmoitteluun (Verotililaki 604/2009, 8 § 3 mom).  

 

Samoin mahdollisuus poistaa viivästyskorko tietyissä tilanteissa, jolloin negatiivisen 

arvonlisänveron kuittaus muista veroista ei ole onnistunut odotetulla tavalla. Vero-

hallinto edellyttää kuitenkin oma-aloitteisuutta, jotta viivästysseuraamuksilta välttyi-

si. Asiasta kerroin jo aiemmassa kappaleessa ”opinnäytetyön tavoitteet ja tutkimus-

kysymykset” (Taloushallintoliitto 2010a; Verohallinto, Uutinen 12.3.2010).  
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Viivästyskorkoon, hyvityskorkoon ja kausiveroilmoituksen ilmoittamiseen sekä voi-

maantuloon liittyviä muutoksia on myös tehty verotililakiin. Muutokset koskevat Ve-

rotililain pykäliä 31§, 32§, 7§ ja 51§.  (Valtiovarainministeriö, Säädösmuutosrekiste-

ri.) 

2.2 Lain kohteena olevat verovelvolliset 

 

Verotililaki on kohdistettu kaikille niille, jotka ilmoittavat ja maksavat verotilimenet-

telyyn kuuluvia oma-aloitteisia veroja;  

 

 arvonlisäveroa 

 työnantajasuorituksia eli lähdeveroa ja ennakonpidätyksiä palkoista, eläkkeis-

tä ja sosiaaliturvamaksut 

 ennakonpidätyksiä koroista ja osuuksista  

 ennakonpidätyksiä osingoista osakeyhtiöistä, osuuskunnista sekä yhteisöiltä 

ja puunmyyntituloista 

 lähdeverot osingoista, koroista, rojalteista ja puun myyntituloista (rajoitetusti 

verovelvolliset) 

 lähdeveroa korkotuloista (yleisesti verovelvolliset) 

 arpajaisverot 

 vakuutusmaksuverot (Verohallinnon www-sivut). 

 

Käytännössä tämä koskee kaikkia yrityksiä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia, alku-

tuottajia sekä myös kotitaloustyönantajia (Alhola, 2009).  

 

Varainsiirtoveroa, tuloveroa ennakoineen ja ennakontäydennysmaksua ei verotilijär-

jestelmä koske. Myöskään kiinteistö-, perintö- tai lahjavero sekä metsänhoitomaksu 

eivät tässä vaiheessa kuulu verotilijärjestelmään. (Verohallinnon julkaisu 38.09.1 

2009.)  

 

Verotilijärjestelmään suunniteltiin siirtyvän kolmivaiheisesti. Järjestelmän toisessa 

siirtymisvaiheessa mukaan verotilijärjestelmään pitäisi liittää tuloverot, kiinteistöve-
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rot sekä perintö- ja lahjaverot Tulevaisuudessa siis myös henkilöverotukseen voidaan 

soveltaa verotilijärjestelmää. Verotilijärjestelmän toisen vaiheen valmistelu on pitä-

nyt alkaa syksyllä 2010 ja aikaisintaan 2012 lakiesityksen mukaan tämä olisi vasta 

toteutettavissa. Kolmosvaiheessa mukaan verotilijärjestelmään liitettäisiin perintä. 

Tämä vaihe voitaisiin alustavien suunnitelmien mukaan toteuttaa pari vuotta toisen 

vaiheen aloittamisen jälkeen. (HE 221/2008, 2.1.) Verotilijärjestelmän tämän hetki-

sestä etenemisestä ei ole tarkempaa tietoa tällä hetkellä.  

2.3 Verotilin tavoitteet ja käyttötarkoitus 

 

Lain tavoitteiden toteutuminen toisi verovelvollisille sekä verottajalle hyötyä monin 

eri tavoin. Tästä on tehnyt selvityksen Mirjami Laitinen (Laitinen 2001). 

 

Tavoitteiden toteutuessa verovelvollisten on helpompi saada kokonaiskuva veron-

maksutilanteestaan, ilmoittelu ja selvittelyistä johtuva työ vähenisi, useista maksuista 

syntyvät kustannukset vähenisivät, eri verolajien välillä voidaan suorittaa kuittaamis-

ta toisistaan, erillisiä palautushakemuksia ei enää tarvittaisi, verojen palautukset no-

peutuisivat ja ennen eräpäivää maksetuille maksuille voisi saada hyvityskorkoa (Lai-

tinen 2001, HE 221/2008).  

 

Vastaavasti verohallinnon työ monin osin vähentyisi, aikaa jäisi enemmän muuhun 

valvontaan ja asiakaspalveluun. Edestakaisen rahaliikenteen väheneminen vähentäisi 

myös työtä. Verohallinto saisi parempaa kokonaiskuvaa verovelvollisten tilanteesta. 

Tietojen ja maksutapahtumien välitystietojen vähentyessä myös tiedonsiirtokustan-

nukset pienenisivät. (Laitinen 2001, HE 221/2008.)  

 

Verotilijärjestelmän tavoitteina on pääasiassa byrokratian vähentäminen ja ilmoitte-

lujen sekä maksamisten helpottaminen, mikä osaltaan auttaa verojen oikea-aikaista 

ilmoittelua, maksamista ja perimistä. Yrityksille se merkitsisi ilmoittelun vähenemis-

tä, eräpäivien yhtenäistämistä ja näin helpottaa maksamista. Pienille yrityksille on 

pidennetyt ilmoitus- ja maksukaudet. Näillä toimilla pyritään vähentämään edesta-

kaista rahaliikennettä, mikä turhaan kuormittaa sekä yrityksien resursseja että vero-
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hallintoa. Jotta edestakainen rahaliikenne saatiin vähenemään, se edellytti samalla 

verojen oikaisemisen olevan joustavampaa sekä palautettavien maksujen joustavam-

paa käyttöä tuleviin maksuihin, sen sijaan, että niitä palautetaan rahana. (Laitinen 

2001.) Kustannustehokkuus on avainsana niin julkisella kuin yksityiselläkin sektoril-

la. 

 

Verotili parantaa verohallinnon palvelua verkkopalveluna ja samalla verohallinnon 

palvelu paranee. Verovelvollinen saa verotilipalvelussa itse tietoa verotiliotteestaan 

sen hetkisestä ajantasaista tietoa; mm. ilmoituksista, maksuista, saldotilanteesta. Ve-

rovelvollinen voi määritellä verotililleen palautusrajan, jolloin tämäkin vähentää tur-

haa edestakaisuutta rahaliikenteessä.  Samalla järjestelmä automatisoituu entistä 

enemmän, asiakaspalvelun tarve rutiiniasioissa verohallintoon vähenee ja aikaa jää 

enemmän nk. erityistapauksille ja kohdistaa palvelua neuvontatehtäviin. Toiminta 

tehostuu ja nopeutuu järjestelmän helpottuessa ja automatisoituessa. (Laitinen 2001.) 

 

Tavoitteena on, että kaikki verolajit ovat jossain vaiheessa verotilillä, mutta aikatau-

lua ei ollut vielä päätetty, uutisoitiin vuonna 2009 Verohallinnosta (Verohallinto, Uu-

tinen 3.6.2009). Tälläkään hetkellä 2011 aikataulusta ei ole vielä julkaistu tarkempaa 

tietoa. 

2.4 Verotilin vaikutukset ja muutokset 

2.4.1 Muutokset aiempaan käytäntöön 

 

Verotilin käyttöönoton jälkeen oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen, maksaminen, 

palauttaminen sekä sanktiot ilmoitusten ja maksujen hoitamattomuudesta muuttuivat 

(Koponen 2010, 24–27). Näistä on tehty tarkemmin selvitystä myöhemmin. 

 

Lyhykäisyydessään muutos aiempaan käytäntöön vähentää työn määrää ja resurssi-

tarvetta sekä verottajalta että verovelvolliselta järjestelmän oikein toimiessaan. Eri 

verolajien yhtenäiset ilmoitus- ja maksupäivät vähentävät työtä. Ennakonpidätykset, 

sosiaaliturvamaksut sekä alv-ilmoitukset voidaan tehdä yhteisellä kausiveroilmoituk-
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sella. Normaali menettelyllä nämä ilmoitetaan kuukausittain ja verot niistä makse-

taan kuukausittain. Ns. pienet yritykset voivat hakea pidennystä ilmoitus- ja maksu-

kertoihin, esimerkiksi neljännesvuosittain tapahtuvaksi. (Laitinen 2001; Verohallinto, 

Pidennetyt ilmoitus- ja maksujaksot; Verohallinto 2009, Verotiliopas.) Turha byro-

kratian määrä vähenee ja aikaa jää enemmän varsinaiseen asiakaspalveluun myös 

verohallinnolle. Verohallinnon laadukas asiakaspalvelu on suuri hyöty verovelvolli-

selle.  

 

Hoitamattomista ilmoituksista ja maksuista tulee sanktioita, kuten aiemminkin, tosin 

niiden painotukset ovat muuttuneet. Uuden verojärjestelmän myötä korostuu ilmoit-

telun tärkeys. Ilmoittamatta jättämisestä seuraa suuremmat sanktiot kuin maksamatta 

jättämisestä (Koponen 2010, 24–27). 

2.4.2 Muutosten yleiset vaikutukset verovelvollisille 

 

Muutosten yleisenä vaikutuksena voidaan ajatella muutosta entistä oma-

aloitteisempaan toimintaan ja tietynlaisena vastuunsiirtona verottajalta verovelvolli-

selle. On oma-aloitteisesti ilmoitettava määräajassa kausiveroilmoituksella tiedot ve-

rohallintoon ja on seurattava verotiliään, sinne kertyviä maksuja ja saatuja palautuk-

sia. Verohallinto vähentää periaatteessa myös tällä tavoin osuuttaan valvonnasta ja 

perinnästä.  

 

Omaehtoinen toiminta korostuu koko veron elinkaaressa; verojen synty, ilmoittami-

nen, maksaminen, vähentäminen muista veroista tai jos jättää maksamatta, pitää siitä 

myös kantaa seuraukset. Verottaja ilmoittaa maksamatta jääneestä verosta kaksi ker-

taa, jonka jälkeen se siirretään ulosoton perittäväksi. Verotiliotteelle tulee kyllä il-

moitus maksamattoman maksun siirtämisestä ulosottoon. Jos verovelvollisella on jo 

ennestään verotilijärjestelmän maksuja ulosotossa, ei erillisiä huomautuksia veroti-

liotteelle tule, ainoastaan päivämäärä, jolloin maksamatta olevat maksut siirretään 

ulosoton perittäväksi. Tämän jälkeen verovelvollinen voi hoitaa maksamatta jääneen 

maksun ainoastaan ulosoton kautta, sitä ei siinä tapauksessa enää voi hoitaa suoraan 

verottajalle verotiliä käyttäen.  (Verohallinto 2009, Verotiliopas.) 
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Sekä verotilin seuranta että järjestelmän toiminnan ymmärtäminen on verovelvolli-

selle tärkeää. Esimerkiksi viive palautusten käsittelyissä ja maksujen kirjautumisissa 

voi aiheuttaa sen, että tulevia palautuksia ei voi ajatella vähennettäväksi tulevista ve-

roista kuten aiemmin. Aiemmin on alv-palautuksen voinut itse vähentää seuraavasta 

maksettavasta verosta, nyt se ei onnistu aivan samalla tavalla. On odotettava, että il-

moitettu negatiivinen alv on verottajan toimesta hyväksytty tai ilmoitettava tuo nega-

tiivinen alv tiettyyn aikaan kaudesta, jotta se vähentäisi esimerkiksi työnantajasuori-

tuksista tulevaa velvoitetta. Ellei ole tarkkana tai ei tiedä, kuinka toimia, voi helposti 

saada itselleen negatiivisen verotilin saldon, minkä jälkeen verottaja joutuu asiasta 

huomauttamaan. (Suominen 2010; Verouutiset 8/2010.) Kuinka negatiivisella arvon-

lisäverolla voidaan kuitata muita veroja ja milloin on lisää ohjeistusta kappaleessa 

”Muita muutoksia” sekä ”Hyvitysten käyttäminen velvoitteiden suorittamiseen”. 

 

 Voisi ajatella, että yrityksen on näin ollen seurattava myös entistä tarkemmin omaa 

likviditeettiään. Yritysten on tehtävä suunnitelmia suoriutuakseen velvoitteistaan en-

tistä tarkemmin.  

Verotilin avulla veronmaksajien on helpompi saada kokonaiskuva verotilanteesta; eri 

verolajien hyvitykset ja maksut näkyvät tiliotteella. Tällöin on myös helpompi huo-

lehtia velvoitteista. 

 

Ehkä asiaa voisi ajatella myös niin, että kun julkinen yhteisö, verohallinto, säästää 

kustannustehokkaalla toiminnallaan varoja, niin yhteiskunnan vaatima verontarve 

kevenee. Tätä kautta voisi ajatella myös siitä hyötyvän verovelvollisten; pienempi 

verontarve tietää pienempiä veroja tai ehkä varojen siirtoa muuhun hyödylliseen 

käyttöön. 

2.4.3 Ajalliset muutokset 

 

Ilmoitus- ja maksupäivien yhtenäistäminen saattaa tuoda suuriakin muutoksia vero-

velvollisille. Toisaalta saattaa olla helpottavaa, kun verot ilmoitetaan ja maksetaan 

samana päivänä. Näin ollen ei tarvitse muistaa eri eräpäiviä, mitä eri verolajeilla oli. 
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Kuitenkin tämä samalla saattaa aiheuttaa ongelmia verojen maksamiseen; maksujen 

yhtenäistäminen tuo helposti likviditeettiongelmia yrityksille (Frilander 2010). Yh-

dellä kertaa maksettava summa voi kynnys olla joillekin verovelvollisille. Oma las-

kutuskausi saattoi olla niin erilainen, että ainakin aluksi ongelmia saattaa esiintyä, 

ennen kuin tilanne ehti tasaantua. (Grekin 2009.) 

 

Tähän helpotusta tuotiin pienille yritykselle sallimalla heille pidennetyt ilmoitus- ja 

maksukaudet. Liikevaihdoltaan alle 50 000 euron yritykset voivat hyödyntää piden-

nettyjä aikoja sekä työnantajasuoritusten että arvonlisäverojen osalta. Ne voidaan 

ilmoittaa ja tilittää tällaisessa tapauksessa neljännesvuosittain. Liikevaihdoltaan alle 

25 000 euron yritykset voivat myös käyttää hyödykseen mahdollisuutta ilmoittaa ja 

maksaa arvonlisäverot kerran vuodessa. Alkutuottajat ja kuvataiteilijat voivat liike-

vaihdosta riippumatta käyttää jaksona kalenterivuotta arvonlisäverojen osalta. (Vero-

hallinto 2009, Verotiliopas.) 

 

Ilmoittamisessa on tärkeää muistaa se, että kausiveroilmoitusten viimeinen ilmoitta-

mispäivä on 7. päivä paperisena versiona ja 12. päivä sähköisesti (Verohallinto 2011, 

Milloin kausiveroilmoitus annetaan).  Tällöin ilmoituksen on oltava perillä verohal-

linnossa. Paperisen version on oltava lähetetty siis aiemmin, viimeistään 6. päivänä. 

Aluksi tämä saattoi olla joillekin epäselvää ja saattoi aiheuttaa viivästyksiä ilmoitta-

miseen.  

Jos tuo päivä on pyhäpäivä, tulee ilmoitus olla perillä seuraavana arkipäivänä. Ilmoit-

tamisen ja maksamisen eräpäivät ovat samat. (Verohallinto 2011, Milloin kausive-

roilmoitus annetaan). 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty eri verolajien ilmoittamis- ja maksupäivien muu-

toksia.  

 

      Verolaji 

     

      

 

Aiempi  Nykyinen  Muutos 

  

 

ilmoituspäivä ilmoituspäivä 

   

      Kohdekuukautta seuraavana  

    kuukautena ilmoitettavat 

     

      Työnantajasuoritukset 10 12 Myöhentyi 2 pvällä 

  

  

  

   Vakuutusmaksuverot 25 12 Aikaistui 13 pvällä 

  

      Lähdeverot 10 12 Myöhentyi 2 pvällä 

  

      Kohdekuukautta seuraavana 

    toisena kuukautena  

     ilmoitettavat 

     

      Arvonlisävero 15 12 Aikaistui 3 pvällä 

  Arpajaisvero 1 12 Myöhentyi 11 pvällä 

  

      Kohdekuukautta seuraavana 

    kolmantena kuukautena 

 

Tavara-arpajaiset 1 Kohdekuukautta Aikaistui n. 19 pvää 

 

  

seuraavana toisena  

  

  

kuukautena 12 

   

      Taulukko 1. Ilmoittamis- ja maksupäivät sekä muutokset. (Verotilin vuosikalenteri 

2011; Pasi 2009). 
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2.4.4 Käytännön muutokset 

 

Periaatteessa verojen ilmoittaminen tehdään verotilin myötä arvonlisäverojen sekä 

työnantajasuoritusten osalta yhteisellä kausiveroilmoituksella. Käytännössä, varsin-

kin tilitoimistoasiakkaan tiedot, lähtevät erikseen; palkkahallinto ilmoittaa työnanta-

jasuoritukset ja kirjanpidosta lähetetään ilmoitus arvonlisäveroista. Ilmoittamisen voi 

tehdä perinteisen paperisen ilmoittamisen sijaan sähköisesti verotilipalvelussa katso -

tunnisteiden avulla. Katso -tunnistautuminen tarvitsee kirjautumisen sähköiseen jär-

jestelmään ja asiainhoitajat tarvitsevat valtuutuksen nimenkirjoitusoikeuden omaa-

valta henkilöltä yrityksestä (Katso-ohje uudelle käyttäjälle). Sähköisestä ilmoittami-

sesta kerrotaan tarkemmin osiossa 2.5 Verotili osana isompaa kokonaisuutta. 

 

Jos myöhemmin käy ilmi, että kausiveroilmoitus on tehty virheellisesti, ja vaatii kor-

jausta tai oikaisua, tehdään siitä lisäilmoitus. Lisäilmoituksella ilmoitetaan ainoas-

taan muutos aiempaan, ei lopullista oikeaa lukua. Aiempaan tapaan verrattuna lisäil-

moituksella ei siis nykyään korvata aiempaa ilmoitusta, vaan ainoastaan ilmoitetaan 

muutos (Verohallinto, Miten kausiveroilmoituksia korjataan).  

 

Maksupäivien muutoksella yhtenäistettiin eri verolajien eräpäivät samaksi. Käytän-

nössä yritys joutuu samana päivänä tilittämään suuremman summan, mikä voi aihe-

uttaa likviditeettiongelmia yrityksissä. Verottaja ei erikseen lähde peräämään mak-

samattomia veroja; verohallinto huomauttaa asiasta kaksi kertaa, minkä jälkeen se 

jättää perinnän ulosoton tehtäväksi. Yritys voi hoitaa tämän jälkeen maksun ulosotto-

toimiston kautta. Tämä aiheuttaa vähintäänkin lisää maksua verovelvolliselle; vero-

velvollisen pitää itse lisätä verojen myöhästymismaksu summaan, mikä on tilittämät-

tä ja sen lisäksi ulosotto perii ulosottomaksun. Ellei verovelvollinen automaattisesti 

itse lisää myöhästymismaksua maksettavaksi tulevaan summaan, verohallinto mak-

suunpanee erikseen puuttuvan osan. (Verohallinto 2010, Perintätoimet.) 

 

Yritys on aiemminkin joutunut varautumaan rahoitussuunnitelmissaan näihin mak-

suihin, siinä ei tavallaan tule muutosta. Nyt voi olla kuitenkin niin, että yritys laskut-

taa kuun lopulla tai alkukuusta vasta edellisen kuun myynnin. Maksuaika huomioon 

ottaen tulot kassaan saadaan puolenkuun paikkeilla. Omien ostojen eräpäivät saatta-
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vat ovat samaan aikaan. Puolenkuun paikkeilla siis ovat sekä saamiset että velat ja 

verojen maksut. Joustoa tähän voi hakea eri tavoin, esimerkiksi siirtämällä omaa las-

kutuskauttaan tai palkkojen maksupäivää hieman sopivammaksi, jotta talous pysyy 

kunnossa. Jokaisen yrityksen täytyy selvittää oma rahoitus- ja maksusuunnitelmansa, 

mikä edesauttaa kassavirran hallintaa ja tietyn, halutun likviditason ylläpitoa. 

 

Verotilin positiiviseen saldoon kuuluvat veronpalautukset ja hyvityskorot palautetaan 

veronmaksajalle viivytyksettä, mutta itse maksetut aiheetta tai erehdyksessä maksetut 

palautetaan ainoastaan verovelvollisen pyynnöstä. Verotilille voi jättää veronpalau-

tukset ja hyvityskorot seuraavia maksuja varten asettamalla palautusrajan, tai voi 

saada ne välittömästi takaisin. Järkevää on kuitenkin edestakaisen rahaliikenteen vä-

hentämiseksi asettaa palautusraja. (Verohallinto 2010, Verojen ja korkojen palautta-

minen.) 

2.4.5 Tietotekniikan vaatimat muutokset 

 

Verotilijärjestelmän käyttö vaatii tietotekniikkaa ja tietotekniikka toimivat ohjelmis-

tot. Ohjelmistot vaativat muutoksia soveltuakseen verotilijärjestelmään. Ohjelmisto-

yrityksillä oli kiireinen aikataulu saada ohjelmistot päivitettyä järjestelmään soveltu-

viksi. Monilla oli asiassa omia epäilyksiään vuoden 2009 aikana, lähinnä mietittiin, 

onko aikataulu liian kiireinen. Pasi Tuija, tehdessään verotilistä opinnäytetyötä 

vuonna 2009, oli ottanut yhteyttä ohjelmistotoimittajiin, mutta nämä eivät silloin ha-

lunneet ottaa asioihin kantaa (Pasi 2009).  Tämänlainen käytös antaa tietysti oletta-

muksille siivet; saammeko päivitetyt ohjelmistot ajoissa? Nyt vuonna 2010 on sanot-

tava, että kiire heillä ehkä oli, mutta ohjelmistot on päivitetty. Tosin ehkä tuo lisäsi 

ohjelmistopäivitysten ja ohjelmistojen hintaa, kun työ jouduttiin tekemään kiireellä. 

Tätä seikkaa en kuitenkaan ole tutkimuksessani halunnut tarkemmin tutkia. Enkä 

myöskään ottanut tutkimukseeni tarkemmin tietotekniikka – osiota, lähinnä kaven-

taakseni tutkimusaluetta. Selvää kuitenkin on, että tietotekniikkaan piti panostaa 

muutosvaiheessa ja se toi ylimääräisiä kustannuksia joka taholle. Nyt on katettava 

tulevaisuudessa tuo kustannuserä niillä säästöillä, mitä verotilijärjestelmä tuo tulles-

saan. 
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2.4.6 Muutokset myöhästymissanktioihin 

 

Myöhä ilmoittaminen ei aiemmin aiheuttanut nykyiseen verrattavia viivästysseu-

raamuksia, mikäli ilmoittamisen myöhästyminen ei ollut toistuvaa. Nyt myöhistä il-

moittamisista menee välittömästi myöhästymismaksu, mikä on 20 % vuotuista kor-

koa erääntyneelle summalle, kuitenkin vähintään 5 euroa ja enintään 15 000 euroa. 

Myöhästymismaksu on verolajikohtainen. Tästä esimerkkinä tilanne, jossa yrityksen 

pitäisi ilmoittaa arvonlisävero, ennakonpidätykset sekä sosiaaliturvamaku on myö-

hästymismaksu vähintään 3*5 euroa yhteensä 15 euroa ja enimmillään kolmesta ve-

rolajin myöhästymisestä 45 000 euroa. (Verotililaki 604/2009, 10 §; Verohallinto 

2009, Myöhästymismaksu; Alhola, 2009.) Huomioitava seikka on, että myöhästy-

mismaksu menee, vaikka veroa ei tulisikaan maksettavaksi, esimerkiksi ilmoittaes-

saan ”ei palkanmaksua” – ilmoituksen myöhässä. Jos ilmoitus on puutteellinen tai 

tiedot ristiriitaisia, tai jos ilmoitus on jätetty ollenkaan antamatta, verohallinto lähet-

tää asiasta kehotuksen, sisältäen arviolaskelman veron määrästä ja veronkorotus. Jos 

maksettavaksi määrätään veronkorotusta, jätetään tällöin myöhästymismaksu peri-

mättä.  (Verohallinto 2009, Myöhästymismaksu; Verotililaki 604/2009, 9 §.) 

 

Tähän verohallinto on antanut joustoa vuonna 2010. Vasta syyskuun alusta alkaen on 

alettu kyseistä käytäntöä noudattamaan. Alku vuodesta on pienet myöhästymiset 

”saanut anteeksi”, jos myöhästyminen on ollut enimmillään noin viikon (Verohallin-

to 2010, Myöhästymismaksua myös kausiveroilmoituksen pienistä viivästyksistä). 

2.4.7 Muita muutoksia 

 

Veroja ei maksaessa kohdisteta tiettyyn verolajiin, vaan se on kohdistamaton maksu 

verohallinnolle, mikä käyttää ne tietyssä järjestyksessä eri verolajeihin (Verotililaki 

604/2009, 20 §; Verohallinto 2010, Milloin vero maksetaan). Kaikki oma-aloitteiset 

verot maksetaan yhdellä viitenumerolla samalle pankkitilille. Kukin yritys on saanut 

oman viitenumeronsa tuossa loppuvuodesta lähetetyssä paketissa, uudet arvonlisäve-

rovelvolliset sekä työnantajat saavat verotiliviitteen rekisteröinnin yhteydessä, mui-
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den on mahdollista pyytää viitettä soittamalla Verohallinnon palvelunumeroon tai 

Palkka.fi – tai Verotilipalvelusta. (Verohallinto 2010, Milloin vero maksetaan.) 

 

Negatiivisen arvonlisäveroa ei käsitellä aiempaan tapaan vyöryttämällä ja vähentä-

mällä tulevista maksettavista arvonlisäveroista vaan ne ilmoitellaan verokausittain 

kausiveroilmoituksella. Arvonlisäveron palautuksia, kuten ei myöskään alaraja-

huojennusta, ei haeta takaisin edelliseen tapaan, vaan negatiivinen arvonlisävero, ku-

ten myös arvonlisäveron alarajahuojennus merkitään kausiveroilmoitukselle. (Vero-

hallinto, Alarajahuojennus). Negatiivisen arvonlisäveron voi ilmoittaa jo ennen sen 

varsinaista määräaikaa eli esimerkiksi tammikuun negatiivisen arvonlisäveron voi 

ilmoittaa jo helmikuun kausiveroilmoituksella, jolloin se voidaan lukea jo helmi-

kuussa hyvittämään verotiliä ja näin vähentää esimerkiksi helmikuussa maksettavista 

työnantajasuorituksista. Muutoinhan arvonlisäverojen määräaika ilmoittamiselle on 

maaliskuu. Negatiivinen arvonlisävero merkitään verotilille hyvitykseksi sen saapu-

mispäivänä, aikaisintaan kuitenkin kohdekuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä-

nä, esimerkiksi tammikuun arvonlisävero helmikuun 12. päivänä (Verouutiset 

8/2010.)  

 

Arvonlisäveron alarajahuojennuksen saamiseksi tiedot merkitään tilikauden viimei-

selle verokaudelta ilmoitettavalla kausiveroilmoituksella. Ne, joiden verokaudet ovat 

neljännesvuosittain, tilikautena pidetään kalenterivuotta. Nämä verovelvolliset il-

moittavat loka-joulukuun kausiveroilmoituksella tiedot alarajahuojennuksesta, riip-

pumatta siitä, milloin todellinen tilikausi päättyy. Ne, joiden verokausi on kalenteri-

vuosi, antavat ilmoituksensa helmikuun 28. päivänä. Tuo määräpäivä on kaikille 

vuosi-ilmoittajille sama riippumatta siitä, antaako ilmoituksensa paperisena vai säh-

köistä tiedonsiirtoa käyttäen. (Verohallinto, Alarajahuojennus.) 

 

Verohallinto ottaa nämä tiedot kausiveroilmoitukselta ja merkitsee tiedot verotilille. 

Verotilillä nämä näkyvät hyvityksinä, jotka voi käyttää verojen maksuissa hyödyk-

seen, jättää verotilille odottamaan tulevia erääntyviä veroja tai tulouttaa pankkitilil-

leen, ellei maksettavia veroja ole tai ei halua niitä jättää tilille tulevia maksuja varten.  

 

Verotili tuo myös muutoksia kirjanpitoon. Jotta yrityksen kirjanpidon mukainen kir-

jauskauden verovelka/saamistilanne voidaan täsmäyttää verotiliotteeseen, tulee kir-
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janpidon tilikarttaan lisätä tilejä tätä varten; lyhytaikaisiin velkoihin Verotili, perin-

tään siirretyille veroille tili Verot perinnässä. Hyvityskorkoja ja viivästysseuraamuk-

sia on seurattava kirjanpidossa, sillä ne on otettava huomioon seuraavassa veronmak-

sussa; hyvityskorot kirjataan Verotilin debet-puolelle ja korkotuottoihin, viivästys-

seuraamukset Verotilin kredit-puolelle sekä kulutilille. (Rekola-Nieminen 2009, 48–

49; Lindfors 2010.) 

 

Verotilijärjestelmä toi mukanaan uusia käsitteitä terminologiaan. Osa termeistä on 

uusia, osa termeistä korvaa vanhoja merkityksiä. (Pasi 2010; Verohallinto 2010, Ve-

rotilisanasto; Verotililaki 604/2009, 2 §.) Tuija Pasi on terminologisista muutoksista 

kertonut opinnäytetyössään (Pasi 2010), enkä perehdy niihin omassa työssäni sen 

enempää kuin tuomalla asian esille.  

2.5 Verotili osana isompaa kokonaisuutta 

 

Yhä enemmän yhteiskunta käyttää sähköistä asiointia. Verotili on osana sähköistä 

viranomaisasiointia. Yritykset tai tilitoimistot lähettävät tietoja sähköisten palvelujen 

kautta. Yrityksillä on mahdollisuus lähettää, ja usein myös vastaanottajien toiveena 

on saada, tiedot sähköisesti. Ammattiliittoihin, vakuutusyhtiöihin ja verottajalle lähe-

tetään säännöllisesti ilmoituksia sähköisesti. Esimerkiksi ilmoitukset ja korvausha-

kemukset voi tehdä sähköisesti vakuutusyhtiöihin sekä kansaneläkelaitokselle.   Las-

kutuksissa on siirrytty e-laskuihin. Useat tahot lähettävät tietojaan sähköisessä muo-

dossa, mikä nopeuttaa tiedon saantia. Samanaikaisesti lisääntynyt käyttö kasvattaa 

tietotekniikan tuntemusta. Kuitenkin tutkiessani verotiliä, sain sen vaikutelman, että 

tietotekniikka on yhä useammalle se suurin kynnys, mikä rajoittaa asiointia. Mielel-

lään jätetään sähköinen asiointi, oli se oikeastaan minkälaista vain, esimerkiksi tili-

toimistojen hoidettavaksi. Useassa tapauksessa yritykset silti hoitavat itse osan säh-

köisestä asioinnista, miksi niin ei ole aina? Mikä vaikuttaa siihen, että jokin palvelu 

mielletään hankalaksi ja se jätetään mieluummin jonkun muun hoidettavaksi? Miksi 

sähköiseen viranomaisasiointiin on niin vaikea tottua? (Kallio 2002.) 
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Yrityksillä, varsinkin mikroyrityksillä, uskoisin, että suurimmat haasteet ovat olleet 

tietotekniikan investointi- ja käyttökustannukset, henkilöstön osaamispuute ja koulut-

tamistarve, tietoturva ja virusongelmat, mitkä kaikki tavallaan ovat liitoksissa yritys-

ten taloudellisiin resursseihin. Eri järjestelmien luominen on se hankalin ja kustan-

nuksia kysyvin vaihe, käyttöönoton lisäksi. Toimiva järjestelmä vaatii aktiivisuutta ja 

huolenpitoa, päivitysten myötä. Sähköinen asiointi vähentää omalta osaltaan työtä ja 

kustannuksia, mutta mahdollisuus sähköiseen asiointiin tuo ensin kustannuksia ja vie 

resursseja ajasta. Mikroyrityksillä myös ajankäyttö ovat tarkempaa, koulutus ja kou-

luttautuminen ovat pois työnteosta. Kun henkilökuntaa on vähän, ehkä vain yrittäjä 

itse, merkitsee se mahdollisesti yrityksen sulkemista koulutuksen ajaksi. Isommissa 

yrityksissä voidaan helpommin tehdä tilaa koulutuksille järjestämällä työt eri tavoin 

ilman, että se vaikuttaa yrityksen varsinaiseen toimintaan ratkaisevasti. 

 

Verotilin tulo ei periaatteessa tuonut muutosta siihen käytäntöön, kuka ilmoitukset 

yleensä tekee, sillä aiemman tavan mukaan, ilmoitukset hoidetaan tilitoimistojen 

kautta, jos tilitoimistopalveluja käyttää tai yritys itse. Ilmoitustapaan vain tuli lisäys 

paperi-ilmoittamisen lisäksi sähköinen ilmoittamistapa ja ilmoittajan on oltava joko 

itse tai valtuutuksen kautta oikeutettu tekemään sen. Välillisesti muutosta on, oman 

kokemukseni mukaan, voinut tuoda verotili ja sähköinen ilmoittamistapa niin, että 

tilitoimistot ovat saaneet lisää asiakkaita. Muutos vaatii resursseja jonkin verran ja 

saattaa aiheuttaa mikroyrityksissä epävarmuutta hoitaa itse asioitaan. Tämä lisää 

kiinnostusta antaa asiat tilitoimistojen hoitoon, sillä heidän asiantuntemukseensa luo-

tetaan. 

 

Sähköinen asiointi vaatii tunnistautumista. Useimmilla yksityishenkilöillä on tuttua 

verkkopankkiin tunnistautuminen. Verkkopankkitunnuksia käytetään  

useassa palvelussa niihin tunnistautuessa. Henkilökohtaisia pankkitunnuksia käyte-

tään myös käyttöönotettaessa Verotili – palvelua, tunnistautumiseen ja saadakseen 

henkilökohtaiset katso-tunnisteet. Verotili – palveluun käytetään katso-tunnisteita. 

Katso-tunnisteita on käsitelty osiossa ”Verotilin käyttö”. 
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2.6 Verotilijärjestelmään siirtyminen 

 

Verotilijärjestelmään on tarkoitus siirtyä asteittain siinä järjestyksessä kuin aiemmin 

on todettu raportin alussa, vuoden 2010 alusta. Aloitus tapahtui siirtämällä oma-

aloitteisten verojen veronmaksajista yritysverovelvolliset verotilijärjestelmän piiriin. 

Myöhemmin järjestelmään on tarkoitus siirtää muitakin verovelvollisia ja laajentaa 

verotiliä kattamaan myös muita kuin oma-aloitteisia veroja (Laitinen 2009). Hallitus 

jätti eduskunnalle esityksen 19.12.2008 verotilijärjestelmästä (HE 221/2008). Tämän 

esityksen myötä alkoi eri rintamilla selvittely siitä, mitä kyseinen järjestelmä tulisi 

merkitsemään eri tahoille, miten siihen pitäisi valmistautua ja mitä ottaa huomioon, 

mitä käytännön muutoksia se tulisi vaatimaan ja mitä voidaan tehdä, että muutos su-

juisi kitkattomasti.  

Ohjelmistotalot päivittivät ohjelmistojaan, tilitoimistot kuten myös muut alan ammat-

tilaiset etsivät ohjeistusta ja tietoutta asiasta, verohallinto ohjeisti omia työntekijöi-

tään samalla, kun se antoi informaatiota julkisuuteen. Yrittäjät seurasivat median ja 

verohallinnon tuottamaa informaatiota asiasta. Tilitoimistot saivat asiaan liittyviä ky-

selyitä asiakkailtaan. 

Syksy 2009 oli kiireinen aika monella taholla. Tällöin varsinainen valmistautuminen 

ja työ siirtymiseen oli tehtävä. Kaiken piti olla valmiina tammikuussa 2010, jotta siir-

tyminen tapahtuisi sujuvasti. 
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3 VEROTILIN KÄYTTÖ 

 

3.1 Minkälaisia resursseja verotilin käyttäminen vaatii 

 

Verotilin käyttöön tarvitaan tietokone ja Internet-yhteys sekä katso-palvelun käyttä-

jätunnukset. Verotilipalvelua käytetään katso-tunnisteilla. Jäljempänä on osiossa 

”Katso-palvelun käyttöönotto katso-tunnisteella” selvitetty kuinka katso-tunnisteet 

saa. Verotilipalvelun käyttöönotto ja käyttäminen vaatii hieman perehtymistä asiaan, 

joten aikaa se vie resursseista, mutta toisaalta, siihen aikaa sijoittamalla, voi säästää 

myös euroja. Vaikka yritys käyttäisikin tilitoimiston palveluja, on yrityksen eduksi 

se, että myös yrityksessä ollaan selvillä toimintatavoista ja perehdytään niihin. Yrit-

täjän ja yrityksen edun mukaista on myös itse käydä verotilillä seuraamassa tilannet-

ta, eikä jättää sitä vain tilitoimiston tehtäväksi. Verotilin tarkastelu on asioita, jotka 

vaativat jonkinlaista seurantaa ja valvontaa myös yritysjohdolta. Vaikka yritys antaa 

toimeksiantoja ja ulkoistamisia, tuloksia tulee tarkkailla yritysjohdon puolesta ja ”pi-

tää langat käsissä”. Muutostilanteissa yritysjohdon ajantasainen tieto myös verotilin 

osalta on avuksi. 

3.1.1 Katso-palvelun käyttöönotto katso-tunnisteella 

 

Katso – palveluun tunnistaudutaan katso-tunnisteella. Katso -tunnisteen saa haettua 

osoitteessa https://yritys.tunnistus.fi -sivulta kirjautumalla sisään omilla henkilökoh-

taisilla pankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla, ellei niitä omista, on henki-

löllisyys käytävä todentamassa Katso – asiakaspalvelupisteessä/verotoimistossa hen-

kilökohtaisesti käymällä neljän viikon sisällä hakemuksen jättämisestä. Ellei toden-

tamista tapahdu neljässä viikossa, hakemus poistuu järjestelmästä automaattisesti. 

https://yritys.tunnistus.fi/
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(Verohallinto, Katso-palvelu; Verohallinto, Katso-ohje uudelle käyttäjälle; Verohal-

linto 2009, Katso-tunnisteen perustaminen.)  

 

 Katso – palveluun haetaan yllä mainitulla tavalla pääkäyttäjän tunniste. Pääkäyttäjän 

tunnisteen saa organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Pääkäyttäjän tun-

nisteen hakemisen jälkeen, tiedot tarkistetaan viranomaisten taholta, ja varmennuk-

sen jälkeen pääkäyttäjäksi hakeutuva saa siitä tiedon.  Katso – palvelun sivuilla on 

hyvät ja selkeät ohjeet, miten Katso-palvelun saa käyttöön ja miten ja mitä palvelussa 

voi tehdä. (Verohallinto, Katso-ohje uudelle käyttäjälle; Pääkäyttäjyyden perustami-

nen; Uusi pääkäyttäjyys; E-palvelut; Katso-käyttäjän ohjeet). Varmennuksen jälkeen, 

pääkäyttäjä saa vahvistuksen. Tämän jälkeen pääkäyttäjä voi hallinnoida organisaati-

on tietoja, luoda alitunnisteita ja valtuutuksia. Alitunnisteita luodaan työntekijöille 

organisaation sisällä ja valtuutuksia organisaation ulkopuolelle. Usein organisaation 

pääkäyttäjä antaa esimerkiksi valtuutuksen tilitoimistolle hoitamaan asioitaan (il-

moittelun verohallintoon ym. tehtäviä). Huomioitava asia, mikä on tutkiessani tullut 

esiin, että monet laittavat esimerkiksi valtuutuksiin jonkin päivämäärän. Tällöin val-

tuutus on voimassa vain tuohon päivään ja valtuutus pitää uusia. Käytännöllisesti pa-

rempi vaihtoehto on jättää päivämäärä laittamatta, jolloin valtuutus on voimassa tois-

taiseksi. Valtuutuksenhan voi sitten aina peruuttaa niin halutessaan.  

 

Pääkäyttäjä antaa valtuutuksessaan erilaisia rooleja valtuutetulle. Roolit antavat val-

tuutetuille luvan toimia valtuutuksessa määrätyissä asioissa yrityksen puolesta. Roo-

leista on lista Verohallinnon www-sivuilla. (Verohallinto 2011, Katso-roolit; Vero-

hallinto 2011, Katso-palvelun roolien nimeämiskäytäntö.) Eri roolien merkitysten 

ymmärtäminen on todettu hankalaksi, joten ohjeisiin kannattaa tutustua huolella.  

3.1.2 Katso-tunnisteen käyttöönoton edellytykset 

 

Käyttöönoton edellytyksenä on siis katso – tunnisteen saaminen joko pääkäyttäjän 

asemassa tai valtuutuksen kautta. Käyttöönotto ei ole hankalaa, mutta se vaatii pereh-

tymistä asiaan ja tutustumista palveluun. Monimutkaiselta se tuntuu ehkä ensisilmä-

yksellä, ja siitä syystä koetaan hankalaksi. Ohjeiden yksinkertaistaminen taas voisi 



34 

 

aiheuttaa sen, että jokin asia jäisi epäselväksi. Ohjeistuksessa on pyritty selittämään 

myös vaihtoehtoja ja antamaan vastauksia. 

3.1.3 Katso – tunnisteiden käyttö yleistymässä 

 

Katso – tunnisteiden avulla voi hoitaa sähköisiä asiointipalveluja seuraavissa instans-

seissa: 

 

 Verohallinto 

 Kela 

 Eläketurvakeskus 

 Kuntien eläkevakuutus 

 Tulli (Verohallinto/Katso). 

 

Tällä hetkellä voi katso-tunnisteiden avulla hoitaa yllä mainittujen yhteisöjen palve-

luja, mutta asiointikanavia ollaan tulossa lisäämään ja kirjautumista eri yhteisöjen 

palveluihin katso – tunnisteilla ollaan lisäämässä, esimerkkinä tästä mainittakoon 

Finnvera (Finnvera, Sähköinen asiointi). ”Katso – tunnisteet tulevat korvaamaan Ty-

vi-tunnisteet” (Verohallinnon www-sivut 2011). Katso – palveluun ollaan lisäämässä 

vuoden 2011 aikana esimerkiksi ulkomaisille yrityksille ja henkilöille tarkoitettu me-

nettely (Verohallinto 2010, Katso-palvelun tulevat piirteet ulkomaisille yrityksille ja 

henkilöille). Muita käyttömahdollisuuksia tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti kuten 

esimerkiksi voi lukea Riku Jylhänkankaan esityksestä ”Sähköisen asioinnin hank-

keet” (Jylhänkangas 2009). 

Asiointipalvelujen kehittäjille on verohallinnon sivustoilla omat ohjeet, miten he 

voivat hyödyntää katso – tunnistautumista. Asiasta on saatavissa lisää informaatiota 

Vero.fi/e-palvelut/Katso-organisaatiotunnistus/Asiointipalveluiden kehittäjät (Vero-

hallinto 2009, Asiointipalveluiden kehittäjät).  

Kun käyttömahdollisuudet katso – tunnisteissa lisääntyvät, todennäköisesti myös nii-

den käyttömahdollisuuksiin tutustutaan herkemmin ja tämä samanaikaisesti helpottaa 
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niiden käyttöönottoa ja käytön yleistymistä.   

3.2 Käyttöönoton ohjeistus 

 

Verohallinto on tiedottanut ja ohjeistanut niitä verovelvollisia, joita asia koski, vuon-

na 2009 lähettämällä postitse ohjeita. Verohallinto on myös eri paikkakunnilla järjes-

tänyt tiedotustilaisuuksia asian osalta. (Erola, henkilökohtainen tiedonanto 

25.3.2010.) 

Asiasta on käyty keskustelua jo hallituksen esitysluonnoksen tiimoilta. Varsinaisen 

hallituksen esityksen jälkeen, keskustelu verotilijärjestelmästä kiihtyi ja asiasta kiin-

nostuttiin enemmän. Verotilijärjestelmä oli tulossa ja se tulisi vaatimaan muutoksia, 

mikä aiheuttaisi ainakin hetkellistä lisäresursointia asian tiimoilta. Oli järjestettävä 

koulutuksia ja tiedotustilaisuuksia sekä uudistettava järjestelmiä; sekä tietokonejär-

jestelmiä että mahdollisesti uudistettava toiminnallisia järjestelmiä.  

 

Vuoden 2009 aikana yritykset uudistivat järjestelmiään ja kouluttivat työntekijöitään 

uutta verotilijärjestelmää varten. Verohallinnon järjestämät tiedotustilaisuudet antoi-

vat mahdollisuuden päivittää tietouttaan asiasta. Järjestetyt tilaisuudet olivat osittain 

kutsutilaisuuksia, osin julkisuudessa tiedotettuja yleisötilaisuuksia. Eri yhteisöt, ku-

ten esimerkiksi kauppakamarit, järjestivät tiedotustilaisuuksia. Yritykset neuvoivat ja 

ohjeistivat työntekijöitään. Tilitoimistot vastailivat asiakkaittensa kyselyihin ja in-

formoivat asiakasta uudesta verotilijärjestelmästä. Uusi järjestelmä toi muutoksia 

myös tilitoimistoasiakkaiden palveluun. Tilitoimistot tarvitsivat asiakkailtaan sähköi-

sen asioinnin valtakirjan tai katso-valtuutuksen voidakseen toimia heidän puolestaan 

verotilijärjestelmässä. Aluksi asiakkaan asioiden hoitaminen kävi ns. tilitoimistosta-

tuksella 30.6.2010 asti, mutta tämän jälkeen oli yritysten annettava ns. katso-

valtuutus tilitoimistoille (Verohallinto 2010, Tilitoimistoedustaja – rooli käytössä 

30.6.2010 asti). Ellei yrityksellä ole itsellään katso-tunnisteita, voivat he edelleen 

valtuuttaa tilitoimistot sähköisen asioinnin valtakirjalla. Katso-tunnisteita suositel-

laan käytettäviksi. Niin verovelvolliset kuin verohallinnon työntekijätkin tarvitsivat 

ohjeistusta sekä verotilijärjestelmän että katso-tunnistautumisen osalta.  
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Verohallinto julkaisi vero.fi – sivuillaan demon verotilistä, jota saattoi kokeilla ja 

saada verotilipalvelusta käytännönläheistä harjoittelua (Verohallinto 2009, Verotili-

palvelu demo).  

3.3 Verotiliohjeet ja yrityksen viitenumero 

 

Loppuvuodesta 2009 yritykset saivat postitse verotili- ja kausiveroilmoitusohjeet. 

Samalla yritykset ovat saaneet tiedoksi oman verotiliviitteensä, maksuohjeet sekä 

ilmoitusjaksoja koskevan tiedotteen. Tällöin yritysten on ollut mahdollista, tai oike-

astaan on täytynyt, ottaa kantaa siihen, miten he haluavat verojaan ilmoitella, jos he 

kuuluvat liikevaihdoltaan alle 50 000 euron tai alle 25 000 euron yrityksiin. Yritysten 

on mahdollisuus valita lyhyempi jakso kuin sillä olisi oikeus liikevaihtoon perustuen. 

Valinta sitoo kuitenkin yrityksen kolmeksi vuodeksi. Verohallinto on lähettänyt kir-

jeet niille, jotka se aikoi siirtää pidennetyn kauden menettelyyn. Jos tuon siirron hy-

väksyi, ei kirjeeseen tarvinnut reagoida mitenkään, mutta jos halusi lyhyemmän jak-

son, vastaus piti antaa verohallinnolle 30.10.2009 mennessä.  

 

Kuten myöhemmin tutkielmaa tekiessäni tein havainnon, useat ovat hukanneet joko 

ohjeet tai verotiliviitteensä tai jopa molemmat. Näistä aiheutui suuri kyselytulva al-

kuvuodesta verohallinnon palveluun. Verohallinnon www-sivuilta: Vero.fi/ Veroti-

liohjeet sekä Vero.fi/ Verotili löytyy verohallinnon ohjeita aiheesta.  

http://www.vero.fi/verotili
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Oheisessa kuviossa on esitetty verotilijärjestelmän toiminta; ilmoitukset lähetetään 

verohallinnolle kausiveroilmoituksilla. Verohallinto kirjaa tulevat ilmoitukset veroti-

lille, jotka näkyvät tilillä miinusmerkkisinä. Veronmaksaja suorittaa verot ja mahdol-

liset viivästysseuraamukset verohallinnon verotili – pankkitilille, maksetut maksut 

verohallinto kirjaa plusmerkkisiksi verotilille. Verotilille tulevat ilmoitukset ja mak-

sut näkyvät verotiliotteella, josta veronmaksaja voi seurata tapahtumia. (Verohallinto 

2009, Verotiliote.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Verotilijärjestelmän toiminta. (Verohallinto 2009, Verotiliote). 

3.4 Ilmoittaminen 

 

Ilmoittaminen tapahtuu kausiveroilmoituksella, jolla voidaan tehdä aiemmin mainit-

tujen verolajien ilmoitusten lisäksi esimerkiksi arvonlisäveron alarajahuojennuksen, 

josta ei erillistä hakemusta enää tehdä. Samoin jos yrityksellä ei esimerkiksi ole ar-

vonlisäverollista toimintaa tai palkanmaksua, tehdään ilmoitus kausiveroilmoituksel-

la. Ilmoittaa voi Verotili palvelun (www.vero.fi/verotilin) lisäksi myös sähköisen 

asioinnin palveluntarjoajien kautta (Tyvi – palvelut), työnantajasuorituksia 

www.palkka.fi – palvelussa, www.ilmoitin.fi – palvelussa sekä myös paperisena 

(Verohallinto 2011, Ei toimintaa; Verohallinto, Kausiveroilmoitus sähköisesti). 

 

Myöhässä tehty ilmoitus aiheuttaa veroverolliselle myöhästymismaksun, tällä hetkel-

lä 20 % vuotuista korkoa. (Vertaa maksamisen viivästyskorkoon 7 %). Ilmoittamista 

Kausiveroilmoitus Verotili Verohallinnon verotilin pankkitili 

Verotiliote 

http://www.vero.fi/verotilin
http://www.palkka.fi/
http://www.ilmoitin.fi/
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pidetään tämän mukaan maksamistakin tärkeämpänä. (Verohallinto 2010, Myöhäs-

tymismaksu.) 

 

Kausiveroilmoitus tehdään kohdekaudelta; kohdekausi voi olla kuukausi, neljännes-

vuosi tai kalenterivuosi riippuen yrityksen liikevaihdosta sekä pienten yritysten 

omasta valinnasta. Normaali menettelyn mukaan kausiveroilmoitus tehdään kalente-

rikuukaudelta. Yritykset, joiden liikevaihto on yli 25 000 euroa, mutta alle 50 000, 

voivat valita jaksoksi neljännesvuoden. Alle 25 000 euron liikevaihdon yrityksen 

voivat valita jaksoksi kalenterivuoden. Pidennettyä jaksoa voi käyttää arvonlisäve-

ron, ennakonpidätysten, sosiaaliturvamaksujen sekä lähdeverojen osalta, mutta ei va-

kuutusmaksu- tai arpajaisverojen osalta. Jos kesken vuotta käy ilmi, että liikevaihto-

raja tulee ylittymään, on ilmoittauduttava silloin lyhyemmän jakson menettelyyn 

kesken vuotta. Tätä tarkoitusta varten verohallinnolla on erityinen lomake (Verohal-

linto 2009p).  Verottaja voi myös siirtää kuukausittain tapahtuvaan menettelyyn, jos 

verovelvollinen laiminlyö maksujaan. (Verohallinto 2010, Pidennetyt ilmoitus- ja 

maksujaksot.) 

Pienten yritysten on huomattava, että vaikka verohallinto antaa mahdollisuuden il-

moittaa ja tilittää pidennetyillä jaksoilla, kirjanpitolaki ei ole muuttunut. Kirjanpito 

on yhä laadittava kuukausittain tai muulla vastaavalla jaksotuksella neljän kuukauden 

kuluessa kalenterikuukauden tai jakson päätyttyä (Kirjanpitolaki 4 §). 

 

Ilmoitus on jätettävä, vaikka kyseisen kohdekuukauden kohdalla esimerkiksi: 

- ei olisi maksettu palkkoja 

- arvonlisäverollinen liiketoiminta olisi tilapäisesti keskeytynyt 

- laskettu arvonlisävero olisi negatiivinen 

- toiminta olisi määräaikaisesti keskeytynyt ja ilmoitus on tehty yritys- ja yh-

teisötietojärjestelmään. (Verohallinto 2011, Ei toimintaa). 

 

Jos arvonlisäverollinen liiketoiminta tai palkanmaksu keskeytyy useamman kuukau-

den ajaksi, voi ilmoituksen keskeytyksestä tehdä enintään kuudelta kuukaudelta ja 

neljännesvuosittain ilmoittava voi ilmoittaa keskeytyksestä enintään kahdelta vuo-

sineljännekseltä kerrallaan. Tällöin esimerkiksi kausiveroilmoitukseen merkitään 

kohtaan 054-057 ”ei palkanmaksua” ne kaudet, joilta palkkaa ei tulla maksamaan. 

Samoin toimitaan arvonlisäverollisen toiminnan osalta. Kun tällainen ilmoitus on 
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tehty, ei erikseen enää ilmoiteta kausittain asiasta, ainoastaan silloin, jos tilanne 

muuttuu. (Verohallinto 2011, Ei toimintaa.) 

 

Ilmoittamiseen on tulossa muutoksia myös vuonna 2011 koskien työnantajan vuosi-

ilmoituksia. Työnantajan, jolla on vuonna 2011 yli 15 työntekijää, on annettava vuo-

si-ilmoitustiedot sähköistä tiedonsiirtoa käyttäen vuodelta 2011. (Pellinen 2010). 

Sähköisiä tiedonsiirtomenetelmiä ovat siis aiemmin mainitut Ilmoitin.fi, Tyvi-

palvelut, Palkka.fi sekä verohallinnon verkkolomakkeet osoitteessa Suomi.fi. Ilmoit-

tamiseen on tullut myös muita muutoksia (Pellinen 2010). 

3.4.1 Mitä ilmoituksia verohallinto edellyttää verotiliä koskien  

 

Ilmoitukset, joita verohallinnolle lähetetään kausiveroilmoituksella, ovat mainittu 

alla olevassa taulukossa 2. 

 

Verolaji Ketä ilmoittaminen koskee 

  

 Arvonlisävero Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen 

   Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajana hakeutunut alv-velvollinen 

   Alkutuottajana arvonlisäverovelvollinen 

  Porotaloudesta arvonlisäverovelvollinen(paliskunta) 

  Ulkomaalainen ilmoituksenantovelvollinen 

    

Työnantajasuoritukset Säännöllisesti palkkoja maksavat työnantajat 

– ennakonpidätykset Satunnaisesti palkkoja maksavat työnantajat* 

– sosiaaliturvamaksut Eläkkeen maksaja 

– lähdeverot Merityötuloa maksava laivanisäntä 

  Tilityspiste 

    

Arpajaisvero 

ilmoitusjakso on aina kuukausi Arpajaisten toimeenpanija 

    

Vakuutusmaksuvero 

ilmoitusjakso on aina kuukausi Vakuutusmaksuverovelvollinen 
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Ennakonpidätys Sekä säännöllinen että satunnainen puunostaja** 

puun myyntituloista 

     

Ennakonpidätykset Säännöllisesti tai satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja 

osakeyhtiöltä, osuuskunnalta Eläkkeen maksaja 

tai muulta yhteisöltä Merityötuloa maksava laivanisäntä 

(työ- ja käyttökorvaukset) Tilityspiste 

    

Ennakonpidätykset Sekä säännöllinen että satunnainen tuloverolain mukaisten 

koroista ja osuuksista korkojen yms. maksaja 

    

Ennakonpidätykset 

 osingoista ja osuuspääoman koroista Julkisesti noteerattu yhtiö 

    

Lähdevero osingoista Osinkojen maksaja 

(rajoitetusti verovelvollisilta) 

     

Lähdevero koroista ja rojalteista Sekä säännöllinen että satunnainen korkojen yms. Maksaja 

(rajoitetusti verovelvollisilta)   

    

Lähdevero korkotuloista Säännöllinen koronmaksaja, kuten esimerkiksi pankki 

(yleisesti verovelvollisilta) 

     

 

Taulukko 2. Verotilille tehtävät ilmoitukset sekä ilmoittajat. (Verohallinto, Yleistä 

kausiveroilmoituksesta…; Verohallinto, Muiden oma-aloitteisesti maksettavien vero-

jen tiedot). 

’* Luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien kotitalouteen palkatun työntekijän 

palkasta ei toimiteta ennakonpidätystä eikä sosiaaliturvamaksua, jos samalla 

työntekijälle maksetaan enintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Jos palkka liit-

tyy elinkeino- tai tulonhankkimistoimintaan, siitä on aina pidätettävä ennakon-

pidätys (Verohallinto 2011, Kotitaloustyönantajan maksut ja ennakonpidätys 

vuonna 2011 ). 

 

’** Ennakonpidätystä puun myyntituloista ei toimiteta, ellei kokonaiskauppa-

hinta ylitä 100 euroa. Puolisoiden ollessa kyseessä, sovelletaan 100 euron rajaa 

molempiin puolisoihin erikseen. Ennakonpidätystä ei myöskään toimiteta, jos 

puun metsänomistajana ovat yhteisö tai yhteisetuus tai jos kaupan kohteena 

ovat jalostetut puutuotteet. (Verohallinnon julkaisu 2011, 31.11.) 
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Edellä mainittujen ilmoitusten pitää olla ilmoitettuna Verohallintoon oheisen taulu-

kon 3 mukaisesti.  

 

 

Verolaji   Paperisena   Sähköisenä 

 

Kohdekuukautta seuraavan kuukauden 

   

Työnantajasuoritukset  7. päivänä   12. päivänä 

Muut ennakonpidätykset 

Lähdeverot 

Vakuutusmaksuverot 

____________________________________________________________________ 

Kohdekuukautta seuraavana toisena kuukautena 

 

Arvonlisävero   7. päivänä   12. päivänä 

Arpajaisvero   

Merityönantajasuoritukset 

____________________________________________________________________ 

 

Taulukko 3. Ilmoitusten jättöpäivät viimeistään verohallintoon. 

 

Jos ilmoitusten jättöpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, on ilmoitusten 

jättöpäivä seuraava arkipäivä (Verohallinto 2011, Milloin kausiveroilmoitus anne-

taan). 

3.4.2 Kausiveroilmoituksen korjaaminen 

 

Jos kausiveroilmoitus on lähtenyt verohallintoon virheellisenä, on korjaus tehtävä 

viipymättä, kun se havaitaan. Vaikka veron määrä ei muuttuisikaan, on virheellinen 

tieto korjattava. Verohallinnon www-sivuilla on erilaisissa tapausvaihtoehdoissa an-

nettu ohjeet, kuinka eri tilanteissa tulee toimia virheen korjatakseen. (Verohallinto, 

Miten kausiveroilmoituksia korjataan.) 

Verohallinnon vero.fi – sivuilla on myös esimerkein tehty taulukko, joka selventää 

korjausten tekoa (Verohallinto, Esimerkkejä kausiveroilmoituksen korjaamisesta). 
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3.5 Maksaminen 

3.5.1 Eräpäivä ja viitenumero 

 

Verotilille maksettavien verojen (velvoitteiden) yhteinen eräpäivä on kuukauden 12. 

päivä. Jos kyseinen päivä ei ole pankkipäivä, on seuraava pankkipäivä eräpäivä. 

Poikkeuksen tästä muodostavat ne arvonlisäverolliset, jotka ovat vuosimenettelyssä. 

He sekä ilmoittavat että maksavat 28.2. Verotilille suoritetaan maksut käyttäen asia-

kaskohtaista viitenumeroa (verotiliviitenumeroa). Näin kaikki maksut ohjautuvat ko. 

asiakkaan verotilille. Verovelvollinen ei voi valita, minkä veron maksuun suoritus 

kohdistetaan. Verohallinto käyttää maksetut maksut kohdistaen ne eri verojen mak-

suun velvoitteiden suorittamisjärjestyksen mukaisesti (Verotililaki 604/2009, 20 §). 

Ensinnäkin suorittamisjärjestys noudattaa vanhentumispäivän mukaista järjestystä. 

Jos saman eräpäivän mukaisia maksettavia on useampia, noudatetaan maksujen mu-

kaista suorittamisjärjestystä. Tällöin suorittamisjärjestys on seuraavanlainen: 

 

 ennakonpidätykset sekä näihin kohdistuvat veronkorotukset ja myöhästy-

mismaksut 

 sosiaaliturvamaksut sekä näihin kohdistuvat veronkorotukset ja myöhästy-

mismaksut 

 arvonlisäverot ja muut valtiolle tulevat verot sekä veronkorotukset ja myöhäs-

tymismaksut 

 laiminlyöntimaksut 

 takaisin perittävät virheelliset hyvitykset. (Alhola 2009; Verotililaki 

604/2009, 20§.) 

 

Asiakaskohtainen viitenumero sekä maksuohjeet lähetetään arvonlisäverovelvollisik-

si ja ennakonperintärekisteriin ilmoittautuville rekisteröinnin yhteydessä. Viitenume-

ron saa myös Verotili- tai Palkka.fi- palvelusta sekä Verohallinnon asiakaspalvelu-

numerosta soittamalla. Jos maksua ei voida puutteellisten tietojen vuoksi kohdistaa 

tietylle verotilille, eikä maksua pystytä palauttamaan maksajalle, tuloutetaan maksu 

valtiolle. Jos verohallinto myöhemmin saa tiedot, maksu palautetaan, joko verotilille 
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tai verotilin puuttuessa maksajalle. (Verohallinto 2010, Verojen palauttaminen; Ve-

rohallinto 2010, Verojen ja korkojen palauttaminen.) 

3.5.2 Maksujen suorittaminen, hyvityskorko ja viivästyskorko sekä maksun määrä 

 

Verotilille voi maksaa vain verotilimenettelyyn kuuluvia maksuja. Verotilille suorite-

taan maksut käyttäen verohallinnon nimenomaisia verotilimaksujen pankkitilejä, jot-

ka ovat mainittu verotiliohjeissa (Verohallinnon www-sivut/Verotiliohjeet). Muissa 

verojen maksuissa tulee käyttää niitä tilinumeroita, jotka ovat kyseisen maksuun-

panopäätöksen liitteenä. Verojen maksut suoritetaan yllä mainitun eräpäivän mukai-

sesti. (Verohallinto 2010, Milloin vero maksetaan.) 

 

Jos maksun suorittaa ennen kyseistä eräpäivää, maksuille maksetaan hyvityskorkoa. 

Vuonna 2010 hyvityskoron määrä oli 0,5 %, samoin vuonna 2011. (Verohallinto 

2010, Peruskorko ja viitekorko pysyivät ennallaan.) 

 

Verotilin viivästyskorko on viitekorko plus 7 %. Vuodelle 2010 on kuitenkin tehty 

päätös, jonka mukaan viivästyskoron määrää on alennettu väliaikaisesti, koskien 

vuotta 2010 (HE 133/2009 vp.; VaVM 39/2009vp; Verohallinto 2010, Peruskorko ja 

viitekorko pysyivät ennallaan). Vuodeksi 2010 viivästyskorko oli siis viitekorko plus 

6 %. Vuodelle 2011 on verohallinto tiedottanut viivekoron ja veronlisäyksen sekä 

verotilin viivästyskoron korkoprosentiksi 8. (Verohallinto 2010, Viivästysseu-

raamukset 1.1.2011 alkaen.) 

 

Maksettavan velvoitteen määrän laskemisessa auttaa esimerkiksi verotilioh-

jeet/maksettavan määrän laskeminen (Verohallinto 2010, Kuinka verojen maksettava 

määrä lasketaan ja maksetaan). Hyvityksiä vähennettäessä velvoitteista kannattaa 

olla tarkkana, että hyvitykset käytetään oikea-aikaisesti, näin vältytään turhilta vii-

västyskoroilta. Tästä voi lukea enemmän kohdassa ”hyvitysten käyttäminen velvoit-

teiden kuittaamiseen”.  
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Maksu näkyy verotilillä viiveellä, 2-3 päivän kuluttua maksusta. Vaikka maksu ei 

näykään verotilillä välittömästi, sen arvopäiväksi luetaan kuitenkin maksupäivä. (Ve-

rohallinto 2010, Milloin vero maksetaan). 

 

Jos maksamisessa on tapahtunut virhe, on otettava yhteyttä verohallinnon palvelu-

numeroon ja pyydettävä korjausta. Jos verotilille on maksanut virheellisesti jonkun 

muun, sinne kuulumattoman maksun, voi verohallinto pyynnöstä palauttaa maksun 

määrän. (Verohallinto 2010, Milloin vero maksetaan.) 

3.5.3 Hyvitysten käyttäminen velvoitteiden kuittaamiseen  

 

Hyvitys on maksettu maksu, veronpalautus tai muu sellainen summa, jolla verohal-

linto hyvittää verovelvollisen verotiliä. Verohallinnon tekemät hyvitykset näkyvät 

verotiliotteella.  

Tiliotteella näkyvät tehdyt suoritukset ja tililtä veloitetut maksut sekä verotilin saldo. 

Verotilin saldon ollessa plussalla, voi kyseistä summaa käyttää tuleviin, erääntyviin 

maksuihin. Verohallinnon ohjeissa on myös verotiliotteesta kuva, jota voi hyödyntää 

selkeyttämään käsitystään verotiliotteesta. (Verohallinto 2009, Verotiliote.)  

 

Negatiivisella arvonlisäverolla voi kuitata maksettavaksi erääntyviä verotilille ilmoi-

tettavia oma-aloitteisia veroja. Kuitenkin niin, että negatiivinen arvonlisävero on il-

moitettu yleiseen eräpäivään mennessä, yleisesti 1.-12. päivinä kuluvaa kuuta. Mak-

settavat verot, joihin haluaa hyödyntää tuon negatiivisen arvonlisäveron, esimerkiksi 

ennakonpidätykset, on ilmoitettava viimeistään samaan aikaan kuin negatiivinen ar-

vonlisävero. Esimerkkinä kesäkuun negatiivinen arvonlisävero halutaan käyttää hei-

näkuussa erääntyviin työnantajasuorituksiin. Tällöin kesäkuun negatiivinen arvon-

lisävero ilmoitetaan 1.-12. heinäkuuta, jolloin se käytetään 12. heinäkuuta eräänty-

viin maksuihin. Jos negatiivista arvonlisäveroa on enemmän kuin maksettavia veroja, 

erotus palautetaan verovelvolliselle.  Jos negatiivinen arvonlisävero ilmoitetaan lop-

pukuusta ja veroja ei ole ilmoittamatta sekä maksamatta, palautetaan kyseinen sum-

ma verotilin kautta verovelvolliselle.  
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Ellei negatiivista arvonlisäveroa halua palautettavan, vaan haluaa käyttää sen myö-

hemmin maksettavaksi tuleviin veroihin, voi verotilille asettaa palautusrajan. Näin 

ainoastaan palautusrajan ylittävän määrän verohallinto palauttaa verovelvolliselle. 

(Verouutiset 8/2010.) 

3.5.4 Palautusraja 

 

Palautusrajan voi asettaa verotililleen välttääkseen turhaa maksuliikenteen edestakai-

suutta. Tällöin verohallinto palauttaa verotilille kertyneet varat, jotka ylittävät asete-

tun palautusrajan. Ilman palautusrajan asettamista verohallinto viivytyksettä palaut-

taa verovelvollisen tilille veronpalautukset, jotka yhteensä ylittävät 20 euroa. Kun 

verotilin saldo on positiivinen, verotilille lasketaan hyvityskorkoa. Sekä palautuskor-

ko että hyvityskorko on viitekorko miinus kaksi prosenttiyksikköä. Vuonna 2011 ko-

ron määrä on 0,5 %. (Verohallinto 2010, Verojen ja korkojen palauttaminen; Vero-

hallinto 2010, Viivästysseuraamukset 1.1.2011 alkaen.) 

 

Verohallinnon sivuilla on hyvät ohjeet palautusrajan asettamiseksi. Palautusrajan 

saattoi tehdä aiemmin ainoastaan puhelimitse verohallinnon palvelunumeroon, mutta 

nyt sen voi tehdä myös verotilipalvelussa, sillä palvelua on täydennetty kyseisellä 

ominaisuudella. 

 Ohjeet palautusrajasta ovat saatavissa Verohallinnon www-sivuilla Verotilioh-

jeet/Verojen ja korkojen palauttaminen. (Verohallinto 2010, Verojen ja korkojen pa-

lauttaminen; Verohallinto 2010, Uutta verotilipalvelussa.)  

3.5.5 Tilapäiset maksuvaikeudet 

 

Tilapäisissä maksuvaikeuksissa voi ottaa yhteyttä verohallinnon maksujärjestelyjen 

ja lykkäysten palvelunumeroon. 

Maksuaikaa verohallinnolta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Veronmak-

sun lykkäyksen hakemiseen on lomake (Veronmaksun lykkäyshakemus VEROH 

7320/w1 1.2010), mikä on saatavissa Verohallinnon www-sivuilta. Verohallinto ei 
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voi tietyissä tapauksissa sopia asiakkaan kanssa maksujärjestelyistä. Tällaisia tapauk-

sia ovat esimerkiksi:  

 

- ulosotossa on jo asiakkaan veroja perinnässä 

- kaikkia lakisääteisiä ilmoituksia veroista ei ole tehty Verohallinnolle 

- erääntynyttä veron ennakkoa on maksamatta 

- aikaisemmin Verohallinnon kanssa tehtyjen maksujärjestelyjen veroja on vie-

lä maksamatta.  

 

Viivästysseuraamukset kertyvät tällöin normaalisti. Veronpalautukset voi käyttää 

maksujärjestelyssä oleviin maksuihin. Jos maksujärjestelyn ehtoja ei noudata, siirre-

tään maksujärjestelyyn kuuluvat maksut ulosoton perintään. Asiakkaalle ilmoitetaan 

asiasta kirjallisesti. Uudet kertyvät verot on maksettava normaalisti verotilille. (Ve-

rohallinto 2011, Maksunlykkäys ja maksujärjestely; Verohallinnon julkaisu 

332.10/1.1.2011; Verohallinnon julkaisu 334.10/1.6.2010.) 

 

Myönnetyltä maksuajalta peritään viivekorko. Lykkäyskorko on viivästyskoron vii-

tekorko plus 7 %. Vuonna 2010 lykkäyskorko oli 7 %. Vuodelle 2011 korko on 8 %.  

 

Verotilimenettelyn verojen maksamattomista maksuista ei erikseen lähetetä huomau-

tuskirjeitä. Verotiliotteelle tulee huomautus kaksi kertaa maksamattomasta saldosta, 

jonka jälkeen verot siirretään pois verotililtä ulosoton perittäväksi. 

 

Velvoitteen, joka on jo poistettu verotililtä, maksamiseen ei saa käyttää enää veroti-

limaksujen pankkitilejä eikä verotiliviitettä. Jos vero on poistettu verotililtä, ohjeet 

sen maksamiseen saa verohallinnon perinnän neuvontanumerosta ja jos maksamaton 

vero on jo ehtinyt ulosottoon, maksetaan kyseinen vero ulosottotoimistoon. Ulosotto-

toimi perii omat maksunsa vielä kyseisen veron ja viivästysseuraamusten lisäksi. 

Nämä viivästysseuraamukset eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. 

 

Viivästysseuraamuksia koskien, on hyvä ottaa huomioon, että verojen viivästyskorot 

ja muut viivästysseuraamukset, kuten eivät myöskään ulosoton perimät maksut, ole 

tuloverotuksessa vähennyskelpoisia. Tällöin niiden todellinen vaikutus on mainittua 
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viivästyskorkoa korkeampi. (Verohallinto 2011, Maksunlykkäys ja maksujärjestely; 

Verohallinnon julkaisu 334.10/1.6.2010; Verohallinnon julkaisu 332.10/1.1.2011.) 

3.6 Verotilin seuranta käytännössä 

 

Verotiliä on hyvä seurata ja tarkistaa verotiliotteensa. Verotiliote on tullut vuoden 

2010 paperisena verovelvollisille, mutta verohallinto lopettaa paperisen verotiliotteen 

automaattisen toimittamisen huhtikuun lopussa 2011, tämän jälkeen paperisen versi-

on saa ainoastaan pyynnöstä (Verohallinnon tiedote 18.1.2011). Verotiliote näkyy 

verotili-palvelussa, jossa verovelvollinen voi käydä tarkistamassa tilanteen saamil-

laan katso-tunnisteilla. 

 Seurantaan liittyen on hyvä tarkistaa, että verotilille maksetut omat maksut sekä saa-

dut veronpalautukset ovat tulleet verotilille, kuten pitääkin ja verotilin hyvitykset 

ovat riittäneet ilmoitettuihin maksuihin. Mahdolliset positiiviset saldot voi käyttää 

seuraavan maksettavan veron maksamisen yhteydessä. Verotilillä voi myös asettaa 

mahdollisen palautusrajan ja tehdä siihen tarpeen mukaan muutoksia. Verotilillä nä-

kyy myös, kun verohallinto on käsitellyt esimerkiksi negatiivisen arvonlisäveron tai 

muun mahdollisen verovelvollisen oma-aloitteisia veroja koskevan hyvityksen, ja 

tämän jälkeen sen näkyessä hyvityksenä, voi sillä vähentää tulevia maksettavia vero-

ja. 

Mahdolliset viivästysseuraamukset tulevat myös näkyviin verotiliotteelle. Viivästys-

seuraamusten yhteydessä on maininta, mistä viivästyksestä on milloinkin kyse ja 

näin voi itsekin tarkistaa, että viivästysseuraamuksen oikeellisuuden. Yrityksen kan-

nalta viivästysseuraamukset voivat olla merkittäviäkin, joten oikea-aikainen ilmoit-

taminen ja maksaminen ovat tärkeää. Kun näissä havaitaan puutteita, on asioiden 

hoitamisessa hyvä tehdä muutoksia. Verotiliotteelta selviää helposti viivästysseu-

raamukset, joten yritys voi laskea, minkä verran yritykselle on tullut turhia maksuja, 

jotka eivät ole siis tuloverotuksessakaan vähennyskelpoisia. (Verotiliote 2009.) 
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3.7 Toiminnan omaehtoisuus ja vastuullisuus 

 

Aikaisempaan kappaleeseen viitaten, verotilin käyttö ja seuranta on verovelvollisen 

vastuulla.  

Verohallinto avaa verotilin jokaiselle verotilipalvelun piiriin kuuluvalle ja merkitsee 

verotilille kausiveroilmoituksilla heille saapuneet tiedot sekä verotilipankkitileille 

tehdyt suoritukset. Verovelvollisen on huolehdittava maksujen oikea-aikaisuudesta ja 

mahdollisten viivästysseuraamusten suorittamisesta. Verohallinto lähettää maksujen 

maksamattomuudesta huomautuksen 2 kertaa, jonka jälkeen kyseessä oleva maksu 

siirretään pois verotililtä ulosottotoimen perittäväksi. Huomautukset tulevat verotilil-

le verotiliotteelle näkyviin, samoin merkintä siirrosta ulosottoon, muuta ilmoitusta 

verovelvolliselle ei tule, ennen yhteydenottoa ulosottomieheltä. Tästäkin syystä vero-

tilin omaehtoinen seuranta on tärkeää. Lisäkustannuksia syntyy, kun maksu on lähte-

nyt ulosottotoimen perittäväksi. Verohallinto ei enää automaattisesti lähetä vuonna 

2011 alusta alkaen paperista verotiliotetta, jolloin tiedot verovelvollinen saa ainoas-

taan seuraamalla aktiivisesti verotiliään Internetissä verotilipalvelussa.   

Tässä yhteydessä voisi huomioida seikan, että jo ennen verotilijärjestelmään siirty-

mistä, tarvittiin verovelvollisesta omaehtoista ja tutkivaa toimintaa. Verotilijärjestel-

män ymmärtäminen ja toiminta käytännössä on sitä helpompaa, mitä enemmän asiaa 

seurasi julkisuudessa esiintyneissä uutisoinneista, artikkeleista jne. jo ennen järjes-

telmään siirtymistä. Aktiivinen median seuranta lisää myös mikroyritysten tietoutta, 

ellei heillä ole taustajoukoissaan asiantuntevaa ammattilaista tai muuta informaatio-

lähdettä. 
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4 VEROTILIJÄRJESTELMÄN HAASTEET JA ONGELMAT 

 

 

Keskustelua verotilijärjestelmä ja sen toimivuus herättivät yrittäjissä, sekä negatiivis-

ta että positiivista. Verotilijärjestelmää on kritisoitu artikkeleissa ja keskustelupals-

toilla, joista olen poiminut satunnaisesti muutaman (Frilander 2010; Yle.fi – keskus-

telupalsta; Ojala 2010; Tammelin 2010; Satakunnan Yrittäjä 2010, 4; Vahtera 2011). 

Positiivista palautetta verotilijärjestelmä on saanut tutkimuksen mukaan seuraavien 

asioiden uusissa menettelytavoissa: 

 

 arvonlisäveronpalautuksia ei tarvitse erikseen enää hakea 

 uusi palautusraja – menettely  

 eri verojen kuittausmahdollisuus toisistaan 

 verojen palautuksen nopeutuminen 

 parempi kokonaiskuva verojen maksutilanteesta  

 ja osittain myös yhtenäiseen eräpäivään ollaan tyytyväisiä.   

 

Käyn läpi omassa tutkielmassani niitä seikkoja, joissa eniten on todettu haastetta tai 

suoranaisia ongelmia. Yksilöllisesti haasteet ja ongelmat voivat olla moninaisia joh-

tuen eri syistä, mutta se, että jokin ongelma on esiintynyt usealla verotilijärjestelmän 

käyttäjällä kuvastaa tarvetta muutokseen. Verotilijärjestelmän alkuaika toi monille 

erilaisia vaikeuksia, jotka käytännössä on vuoden aikana jo osin ylitetty. Tarkoituk-

senani on kuitenkin käydä läpi myös niitä haasteita, joista on nyt selvitty, jotta asia 

voidaan ottaa huomioon järjestelmää laajennettaessa uusille käyttäjille ja useampaan 

verolajiin. 

Haasteiden ja ongelmien kartoittamiseen olen käyttänyt tutkimuksessa esiin tulleita 

lähteitä. Olen koostanut luetteloa asioista, joissa eniten olen havainnut haasteita ja 

ongelmia verotilijärjestelmän käytössä. 
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4.1 Kyselytutkimuksen (Varsinais-Suomen Yrittäjät 2010) analysointi 

 

Kyselytutkimusta on esitelty tässä yhteydessä sekä olen tehnyt vastauksista kaavioi-

ta, jotta lukijoille muodostuu kuva tehdystä kyselytutkimuksesta sekä kyselytutki-

mukseen vastanneista yrityksistä; henkilöstömäärästä, toimialasta jne. 

 

Kyselytutkimus suoritettiin Varsinais-Suomen Yrittäjien jäsenyrityksille Varsinais-

Suomen alueella. Kyselytutkimus tehtiin 400 jäsenyritykselle, joista kyselyyn vastasi 

375. Kysymykset ja niihin saadut vastaukset on esitelty hieman eri järjestyksessä sii-

tä syystä, että kysymys 7. oli vapaat vastaukset, joten palautekin on ollut laajempi. 

Järjestys on muutoin normaali numerojärjestys, ainoastaan numero 7. on esitelty vii-

meisenä. Omassa kyselytutkimuksen analysoinnissa olen jättänyt tarkemmin huomi-

oimatta kysymyksen 3, joka käsitteli yrityksen sijoittumista Varsinais-Suomen alu-

eella. Tämä siitä syystä, että oman tutkimukseni kannalta kyseisellä seikalla ei ole 

merkitystä.  

 

Kysymys 1. Yrityksen henkilöstömäärä. 

 

Alla olevasta kuviosta 2 käy ilmi kyselyyn vastanneiden yritysten henkilöstömäärä. 

Suurin osa yrityksistä, jotka tutkimukseen ovat vastanneet, ovat olleet yksinyrittäjiä 

tai muita mikroyrityksiä, joihin tutkimus olikin tarkoitus kohdistaa. 

 

 

Kuvio 2. Yrityksen henkilöstömäärä. 
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Kysymys 2. Yrityksen toimiala. 

 

Suurin osa vastanneista on teollisuuden toimialalla, mutta myös muille toimialoille 

ovat vastaajat jakautuneet. Tutkimuksen kannalta on  hyvä, että  jakautumista eri 

toimialoille on, jotta tietoa saadaan eri toimialoilta, eikä tutkimus kohdistu vain 

tiettyihin toimialoihin. Seuraavassa kuviossa on nähtävissä vastaajien jakautuminen 

eri toimialojen kesken. 

 

Kuvio 3. Yritysten sijoittuminen eri toimialoilla. 

 

Kysymys 4. Verotili –verkkopalvelun käyttö yrityksessä. 

 

Suurin osa kyselyyn vastanneiden  verotiliä hoitaa tilitoimisto, kuten voidaan 

kuviosta 4 havaita. Vastausten lukumäärästä, kuinka moni seuraa verotiliä itse (kuvio 

4), voidaan päätellä, että moni tilitoimistopalveluiden käyttäjä silti  myös itse seuraa 

verotiliään. 

 Verotili –verkkopalvelun käytöstä vain 174 (46,4%) seuraa tiliä itse. Tilitoimisto 

hoitaa 199 vastaajan (53,1%) puolesta tiliä. 16,3 % vastaaajista ei ollut tutkimuksen 

tekohetkellä käynyt vielä verotili- palvelussa. Moni tilitoimistopalveluiden käyttäjä 

kuitenkin seuraa verotiliään myös itse. 

 

 

Kuvio 4. Verotili –verkkopalvelun käyttö yrityksessä. 
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Kysymys 5. Kausiveroilmoituksen antaminen. 

 

 

Kausiveroilmoituksen antaminen; miten yrityksen kausiveroilmoitus annetaan; 

paperisesti vai sähköisesti ja kenen toimesta. Ilmoittamistapa on useimmiten 

sähköinen ja ilmoittaja on tilitoimisto, kuten kuviossa 5 on nähtävissä. Moni yritys 

kuitenkin hoitaa ilmoittamisen itse. Suurin osa yritysten kausiveroilmoituksista 

annetaan sähköisesti, mutta paperi-ilmoittajiakin vielä on 44 vastaajista (11,7%). Osa 

vastaajista hoitaa ilmoittamisen itse, toiset käyttävät tilitoimistojen palveluita, jotka 

hoitavat ilmoittamisen asiakkaan puolesta. Oman ennakko-odotukseni vastaisesti, 

hyvin usea yritys hoitaa ilmoittamisen vielä itse. 

 

 

 

 

Kuvio 5. Kausiveroilmoitusten antamistapojen jakautuminen. 

 

 

Kysymys 6. Koetteko verotilin käytön hankalaksi verrattuna entiseen? 

 

Suurin osa vastaajista ei pidä uutta verotilin käyttöä hankalampana entiseen tapaan 

verrattuna (kuvio 6). Kuitenkin 14,4 % vastaajista pitää verotilin käyttöä entiseen 

verrattuna hankalampana ja 37,3 % ei osaa sanoa. Vastaajista 49,1 % ei miellä 

verotilin käyttöä hankalaksi verrattuna entiseen. 37,3 % vastaajista ei osaa sanoa, 

mieltävätkö he käytön entiseen verrattuna hankalaksi. 
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 Mielestäni on erittäin suuri joukko (37,3 %) vastaajista, jotka eivät osaa sanoa 

mielipidettään. Tämä saattaa johtua siitä, että kysely suoritettiin vuoden 2010 alussa, 

jolloin verotili oli vielä aloitusvaiheessa ja käyttöönotto oli vasta aluillaan. Uusi 

tutkimus voisi tuoda jo muutosta tähän tietoon. 

 

 

Kuvio 6. Onko vastaajien mielestä verotilin käyttö hankalampaa verrattuna entiseen 

tapaan. 

 

Kysymys 8. Onko yrityksesi muuttanut laskutusrytmiä tai tehnyt muita järjestelyitä 

yhteen veroeräpäivään siirtymisen vuoksi? 

 

Suurin osa vastanneista ei ole tehnyt laskutusrytmeihinsä minkäänlaisia muutoksia. 

Suurin osa yrityksistä (92 %) ei ole muuttanut laskutusrytmiä tai tehnyt muitakaan 

järjestelyitä yhteen veroeräpäivään siirtymisen vuoksi.  

Tämä vastaus hämmästytti tuloksellaan minua. Oletin yritysten joutuvan tekemään 

runsaasti erilaisia järjestelyitä, koska veroeräpäivien yhtenäistäminen aiheuttaa 

yhtenä päivänä erääntyvän maksun huomattavan suurentumisen. Toisaalta tämä ehkä 

kuvastaa myös sitä seikkaa, että yritykset ovat jo suurelta osin osanneet varautua 

tulevaan järjestelyyn ja saaneet kassavirrat sen mukaisiksi. 

 

 

Kuvio 7. Laskutusrytmien muutoksia tehneet yritykset. 
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Kysymys 9. Jos olet joutunut ottamaan yhteyttä Verohallintoon, millaiseksi olet 

kokenut saamasi palvelun? 

 

Suurin osa vastaajista ei ole ottanut yhteyttä Verohallintoon (kuvio 8). Niistä 

vastaajista, jotka yhteyttä ovat ottaneet, suurin osa pitää palvelua joustavana.  

 

Yritysten saama palvelu verohallinnolta on pääosin (31,2% ) mielletty joustavaksi 

niiden vastaajien osalta, jotka sinne on ottanut yhteyttä. 49,6 % vastaajista ei ole 

ottanut verohallintoon yhteyttä ja  5,9 % ei osaa sanoa mielipidettään. 6,7 % ei ole 

tavoittanut virkailijaa yhteyttä ottaessaan ja 6,7 % vastaajista on mieltänyt palvelun 

joustamattomaksi. 

 

 

 

Kuvio 8. Kokemukset verohallinnon palvelusta. 

 

 

Kysymys 7. Jos vastasit kyllä, mikä siinä on erityisen hankalaa? 

 

Kysymykseen vastasi 66 vastaajista. Vastaukset olivat monisanaisia ja -lauseisia sekä 

yksilöllisiä. Kaikki saadut vastaukset olen huomioinut tutkimuksessani. Saaduista 

vastauksista olen pyrkinyt poimimaan sen olennaisimman tiedon; mikä on vastaajan 

mielestä ollut hankalaa tai ongelmallista. Vastauksista olen tehnyt excel –taulukon, 

jossa olen voinut suorittaa saatujen vastausten yhtenäistämistä oikeaan kategoriaan 

luokittelemalla ja laskemalla saadut tulokset. Olen kategoroinut ongelmat jakamalla 

ne luokkiin, osa-alueisiin, joihin ongelmat liittyvät parhaiten. Kun ongelmat on 

jaoteltu pienempiin luokkiin, ne saadaan kohdistettua tiettyihin kokonaisuuksiin. 
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Näin toimimalla saadaan selville ne osa-alueet, joissa ongelmia on eniten esiintynyt.  

Esimerkiksi vastaajan vastaus ”ruotsinkieliset ohjeet eivät ole selkeät” olen 

kategoroinut luokkaan ”ohjeistus on koettu puutteelliseksi ja/tai epäselväksi”.  

 

Yllä mainitun tyylin mukaisesti olen saanut kategoroitua ongelmat seuraavanlaisesti 

(taulukko 4): 

 

Ongelmakohdat 

Oma-aloitteinen toiminta, verotilin seuranta ja verovel. vastuullisuus 2 

Muutos ja uuden opettelu 11 

Katso -tunnistautuminen salasanoineen 15 

Tietotekniset ongelmat; järjestelmähäiriöt, nettikäyttöliittymä 8 

Aikataulut ja eräpäivät 8 

Ohjeistus koettu puutteelliseksi ja/tai epäselväksi 18 

Verohallinnon asiakaspalvelun ruuhkautuminen ja tietämättömyys 8 

Verotilijärjestelmän käyttöönotto 17 

Käytännön ongelmat 6 

Viivästysseuraamukset 7 

Valtuutukset 4 

Ei kokemusta, ei mielipidettä 10 

Verotili/Verotiliote 3 

Hyvityskoron pienuus 1 

 

Taulukko 4. Ongelmakohdat. 

 

Ongelmien jakautumista on esitelty alla olevassa kuviossa. 

 

Kuvio 9. Ongelmien jakautuminen ongelma-alueittain. 
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Kyselytutkimuksen analysoinnin yhteenveto 

 

Olen saanut käyttööni Varsinais-Suomen Yrittäjien tekemästä tutkimuksesta 

vastaustulokset, minkä voidaan luokitella sekundaariaineistoksi (Hirsjärvi ym. 2009, 

186). Kyselytutkimus oli suorittu yksityis- ja pk-yrityksille,  oman tavoitteeni 

mukaisesti. Kyselytutkimukseen vastasi 93,75 %, mikä on erittäin hyvä 

vastausprosentti. Tutkimuksen vastaajat jakaantuvat usealle eri toimialalle, mikä on 

hyvä, jotta vastauksia voidaan pitää riippumattomina toimialasta.  

 

Varsinais-Suomen Yrittäjiltä saamani kyselytutkimuksen vastausmateriaalin työstin 

selvittäen mahdolliset haasteet verotilijärjestelmässä ja analysoimalla saatuja tulok-

sia. Kyselytutkimukseen suurin osa vastanneista on mikroyrityksiä, joihin tutkimuk-

seni on ollut tarkoituskin kohdistaa. Kyselytutkimuksessa esiin tulleet ongelmat saat-

toivat yllä hyvinkin yksilöllisesti selitettyjä, tai luonteeltaan yksilöllisiä. Olen poimi-

nut niistä parhaan kykyni mukaan, noudattaen tutkimuksellista otetta, tutkimukselle 

kuuluvaa reliabiliteettia tai validiteettia unohtamatta, sen olennaisen tiedon; mikä oli 

haastavaa tai ongelmallista.  

 

Tehdyn tutkimuksen reliabiliteettia, luotettavuutta voidaan pitää hyvänä, sillä käytet-

ty metodi on mahdollistanut tutkittavien vastata yksilöllisesti ja tutkimuksen tekijää 

he pitävät luotettavana, omien asioidensa ”puolestapuhujana”. Tehdyn tutkimuksen 

johdonmukaisuus myös samoihin aikoihin tehtyjen toisten tutkimusten kanssa puo-

lustaa reliaabeliutta. Kyselytutkimuksessa esille tulleet ongelmat ovat myös yh-

teneväisiä tämän tutkimuksen muiden eri lähteiden kanssa. 

 

Tutkimuksen validiteettia kuvastaa se, että tehdyllä tutkimuksella on pystytty mit-

taamaan juuri sitä, mitä on ollut tarkoituskin; minkälaisia ongelmia verovelvollisilla 

on esiintynyt ja kuinka usein sama ilmiö/ongelma on esiintynyt eri verovelvollisilla.  

 

Julkisuudessakin jo esiintyneiden mielipidepaljouksien perusteella voidaan sanoa, 

että haastetta verotilijärjestelmässä on ollut, niin yrityksillä kuin verottajallakin. Se, 

minkälaisia haasteita järjestelmä toi tullessaan ja kuinka paljon, oli tutkimuksen 

aiheena. Kohdistin tutkimukseni tarkoituksellisesti mikroyrityksiin, saadakseni 

vastauksia omaan työhypoteesiini; pärjääkö pienyrittäjä enää ilman ammattilaisen 
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apua? Omana mielipiteenäni asiasta, tehdyn tutkimuksen ja julkisen tiedon 

perusteella on, että pienyrittäjän on oltava ajan tasalla, omattava huomattavasti oma-

aloitteellisuutta ja tietotaitoa pärjätäkseen ja toimiakseen itsenäisesti. Tilitoimistot 

ovat huomattava apu yrittäjän liiketoiminnassa. Tällöin olisi kuitenkin muistettava 

se, että tilitoimistojen tehtävä on avustaa ja neuvoa asiakasta, ei toimia kokonaan 

hänen puolestaan. 

Ongelmia, joita tutkimuksen myötä kävi ilmi on käsitelty seuraavissa kappaleissa. 

Olen ”nostanut esille” ne ongelmakohdat, joissa eniten on esiintyt ongelmia sekä 

tutkimukseen vastanneiden että muun lähdemateriaalin mukaan. 

4.2 Siirtymäaikataulu 

 

Ajallisesti jo siirtymäaikataulu toi isolle osalle yrityksistä ongelmia. Julkisuudessa 

esiintyi tietoa, että yrityksillä olisi jonkinlaista siirtymäaikaa verotilijärjestelmään 

siirryttäessä. Verohallinto informoi asiasta nettisivuillaan, että siirtymäaikaa ei ole, 

päinvastoin kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää (Verohallinto, Uutinen 

21.1.2010). 

 

Vuoden 2010 siirtymävaiheessa oli verovelvollisille epäselvää, milloin ja minne mi-

täkin ilmoitetaan ja maksetaan. Tieto ei ollut tavoittanut kaikkia tai saatua tietoa ei 

ymmärretty. Niinpä kausiveroilmoituksella oli jo ilmoitettu vuoden 2009 tietoja ja 

verotilille oli tullut maksuja, jotka olisi kuulunut maksaa aiemman käytännön mukai-

sesti. Verotilin pankkitilinumerot oli otettu käyttöön liian aikaisin. Tästä on aiheutu-

nut turhaa sekaannusta; on jouduttu tekemään turhia selvityspyyntöjä ja aiheettomia 

arvioverotuksia. (Verohallinto, Lehdistötiedote 8.1.2010.) 

 

Siirtymän myötä verotilijärjestelmää sekoitti myös aiemmat, vanhat verovelat. Järjes-

telmä ei ollut mukautunut käsittelemään vanhoja verovelkoja. Verotilijärjestelmän 

mukaisesti verotililtä kuitataan ”vanhemmuusjärjestyksessä” maksamattomia veroja. 

Tämä on saattanut aiheuttaa sekaannuksia, kuten voidaan todeta esimerkiksi Jenni 

Frilanderin artikkelissa. (Frilander 2010).  Verovelvollinen oli tehnyt verohallinnon 

kanssa maksusuunnitelman vanhoista veroveloista. Verovelvollisen mielestä hän oli 



58 

 

maksanut saamillaan viitteillä oikeat summat, mutta ne oli käytetty vanhan verovelan 

kuittaamiseen. Näin ollen nämä uudet verot jäivät maksamatta, mikä johti siihen, että 

veroja siirtyi ulosottoviraston perittäväksi. 

 

Samaan aikaan tapahtui useita muutoksia, mitkä vaativat yrityksissä sekä verohallin-

nossa toimenpiteitä. Esimerkiksi arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EY) muutos toi 

palvelujen myyntimaasääntöihin muutoksia, muutoksista merkittävimmät tulivat 

voimaan 2010 vuoden alusta (Salomaa & Kontu 2009, 37–39). Arvonlisäverokanto-

jen muutos tuli voimaan 1.7.2010. Uusi SEPA maksujen järjestelmä on aiheuttanut 

päänvaivaa yrityksille vuoden 2010 aikana. Tuohonkin muutokseen on valmistaudut-

tava ja valmistautuminen aloitettava. SEPA on Euroopan Unionin hanke, joka yhte-

näistää maksujen välitystä. 31.10.2011 tulisi olla yrityksillä valmiudet uuteen maksu-

järjestelmään. Rakennusalan käänteinen arvonlisävero on tulossa voimaan 1.4.2011. 

Yrityksillä riittää siis puuhaa eri tavoin muuttuvissa tilanteissa. Tämä vaatii aika-

moista muutosvalmiutta sekä yrittäjiltä että ohjelmistotaloilta, kuten myös verohal-

linnolta. Usein yrityksessä on menossa erilaisia sisäisiä ja ulkoisia muutosvaiheita 

liiketoiminnassaan. Kun ne osuvat samaan aikaan näiden muutosten kanssa, voi moni 

yrittäjä tuskastua muutosten kourissa. Kuten arvata saattaa, haasteet eivät ole vähäi-

set myöskään ohjelmistotalojen ja verohallinnon piirissä. Monet muutokset tuovat 

ohjelmistojen tuottajille haastetta saada nopeasti uudet toimivat ohjelmistot. Pelkäs-

tään järjestelmän toimittaminen ei ole haasteena, henkilöt pitää myös kouluttaa käyt-

tämään ohjelmaa. 

4.3 Katso – tunnistautuminen ja valtuutukset 

 

Katso – tunnisteiden hakeminen ja käyttö on tehdyn tutkimuksen mukaan käyttäjistä 

hankalaa. Pelkästään käyttäjätunnus ja salasana eivät riitä silloin, kun halutaan esi-

merkiksi hallinnoida organisaation tietoja ja valtuutuksia. Tällöin pitää käyttää eril-

listä tunnuslukusarjaa. Jos käyttäjätunnuksen ja salasanan on unohtanut, voi yrityk-

sen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö ne saada kirjautumalla pankkitunnuksillaan 

järjestelmään. Tämäkin on koettu hankalaksi tavaksi, mutta toisaalta, tällöin varmen-
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netaan se, että käyttäjätunnuksia ja salasanoja luovutetaan ainoastaan varmennetulle 

henkilölle. 

 

Valtuutusten myöntäminen on koettu myös hankalaksi. Valtuutuksia voi myöntää 

organisaatiolle tai henkilölle. Valtuutuksissa määritellään roolit, joilla valtuutetut 

voivat hoitaa eri asioita yrityksen puolesta. Eri asiayhteyksiä tutkiessani, sain sen 

vaikutelman, että itse valtuutuksen tekemisen ei koeta niin hankalaksi kuin sen, mil-

laisen roolin eri organisaatioille tai henkilöille pitäisi myöntää. 

4.4 Muutos ja uuden opettelu sekä tietotekniikan ongelmat 

 

Kyselytutkimuksen mukaan useat pitivät muutosta ja uuden oppimista vaikeana ja 

hankalana asiana. Muutostilanne koetaan yleisesti ottaen hankalaksi; se vaatii asen-

noitumista, aikaa, järjestelyjä, kouluttautumista, informaatiota jne., resursointia use-

aan asiaan. 

Verotilijärjestelmä on vaatinut usealta taholta uusia ohjelmia ja tietotekniikan ratkai-

suja. Aikataulu järjestelmän käyttöönottoon on ollut julkisuudessa esiintyneiden mie-

lipiteiden mukaan liian kiireinen ja järjestelmiä ei ole ehditty testata riittävästi ennen 

käyttöönottoa. Varsinkin katso-tunnistautumisessa on ollut usein katkoksia, jolloin 

ilmoittamisia ei ole pystynyt tekemään.  

Yritykset ovat päivittäneet ohjelmistokantojaan, verohallinto on päivittänyt omia tie-

tokantojaan ja ohjelmistojaan. Tietoteknisiä ongelmia en ole oikea henkilö tutki-

maan, voin vain todeta käyttäjien mielipiteen; järjestelmä ei ole toiminut halutulla 

tavalla. 

4.5 Reaaliaikaisuus ja eräpäivät 

 

Verovelvollisilla on ollut käsitys, että verotili on reaaliaikainen kuten pankkitili. Kä-

sitys on ehkä tullut siitä, että verotiliä on monissa yhteyksissä verrattu pankkitiliin. 

Toiminnaltaan verotili muistuttaa pankkitiliä hyvityksineen ja veloituksineen, mutta 

tilitapahtumat näkyvät hieman isommalla viiveellä, noin 3 päivässä. Pankkitileillä 
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maksut lähtevät tililtä välittömästi, mutta eiväthän ne näy saajan tilillä välttämättä 

heti. Jos siirto on samasta pankista, tieto siirrosta menee heti, mutta eri pankkiryhmit-

tymästä toiseen, siirto voi viedä kaksikin pankkipäivää. Verotilillä maksettu maksu 

näkyy siis noin 3 päivän päästä maksusta, se kuitenkin kirjataan saapuneeksi maksu-

päivänä.  

Ainakin aluksi verovelvollisilla on ollut ongelmia maksamisessa siitä syystä, että 

luultuaan verotiliä reaaliaikaiseksi, he ovat olettaneet maksujen näkyvän verotilillä 

välittömästi. Eija Lönnrothin mukaan, tarkastettuaan asiaa, ja huomattuaan, että mak-

su ei verotilillä näy, ovat he luulleet, että maksu ei olekaan mennyt perille ja maksa-

neet maksun uudelleen. (Tammelin 2010.) 

 

Ilmoittelun ja maksamisen eräpäivät eivät ole kaikkien mieleen. Jonkin verran on 

julkisuudessa keskustelua siitä, että on epäoikeudenmukaista se, että paperi-

ilmoituksen pitää lähettää aiemmin kuin sähköisen ilmoituksen. Tämä tiukentaa pa-

peri-ilmoittajan aikataulua. Uusi yhtenäistetty veromaksujen eräpäivä on tutkimuk-

seni mukaan jakanut mielipiteet sekä puolesta että vastaan. Monet pitävät sitä sel-

keyttävänä asiana, että verot maksetaan samana eräpäivänä. Toiset taas pitävät yhden 

eräpäivän kohdalle osuvaa menoerää liian suurena. Tällöin yrityksen pitää muuttaa 

mahdollisesti laskutuskäytäntöjään saadakseen kassavirran toimivaksi, jotta yritys 

suoriutuu omista tulevista velvoitteistaan. Tämä aiheuttaa lisätoimia yrityksen omissa 

järjestelyissä sekä neuvotteluja asiakkaiden kanssa uusista laskutusjärjestelyistä. 

4.6   Ohjeistus ja negatiivisen arvonlisäveron käyttäminen veron maksussa 

 

Verotilijärjestelmään liittyvä ohjeistusta on pidetty sekavana ja epäselkeänä tutki-

muksen mukaan. Ohjeistukseen halutaan selkeyttä. Neuvojen saamista on pidetty 

hankalana; verohallinnon neuvontanumeroihin pääsy on ollut vaikeaa ja puheluun 

vastannut henkilö ei välttämättä ole osannut antaa vastausta, ainakaan heti. 

Jos pelkästään maksetaan maksut, jotka toiminnasta seuraavat (arvonlisäverot ja en-

nakonpidätykset sekä sosiaaliturvamaksut jne.), ei maksun määrän selvittäminen ole 

vaikeaa. Kun halutaan käyttää esimerkiksi negatiivista arvonlisäveroa hyväkseen vä-

hentämällä sen määrä maksettavasta verosta, vaikkapa työnantajasuorituksista, mak-
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saminen hankaloituu, koska on ollut epäselvää, miten pitää toimia. Tämän tapainen 

oli palaute verovelvollisilta useissa yhteyksissä.  

4.7   Kausiveroilmoitusten korjaaminen sekä viivästysseuraamukset 

 

Kausiveroilmoituksen korjaaminen on aluksi ainakin ymmärretty väärin, mikä on 

aiheuttanut ongelmia. Tieto uudesta korjaustavasta ei ollut saavuttanut kaikkia. Enti-

sen tavan mukaan korjaaminen tehtiin lähettämällä uudelleen koko ilmoitus, nykyi-

sen tavan mukaan ilmoitetaan vain ja ainoastaan muuttunut, korjattava tieto. Niinpä 

jotkut verovelvolliset ovat vahingossa ilmoittaneet tietoja kahteen kertaan ja näin 

myös maksettavat verot ovat kaksinkertaiset. Tietojen korjaaminen ja asian selvittä-

minen on ollut työlästä. 

Viivästysseuraamuksia pidetään isoina, kohtuuttomina. Mielipiteissä ilmenee myös 

ihmetystä siitä, että ilmoittamisen viivästyminen/ilmoittamatta jättäminen tuo suu-

remmat sanktiot kuin maksun myöhästyminen/maksamatta jättäminen.  

4.8   Omaehtoinen toiminta ja vastuullisuus sekä käyttöönotto 

 

Joidenkin kyselyyn vastanneiden sekä tutkimuksessa saatujen tietojen pohjalta, vero-

tilijärjestelmän hankaluutena on omaehtoinen toiminta. Omaehtoinen toiminta siinä 

mielessä, että ”verottaja ei kontrolloi” siinä määrin kuin aiemmin. Verotilin seuranta 

on suurelta osin yrityksen omaehtoisella toiminnalla toimiva ratkaisu ja vastuut ve-

romaksujen hoitamisesta ja seuraamisesta ovat yhä enemmän siirtyneet yrityksille. 

 

Verotilijärjestelmän käyttöönotto yleisesti on mielletty hankalaksi. Käyttöönottoa on 

pidetty aikaa vievänä ja selkeiden ohjeiden puuttuessa ongelmallisena. Käyttöönoton 

aikataulua on pidetty liian kireänä.  
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5 OMAA POHDINTAA JA YHTEENVETO 

 

 

Verotilijärjestelmä tuntui tulevan liian nopealla aikataululla, jotta siihen ehdittäisiin 

valmistautua. Tutkimuksen mukaan tämä piti vastaajien mielestä paikkansa. 

Vastaajien mielipiteeseen vaikuttaa se, etteivät he ehtineet saada omia järjestelmiään 

ajoissa kuntoon ja saada tarvittavaa informaatiota ajoissa ja oikeata määrää. 

Järjestelmän käyttööntulon ajankohtakin oli saanut palautetta. Pidettiin hankalana, 

että samoihin aikoihin oli tulossa useampi yritystoimintaa koskeva muutos. 

 

Tähän liittyen tuntuu uskomattomalta, miksi verotilijärjestelmän lopullinen 

toteuttaminen piti tehdä niin nopealla aikataululla ja niin vähäisellä informaatiolla? 

Kun otetaan huomioon, että Mirjami Laitinen oli tehnyt selvitysraporttinsa jo vuonna 

2001 (Laitinen 2001), tuntuu käyttöönoton viivästyminen pitkältä ajalta.  Miksi 

jätettiin informointi niin vähäiselle ja niin myöhään, ettei verovelvolliset ehtineet 

valmistautua, etteivät ohjelmistotalot ehtineet rauhassa kehittää ohjelmistoja ja ettei 

verohallinto ehtinyt kouluttaa työntekijöitään? Tähän seikkaan on mielestäni 

vastaisuudessa kiinnitettävä enemmän huomiota.  

 

Muutostilanne vaatii aina uuden opettelua ja kouluttautumista. Julkisuudessa on pal-

jon puhuttu muutosvastaisuudesta ja muutosagenteista jne. Muutos vaatii aikaa ja 

järjestelyjä, uuden oppimista ja asennoitumista muutokseen. Liian nopea aikataulu 

voi aiheuttaa sen, että ei ole aikaa näihin edellä mainittuihin seikkoihin ja tämä lisää 

muutosvastaisuutta. Useissa yhteyksissä on toisaalta pidetty verotilijärjestelmää hy-

vänä ratkaisuna, kun ”siitä vain saisi toimivan” (Grekin 2009;Ojala 2010). Tämä lä-

hinnä johtuu siitä, että uuden järjestelmän tullessa, väistämättä tulee esiin ongelmia, 

joita ei ennen käyttöönottoa ole osattu ottaa huomioon. Usein helpottaa selkeä ja riit-

tävän pitkä aikataulu ja informaatiokulku eri projektien läpiviemiseen. Informaatiota 

olisi mielestäni tullut jakaa runsaasti verotilijärjestelmän eri vaiheissa ja jättää riittä-

västi aikaa valmistautumiselle. 

 

Informaation saamiseen vaikuttaa oma-aloitteellisuus, asenne muutoksiin ja uusien 

asioiden omaksuminen, oppiminen. Näihin osa-alueisiin on verovelvollisen ollut 
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osaltaan mahdollisuus vaikuttaa. Osa kyselytutkimukseen vastanneista myönsi 

suoraan, että uuden oppiminen ja muutokset ovat haasteellisia. Eräs vastaajista sanoi, 

että verotilin käyttö oli hankalaa, johtuen laiskuudesta uuden opetteluun. Ehkä kyse 

on hieman asenteistakin, miten itse asioihin suhtautuu. (Riikka 2010). Tehdyn 

tutkimuksen mukaan suomalaiset eivät ole kärkijoukoissa, kun puhutaan yleensäkin 

sähköisestä liiketoiminnasta. (Berg 2004). Bergin tekemä tutkimus käsitteli sitä, 

miten julkishallinto voisi edesauttaa yritysten sähköisen liiketoiminnan lisäämiseksi. 

Sähköisen liiketoiminnan odotetaan lisäävän kilpailukykyä. Tästä syystä olisi 

yritysten etujen mukaista, että asenteet ja oma-aloitteisuus sähköiseen liiketoimintaan 

lisääntyisivät. 

 

Verohallinto on puolestaan antanut informaatiota median ja verkkosivujen kautta, 

pitänyt koulutus –ja informaatiotilaisuuksia, opastanut toimistoissa ja 

puhelinpalvelussa ja lähettänyt postia asiasta niille verovelvollisille, joita asia 

koskee. Verohallinto ei kuitenkaan ole tavoittanut kaikkia niitä, jotka informaatiota 

olisivat tarvinneet tai saatua tietoa ei ole ymmärretty oikein. Verovelvollisten 

mahdollisuuksia osallistua ns. infotilaisuuksiin olisi lisättävä. Informaation määrää 

voidaan osittain pitää riittämättömänä ja osittain epäselvänä. Riittämättömänä siinä 

mielessä, että verovelvolliset eivät ole saaneet kaikkea sitä informaatiota, jota he 

olisivat tarvinneet voidakseen toimia oikein. Verohallinnon palvelunumerot 

ruuhkaantuivat alkuvuodesta ja verovelvolliset eivät saaneet kaipaamansa 

informaatiota, ainakaan viivytyksettä.  Epäselvänä informaatiota on pidettävä osittain 

siitä syystä, että verovelvolliset eivät ole ymmärtäneet kaikkea saatua informaatiota. 

Informaation esittämistavoissa saattaa olla myös muokattavaa. Mielipiteitä on ollut 

siitä, että tekstit ovat vaikeaselkoista lakitekstiä. Informaatiota on myös jaettu eri 

määriä eri kanavia käyttäen, mikä on osaltaan aiheuttanut sen, että verohallinnon 

antama informaatio ei ole tavoittanut kaikkia verovelvollisia. Esimerkiksi vero.fi –

sivustolla on asiaa liittyvää tietoa useassa eri paikassa, ei pelkästään verotili tai 

verotiliohjeet. Tiedon löytäminen saattaa olla hankalaa. Tiedot tulisi löytyä helposti 

ja päivitettynä tietona verotiliohjeet –osiosta.  

Informaatiota olisi tutkimuksen mukaan kaivattu hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa, 

saman seikan oli havainnut Saviniemi tutkimuksessaan (Saviniemi 2010). 
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Tanja Saviniemen tekemän tutkimuksen (Saviniemi 2010) mukaan, myös 

verohallinnon virkailijoilla sekä tilitoimistojen työntekijöillä, on ollut riittämätöntä 

informaatiota. He olisivat kaivanneet lisää tietoa osatakseen neuvoa 

verovelvollisia/asiakkaita. Tästä herää kysymys: jos alan asiantuntijat eivät tiedä, 

eivätkä osaa toimia oikein, miten voi ”mattimeikäläinen” verovelvollinen pärjätä 

näiden asioiden keskellä? Asia on herättänyt keskustelua ja mielipiteitä. Myös Pauli 

Vahtera ilmaisee huolensa yrittäjän asemasta tämän kaiken keskellä (Vahtera 2011). 

 

Verotilijärjestelmässä ja katso-tunnistautumisessa on ollut toimintahäiriöitä, jotka 

ovat vaikeuttaneet asiointia. Verohallinnon asiakaspalvelunumeroihin pääsy on ollut 

hankalaa ruuhkautumisen vuoksi. Verohallinto on tietoinen asiasta ja pyrkinyt 

korjaamaan järjestelmävirheitä. Katso-tunnistautuminen  ja sitä kautta palveluun 

pääsy myös verotilipalveluun on ”takkuillut”. Kun esimerkiksi katso-

tunnistautumiseen ei jostain toimintahäiriöstä johtuen ei pääse, saattaa ohjelma antaa 

ymmärtää, että käyttäjätunnuksesi ja salasanasi eivät täsmää tai niitä ei voida 

varmentaa asiaankuuluvalla tavalla. Käyttäjälle jää helposti tästä sellainen kuva, että 

on itse kirjoittanut käyttäjätunnus-salasana-yhdistelmän väärin, ja yrittää kirjautua 

uudelleen. Kun kirjautumista yrittää kolmannen kerran, lukkiutuu tuo käyttäjätunnus 

ja se on avattava yritystunnistus.fi –palvelun kautta. Parempi tapa olisi, että jos 

katso-palvelussa on toimintahäiriöitä, tulisi käyttäjille selkeä teksti ruudulle: Katso-

tunnistautumisessa on ongelmia,  yritä myöhemmin uudelleen. Asiasta voisi myös 

tiedottaa palveluntarjoajien, kuten esimerkiksi verohallinnon vero.fi –sivustolla 

sivuilla,  reaaliaikaisesti. Tämän hetkinen ilmoittamistapa tulee käyttäjille kovin 

myöhään; seuraavana päivänä ei käyttäjiä auta tieto, että eilen ei katso-

tunnistautuminen toiminut. 

 

Katso –tunnistautuminen salasanoineen oli yllättävän paljon mielestäni saanut 

osakseen huomiota ja miellettiin hankalaksi. Tämä yllätti oman olettamukseni, sillä 

onhan sähköistä kanssakäymistä ollut jo kuitenkin useamman vuoden ja moniin 

palveluihin kirjaudutaan erilaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Sähköposteihin, 

pankkeihin ja mitä erilaisimpiin palveluihin kirjaudutaan antamalla henkilökohtaisia 

käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Näiden käytön ei luulisi olevan enää erityisen 

hankalaa. Mietin asiaa ja niitä keskusteluja, joita olen esimerkiksi asiakkaiden ja 

muiden henkilöiden kanssa käynyt. Tekeekö asian hankalaksi ehkä se, että kyse on 
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ns. viranomaisasioinnista. Tällöin se mielletään tavallaan viralliseksi ja paineet 

virheettömyyden osalta kasvavat. Tietotekniikka ja sähköinen liiketoiminta tulee 

väistämättä lisääntymään entisestään. On hyvä totutella myös sähköiseen 

viranomaisasiointiin..  

 

Verotilijärjestelmä vaatii verovelvollisilta oma-aloitteista toimintaa verotilin 

seurannassa. Tehdyn tutkimuksen mukaan vain vajaa puolet seuraa aktiivisesti 

verotiliään. Tämä on mielestäni asia, johon yrittäjien kannattaa tulevaisuudessa 

panostaa enemmän. Yrittäjä seuraa yrityksensä likviditeettiä, velkoja ja pääomia. 

Verotili kuuluu yrityksen taloushallintoon. Yrittäjän vastuulla on verotili ja verojen 

maksu, ulkoistamisestakin huolimatta. Jos verojen maksuissa tulee epäselvyyksiä, on 

siitä kuitenkin yrittäjä vastuussa. Yrityksen vaikeudet lisääntyvät, jos verojen 

maksamattomuus johtaa ulosottoperintään.  

 

Veron maksujen eräpäivien yhtenäistämistä toisaalta kiiteltiin, toisaalta moitittiin. 

Ne, jotka pitivät uutta yhteistä eräpäivää hyvänä asiana, sanoivat sen selkeyttävän 

maksamista. Ne, joiden  mielestä eräpäivien yhtenäistäminen ei ollut järkevää, 

perustelivat mielipidettään sillä, että se kasauttaa maksut yhdelle päivällä, vähentää 

”pelivaraa” suoriutua maksuista. Useissa yhteyksissä verovelvollisia on muistutettu, 

että kannattaa muuttaa liiketoiminnan laskutusmenettelyä, että voi velvoitteistaan 

suoriutua. Tehdyssä kyselytutkimuksessa kuitenkin ainoastaan 8 % on tehnyt 

muutoksia laskutusrytmiin tai muita järjestelyitä. Tämä kuvastaa sitä, että yritykset 

kuitenkin pääsääntöisesti pystyvät suoriutumaan velvoitteistaan ilman mainittuja 

muutoksia. Ainoastaan yksi kyselytutkimuksen vastaajista oli maininnut hankalaksi 

sen, että maksupäivä on sama kuin ilmoittamispäivä. Julkisuudessa on ollut 

enemmänkin keskustelua siitä, että ilmoittamispäivän tulisi olla eri kuin 

maksupäivän.  

 

Verotilijärjestelmän käyttöönotto ylipäätään oli kyselytutkimuksen vastaajista 4,5 % 

mielestä hankalaa. Käytännön ongelmia järjestelmän käytössä oli 1,6 %:lla. 

Käytännön ongelmilla kuvastan käyttöön liittyviä erilaisia ongelmia, joita 

tutkimukseen vastanneet ovat maininneet. Mainitut asiat olivat yleensä yksittäisiä 

mielipiteitä. Esimerkiksi se, että työnantajasuoritukset ja alv-suoritukset pitää 

ilmoittaa erikseen, olen luokitellut käyttöön liittyviin ongelmiin. Samoin se, että 
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vastaaja on ilmoittanut hankalaksi verotilin ja kirjanpidon yhteensovittamisen, pidän 

lähinnä käytännön ongelmana. 

 

Se, mikä minut yllätti myös kyselytutkimuksen tuloksista, oli viivästysseuraamusten 

saama huomio. Ainoastaan 7 (1,9%) vastaajista oli maininnut 

viivästysseuraamuksista. Julkisuudessa on viivästysseuraamuksia ja sanktioita 

ylipäätään kritisoitu kyllä kyselytutkimusta enemmän. Se, että vastaajat eivät ole 

asiaa maininneet ongelmien joukossa, saattaa johtua siitä, että kyselytutkimukseen 

vastanneista ei kovinkaan moni ole asiaan kiinnittänyt huomiota, varsinkaan, jos 

sanktiot eivät ole osuneet omalle kohdalle. Myös se, että tutkimus oli tehty 

alkuvuodesta, vaikutti siihen, että tutkimukseen vastanneille ei mahdollisia 

viivästysseuraamuksia ole ehtinyt kertymään uuden järjetelmän myötä. 

 

Valtuutuksia on yleisesti ottaen pidetty hankalina useissa yhteyksissä ja myös 

käytännön kokemukseni kautta, mutta tämän kyselytutkimuksen vastaajista, vain 

noin 1 % piti valtuutusten tekoa hankalana. Tämän voi selittää se, että useimmiten 

tilitoimistot neuvovat asiakkaitaan valtuutusten teossa. Ne, jotka eivät tilitoimistoja 

käytä, eivät valtuutusten tekoon yleensä törmääkään. Tämä saattaa olla syynä siihen, 

että asia ei ole sen suuremmmin saanut huomiota osakseen. 

 

Verotiliä ja verotiliotetta piti muutama kyselyyn vastanneista epäselvinä. Tästä 

voidaan päätellä, että suurin osa kuitenkin pitää verotiliä ja verotiliotetta selkeänä ja 

helposti luettavana.  

Reaaliaikaisuus ei kuitenkaan toteutunut niin kuin asian monet ymmärsivät; verotilin 

tapahtumat näkyvät viiveellä, ei kuten pankkiliikenteen maksuissa, useimmiten välit-

tömästi, pankkiyhteyksistä riippuen. 

 

Yhteenvetona tekemäni tutkimuksen perusteella ja muiden verotilistä tehtyjen 

tutkimusten perusteella, tutkimuksissa saadut tiedot ovat hyvinkin yhtenäisiä ja 

antavat samansuuntaista informaatiota.  
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5.1 Lain tavoitteiden toteutuminen 

 

Lain tavoitteet eivät ole kaikilta osin toteutuneet toivotulla tavalla. Käytäntö on tuo-

nut ongelmia, joita ei edes osattu odottaa. 

 

 Ilmoittamisen piti helpottua, kuten myös asioiden selvittelyn. Ilmoittaminen on han-

kaloitunut Katso - ja Verotilipalvelussa esiintyneiden järjestelmähäiriöiden vuoksi. 

Yhä useammin kuulee mielipiteen, että vanha paperi-ilmoittaminen oli paljon pa-

rempi järjestelmä; tieto lähti perille varmasti ilman ongelmia, vaikka tiedonkulkuun 

pitikin varata enemmän aikaa.  

 

Informaatiota eivät ole kaikki saaneet tarvittavaa määrää tai saatu informaatio on 

ymmärretty väärin. Tästä syystä on tietojen korjaamisessa ja verojen maksamisessa 

ollut ongelmia. Tämä taas on aiheuttanut lisätyötä niin Verohallinnossa kuin veron-

maksajien kohdalla. Myös Mirjami Laitinen myöntää, että ”myös verohallinnossa 

olisi kaivattu osaamista huomattavasti enemmän” (Auramo 2011). 

 

Maksuja ei ole kaikissa tapauksissa osattu maksaa oikeamääräisinä ja oikea-

aikaisesti. Näistä seikoista johtuen, ilmoittelusta ja selvittelyistä johtuva työ ei tois-

taiseksi ole vielä vähentynyt olennaisesti. Kustannukset eivät välttämättä ole vielä 

vähentyneet, sillä vaikka maksettavien maksujen lukumäärä on vähentynyt, on lisä-

kustannuksia saattanut tulla yrityksille viivästysseuraamusten myötä.  

 

Verotilijärjestelmän positiiviset palautteet käyttäjiltä ovat suuntautuneet kuittaus-

mahdollisuuteen eri verolajien välillä, erillisten palautushakemusten jääminen pois, 

veronpalautusten käsittelyiden nopeutuminen sekä mahdollisuus saada hyvityskor-

koa. Palautusrajan asettamista pidetään käytäntöä helpottavana ja uskon, että yhä 

useammat käyttäisivät palautusraja – menettelyä, jos sitä ”markkinoitaisiin” enem-

män. 

 

Vastaavasti verohallinnon työ ei ole oletettavasti toistaiseksi vähentynyt. Ongelmat, 

joita käyttöönotossa on ilmennyt, päinvastoin ovat kuormittaneet verohallinnon asia-

kaspalvelua tarpeettomasti. Tarpeettomasti siinä mielessä, että jos informaatiota olisi 
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jaettu riittävästi ennen varsinaista käyttöönottoa, olisi verohallinnolta jäänyt aikaa 

enemmän muuhun neuvontaan ongelmatilanteissa. Verohallinnon työntekijät eivät 

myöskään olleet saaneet riittävästi informaatiota (Saviniemi 2010) ennen järjestel-

mään siirtymistä, joten tämä on taas hidastanut ja vaikeuttanut asiakaspalvelun toi-

mintaa. Tosin Mirjami Laitisen mielestä, verohallinnon työmäärä on vähentynyt sel-

vittelytyöstä, joka aiheutui väärille tileille maksamisesta. Tilejä oli aiemmin eri vero-

lajien verojen maksua varten, vieläpä alueellisesti. (Auramo 2011.) 

 

 Ongelmat eivät kuitenkaan vaikuta mielestäni ylitsepääsemättömiltä, vaan ongelmi-

en selvittyä, voi lain tavoitteet pienine muutoksineen hyvinkin saada toteutettua. 

 

Käytännön kokemukset verotilijärjestelmästä ovat olleet puolesta ja vastaan. Pääosin 

verotilijärjestelmää pidetään hyvänä ratkaisuna ja tuovan helpotusta käytäntöön. Hy-

vin monet ovat sitä mieltä, että järjestelmä kokonaisuudessaan on hyvä, mutta kaipaa 

muutoksia ja parannuksia. Verotilijärjestelmän toimivuutta epäileviä on yhtä lailla. 

Verovelvolliset ovat pääosin samaa mieltä verohallinnon virkailijoiden ja tilitoimis-

tojen työntekijöiden kanssa niistä ongelmakohdista, joihin muutoksia ja parannuksia 

tarvitaan. Verohallinnon pääjohtajan, verohallinnon edustajana, mielipiteistä saa sel-

laisen kuvan, että hän on positiivisen odottavaisella kannalla; verotilin ongelmien 

korjaaminen vaatii lakimuutoksia ja alkutaipaleen ongelmista huolimatta, verotilijär-

jestelmän laajennuksen myötä, voidaan saavuttaa se hyöty, mitä tavoiteltiin (Auramo 

2011). 

 

Mielestäni suurimmat ongelmat ovat tuoneet riittämätön ja sekava informaatio sekä 

tietojärjestelmien toimimattomuus. 

 

Verotilijärjestelmää pidetään hyvänä, joskin vielä keskeneräisenä järjestelmänä. Se 

vaatii vielä työtä, mutta esiin tulleiden ongelmien selvittyä, järjestelmä tullee 

täyttämään sille asetetut odotukset. 
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5.2 Tutkimuksen merkitys 

 

Mietittäväksi edelleen jää, onko mikroyrityksen edelleen mahdollisuus suoriutua kai-

kista velvoitteistaan, kuten verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta oikealla tavalla, 

oikeaan aikaan, itse, vai olisiko jo tarpeen siirtyä käyttämään apuna tilitoimistoja? 

Kuitenkin, ongelmakohtia tutkittaessa pystytään ehkä parantamaan käytännön ohjeita 

ja näin edesauttamaan yrityksiä selviytymään itse velvoitteistaan. Samalla, kun käy-

täntöä muokataan, ottaen huomioon myös muutostilanteet, voidaan nopeuttamaan 

erilaisia siirtymiä, niin verotiliasioissa kuin muissakin uudistuksissa.  

 

Tässä tutkimuksessa havaitut verotilijärjestelmän ohjeistuksen ”löysyys” ja ongel-

makohdat voidaan mahdollisesti parantaa ja tutkimuksen tuoma hyöty voidaan sovel-

taa eri uudistuksissa. Verotilijärjestelmän kohdalla tehty tutkimus antaa hyödyllistä 

tietoa verovelvollisille ja verohallinnolle siitä, miten järjestelmä on otettu vastaan ja 

mitä mahdollisia ongelmia on havaittu. Ongelmia tutkimalla voidaan selvittää, min-

kälaisia ne ovat ja mihin toimintoihin ne kohdistuvat. Ongelmista voidaan selvittää, 

vaatiiko toiminto isompia muutoksia vai pieniä, joskus voi riittää ohjeistuksen lisäys. 

Jos järjestelmä vaatii muutoksia, minkälaisiin asioihin on keskityttävä.  

 

Tutkimukset ja asioiden selvittäminen on ajankohtainen asia, sillä verotiliä ollaan 

laajentamassa. Tämän hetkisten tietojen käyttäminen laajennuksen yhteydessä ja 

mahdollisten korjausten suorittaminen edesauttaa järjestelmän toimivuutta vastaisuu-

dessa. 

5.3 Mahdolliset muutostarpeet 

 

Informaation lisäys on esityslistallani päällimmäisenä. Monissa verotiliin liittyvissä 

tutkimuksissa kuten omassanikin on käynyt ilmi, että informaatiota tarvitaan lisää. 

Varsinaisesti se ei ole muutos verotilijärjestelmään, mutta kylläkin muutos järjestel-

mästä tiedottamiseen käyttäjille. Informaatiota olisi lisättävä kaikille osapuolille, niin 

yrityksille kuin tilitoimistoille sekä verohallinnon työntekijöille.  
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Ohjeistusta verohallinnon sivuilla olisi selkeytettävä. Yhä edelleen ohjeistusta löytyy 

useamman otsikon alta. Tiedon etsiminen on vaikeaa ja ellei tiedä millä hakusanalla 

tietoa etsii, on etsintä vielä vaikeampaa. Tietoja voi löytyä esimerkiksi uutisarkistos-

ta, mutta ajantasaista tietoa ei ole päivitetty ohjeistus – osioon.  

 

Katso – tunnistautumiseen ja valtuuksien myöntämiseen kaivataan helpotusta; ohjeis-

tuksissa tarvitaan lisäystä tältäkin osin. Katso – palvelu tarvitsee kehittämistä.  

 

Verovelvollisten mielestä viivästysseuraamukset ovat liian suuria, jopa kohtuuttomia. 

Tähän tuskin on muutosta luvattavissa. Oletan, että syy suuriin viivästysseuraamuk-

siin ilmoittelun osalta löytyy verovelvollisten aiemmasta ilmoittelukäyttäytymisestä; 

aiemmin ilmoituksen myöhästyminen on ollut yleistä, vuonna 2006 keskimäärin 40 

% arvonlisäveroilmoituksista ja 25 % työantajasuoritusten ilmoituksista ilmoitettiin 

myöhässä (HE 221/2008, 1.1). 

 

Ilmoittamistapaa on pidetty monimutkaisena, koska esimerkiksi työnantajasuorituk-

sia ja arvonlisäveroa ei voi ilmoittaa samalla lomakkeella verotilipalvelussa. Lomak-

keiden muokkaukseen tulisi kiinnittää huomiota niin, että ne olisivat käyttäjäystäväl-

lisemmät.  

 

Eräs tilitoimisto mainitsi tutkimuksen yhteydessä, kuinka hankalaa on verotilipalve-

lussa siirtyä yhden asiakkaan asioista hoitamaan toisen asiakkaan asioita. Toisaalta, 

jos tehtäisiin muutoksia tämän tapaisiin toimintoihin, onko se saatavissa helpommak-

si niin, ettei vahingossa kirjaisi tapahtumia väärälle asiakkaalle. Mainitsemisen ar-

voinen asia kuitenkin, jos tämäntapaiset asiat saataisiin sellaiselle tasolle, että ilmoit-

taminen ja verotilipalvelun toiminta olisi yleensäkin helpompaa. 

5.4 Laajennusmahdollisuudet 

 

Verotilijärjestelmä on jo itsessään laajentamassa toimintaansa; tämän ykkösvaiheen 

jälkeen, toimintaa ollaan parantamassa/laajentamassa lisäämällä verolajeja verotili-

järjestelmään. Sen lisäksi kolmosvaiheessa ollaan toimintoihin lisäämässä perintä.  
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Verotilijärjestelmän rinnalla toimii muitakin sähköisiä valtion palveluja. Esimerkiksi 

patentti- ja rekisterihallituksella on kaksi hanketta, joilla sähköistä asiointia paranne-

taan; Novus ja YTJ (Jokinen 2009). Verohallinto ja patentti- ja rekisterihallitus ovat 

tehneet yhteistyötä saadakseen aikaan yhteisen portaalin, ”yhden luukun periaat-

teen”. Verohallinnon katso.fi – järjestelmän toiminnot ovat erilaisia kuin patentti- ja 

rekisterihallituksen, mutta yhdistettynä ne tukisivat toisiaan ja antaisivat yrityksen 

tiedot hyvin kattavasti.  Yhdellä tunnistautumisella olisi tällöin mahdollisuus saada 

tiedot useammasta eri lähteestä. Tämä kyllä lisää yrityksen työtä roolien jaossa, jotta 

tietyt tiedot ovat vain tiettyjen roolien, henkilöiden hallinnassa. Samalla se kuitenkin 

vähentää työtä yhden linkin järjestelmällä ja tehostaa yrityksen toimintoja. Tietojen 

ylläpito helpottuisi. Samalla kuitenkin pitäisi ottaa huomioon yritysten tapa toimia, 

jotta esimerkiksi tilitoimistojen olisi helppo toimia asiakkaan puolesta. (Taloushallin-

toliitto 2010c). Lainsäädäntö antaa erilaiset ohjeet julkistamisesta verotuksen ja kir-

janpidon tilinpäätösten osalta. Tästä syystä näiden lakien osalta tarvitaan yhtenäistä-

mistä. Tällä hetkellä verottajalle tiedot pitää antaa neljä kuukautta ja kaupparekiste-

riin kahdeksan kuukautta tilinpäätöksen jälkeen. Yritykset mielellään pitävät kiinni 

tuosta kahdeksasta kuukaudesta ja myöskään verottaja ei haluaisi myöhentää aikaa, 

jotta valtio pääsee keräämään verotulot. 

 

Hallituksen esityksessä (HE 221/2008) oli myös maininta siitä, että verotilijärjestel-

mää olisi jatkossakin tarkoitus kehittää entistä vuorovaikutteisempaan suuntaan, kun 

alkuun on päästy. Tästä vuorovaikutteisesta verohallinnon ja verovelvollisen suhtees-

ta oli mainittu maksujärjestelyt. Maksuhäiriötilanteissa voisi verovelvollinen pyytää 

ja sopia verkkopalvelussa maksujärjestelyistä.  

 

Sähköiseen tiedonkulkuun voisi liittää useampia palveluja, kun vain tahtoa ja osaa-

mista löytyy. Samalla saadaan helpotettua ja yhtenäistettyä toimintoja. Yhden kirjau-

tumisen takaa löytyisi kullekin henkilölle rekisteröidyt roolit ja määrätyillä rooleilla 

voi hoitaa erilaisia yrityksen asioita. Työ kaikkien osalta keventyy ja selkiytyy, mutta 

miten pysyy perässä tietoturva-asiat? 

 

 



72 

 

5.5 Jatkotutkimus 

 

Jatkotutkimuksena pitäisin tärkeänä sellaista, jossa selvitetään, miten verotilijärjes-

telmää on kehitetty ja muutettu vuosien 2010–2011 aikana tehtyjen selvitysten ja tut-

kimusten perusteella. 

Olisi myös mielenkiintoista saada tietää verotilijärjestelmästä tehdyt arviot ensim-

mäisen laajennuksen jälkeen, ennen kuin järjestelmään siirretään kaavailtu perintä-

ominaisuus. 
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