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Verohallinto lyhyesti

Tehtävänämme on kerätä oikea määrä veroja oikeaan aikaan 

yhteiskunnan toiminnan rahoittamisesksi.

Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja 

hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti.

Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita toimimaan omatoimisesti oikein.

Vuonna 2017 tilitimme yli 65 miljardia euroa verotuloja.



Asiakkaitamme ovat

5 230 000
Henkilöasiakkaat

139 000
Maatalouden harjoittajat

647 000
Yritykset ja yhteisöt

315 000
Liiketoiminnasta ALV-

velvolliset

124 000
Säännölliset työnantajat

266 000
Alkutuotannosta ALV-

velvolliset



Verotuksen tehokkuus perustuu laajalle 
tietointegraatiolle (ekosysteemi)
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rekisteri

Tulli

Kela

Metsän-

hoitoyhd.

Kirkot

Kunnat

Yksityis-

henkilöt

Yritykset



Kehitämme sähköisiä palvelujamme

VEROILMOITUS

Noin 1 440 000 (27%) 

henkilöasiakasta teki 

muutoksia esitäytettyyn 

veroilmoitukseensa. Näissä 

Veroilmoitus verkossa –

palvelua käytti noin 762 000

eli 53 %, mikä on neljä 

prosenttiyksikköä enemmän 

kuin vuonna 2015.
Käytti Veroilmoitus 

verkossa -palvelua

53%

VEROKORTTI

Verokortti verkossa –palvelun käyttäaste oli

54 prosenttia (51 % vuonna 2015) kaikista vero-

korttimuutoksista. Palvelun kautta tilattiin vero-

kortteja 1 028 000 kpl (934 000 kpl vuonna 2015)

1 028 000 Verokortti verkossa

-palvelussa

460 492 puhelimessa

365 187 käyntiä

50 259 kirje

SOSIAALISESSA MEDIASSA

CHAT PALKKA.FI

Verohallinnon verkkopalveluiden asiakasmäärä 

kasvoi edelleen vuonna 2016. Chatissa ratkaistiin 

yli 213 000 verokysymystä (ed.v.104 000).

Chat avattiin huhtikuussa 2015.

Palkkoja laskettiin Palkka.fi:n kautta 2016

yhteensä 1,1 mrd. € (965 milj. eur vuonna 2015)

ja 661 000 kpl (601 000 kpl vuonna 2015)

213 000
verokysymystä

1,1 mrd.
euroa

Youtube

882 387
min. materiaalia.

1 vuosi 247 

päivää

Twitter

4 813
keskim.

106 uutta 

seuraajaa /kk

Facebook

7 601
315 uutta 

seuraajaa /kk

Linkedin

2 180
keskim. 62 uutta 

seuraajaa /kk

Verona -blogi

4 910
keskim.

kattavuus /kk

Instagram

1 147
keskim. 60 uutta 

seuraajaa /kk

https://twitter.com/Verouutiset
https://www.facebook.com/verohallinto
https://www.youtube.com/channel/UCVGeKHwTsAKYnksI5RArrWg
https://www.instagram.com/verohallinto/
https://www.linkedin.com/company/finnish-tax-administration
http://veroblogit.com/


Verotusohjelmisto uudistuu

Nykyiset verotuksen tietojärjestelmät korvataan uudella verotusohjelmistolla vuoteen

2020 mennessä. Sillä varmistamme verotuksen häiriöttömän toiminnan jatkossakin. 

Uusi ohjelmisto toteuttaa strategiaamme.

2018

Henkilö-

verotus

Yhteisö-

verotus

Oma-

aloitteiset

verot

Asiakastiedot

perintö- ja

lahjavero

Kiinteistö- ja

varainsiirto-

verotus



Kansallinen tulorekisteri



Digitalisaatio ja 
turvallisuuden uudet 
haasteet



Tulevaisuutta ei voi ennustaa lineaarisesti 
menneisyyden perusteella.

Teknologian kehityksen perustana 

on Mooren laki



Kyberuhkat kehittyvät osana digitalisaatiotrendiä

 Kyberhyökkäykset ovat arkipäivää, koskee meitä kaikkia

– organisaatioita vastaan tehdään keskimäärin 178 todellista hyökkäystä 

vuodessa (IBM) 

– 60% hyökkäyksistä on sisäpiiriläisen toteuttamia (IBM)

 Yli puolet hyökkäyksistä havaitaan ulkopuolisen toimesta

– hyökkäyksen keskimääräinen havainnointiaika on 146 päivää (Mandiant)

– keskimäärin murtautujalta kestää 3 päivää tunkeutua ja toteuttaa kaikki 

hyökkäykseen liittyvät tavoitteensa (Mandiant)

 Uhkien ammattimaistuminen aiheuttaa, että hyökkäysten ja 

väärinkäytösten torjunta vaatii panostusta myös organisaatioilta



"There are only two types of companies: those that 

have been hacked, and those that will be.”

Robert Mueller, FBI Director, 2012



Digitalisaatiotrendi vaatii panostuksia myös 
tietoturvallisuuteen

 Tietojärjestelmien avautuminen ja 

monimutkaistuminen nostaa riskitasoa

 muutos tapahtuu hitaasti ja vaatii mittavia 

kehittämistoimenpiteitä

 teknologioiden hallittu käyttöönotto vaatii 

uudenlaisten tietoturvaratkaisuiden kehittämistä

 Ketterät prosessit vaativat nopeampaa ja 

osaavampaa reagointia turvallisuudelta

 riskilähtöinen käsittely vaatii enemmän 

resursointia tietoturvaan

 Kehittyvä regulaatio, esim GDPR 

Digitaalinen kokonaisuus 

monimutkaistuu jatkuvasti ja 

turvallisuuden kontrollointi 

muuttuu mahdottomaksi 

tehtäväksi



Mutta mitä Verohallinnossa 
tehdään?



Turvallisuuden ohjausmalli

Visio

Tavoitteet

Periaatteet

Hallinta- ja 
kehittämismalli

VISIO

o Rakennetaan luottamusta digitalisaatioon

o Keskitytään suojaamaan liiketoiminnan kannalta kriittisimpiä 

toimintoja

o Varaudutaan toipumaan häiriöistä mahdollisimman ketterästi

TAVOITTEET

o Tietoturvan perinteinen kolmikulma laajenee koskemaan myös 

digitalisaation uusia tuomia riskejä 

PERIAATTEET

o Turvallisuustoimien riskilähtöisyys ja kustannustehokkuus

o Järjestelmien suojaamisesta liiketoiminnan kehittämiseen

o Turvallisuustoiminto tuottaa palvelua ja ratkaisuja, ei kieltoja

o Turvallisuusosaamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen

o Tiedon kontrolloinnista tietovirtojen hallintaan

o Havainnointi- ja reagointikyvyn kehittäminen

HALLINTA- JA KEHITTÄMISMALLI

o Tietoturvan hallintaa kehitetään tilannekuvaan perustuen

o Malli perustuu ketteryyteen ja liiketoiminnan sekä ympäristön 

huomioiviin jatkuviin riskianalyyseihin



Tilannekuvaan perustuva turvallisuuden hallinta- ja 
kehittämismalli

Perinteinen 

tietoturva

HavainnointikykyReagointikyky

Analyysikyky 1

23

4

Estäminen

HavainnointiReagointi

Ennakointi

Jatkuva 

valvonta ja 

analyysi

Tietojärjestelmien 

suojaaminen

Häiriöiden välttäminen

Hyökkääjien häirintä

Häiriöiden 

havaitseminen

Häiriöiden varmistaminen ja 

priorisointi

Tutkimusaineiston 

keruuHäiriöiden tutkinta

Järjestelmien 

yhdenmukaistaminen

Järjestelemien / 

prosessien 

uudelleensuunnittelu

Järjestelmien / 

toimintatapojen muutos

Analyysikyky / ennakointi

Proaktiivinen arviointi / 

suunnittelu

Gartner Adaptive Security Architecture



Verohallinnon turvallisuustoiminnan 
pääkehityssuunnat

 Rakennetaan luottamusta digitalisaatioon 

 Keskitytään suojaamaan liiketoiminnan kannalta kriittisimpiä toimintoja 

 Varaudutaan toipumaan häiriöistä mahdollisimman ketterästi 

Havainnointi- ja 

reagointikyvyn 

kehittäminen

24/7 toimintakyky, SOC

Turvallisuusvalvomo

Havainnointi- ja 

reagointikyky

Kehittynyt 

käytönvalvonta

Analyysikyky

Digitalisaatio ja 

liiketoiminnan 

teknologiatarpeiden 

mahdollistaminen

Turvalliset pilvipalvelut

Datan minimointi ja 

suojaaminen

Automatisoitu 

tietoturvatestaaminen

Ketterät 

turvallisuusratkaisut

Turvallisuuden 

hallinta ja 

henkilöstön 

sitouttaminen

Toimiva tietoturvan ja 

riskien hallinta

Osaava ja 

turvallisuustietoinen 

henkilöstö

Johdon raportointi 

ja mittaaminen

Toiminnan 

jatkuvuuden 

turvaaminen

Moderni jatkuvuus- ja 

valmiussuunnittelu

Turvalliset 

alihankintaketjut

Aktiivinen testaus ja 

harjoitustoiminta



Havaintoja matkan varrelta

 Turvallisuusorganisaation tavoitteena toiminnan mahdollistaminen - ei estäminen

 Havainnointi- ja reagointikyky kehittyy vaiheittain

– Kyvykkyys on riippuvainen sensoreiden määrästä ja niiden käytettävyydestä

– Priorisointi, kaikkiin leluihin ja akronyymeihin ei ole mahdollista eikä kannattavaa investoida

– Tapa jokaisen organisaation tarpeiden ja rajoitteiden mukaan

– Havainnointiin ja reagointiin tarvitaan usein eri tuotteet tai pahimmillaan jopa agentit

– On oltava myös resurssit käyttää kyvykkyyksiä, analyysikyky lisää vaikeuskerrointa

 Kaikkea ei voi ulkoistaa

– ymmärrys omista tavoitteista, teknisestä ympäristöstä ja liiketoiminnasta oltava itsellä

– kehittämiseen ja palveluntoimittajien ohjaamiseen oltava oma osaaminen ja näkemys

 Katse mahdollisimman kauas tulevaisuuteen

– Ajattele kokonaiskuvaa, täydellistä maailmaa ei ole, aukkoja jää varmasti

– Perusta ensin kuntoon, sitten pala kerrallaan lisäkyvykkyyksiä

 Kaiken kontrollointi on mahdotonta, varaudu havaitsemaan häiriöt ja toipumaan niistä ketterästi




