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Eduskunnan verojaosto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Eduskunnan verojaosto on varannut tilaisuuden tulla kuultavaksi tai antaa asiasta
kirjallinen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Sisäministeriön poliisiosasto lausuu asiasta
seuraavaa:
Hallituksen esitystä on pidettävä erittäin kannatettavana. Tulorekisteritietojen
reaaliaikaisuus tulee olemaan merkittävä uudistus sekä tiedonantovelvollisille että
useille viranomaisille tai julkista tehtävää hoitaville tahoille. Tulorekisterin suurimpia
käyttäjiä tulevat olemaan Verohallinto, Kansaneläkelaitos, eläkelaitokset,
Eläketurvakeskus, työttömyys- ja tapaturmavakuuttajat, Tilastokeskus ja kunnat.
Kansalaisille tulorekisteri tarjoaa mahdollisuuden seurata ajantasaisesti omia
tietojaan. Tulotiedot ovat yhtäläisesti useiden eri viranomaisten käytettävissä, joka
tulee tehostamaan monilla eri tavoin viranomaistoimintaa. Tulotietojärjestelmän
tietosisältö tulee perustumaan ilmoittajien antamaan tietoon ja tältä osin se tulee
sisältämään osin virheellistäkin tietoa.
Poliisitoimintaan tulorekisterillä voi olla jopa ennalta estävää vaikutusta sillä, että
muun muassa tukipäätökset tulevat perustumaan viranomaisessa
päätöksentekohetkellä olevaan tietoon. Tietoisuus rekisteristä ja siellä olevista
tiedoista voi vähentää petostarkoituksella tehtyjä hakemuksia.
Verohallinnolle tulorekisteri mahdollistaa nykyistä reaaliaikaisemman verovalvonnan
ja samalla tehokkaamman harmaan talouden torjunnan. Miten analyysia ja
kohdevalintaa myöhemmin toteutetaan, tulee mahdollisesti vaikuttamaan
reaaliaikaisten esitutkintojen ja viranomaisyhteistyön käynnistämiseen. Harmaan
talouden ja talousrikostorjunnan kannalta vaikuttavuuteen päästään parhaiten
reaaliaikaisella tutkinnalla ja rikoshyödyn poisottamisella.
Poliisin ja verohallinnon välinen viranomaisyhteistyö toimii ja poliisin
tiedonsaantioikeudet ovat riittäviä joten esitutkinnassa tarpeellisten tietojen saanti on
turvattu. Hallituksen esityksellä ei tule olemaan suoria kustannusvaikutuksia
poliisitoimintaan. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan näkökulmasta
pelkkä tietojensaanti reaaliaikaisesti ei muuta käytännön poliisityötä eikä tuo
merkittävää työkalua tähän työhön.

Poliisitarkastaja

Juha Tuovinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö
11.10.2017 klo 13:12. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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