
XXVII. Verotusvalmisteluviraston 
tarkkailijat 

Verotusvalmisteluviraston tarkkailijain kertomus v:lta 1937 oli seuraa-
van sisältöinen: 

Kertomusvuonna tarkastettiin kuukausittain verotusvalmisteluviras-
ton tilit ja tarkattiin, että vahvistettua talousarviota oli noudatettu ja 
että menot perustuivat asianmukaisiin tosikkeisiin. Niistä verotusvalmis-
teluviraston menoista, jotka oli suoritettu rahatoimistosta, oli viraston 
tileihin merkitty jäljennökset menotosikkeista. Edelleen tarkattiin, että 
viranhaltijain palkkamenot oli suoritettu asianomaisten päätösten ja mää-
räysten mukaan ja että määrärahoja oli käytetty tarkoituksenmukaisesti. 
Verotusvalmisteluviraston kassa tarkastettiin aika ajoin. Lisäksi tarkas-
tettiin verotusvalmisteluviraston v:n 1937 tilien loppuyhdistelmä, jonka 
mukaan valtion menot olivat 1,777,264:50 mk ja Helsingin kaupungin 
menot 2,012,258: 50 mk. Koska valtio lisäksi oli suorittanut henkikirjan-
otteista 28,912: 36 mk, verotusvalmisteluviraston huoneiston vuokraa 
222,650 mk ja valtion verolomakkeiden painatuksesta 70,000 mk sekä 
kaupunki taksoitusluettelon j a kunnallisverolippuj en kir j oittamisest a 
84,928 mk, oli valtion lopullinen osuus verotusvalmisteluviraston me-
noista 2,098,826:86 mk ja kaupungin osuus 2,097,186:50 mk. Viimeksi 
mainitusta rahamäärästä on kuitenkin vähennettävä valtion ja kaupun-
gin yhteisiin menoihin kuulumattomina tutkijalautakunnan jäsenten 
palkkioina suoritetut 3,225 mk, joten kaupungin lopulliseksi osuudeksi 
jäi 2,093,961: 50 mk. 

Edellisen ohella annettiin lausuntoja, tehtiin ehdotuksia verotusvalmis-
teluvirastoa koskevissa asioissa sekä neuvoteltiin niistä viraston johtajan 
kanssa. 

Verotusvalmisteluvirastossa oli vuoden aikaila 46 kunnan ja 37 valtion 
palkkaamaa viranhaltijaa sekä lisäksi 16 henkilöä, jotka saivat palkkaa 
sekä valtiolta että kunnalta. Tilapäistöissä oli vuoden aikana kaikkiaan 
92 henkilöä. 

Palkkamenot nousivat kaikkiaan 3,464,986: 45 mk:aan, josta kunnan 
osalle tuli 1,678,731: 70 mk ja valtion osalle 1,786,254: 75 mk. Näistä kun-
nan menot jakautuivat seuraavasti: palkat ja palkkiot 1,334,395 mk, ikä-
korotukset 227,021: 70 mk, palkkiot lautakuntien jäsenille sekä tarkkaili-
jalle 64,700 mk ja ylityöt 52,615 mk eli yhteensä 1,678,731: 70 mk, sekä 
valtion menot seuraavasti: valtion verotuksen osa 838,045 mk, lahja- ja 
perintöverotuksen osa 75,050 mk, palkkiot tulo- ja omaisuusverolautakun-
nan jäsenille ja tarkkailijalle 125,760 mk, ylityöt 86,163 mk ja tilapäistyöt 
661,236: 75 mk eli yhteensä 1,786,254: 75 mk. Tilien loppuyhdistelmässä oli 
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kunnalla seuraavat menoerät: palkkiot 64,700 mk, sääntöpalkkaiset virat 
1,078,031: 70 mk ja hyvitys 750 mk, tilapäinen työvoima 559,150 mk ja 
hyvitys 22,400 mk, eli yhteensä 1,678,731: 70 mk, sekä valtiolla seuraavat 
menoerät: palkkiot 125,760 mk, tilapäinen työvoima, pysyväiset viranhal-
tijat, 838,045 mk, ja tilapäiset apulaiset 661,236: 75 mk, sekä ylityöt 86,163 
mk eli yhteensä 1,711,204: 75 mk ja lahja- ja perintöverotusmenot, jotka 
eivät sisälly tässä esitettyyn loppuyhdistelmään, koska niistä pidetään eri 
tilit, 75,050 mk eli kaikkiaan 1,786,254: 75 mk. 

V. 1937 olivat kunnan ja valtion osuuksien tilitystavat erilaisia molem-
pien asianomaisten talousarvion erilaisen rakenteen takia. 


