
Skatteförvaltningens verksamhetsställen i Akaa, Kitee och
Övertorneå läggs ned
Öppettiderna förenhetligas på många orter

Skatteförvaltningen lägger ned tre kontor i höst. Kontoren i Akaa, Kitee och Övertorneå stängs 1.9.2012. Orsaken till nedläggningen är att de
anställda går i pension och att Skatteförvaltningens tjänster ska förenhetligas.

- En orsak till nedläggningen är också att allt fler kunder använder Skatteförvaltningens tjänster över nätet. Kunderna kan sköta största delen
av sina skatteärenden utan att besöka Skatteförvaltningens kontor. Redan över en miljon kunder dvs. två tredjedelar av alla som ändrar sitt
skattekort gör det över nätet eller per telefon, konstaterar kommunikationschef Merja Kangas från Personbeskattningsenheten.

Efter nedläggningen finns den närmaste skattebyrån för akaaborna i Tammerfors eller Tavastehus, för kiteeborna i Joensuu och för
övertorneåborna i Torneå eller Pello.

De kontor som ska läggas ned har alla färre än 10 anställda. Enligt Skatteförvaltningens personalpolicy sägs ingen upp och arbetsplatser för
den fasta personalen flyttas inte till ett ställe som finns utanför det sedvanliga pendlingsområdet. Därför ges det möjligheten att vid behov
distansarbeta på de verksamhetsställen som läggs ned.

Ändringar i öppettiderna
Kontorens öppettider förenhetligas i hela landet. Ändringarna träder i kraft 15.9.2012 enligt följande:
• Kontoren i Idensalmi, Kotka och Tavastehus är öppna varje vardag kl. 9.00-15.00.
• Kontoret i Brahestad är öppet från måndag till onsdag kl. 9.00–15.00.
• Kontoren i Brahestad, Imatra, Jakobstad, Loimaa, Raseborg, Torneå och Varkaus är öppna måndagar och tisdagar kl. 9.00 - 15.00. 
• Kontoren i Alavo, Forssa Haapajärvi, Heinävesi, Ikalis, Ilomants, Ivalo, Juuka, Jämsä, Kankaanpää, Kauhajoki, Kauhava, Kemijärvi, Kimitoön,
Kittilä, Kuhmo, Kumo, Kuusamo, Lieksa, Mänttä-Vilppula, Nurmes, Nystad, Närpes, Pargas, Pello, Pieksämäki, Pudasjärvi, Saarijärvi,
Sastamala, Siikalatva, Sodankylä, Suomussalmi, Sysmä, Taivalkoski och Viitasaari är öppna tisdagar kl. 9.00 - 15.00.

Om kontoret inte finns på listan, ändras dess öppettider inte.

Ytterligare information:
- kommunikationschef Merja Kangas, tfn  020 612 4635 (på finska)
- byråchef Annette Nyberg tfn  020 612 7761 (på svenska)


