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Tutkielma käsittelee rakennusalan käännettyä arvonlisäverotusta ja sen toteutu-

neita vaikutuksia Suomessa verotuksen näkökulmasta. Tutkielman kirjallisuus-

osiossa käsitellään valtion harjoittamaa sääntelyä, verotusta sääntelykeinona, 

käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönottoa ja harmaan talouden torjuntaa. Tut-

kielman empiriaosuudessa tarkastellaan käännetyn arvonlisäverotuksen toimi-

vuutta ja käytännön kokemuksia. Tässä on hyödynnetty haastatteluita, oikeusta-

pauksia sekä erilaisia lehtiartikkeleita ja viranomaislähteitä.  

Tutkielman tuloksena on, että rakennusalan käännettyä arvonlisäverotusta voidaan 

pitää onnistuneena uudistuksena. Käännetylle arvonlisäverotukselle asetetut tavoit-

teet harmaan talouden torjunnan ja rakennusalan verokertymän kasvattamisen 

osalta ovat toteutuneet odotusten mukaisesti. Käännettyyn arvonlisäverotukseen 

liittyvä lisätyö ja kustannukset sekä tulkintaongelmat painottuivat myös enemmän 

käyttöönoton alkuvaiheeseen, eikä niillä ole enää niin suurta merkitystä. Myöskään 

pelot pääurakoitsijoiden epärehellisestä toiminnasta ja isoista veronmenetyksistä ei-

vät ole toteutuneet. Kuitenkin tarvetta käännetyn arvonlisäverosääntelyn selkeyttä-

miseen näyttäisi olevan vielä, sillä suurin osa havaituista väärinkäytöksistä oli tahat-

tomia menettelyvirheitä. 
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This master thesis deals with the value added tax reverse charge system of the 

construction sector and its realized impacts in Finland from the taxation point of 

view. The literature part deals with the public regulation, the taxation as a regulation 

tool, the implementation of the value added tax reverse charge system and the pre-

vention of the shadow economy. The empiricism chapter deals with the idea of the 

value added tax reverse charge system and related practical experiences based on 

interviews, court decisions, different articles in newspapers and magazines and au-

thority references. 

The result of this master thesis is that the value added tax reverse charge system 

of the construction sector can be considered as a successful renewal. The two tar-

gets have been fulfilled: prevention of the shadow economy and increasing of tax 

income. Both the extra work and costs as well as the interpretation problems were 

most significant in the beginning of the implementation. So those problems are no 

more so significant. The fears of the tax avoidance of the prime contractors and big 

losses of the tax income have not become true either. However, there seems to be 

needs to clarify the regulation of the value added tax reverse charge further because 

most mistakes were not done intentionally. 

 



ALKUSANAT 

 

Pro gradu -tutkielmani aiheena on rakennusalan käännetty arvonlisäverotus ja 

päänäkökulmana on verotuksen näkökulma. Tutkielmani aiheen valintaan vaikutti  

se, että olen tehnyt myös kandidaatin tutkielmani arvonlisäverotukseen liittyvästä 

aiheesta. Näin arvonlisäverotukseen liittyvä aihe oli luonteva valinta. Käännetty ar-

vonlisäverotus valikoitui aiheeksi, kun löysin LutPubista Onni Kullan 2009 tehdyn 

pro gradu -tutkielman. Tämä tutkielma on tehty ennen rakennusalan käännetyn ar-

vonlisäverotuksen voimaantuloa 2011 ja siinä ennustettiin käännetyn arvonlisäve-

rotuksen tulevia vaikutuksia. Itse aloitin tutkielmani tekemisen syksyllä 2016, jolloin 

rakennusalan käännetty arvonlisäverotus oli ollut jo 5 vuotta käytössä. Näin oma 

työni käsitteleekin käännetyn arvonlisäverotuksen toteutuneita vaikutuksia. Tutkiel-

mani aihe on näin myös tarpeellinen ja ajankohtainen. 

Työni onnistumiseen vaikuttivat paljon Verohallinnon asiantuntijat Juha Kuusala ja 

Anne Korkiamäki, jotka suostuivat haastatteluihin. Näistä haastatteluista sainkin tut-

kielmaani arvokasta verotukseen liittyvää käytännön näkökulmaa käännetystä ar-

vonlisäverotuksesta. Tämä oli merkittävä lisä kirjallisille lähteille. Lisäksi olen saanut 

hyviä neuvoja erityisesti ohjaajaltani Helena Sjögreniltä. 
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1. JOHDANTO 

 

1.1. Työn tausta ja aiempi tutkimus 

 

Käännetty arvonlisäverotus otettiin käyttöön Suomessa rakennusalalla vuonna 

2011 ja sen tarkoituksena on estää talousrikollisuutta ja harmaata taloutta raken-

nusalalla. Käännetyssä arvonlisäverotuksessa ostaja tilittää veron valtiolle myyjän 

sijaan. Lisäksi käännetyn arvonlisäverotuksen toivottiin parantavan rehellisesti toi-

mivien rakennusalan yritysten kilpailuasemaa. (Hallituksen esitys Eduskunnalle la-

eiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttami-

sesta (HE 41/2010 vp), 16) (Hirvonen & Määttä 2015, 71-72) 

Rakennusalalla käännettyä arvonlisäverotusta sovelletaan silloin, kun palvelun os-

taja on elinkeinonharjoittaja, joka myy rakentamispalveluita tai vuokraa työvoimaa 

rakentamispalvelua varten muutoin kuin satunnaisesti. Käännettyä arvonlisävero-

tusta sovelletaan myös ostajiin, jotka harjoittavat sivutoimisesti tai tilapäisesti raken-

tamispalveluiden myyntiä tai työvoiman vuokrausta rakentamispalveluita varten. 

Käännettyä arvonlisäverotusta ei kuitenkaan koskaan sovelleta silloin, kun rakenta-

mispalvelun ostajana on yksityishenkilö. Käännetyn arvonlisäveron suhteen myyjän 

on selvitettävä, täyttääkö ostaja käännetyn arvonlisäverotuksen soveltamisen edel-

lytykset. (Tuomi-Sorjonen 2016, 57) 

Tässä tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan vuoden 2011 lainmuutoksen ja ra-

kennusalan käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönoton onnistuneisuutta ja toteu-

tuneita vaikutuksia verotuksen näkökulmasta. Käännetyn arvonlisäverotuksen käyt-

töönoton toteutuneita vaikutuksia verotuksen näkökulmasta ei ole vielä kovin paljoa 

tutkittu opinnäytetöissä. Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle on tehty käännetyn 

arvonlisäverotuksen käyttöönottoa käsittelevä pro gradu -tutkielma vuonna 2009 

(Onni Kulla). Kullan pro gradu -tutkielma on kuitenkin tehty ennen vuoden 2011 la-

kimuutosta ja käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönottoa.  

Tutkielman lähteinä on käytetty paljon kirjallisuusosion aihepiireihin liittyviä aikai-

sempia tutkimuksia ja selvityksiä. Yhteiskunnalliseen sääntelyyn ja lainsäädäntöön 

liittyviä julkaisuja ovat kirjoittaneet paljon esimerkiksi Jyrki Tala ja Kalle Määttä. 
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Tässä tutkielmassa onkin hyödynnetty Jyrki Talan ja Kalle Määtän yhdessä kirjoit-

tamaa ja vuonna 2015 julkaistua tarkastelua ” Mitä sääntely maksaa -sääntelytaa-

kan ja lainsäädännön kustannusten tarkastelua”. Lisäksi tutkielmassa on hyödyn-

netty vuonna 2005 on julkaistua, Jyrki Talan kirjoittamaa sääntelyyn liittyvää kirjoi-

tusta ”Lain tavoitteenasettelu oikeustieteen kannalta”. Tämä on julkaistu Turun yli-

opiston oikeustieteellisen tiedekunnan juhlajulkaisuissa. Yhteiskunnallisesta sään-

telystä on myös julkaistu Anssi Keinäsen, Emmi Muhosen ja Annika Hämäläisen 

kirjoittama ”Empiirinen tarkastelu sääntelyn syistä”. Verotukseen liittyen tässä tut-

kielmassa on hyödynnetty Verohallinnon selvitysten lisäksi myös kansainvälisiä jul-

kaisuja. Näistä ensimmäinen on Erich Kirchlerin, Stephan Muehlbackerin, Barbara 

Kastlungerin ja Ingrid Wahlin vuonna 2007 julkaistu ”Why pay taxes? A review of 

tax compliance decisions”. Toinen tässä tutkielmassa hyödynnetty kansainvälinen 

verotukseen liittyvä lähde on Paul Webleyn ja Julie Ashbyn vuonna 2010 julkaistu 

”The economic psychology of value added tax compliance”. Myös harmaaseen ta-

louteen liittyvää kansainvälistä julkaisua on hyödynnetty tässä tutkielmassa läh-

teenä. Tämä julkaisu ”Estimating the size of the shadow economy” on Friedrich 

Schneiderin ja Andreas Buehnin vuodelta 2016. 

Rakennusalan käännetyn arvonlisäverotuksen toteutuneiden vaikutusten arvioimi-

nen on erittäin tarpeellista, koska sillä saadaan tietoa käytännön kokemuksista Suo-

messa mahdollisia myöhempiä lakimuutostarpeita varten. Käännetystä arvonlisäve-

rotuksesta ennen vuotta 2011 tehdyt tutkimukset ja kirjallisuus keskittyvät enem-

mänkin pohtimaan käännetyn arvonlisäverotuksen mahdollisia tai todennäköisiä 

vaikutuksia niin rakennusalan yrityksille kuin verokertymään ja harmaan talouden 

torjuntaan. Koska ne on tehty ennen käännetyn arvonlisäverotuksen toimeenpanoa, 

ei niissä ole voitu vielä ottaa kantaa käännetyn arvonlisäverotuksen toteutuneisi in 

vaikutuksiin.  

Rakennusalan käännetyn arvonlisäverotuksen käytännön kokemukset antavat ra-

kennusalan vaikutusten lisäksi tietoa vastaavan verojärjestelmän toimivuudesta 

yleisestikin. Lisäksi käytännön kokemusten ja toteutuneiden vaikutusten avulla voi-

daan arvioida käännetyn arvonlisäverotuksen toimivuutta ja tehokkuutta sääntely-

keinona. Tämä onkin erittäin tärkeää pohdittaessa erilaisten verosääntelykeinojen 

sekä yhteiskunnallisen sääntelyn mielekkyyttä ja toimivuutta ylipäänsä. Käännetyn 



9 
 

arvonlisäverojärjestelmän toimivuuden ja tehokkuuden arviointi  verotuksen näkökul-

masta on myös erittäin merkityksellistä pohdittaessa käännetyn arvonlisäverotuk-

sen soveltuvuutta muillekin toimialoille, kuten esimerkiksi siivous- tai kuljetusaloi lle 

sekä Suomen verojärjestelmään yleisesti. (Hirvonen & Määttä 2015, 72) 

 

1.2. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 

 

Tutkielman pääongelmana on se, voidaanko rakennusalan käännettyä arvonlisäve-

rotusta pitää hyvänä ja onnistuneena uudistuksena verotuksen näkökulmasta. Pää-

ongelmaan liittyy useita alaongelmia, jotka vastaavat tutkielman tutkimuskysymyk-

siä. Tutkielman alaongelmat ovat seuraavat: 

• Miten hyvin käännetty arvonlisäverotus täyttää hyvän lainsäädännön kritee-

rit? 

o selkeys ja yksinkertaisuus  

o lain tavoitteiden toteutuminen 

• Miten hyvin käännetty arvonlisäverotus täyttää hyvän verojärjestelmän kri-

teerit?   

o oikeusvarmuus ja verotuksen ennustettavuus  

o tehokkuus  

• Mitä riskejä käännettyyn arvonlisäverotukseen liittyy? 

o pääurakoitsijan suurempi vastuu  

o isojen veropetosten riski 

Käännetyn arvonlisäverotuksen riskinä oleva pääurakoitsijan epärehellinen toiminta 

voisi mahdollisesti johtaa siihen, että koko rakennusurakka jää verottamatta. Lisäksi 

tutkielmassa pohditaan käännetyn arvonlisäverotuksen mahdollista soveltuvuutta 

muillekin toimialoille, kuten esimerkiksi siivous- ja kuljetusaloille. 

Hyvän verojärjestelmän kriteereihin kuuluu edellä mainittujen lisäksi oikeudenmu-

kaisuus, mutta sen arviointi ei ole käännetyn arvonlisäverotuksen kannalta niin mer-

kityksellistä, koska se liittyy verotuksessa enemmänkin verorasituksen jakamiseen 

esimerkiksi tulotason tai varallisuuden perusteella. 



10 
 

1.3. Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen ja se on toteutettu haastatte-

luin. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena onkin usein kuvata todellista elämää 

(Hirsjärvi et al. 2009, 161). Haastattelu on sopiva menetelmä tähän pro gradu -tut-

kielmaan, sillä siinä tarkastellaan juuri rakennusalan käännetyn arvonlisäverotuksen 

jo toteutuneita vaikutuksia sekä käytännön kokemuksia sen tuomista vaikutuksista, 

hyvistä ja huonoista puolista. Päänäkökulmana on verotuksen näkökulma. Haasta-

teltavia veroasiantuntijoita on kaksi, toinen Konserniverokeskuksesta ja toinen Ar-

vonlisäveropetostorjunnasta. Näin molempien yksiköiden näkökulmat tulevat huo-

mioitua. Lisäksi tutkielman lähteeksi on saatu kolme selvitystä Verohallinnon Har-

maan talouden selvitysyksiköstä. Tutkielman empiriaosuudessa on hyödynnetty 

myös Verohallinnon selvityksiä ja erilaisia ennakkoratkaisuja, oikeuden päätöksiä, 

viranomaislähteitä sekä Verotus ja -Tilintarkastuslehtien artikkeleita. 

Laadullisessa tutkimuksessa on tavoitteena saada tutkittavista asioista tai ilmiöistä 

syvällisempi näkemys ja siinä pyritään enemmän tutkittavien ilmiöiden ja kokonai-

suuksien sanalliseen kuvaamiseen. Laadullinen tutkimusmenetelmä soveltuukin 

näin erityisesti uusien ilmiöiden ja tutkimusaiheiden kuvaamiseen. Kvantitatiivinen 

tutkimusmenetelmä taas sopii paremmin jo aiemmin tutkittujen ilmiöiden kuvaami-

seen, sillä siinä pyritään selvittämään erilaisia tilastollisia riippuvuussuhteita. (Kana-

nen 2014a, 17). Tämän tutkimuksen aihe rakennusalan käännetyn arvonlisävero-

tuksen toteutuneista vaikutuksista verotuksen näkökulmasta on tutkimusaiheena 

melko uusi, joten laadullinen pääosin haastatteluin toteutettava tutkimus mahdollis-

taa kvantitatiivista tutkimusta paremmat mahdollisuudet saada todellista tietoa käy-

tännön kokemuksista. Tutkimusmenetelmänä haastattelun ja kyselyn tavoitteena on 

selvittää, mitä tutkittava henkilö ajattelee tai miksi hän toimii tietyllä tavalla. Tällöin 

on helpointa kysyä asiaa suoraan tutkittavalta henkilöltä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

74) 

Lisäksi haastattelu tutkimusmenetelmänä tekee tämänkaltaisesta tutkielmasta to-

dennäköisesti luotettavamman kuin esimerkiksi pelkkä kirjallisuuskatsaus, koska 

haastatteluiden avulla tieto saadaan suoraan veroasiantuntijoilta eikä esimerkiksi 

pelkästään välillisesti kirjallisten lähteiden kautta. Empiriaosuudessa haastattelut 
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tuovatkin merkittävää lisäarvoa tutkielmalle etenkin, kun sen pääasiallisena tarkas-

telukohteena ovat juuri uuden verojärjestelmän toteutuneet vaikutukset ja käytän-

nön kokemukset.  

Haastattelu on tutkimusmenetelmänä myös hyvin joustava ja niitä tutkimusmenetel-

mänä käytettäessä voidaan muuttaa tiedonkeräämisen tapaa myös tutkimustilan-

teen aikana. Tämän vuoksi haastattelua voidaan käyttää hyvin erilaisiin tutkimustar-

koituksiin. Myös suora kommunikointi tutkittavan kanssa haastattelutilanteessa 

saattaa antaa tutkijalle enemmän tietoa haastateltavien vastauksiin vaikuttavista 

taustatekijöistä. Tämä helpottaa tutkimustulosten syvällisempää tarkastelemista ja 

lisää näin tutkielman ja sen lopputulosten merkityksellisyyttä ja luotettavuutta. (Hirs-

järvi & Hurme 2008, 34). Haastattelun joustavuutta lisää myös se, että siinä voidaan 

toistaa ja selventää kysymyksiä tutkittavalle ja käydä vuoropuhelua hänen kans-

saan. Tämä voi myös vähentää mahdollisia väärinkäsityksiä ja estää niitä vaikutta-

masta tutkimustuloksiin. Haastattelussa kysymykset voidaan myös esittää tutkitta-

valle eri järjestyksessä kuin aluksi oli suunniteltu. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 75) 

 

1.4. Tutkimuksen rajaukset 

 

Tutkimuksen maantieteellisenä alueena on Suomi ja sen tärkein tarkastelukohde on 

rakennusalan käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönoton toteutuneet vaikutukset. 

Tutkielma käsittelee näin käännetyn arvonlisäverotuksen toteutuneita hyötyjä ja 

haittoja sekä sitä, onko käännetyn arvonlisäverojärjestelmän käyttöönotto raken-

nusalalla ollut onnistunut uudistus verotuksen näkökulmasta ja voidaanko käännet-

tyä arvonlisäverotusta koskevaa sääntelyä pitää onnistuneena lainsäädäntönä ja 

verouudistuksena. Tutkielma on rajattu koskemaan nimenomaan käännetyn arvon-

lisäverotuksen käyttöönoton jälkeisiä, toteutuneita vaikutuksia verotuksen ja Vero-

hallinnon näkökulmasta.  
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1.5. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Tässä pro gradu - tutkielmassa on käytetty runsaasti kirjallisia lähteitä, jotka käsit-

televät rakennusalan käännettyä arvonlisäverotusta ja sen vaikutuksia sekä vero-

tusta ja valtion harjoittamaa sääntelyä ja sen mielekkyyttä ylipäänsä. Nämä kirjalli-

set lähteet koostuvat pääosin kirjoista ja tieteellisestä kirjallisuudesta sekä viran-

omaislähteistä. Viranomaislähteistä on tutkittu esimerkiksi Verohallinnon ennakko-

ratkaisuja sekä erilaisia ohjeita. Lisäksi tutkielmassa on hyödynnetty myös esimer-

kiksi oikeustapauksia sekä hallituksen esityksiä ja valtiovarainvaliokunnan mietin-

töjä käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönottoon liittyen. Näitä on hyödynnetty 

kirjallisuuskatsauksen lisäksi myös tutkielman empiria- ja haastatteluosuudessa.  

Näiden lisäksi tutkielman empiriaosuudessa on käytetty lähteinä myös erilaisia ra-

kennusalan käännettyä arvonlisäverotusta käsitteleviä artikkeleita sanoma- ja aika-

kausilehdistä. Lisäksi tutkielman lähteinä on käytetty Verotus- ja Tilintarkastus-leh-

tien artikkeleita sekä erilaisia kansainvälisiä verotukseen liittyviä julkaisuja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Rakennusalan käännetyn ar-
vonlisäverotuksen toteutuneet 

vaikutukset  

Rakennuspalvelun määritelmä Yhteiskunnallinen sääntely 

ja sen laatu ja vaikutukset 

Käännetyn arvonlisäve-
rotuksen käyttöönotto 

 Harmaan talouden torjunta Verotus sääntelykeinona ja 

hyvä verojärjestelmä 
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1.6. Tutkimuksen rakenne 

 

Tässä tutkielmassa on kuusi lukua. Ensimmäinen luku on johdanto. Luvut 2, 3 ja 4 

ovat kirjallisuuskatsausta, jossa käsitellään tutkielman aihepiiriin liittyvää teoriaa. 2. 

luku käsittelee yhteiskunnallista sääntelyä sekä sen tavoitteita ja keinoja, säänte-

lystä aiheutuvia kustannuksia ja lisätyötä sekä sääntelyn kehitystä. 3. luku taas kes-

kittyy verotukseen ja sen merkitykseen sääntelykeinona. Siinä käsitellään veropoli-

tiikkaa, verotuksen tavoitteita ja keinoja, hyvän verojärjestelmän ominaisuuksia 

sekä ihmisten suhtautumista verotukseen. 

4. luku käsittelee harmaata talouutta ja rakennusalan käännettyä arvonlisäverotusta 

harmaan talouden torjuntakeinona. Siinä tarkastellaan harmaan talouden ja talous-

rikollisuuden määritelmää ja niiden torjuntaa sekä eri viranomaisten tehtäviä har-

maan talouden torjunnassa. Lisäksi 4. luvussa käsitellään käännetyn arvonlisäve-

rotuksen käyttöönottoa, arvonlisäverovelvollisuuden määräytymistä Suomessa, ra-

kennuspalveluiden määritelmää sekä vuonna 2014 voimaan tulleita kuitintarjoamis-

velvollisuutta ja ilmoitusvelvollisuutta urakoista ja työntekijöistä. 

5. luku on tutkielman empirialuku ja se käsittelee rakennusalan käännettyä arvonli-

säverotusta ja sen toimivuutta käytännössä haastatteluiden ja muiden empirialäh-

teiden, kuten oikeustapausten, viranomaislähteiden, aikaisempien opinnäytetöiden 

sekä erilaisten lehtiartikkelien pohjalta. Empiriaosuuden alussa on kuvaus tutkimus-

menetelmistä ja aineistoista. 5. luvun kappaleet käsittelevät sitä, miten käännetty 

arvonlisäverotus täyttää hyvän lainsäädännön ja hyvän verojärjestelmän kriteerit. 

Lisäksi 5. luvussa pohditaan käännettyyn arvonlisäverotukseen mahdollisesti liitty-

viä riskejä sekä käännetyn arvonlisäverotuksen mahdollista soveltuvuutta muille toi-

mialoille.  

6. luku sisältää yhteenvedon ja johtopäätökset. 6.luku alkaa yhteenvedolla koko tut-

kielmasta ja sen toteuttamisesta sekä lopputuloksista. Johtopäätöksissä käydään 

läpi kaikki tutkimuskysymykset ja tutkielman perusteella niihin saadut vastaukset.   
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2. YHTEISKUNNALLINEN SÄÄNTELY 

 

2.1. Sääntelyn tarkoitus, lainsäädännön tavoitteet ja keinot 

 

Lainsäädäntöön liittyvässä tutkimuksessa keskeisimpiä kysymyksiä ovat: mitkä ovat 

lainsäädännön tavoitteet ja miten lainsäädäntö muodostuu sellaiseksi kuin se on, 

miten sitä toteutetaan ja millaisia vaikutuksia sillä on. Lain tavoitteenasettelua on 

tärkeä miettiä, kun tutkitaan lakien syntymistä sekä lakien tavoitteiden toteutumista 

ja vaikutuksia. Lain tavoitteet ja keinot, joilla lakien tavoitteita toteutetaan, vaikutta-

vat hyvin paljon lakien valmisteluprosessiin. Lain tavoitteiden ja niiden toteutuskei-

nojen erottaminen toisistaan onkin näin erittäin tärkeää lainsäädäntöä tutkittaessa 

tai valmisteltaessa. (Tala 2005, 217 – 218). Myös uusia lainmuutosehdotuksia arvi-

oitaessa tulisi huomioida niiden kokonaisvaikutukset. Erityisen tärkeää on arvioida 

ja kiinnittää huomiota lain ensisijaisen ja halutun tavoitteen toteutumisen lisäksi 

myös lakiehdotukseen mahdollisesti liittyviin riskeihin ja sivuvaikutuksiin. (Nurmi 

2012, 54). Selkeä ja ajantasainen lainsäädäntö minimoi yritysten ja yksittäisten hen-

kilöiden kustannuksia, julkisyhteisöjen hallinnollista taakkaa ja tuomioistuinten kä-

sittelyruuhkia (Oikeusministeriö 2015). Lakien onkin näin oltava riittävän yksinker-

taisia ja selkeitä, jotta voidaan toimia niiden mukaisesti. Tämän vuoksi on tärkeää, 

että lainvalmistelulle on varattu riittävät resurssit. Lait on pyrittävä kirjoittamaan si-

ten, että niiden noudattamista voidaan valvoa mahdollisimman tehokkaasti . Tämä 

on sitä tärkeämpää, mitä enemmän valvottavia on. (Tarkastusvaliokunnan mietintö 

9/2010, Harmaan talouden katvealueet (Suomen kansainvälistyvä harmaa talous) 

(TrVM 9/2010 vp -M 8/2010 vp), 22) 

Lain tavoitteenasettelun kannalta tärkeitä ovat erityisesti kolme lainsäädäntöteo-

reettista perusasiaa: oikeuden ja lainsäädännön tavoitteellisuus ja instrumentalisti-

suus, yhteisöllisyys sekä eri ihmisten ja toimijoiden erimielisyys. Nämä asiat vaikut-

tavat paljon siihen, millaista lainsäädäntö on ja mikä merkitys lain tavoitteenasette-

lulla on kokonaisuuden kannalta. (Tala 2005, 221) 

Instrumentalistisen käsityksen mukaan lait ja oikeusjärjestelmä ovat ensisijaisesti 

valtiovallan keino lisätä asetettujen tavoitteiden toteutumista, vaikuttaa ihmisten ja 

yritysten toimintaan sekä pyrkiä ratkaisemaan havaittuja ongelmia (Tala 2005, 221). 
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Instrumentalistisella käsityksellä on suuri merkitys politiikan, lainvalmistelun, julkis-

ten organisaatioiden, etu- ja kansalaisjärjestöjen sekä tavallisten kansalaisten kes-

kuudessa. Instrumentalistinen näkökulma painottaa ajattelu- ja tarkastelutapaa, 

jossa keskeistä on erotella toisistaan toiminnan tavoitteet ja niiden toteuttamiseen 

käytettävät keinot. Lainsäätäjällä onkin yleensä tietyt tavoitteet, joiden toteuttami-

seen käytetään erilaisia sääntelyn keinoja. (Tala 2005, 221- 222) 

Lainsäädännön ja sääntelyn tavoitteiden ja keinojen erottelu koskee koko lain val-

mistelu- ja voimassaoloaikaa. Lainsäädännön tavoitteiden lisäksi onkin tärkeä miet-

tiä myös niitä käytännön keinoja, joilla edistetään tavoitteenasettelua ja lain tavoit-

teiden toteutumista. Lakiehdotuksen valmisteluvaiheessa arvostelun kohteina ovat-

kin lain tavoitteenasettelun lisäksi myös ne sääntelykeinot, joilla tavoitteen toteutu-

mista pyritään edistämään. Lisäksi arvostelun kohteena saattaa olla lain tavoitteiden 

ja keinojen välinen suhde. (Tala 2005, 222) 

Onkin huomattava, että sääntelykeinoja saatetaan arvostella jopa voimakkaammin 

kuin lain tavoitteenasettelua ja sen hyväksyttävyyttä. Tämän taustalla on se, että 

lain tavoitteiden toteutumiseksi luotuja sääntelykeinoja ei pidetä tarpeeksi tehok-

kaina ja tuloksellisina lain tavoitteiden toteutumisen kannalta. (Tala 2005, 222).   

Sääntelyn laatua on mahdollista tarkastella myös sillä perusteella, miten hyvin sään-

töjen noudattamista voidaan todellisuudessa valvoa ja voidaanko sääntöjen rikko-

misesta rangaista (Apunen et al. 2012, 15). 

Nämä lain tavoitteiden toteuttamiseksi asetetut sääntelykeinot ovatkin usein sään-

telytaakan aiheuttajia. Erilaisia sääntelyn aiheuttamia rasituksia ovat esimerkiksi 

sen aiheuttamat kustannukset ja toimintarajoitukset sekä ihmisten oikeusturvan vä-

heneminen. Sääntelykeinojen tehokkuus ja tuloksellisuus onkin erittäin tärkeää, 

jotta sääntelyn kokonaishyöty on siitä koituvaa taakkaa merkittävämpää. Lakiuudis-

tuksia pidetäänkin usein oikeansuuntaisina, mutta riittämättöminä. Tämä tarkoittaa 

juuri sitä, että lain tavoitetta pidetään hyvänä, mutta sen toteutumiseksi säädettyjä 

keinoja ja määräyksiä väärinä ja tehottomina lain tavoitteiden toteutumisen kan-

nalta. (Tala 2005, 222)  
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Lisäksi on huomioitava ylisääntelyn mahdollisuus ja pyrittävä torjumaan sitä. Vaikka 

yksittäiset säädökset olisivatkin sellaisenaan tarpeellisia ja toimivia, niin samaan ta-

voitteeseen tähtäävät erilaiset säädökset yhdessä saattavat johtaa jopa ylisäänte-

lyyn. Tätä tulisi välttää, koska ylisääntelystä saattaa seurata tarpeetonta ja liian 

suurta hallinnollista taakkaa ja kustannuksia sekä muita haitallisia sivuvaikutuksia . 

(Valtiontalouden tarkastusvirasto 2011, 12) 

Tämän tutkielman aiheeseen eli rakennusalan käännettyyn arvonlisäverotukseen 

liittyen voidaan myös pohtia lain tavoitteita ja niiden toteuttamiseen käytettyjä sään-

telykeinoja. Sääntelyn tavoitteena on tällöin harmaan talouden torjunta, valtion ve-

rokertymän kasvattaminen sekä rehellisesti toimivan rakennusyrittäjän kilpailu- ja 

markkina-aseman parantaminen (HE 41/2010, 11). Käännetty arvonlisäverotus ja 

veron tilittämisen siirtyminen ostajalle on tässä keino, jolla nämä tavoitteet pyritään 

saavuttamaan. Lisäksi tämän tutkielman päätarkoitus eli käännetyn arvonlisävero-

tuksen onnistuneisuuden arvioiminen verotuksen näkökulmasta liittyykin juuri sii-

hen, kuinka tehokas se on sääntelykeinona. Käännetyn arvonlisäverotuksen toimi-

vuuden ja edullisuuden kannalta on tärkeää, että sääntelyn tavoitteiden toteutumi-

nen on siitä koituvaa lisätyötä ja hallinnollista taakka merkittävämpää. Uusien sään-

nöksien kannattavuutta mietittäessä voidaan myös hyödyntää kustannus-hyötyana-

lyysia, jonka mukaisesti sääntelyn uudistaminen on kannattavaa silloin, kun uudis-

tuksen tuomat hyödyt ovat uudistuksesta aiheutuvia kustannuksia merkittävämpiä 

(Määttä 2017b, 27). 

Lainsäädännön tavoitteiden ja keinojen lisäksi yksi siihen merkittävästi vaikuttavista 

tekijöistä on yhteisöllisyys. Laki onkin tietyn yhteisön toiminnan turvaamista varten 

ja lait säädetään aina tiettyä ihmisten muodostamaa yhteisöä varten. Ainoastaan 

yhteisön koko saattaa vaihdella. Yhteisö, jota varten laki säädetään voi olla paikal-

linen yhteisö, valtio tai vielä laajempi kansainvälinen yhteisö. Yleensä kukaan ei tar-

vitsisi lainsäädäntöä vain itseään varten. Lainsäädännölle on tarvetta, kun sillä voi-

daan turvata eri toimijoiden asema tai edut tai luoda uusia toimintamahdollisuuksia. 

Yhteisten lakien noudattaminen onkin näin oltava ihmisen itsensä, muiden toimijoi-

den sekä koko yhteisön velvollisuus. Lainsäädännön yhteisöllisyys perustuu pitkälti 

siihen, että ihmiset haluavat tai heillä on tarve elää ja toimia yhdessä muiden kanssa 

sekä luoda tätä varten yhteiset säännöt ja periaatteet. Tämä mahdollistaa sen, että 
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voidaan ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä suojella elinympäristöä. Li-

säksi yhteisillä säännöillä voidaan turvata peruspalvelut, kuten koulutus ja tervey-

denhoito. (Tala 2005, 223) 

 

2.2. Sääntelyn kustannukset ja sen vaikutukset yhteiskunnalle ja yrityksille 

 

Sääntelyn kustannukset sekä lainsäädännön laatu, tehokkuus ja vaikutukset ovat 

saaneet paljon huomiota viime aikoina kansainvälisestikin. Suomessa on tois-

taiseksi tarkasteltu sääntelyn kustannuksia melko kapea-alaisesti, yksittäisten laki-

muutosten yhteydessä. Vasta viime vuosien aikana on alettu miettiä enemmän 

myös sääntelyn kokonaiskustannuksia. Sen sijaan monissa muissa EU-maissa on 

jo Suomea aikaisemmin alettu kiinnittää huomiota sääntelyn kustannuksiin. Tämä 

mahdollistaa muiden EU-maiden kokemuksen ja niissä saatujen tutkimustulosten ja 

uusien käytäntöjen hyödyntämisen myös Suomessa. Tämä onkin erittäin tarpeel-

lista, sillä lainsäädäntö ja sen noudattamisen valvonta eivät saisi vaatia kohtuutto-

mia resursseja. Sääntelyn kustannusten lisäksi tulisi huomioida myös siitä aiheutu-

vat todelliset jälkiseuraamukset. (Määttä & Tala 2015, 2-3). On myös huomattava, 

että uudet lait ja säädökset aiheuttavat usein korkeat hallinnolliset kustannukset nii-

den tullessa voimaan. Tähän ovat syynä esimerkiksi näihin säädöksiin liittyvät tul-

kintaongelmat. (Määttä 2011, 66) 

Euroopan komissiolle 2007 tehdyssä asiantuntijaraportissa on sääntelyn aiheutta-

mia kustannuksia tarkastellessa eroteltu toisistaan sääntelytaakka ja hallinnollinen 

taakka. Hallinnollisen taakan on ajateltu olevan yksi osa sääntelytaakkaa ja koostu-

van erilaisista yritykselle säädetyistä tietojenantovelvoitteista, mikä on vain pieni osa 

sääntelytaakkaa. (Määttä & Tala 2015, 6). Yrityksille syntyy hallinnollisia kustannuk-

sia, kun ne täyttävät lain määräämiä tiedonantovelvoitteita viranomaisille ja muille 

sidosryhmille kuten työntekijöille ja kuluttajille. Näitä ovat erilaiset ilmoitus- ja rapor-

tointivelvoitteet, tuotemerkintävelvoitteet, lupamenettelyt ja tukihaut. Tällaiset kus-

tannukset eivät muodostu yrityksille niiden liiketoiminnan tarpeista, vaan ainoastaan 

lainsäädännön vaatimusten täyttämisestä ja näin niitä kutsutaan hallinnolliseksi taa-



18 
 

kaksi. (Määttä & Tala 2015, 19). Vaikka hallinnollisia kustannuksia ei voi täysin vält-

tää, niiden määrään on kuitenkin mahdollista vaikuttaa. Hallinnollisia kustannuksia 

voidaan vähentää yhdenmukaistamalla lainsäädäntöä kansallisesti ja EU:n kanssa, 

yhtenäisillä määritelmillä sekä mahdollistamalla samojen tietojen toimittaminen vain 

yhdelle viranomaiselle. (Keinänen et al. 2013, 24) 

Suomalaisten arvioiden mukaan yrityksille tulee joka vuosi lähes 2 miljardin euron 

kustannukset lakisääteisten tiedonantovelvoitteiden vuoksi. Tämä havainnollistaa 

hyvin hallinnollisen taakan merkittävyyttä ja yrityksille koituvien kustannusten ja mui-

den rasitteiden vähentämisen suurta tarvetta. Tavoitteena onkin vähentää hallinnol-

lista taakkaa yksinkertaistamalla yritysten lakisääteisiä tiedonantovelvoitteita sekä 

tekemällä viranomaisasiointia yrityksille sujuvammaksi. Tästä yksi esimerkki on 

sähköisen asioinnin lisääminen ja kehittäminen. (Määttä & Tala 2015, 20). Hallin-

nollisen taakan vähentämisen onkin arvioitu olevan erittäin tärkeää suomalaisyritys-

ten kilpailukyvyn kannalta. Näin yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen olisi 

valtiontaloudellekin edullista. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2011, 81) 

Sääntelyn kokonaisvaikutuksia tarkastellessa on huomioitava, että lakisääteiset tie-

donantovelvoitteet ovat yrityksille vain yksi niiden toiminnan kannattavuuteen ja lii-

ketoiminnan kehittämiseen vaikuttava tekijä. Näin sääntelyn aiheuttamat kustannuk-

set onkin huomioitava laajempana kokonaisuutena. Euroopan komissiolle vuonna 

2007 tehdyssä selvityksessä onkin määritelty sääntelytaakka laajempana käsit-

teenä, sisältäen kaikki pakolliset, laeissa tai muissa säädöksissä elinkeinoelämälle 

asetetut velvoitteet. (Määttä & Tala 2015, 6) 

Vaikka pelkän hallinnollisen taakankin tarkastelu on mielekästä ja riittävää taakan 

vähennystavoitteita mietittäessä, niin on silti huomioitava myös yritysten näkökulma. 

Yritysten kannalta ei ole suurta merkitystä, aiheutuuko niille kustannuksia hallinnol-

lisesta taakasta tai muusta lainsäädännön noudattamiseen liittyvästä sääntelytaa-

kasta, koska molemmat rasittavat liiketoimintaa saman verran. Tämän vuoksi Eu-

roopan komissio määrittelikin sääntelytaakan hallinnollista taakkaa laajemmaksi. 

Toisaalta pelkän hallinnollisen taakankin huomioiminen voisi olla riittävää ja miele-

kästä arvioitaessa sääntelyn kustannuksia, koska se on melko yksinkertaisesti mi-

tattavissa. Näin voitaisiinkin asettaa selkeämpiä tavoitteita lainsäädännön liiketoi-

minnalle tuomien kustannusten vähentämiseksi. (Määttä & Tala 2015, 6) 
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Merkittävää kuitenkin on, että verorasitusta ei tässä EU komission selvityksessä pi-

detty osana sääntelytaakkaa, vaikka se onkin yksi merkittävimmistä rasituksista  

elinkeinotoiminnalle. Myös esimerkiksi verotukseen liittyvää ilmoitusvelvollisuutta 

voidaan pitää osana yritysten hallinnollista taakkaa. Esimerkkeinä verotukseen liit-

tyvistä, yritysten hallinnollista taakkaa vähentävistä muutoksista ovat menettelyt, 

joilla pienyritysten verotuskäytäntöjä on yksinkertaistettu. (Määttä & Tala 2015, 6-7) 

Sääntelytaakkaa tarkastellessa on tärkeä miettiä myös sääntelyn määrää ja sen ke-

hitystä. Nykyisissä yhteiskunnissa kehitys näyttää olevan vähentämisen tavoitteista 

huolimatta sääntelyn määrän pysyvä kasvu. Sääntelyn määrän kehityksen arvioimi-

seen ei kuitenkaan ole mitään yhtä, tarkkaa mittaria, vaan sääntelyn määrää arvioi-

daan yleensä useammasta näkökulmasta. Tavallisimpia mittaustapoja ovat esimer-

kiksi vuoden aikana voimaantulleiden uusien lakien ja muiden säädösten sivumää-

rät sekä yksittäisten säädösten sisältämät lakipykälät ja niiden määrä. Lisäksi voi-

daan arvioida erilaisten lakien ja säädösten sisältämien velvollisuuksien määrää. 

Sääntelyn määrän arvioiminen ei näistä mittareista huolimatta ole kovin yksinker-

taista. Usein on vaikeaa määrittää esimerkiksi sitä, kuinka monia erilaisia lakeja on 

voimassa tiettyinä ajankohtina. Lisäksi on muistettava, että joillakin säädöksillä ja 

määräyksillä on useita erilaisia tavoitteita yhden sijaan. Onkin huomattava, että vielä 

ei ole onnistuttu määrittelemään selkeitä ja yleisesti sovellettavia tapoja sääntelyn 

määrän ja sen kehityksen mittaamiseksi. (Määttä & Tala 2015, 7). Lisäksi nyky-yh-

teiskunnassa sääntelyä on jo niin paljon, että uusissa lakiesityksissä tavoitteena on-

kin uusien lakien säätämisen sijaan jo olemassa olevan lainsäädännön parantami-

nen (Keinänen et al. 2013, 30). 

Suurten kustannusten lisäksi raskas sääntely saattaa vaikeuttaa liiketoiminnan har-

joittamista ja siten pahimmillaan uhata myös koko yhteiskunnan taloudellista kas-

vua. Sääntelyn kumulatiivista vaikutusta tarkastellessa huomioidaan sääntelystä ai-

heutuvat kokonaiskustannukset. Tällä tarkoitetaan sitä, minkälaisia ja miten merkit-

täviä vaikutuksia kaikella, tiettyä asiaa, toimintaa, henkilöä tai organisaatiota velvoit-

tavalla sääntelyllä on kokonaisuuden kannalta. (Määttä & Tala 2015, 2-3) 
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2.3. Sääntelyn kehittyminen ja sääntely tulevaisuudessa  

 

Nykyaikana erilaiset sääntelykeinot ovat koko ajan lisääntymässä. Sääntelyn tarve 

kasvaa sen aiheuttamista rasitteista huolimatta. Tämän taustalla ovat monet asiat, 

kuten sääntelyn kansainvälistyminen, yksityisen sääntelyn määrän ja merkityksen 

kasvu, kaiken sääntelyn yksityiskohtaisuuden, eriytyneisyyden ja tarkkarajaisuuden 

kasvu sekä kasvava kritiikki ja julkinen huomio, joka kohdistuu sääntelyn laadun ja 

laadinnan epäkohtiin. (Tala 2012, 133). Toisaalta sääntelyä ja turhaa byrokratiaa 

halutaan myös rajoittaa. Esimerkiksi pääministerin ilmoituksen mukaan Suomen kil-

pailukyky on heikentynyt ylisääntelyn myötä. Suuri sääntelyn määrä vaikeuttaa esi-

merkiksi yritystoimintaa, arkea, maataloutta, rakentamista, investointeja, kilpailua ja 

vapaaehtoistoimintaa. Lisäksi samassa pääministerin ilmoituksessa todetaan koko 

hallituksen olevan sitoutunut ylimääräisen sääntelyn ja byrokratian vähentämiseen 

sekä lainsäädännön yksinkertaistamiseen. Tämän tavoitteen kuvataan olevan myös 

keskeinen osa hallitusohjelmaa sekä koskevan kaikkia hallinnonaloja. (Sipilä 2015) 

Yksityinen sääntely sisältää itsesääntelyn, hyvät käytänteet eri aloilla, standardoin-

nin, asiantuntijajärjestöjen laatimat ohjeet sekä eri ammattiryhmien laatimat eettiset 

ohjeistukset. Myös julkinen keskustelu ja kasvava kritiikki sääntelyä kohtaan lisää 

paineita kehittää sääntelyä ja lainsäädäntöä kehittyneissä valtioissa ja merkittävissä 

kansainvälisissä organisaatioissa. (Tala 2012, 133)  

Valtaosa edellisissä kappaleissa mainituista kehityssuuntauksista korostui 1900-lu-

vun viimeisillä vuosikymmenillä. Tämän sääntelyn määrän kehityksen voidaankin 

olettaa jatkuvan ja kasvavan entisestään tulevina vuosikymmeninä. (Tala 2012, 

134)  

Nykyinen trendi on niin sanotun pehmeän sääntelyn lisääntyminen, jonka myötä esi-

merkiksi erilaiset viranomaisten tuottamat ei-sitovat ohjeistukset lisääntyvät. Peh-

meää sääntelyä, kuten erilaisia suosituksia, on edullista tuottaa, koska esimerkiksi 

poliittisia kompromisseja ei tarvita asiantuntijoiden kirjoittaessa itse tarvittavat oh-

jeistukset. Pehmeää sääntelyä voidaankin kuvata asiantuntijavallaksi. Pehmeän 

sääntelyn laatuakaan ei yleensä arvostella, koska se on vain ohjeellista eikä sitä ole 

pakollista noudattaa. (Koulu 2009, 119-120)  
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Sääntelyn kasvua ja muutoksia selittävät lisäksi talouden ja teknologian muutokset, 

oikeudellisia menettelytapoja ja hallinnon toimintaa koskevat lisääntyneet laatuvaa-

timukset sekä oikeusjärjestelmän säännösten monimutkaistuminen ja verkottumi-

nen keskenään. Talouden ja teknologian muutokset lisäävät sääntelyn tarvetta nii-

hin liittyvien uusien tai kasvaneiden terveyteen, ympäristöön ja taloudelliseen tur-

vallisuuteen liittyvien riskien vuoksi. Näin juuri yritystoiminnan eri muotoihin kohdis-

tuva sääntely on lisääntynyt paljon viime vuosina. Oikeudellisiin menettelytapoihin 

ja hallinnon toimintaan liittyvän sääntelyn kasvun taustalla ovat kasvaneet laatuvaa-

timukset perusoikeuksista, oikeusvaltioperiaatteesta, oikeusturvasta, oikeudenmu-

kaisesta oikeudenkäynnistä sekä oikeuksiin pääsystä. Oikeusjärjestelmä on myös 

monimutkaistunut ja säännökset ovat linkittyneet yhä enemmän toisiinsa. Näin muu-

tos yhdessä lainkohdassa vaatii usein muutoksia monessa muussakin kohdassa. 

(Tala 2012, 135)  

Lakien laadun kehittämisvaatimukset lisäävät lainvalmistelijoiden tavoitetta yhä täs-

mällisempään ja yksityiskohtaisempaan sääntelyyn. Näin pyritään varautumaan jo 

ennalta lain ja säädösten mahdollisiin soveltamis- ja tulkintaongelmiin. Tämä johtaa 

jatkuvaan sääntelyn kasvuun ja säädösten yksityiskohtaisuuteen. Myös ihmisten 

odotukset yhteiskunnan ja julkisen sektorin vastuusta ja puuttumisesta erilaisiin 

epäkohtiin lisäävät sääntelyn tarvetta sekä sääntelyn tarkkuutta ja täsmällisyyttä. 

Ihmiset haluavat enemmän ohjausta, valvontaa, ennakoitavuutta ja oikeusvar-

muutta. Näiden odotusten täyttämiseen ei sääntelyn lisäksi ole kovin monia muita 

keinoja. Ihmisten odotukset myös kasvavat usein kumulatiivisesti. Kun on saavu-

tettu tietty suojan ja ohjauksen taso, halutaan entistä korkeampaa tasoa. Sitten kun 

jollain sääntelyn osa-alueella on saavutettu tarkempi ohjauksen taso, tätä toivotaan 

muillakin lain ja sääntelyn osa-alueilla. Paluu aiempaan tilanteeseen on näin harvoin 

mahdollista. (Tala 2012, 136) 
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3. VEROTUS SÄÄNTELYKEINONA 

 

3.1. Veropolitiikka ja verotuksen tavoitteet 

 

Veroilla on tarkoitus kerätä varoja yksityiseltä sektorilta julkisen sektorin toiminnan 

rahoittamista varten (Niskakangas 2014, 13). Verot ovatkin usein julkisyhteisöjen 

merkittävin tulonlähde (Myrsky & Ossa 2008, 31). Verotuksella pyritään näin turvaa-

maan kansalaisille tarkoitetut lakisääteiset palvelut, kuten esimerkiksi koulutus ja 

julkinen terveydenhuolto. Lisäksi Suomessa verotuksella pyritään tasaamaan ihmis-

ten välisiä tuloeroja ja turvaamaan kaikille kansalaisille perustoimeentulo. Veron-

saajia ovat Suomessa valtio, kunnat ja valtionkirkkojen seurakunnat. Näiden lisäksi 

verotuloja välitetään myös Kansaneläkelaitokselle (Kela) ja Euroopan Unionille 

(EU). (Niskakangas 2014, 13) 

Veropolitiikalla tarkoitetaan niitä julkisen sektorin sääntelytoimenpiteitä, joiden kei-

noina käytetään verotusta. Tavoitteena on verojärjestelmä, joka on yhteiskuntapo-

liittisten tavoitteiden toteuttamiseksi tehokas eikä verotuksen toteutumisesta saisi 

aiheutua kohtuuttomia kustannuksia. (Wikström et al. 2015, 25). Tehokas ja yksin-

kertainen verojärjestelmä vähentää Verohallinnolta ja verovelvollisilta verotuksen 

toteuttamiseen menevää aikaa ja kustannuksia (Äimä 2011, 100).  

Lisäksi hyvään verojärjestelmään liittyy usein paljon erilaisia odotuksia, kuten tehok-

kuus, neutraalisuus, oikeudenmukaisuus, oikeusvarmuus, selkeys, yksinkertaisuus, 

hallinnollinen edullisuus, symmetrisyys, joustavuus, sisäinen ja ulkoinen integroita-

vuus sekä kansainvälinen niveltyvyys ja kilpailukyky. Useita näistä odotuksista on 

kuitenkin vaikea toteuttaa täydellisesti yhtä aikaa. Verojärjestelmä syntyykin usein 

erilaisten tavoitteiden yhteensovittamisen myötä. (Knuutinen 2014a, 160 – 161). Ve-

rotus onkin jatkuvaa oikeudellisten, taloudellisten ja veropoliittisten tavoitteiden yh-

teensovittamista (Knuutinen 2009, 38). Myös asiantuntijat saattavat olla keskenään 

hyvinkin erimielisiä hyvän verojärjestelmän ominaisuuksista. Esimerkiksi vero-oi-

keuden tutkija, Verohallinnon edustaja ja verokonsultti voivat olla keskenään eri 

mieltä siitä, millainen on hyvä verojärjestelmä. (Knuutinen 2009, 34) 



23 
 

Verotuksen ensisijaisesta tavoitteesta eli julkisen sektorin toiminnan rahoittamisesta 

käytetään myös nimitystä fiskaalinen tavoite. Verotuksen fiskaalinen tavoite onkin 

näin riippuvainen myös julkisten menojen määrästä. (Niskakangas 2014, 15). Fis-

kaalisen tavoitteen merkitys onkin kasvanut viime vuosikymmenten aikana muun 

muassa valtion velkaantumisen vuoksi (Myrsky & Ossa 2008, 31). Hyvinvointierojen 

tasaaminen taas liittyy verotuksen tulonjakopoliittisiin tavoitteisiin. Tällä tavoitellaan 

sitä, että verotus vähentäisi tuloeroja käteen jäävässä nettotulossa bruttotuloeroihin 

nähden. (Niskakangas 2014,15) 

Verotuksen muita keskeisiä tavoitteita ovat sosiaalipoliittiset tavoitteet, terveyspolii t-

tiset tavoitteet, kasvupoliittiset tavoitteet, suhdannepoliittiset tavoitteet, työllisyyspo-

liittiset tavoitteet, elinkeinopoliittiset tavoitteet ja ympäristöpoliittiset tavoitteet (Nis-

kakangas 2014, 15 - 17). Sosiaalipoliittiset tavoitteet liittyvät erilaisiin sosiaalietuuk-

siin sekä asuntopolitiikkaan, kuten asuntolainojen korkojen vähennysoikeus (Niska-

kangas 2014, 15 - 16). Lisäksi tietyt tulot, kuten osa sosiaalietuuksista ovat verova-

paita sosiaalipoliittisten tavoitteiden mukaisesti (Myrsky & Ossa 2008, 32). Terveys-

poliittisilla tavoitteilla taas pyritään ohjaamaan kulutusta korkealla verokannalla, ku-

ten alkoholi- ja tupakkaverot (Niskakangas 2014, 16). Kulttuuripoliittisten tavoittei-

den mukaisesti taas tietyt, merkittävät taidekilpailupalkinnot on säädetty verova-

paiksi (Myrsky & Ossa 2008, 33). 

Kasvupoliittisilla tavoitteilla taas yritetään lisätä taloudellista kasvua ja nämä pyri-

täänkin huomioimaan yritysverotuksessa esimerkiksi käyttöomaisuuspoistojen ve-

rotuksessa (Niskakangas 2014, 16). Käyttöomaisuushyödykkeiden vuotuiset poistot 

ovatkin usein verotuksessa näiden hyödykkeiden teknistä kulumista suuremmat, 

mikä tukee verotuksen kasvupoliittisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi näin pyri-

tään tukemaan ja lisäämään investointitoimintaa, joka on tärkeää taloudellisen kas-

vun kannalta. (Myrsky & Ossa 2008, 33)  

Verotuksen suhdannepoliittisilla tavoitteilla pyritään tasaamaan taloussuhdanteita. 

Näin julkisen sektorin pitäisi talouden noususuhdanteessa rajoittaa kokonaiskysyn-

tää, mikä vähentää inflaatiota. Matalasuhdanteessa taas julkisen sektorin pitäisi li-

sätä kokonaiskysyntää niin, että yhteiskunnan taloudelliset resurssit hyödynnetään 

mahdollisimman tehokkaasti. (Niskakangas 2011, 47). Työllisyyspoliittisilla tavoi-
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tella taas pyritään kasvattamaan työllisyyttä, tästä esimerkkinä on kotitalousvähen-

nys. Elinkeinopoliittiset tavoitteet liittyvät tiettyjen elinkeinojen tukemiseen erilaisten 

veroetujen avulla, esimerkkinä maatalous ja merenkulku.  (Niskakangas 2014, 16 – 

17). Nämä veroedut ovat välillistä tukea, jossa on poikettu normaaleista verokäytän-

nöistä erilaisten talous- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Niiden 

seurauksena valtio menettääkin verotuloja, minkä vuoksi ne voidaan rinnastaa val-

tion maksamaan suoraan tukeen. (Myrsky & Ossa 2008, 34)  

Ympäristöpoliittisilla tavoitteilla pyritään edistämään ympäristön suojelua ja ekologi-

suutta, esimerkkinä jäte-, energia- ja polttoainevero (Niskakangas 2014, 17). Ym-

päristöpoliittisten tavoitteiden mukaisesti esimerkiksi vesistön pilaantumisen ja ul-

koilman saastumisen estämiseksi hankituista koneista ja laitteista voidaan tehdä 25 

%:n vuotuiset poistot verotuksessa (Myrsky & Ossa 2008, 33). 

Verot jaetaan yleensä välillisiin ja välittömiin veroihin. Välittöminä veroina pidetään 

veroja, jotka verovelvollinen tilittää itse valtiolle. Välittömistä veroista tärkein on tu-

lovero. Välillisissä veroissa verovelvollinen siirtää verot kuluttajan maksettaviksi li-

säämällä veron hyödykkeen hintaan. Välillisistä veroista tärkein on arvonlisävero . 

(Niskakangas 2014, 13). Tässä tutkielmassa käsiteltävä rakennusalan käännetty ar-

vonlisäverotus onkin siitä poikkeuksellinen, että veron tilittääkin valtiolle ostaja myy-

jän sijasta. Tällä on tarkoitus tehostaa harmaan talouden torjuntaa. Arvonlisävero-

velvollisuus koskee Suomessa yleensä kaikkea liiketoiminnan muodossa tapahtu-

vaa tavaroiden ja palveluiden myyntiä. Arvonlisäverovelvollisuuteen ei yleensä vai-

kuta yritysmuoto, toiminnan laajuus tai omistuspohja. Tähän on kuitenkin joitakin 

poikkeuksia, kuten vähäinen liiketoiminta. (Määttä 2015, 125 ja127) 

 

3.2. Verotuksen periaatteet ja niiden merkitys veropolitiikassa 

 

Verotuksen keskeisiä periaatteita ovat etuperiaate, veronmaksukykyisyyden peri-

aate, tehokkuusperiaate, oikeudenmukaisuusperiaate sekä oikeusvarmuus- ja en-

nustettavuusperiaate (Niskakangas 2014, 17 – 19). Etuperiaatteen mukaan mak-

settavien verojen pitäisi olla suhteessa julkiselta sektorilta saatuihin etuihin ja pal-

veluihin. Yhteiskunnan etujen ja palveluiden ajatellaan olevan kaikkien toimijoiden 
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hyväksi ja siten jokaisen tulisi osallistua niiden rahoittamiseen. (Myrsky & Räbinä 

2014, 13). Etuperiaatteen mukaan kansalaisten pitäisikin maksaa veroa sen perus-

teella, kuinka paljon he hyötyvät julkisen sektorin toiminnasta. Tämän periaatteen 

merkitys on kuitenkin melko vähäinen verotuksessa. Eniten se on huomioitu kiin-

teistöverossa sekä auto- ja polttoaineverossa, jota käytetään myös teiden rakenta-

miseen ja ylläpitoon. (Niskakangas 2014, 17 – 18). Näiden lisäksi myös tupakka- ja 

alkoholivero sisältää etuperiaatteen mukaista ajattelua, koska näiden tuotteiden 

käytöstä aiheutuu kustannuksia julkiselle sektorille. Myös eläkemaksuun liittyy etu-

periaatteen soveltamista, sillä suoritettua eläkemaksua vastaan saa myöhemmin 

eläketuloa. (Myrsky & Räbinä 2014, 14) 

Lisäksi on huomattava, että etuperiaate ei koske vain verojärjestelmää, vaan se 

koskee yleisesti kaikkia julkisen sektorin tehtäviä. Etuperiaatteeseen liittyy ajatus 

julkisen ja yksityisen sektorin välisestä taloudellisesta vaihtosuhteesta, jossa julki-

sen sektorin suorituksia vaihdetaan yksityisen sektorin vastasuorituksiin. Etuperi-

aatteen mukaisesti maksettujen verojen tulisi olla suhteessa yhteiskunnalta ja julki-

selta sektorilta saatuihin palveluihin ja etuuksiin. Etuperiaate ei kuitenkaan auto-

maattisesti ole ristiriidassa esimerkiksi progressiivisen verotuksen kanssa. (Myrsky 

& Räbinä 2014, 13). Toisaalta pienituloisten voidaan etuperiaatteen mukaisesti  

myös ajatella tarvitsevan suurituloisia enemmän yhteiskunnan tukea ja palveluja, 

minkä perusteella etuperiaate voisi puoltaa regressiivistä verotusta, jossa pienituloi-

set maksavat suurituloisia enemmän veroja (Myrsky & Svensk 2016, 31). 

Veronmaksukykyisyyden periaate on sen sijaan yksi tärkeimmistä vero-oikeuden 

periaatteista. Tämän periaatteen mukaisesti veroja tulisi maksaa taloudellisten edel-

lytysten perusteella. (Niskakangas 2014, 18). Näin veronmaksukykyisyyden peri-

aate eroaa huomattavasti esimerkiksi etuperiaatteesta, jonka mukaan veroja tulisi  

kerätä kansalaisten niistä saamien hyötyjen mukaan (Myrsky & Ossa 2008, 36). Oi-

keudenmukaisuuden lisäksi veronmaksukykyisyyden periaatteessa on huomioitu 

myös se, että veroja voidaan kerätä enemmän niiltä, joilla on suuremmat tulot tai 

varallisuutta. Veronmaksukykyisyyden periaate ei kuitenkaan automaattisesti tar-

koita progressiivista verojärjestelmää vaan sitä voidaan toteuttaa myös esimerkiksi 

erilaisten sosiaalisten verovähennysten avulla. (Niskakangas 2014, 18). Ihmisten 
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veronmaksukykyä arvioitaessa on mietittävä myös sitä, mikä on oikea verotusyk-

sikkö. Tuloverotuksessa verotusyksikkönä voitaisiin pitää esimerkiksi yksilöä tai per-

hettä. (Myrsky & Svensk 2016, 33) 

Lisäksi veronmaksukykyisyyden periaatteen yhtenä ongelmana on ollut se, miten 

veronmaksukykyä tulisi mitata. Mittausperiaatteina voidaan käyttää tuloja, varalli -

suutta, erilaisia saantoja, kuten lahjoja tai tulojen käyttöä. Eniten näistä mittausta-

voista käytetään nettotuloa. On kuitenkin huomattava, että myös yhtä suuria tuloja 

saavien ihmisten veromaksukyky saattaa vaihdella paljonkin esimerkiksi perheolo-

suhteiden, tulonsaajan henkilökohtaisten ominaisuuksien tai tulojen laadun perus-

teella. Saman tulotason veronmaksukyky on sitä pienempi, mitä enemmän ihmisiä 

sen varassa elää. (Myrsky & Ossa 2008, 36) 

Tehokkuusperiaatteen mukaisesti taas verot kuuluisi kerätä mahdollisimman pienin 

kustannuksin sekä niin, että lainmukainen verotus toteutuisi tasapuolisesti kansa-

laisten kesken. Kustannuksia onkin näin minimoitava sekä viranomaisten että vero-

velvollisten osalta. Lisäksi tehokkuusperiaatteella pyritään siihen, että verotus ai-

heuttaisi mahdollisimman vähän haittaa ja rajoitteita taloudelliselle toiminnalle, eikä 

verotuksesta tulisi aiheutua taloudellisen toiminnan vääristymiä ja sen myötä hyvin-

vointitappioita. Verojärjestelmän tulisikin näin olla mahdollisimman selkeä ja yksin-

kertainen. (Niskakangas 2014, 18) 

Rakennusalan käännetyn arvonlisäverotuksen osalta tämä periaate onkin erittäin 

keskeinen, sillä mahdollisella lisätyöllä ja kustannuksilla on suuri merkitys pohditta-

essa käännetyn arvonlisäverojärjestelmän etuja ja huonoja puolia sekä kokonais-

kannattavuutta. Tehokkuusperiaatteen mukaisesti käännetyn arvonlisäverojärjes-

telmän tuoman lisätyön ja -kustannusten tulisi olla sen tuomia hyötyjä pienempiä. 

Valtion verokertymän ja harmaan talouden torjunnan lisäksi järjestelmän tulisi olla 

edullinen myös rakennusyrittäjille, eikä se saisi näin tuoda merkittävää lisätyötä ja 

taloudellista rasitetta rehelliselle liiketoiminnalle.  

Oikeudenmukaisuusperiaate sisältää verotuksen näkökulmasta monenlaisia näkö-

kulmia. Näitä ovat esimerkiksi horisontaalinen ja vertikaalinen oikeudenmukaisuus. 

Horisontaalisen oikeudenmukaisuuden mukaan samassa taloudellisessa ti lan-
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teessa olevia veronmaksajia tulisi kohdella verotuksessa samalla tavalla. Vertikaa-

linen oikeudenmukaisuus taas tarkoittaa sitä, miten verorasitus kohdennetaan eri 

tulotasoilla oleville verovelvollisille. (Niskakangas 2014, 18 – 19). Tärkein keino to-

teuttaa vertikaalista oikeudenmukaisuutta on progressiivinen verojärjestelmä, jossa 

suurempituloinen maksaa tuloistaan suhteellisesti enemmän veroja kuin pienempi-

tuloinen (Myrsky & Ossa, 2008, 32). 

Oikeusvarmuus- ja ennustettavuusperiaatteiden mukaan taas verovelvollisilla pitäisi 

olla mahdollisuus ennakoida, millaisia veroseuraamuksia hänen taloudellisilla toi-

millaan on. Verosäädökset tulisikin tämän periaatteen mukaan laatia mahdollisim-

man huolellisesti, jotta oikeusvarmuus ja ratkaisujen ennustettavuus toteutuisivat 

mahdollisimman hyvin. (Niskakangas 2014, 19). Verotuksen vakaus ja ennustetta-

vuus sekä oikeusvarmuuden periaate ovat tärkeitä myös julkisten palveluiden toimi-

vuuden kannalta, koska ne rahoitetaan verovaroilla (Myrsky 2013a, 79).  

 

3.3. Hyvä verojärjestelmä 

 

Hyvän verojärjestelmän tulisi olla mahdollisimman tehokas, oikeudenmukainen ja 

yksinkertainen. Näiden tavoitteiden toteutumista edistää parhaiten mahdollisimman 

laajat veropohjat ja matalat veroasteet. (Kari & Ylä-Liedenpohja 2007, 21). Hyvä 

verojärjestelmä myös jakaa verorasituksen oikeudenmukaisesti, vaikuttaa veron-

maksajien käyttäytymiseen mahdollisimman vähän sekä on mahdollisimman yksin-

kertainen ja selkeä sekä helppo toteuttaa käytännössä (Valtion taloudellinen tutki-

muskeskus 2013, 2). Hyvän verojärjestelmän tulisi samanaikaisesti edistää talous-

kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä sekä tuottaa tarvittavat verotulot. Lisäksi Suo-

men verojärjestelmän tulisi olla yhteensopiva EU-vaatimusten kanssa. (Myrsky & 

Svensk 2016, 26) 

Verotuksen tavoitteiden asettelu on myös poliittisia arvovalintoja. Siinä on mietit-

tävä, halutaanko verotuksella esimerkiksi vähentää tuloeroja vai panostaa esimer-

kiksi kansantalouden kilpailukyvyn parantamiseen. Poliittisten arvovalintojen lisäksi 

pitäisi huomioida ja arvioida myös erilaisten lainsäädäntöhankkeiden taloudelliset 

vaikutukset. (Kontkanen 2014, 111-112). Hyvän verojärjestelmän keskeisimmistä 
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ominaisuuksista juuri tehokkuus- ja oikeudenmukaisuustavoitteet ovat usein ristirii-

dassa keskenään. On myös huomattava, että tulonjakoon vaikuttaminen aiheuttaa 

aina myös vääristymiä verojärjestelmään. Yhteiskunnan arvoilla onkin tärkeä mer-

kitys siihen, miten paljon hyvinvointitappioita ja vääristymiä siedetään tulonjakota-

voitteen vuoksi. Tulonjakotavoitteiden aiheuttamia vääristymiä ja hyvinvointitappi-

oita syntyykin aina, kun kansalaisten verokohtelu ja verotaso poikkeaa toisistaan 

esimerkiksi tulotason vuoksi. Näin tulonjakotavoitteiden aiheuttamien vääristymien 

täydellinen välttäminen on käytännössä lähes mahdotonta. Tärkeintä onkin näin 

pyrkiä minimoimaan verotuksen vääristymät annetulla tulonjakotavoitteella. (Myrsky 

& Svensk 2016, 27 - 28). Toisaalta tuloja uudelleenjakava veropolitiikka voi joissain 

poikkeustapauksissa jopa lisätä tehokkuutta (Myrsky 2013b, 97). 

Verojärjestelmän tehokkuuden kannalta tärkeää on, että se vähentää verovelvollis-

ten taloudellista toimintaa ja osallistumista mahdollisimman vähän. Tehokkuuden 

kannalta verotuksen oikea kohdistaminen onkin erittäin tärkeää. Laaja veropohja ja 

alhaiset verokannat turvaavat parhaiten verotuksen tehokkuuden. (Myrsky & 

Svensk 2016, 28). Laajalla tulokäsitteellä tarkoitetaan verojärjestelmän suhteen 

sitä, että veronmaksukykyä arvioitaessa huomioidaan mahdollisimman paljon erilai-

sia tulolajeja. Laajassa tulokäsitteessä huomioidaan sekä toteutuneet että vielä rea-

lisoitumattomat tulot. Laajan tulokäsitteen mukaan henkilön tulotasoa voidaan arvi-

oida sen mukaan, miten paljon hän pystyisi kuluttamaan verovuoden aikana tuhlaa-

matta varallisuuttaan. (Myrsky 2013b, 137 - 138). Laajan veropohjan hyvänä puo-

lena on myös se, että samalla tulotasolla olevien verokohtelu ei eroa tulojen laadun 

perusteella. Verojen määrään ei näin voi vaikuttaa muuttamalla tuloja tai varalli -

suutta toiseen muotoon, koska kaikkia tulolajeja kohdellaan verotuksessa samalla 

tavoin. (Myrsky 2013b, 142) 

Laajalla veropohjalla ja matalilla verokannoilla verotuksen aiheuttamat vääristymät 

sekä vaikutukset markkinoiden toimintaan ja päätöksentekoon ovat mahdollisim-

man vähäisiä. Verotuksen aiheuttamiin vääristymiin vaikuttavat myös kysynnän ja 

tarjonnan joustavuus sekä reagointi esimerkiksi hintojen muutoksiin. Verojärjestel-

män tehokkuuden kannalta onkin tärkeä verottaa enemmän niitä veropohjia, jotka 

ovat vähemmän joustavia ja herkkiä hinnanmuutoksille sekä vähemmän niitä vero-



29 
 

pohjia, jotka ovat erityisen herkkiä hinnanmuutoksille. Kokonaisuutena hyvän vero-

järjestelmän tulisikin olla mahdollisimman neutraali, jolloin sen vaikutus taloudelli -

seen päätöksentekoon on mahdollisimman vähäinen. (Myrsky & Svensk 2016, 28). 

Investointien suhteen neutraali verojärjestelmä ei vaikuta investointien määrään, re-

sursseihin, ajankohtaan tai jakautumiseen eri kohteisiin. Lisäksi investointipäätök-

siin ei saisi merkittävästi vaikuttaa se, verotetaanko ne yrityksenä vai yksityishenki-

lönä. Verotuksen neutraalisuus mahdollistaakin näin hyvinvoinnin maksimoitumi-

sen, kun verotus vääristää mahdollisimman vähän yhteiskunnan taloudellisten re-

surssien jakautumista. Verotuksen aiheuttamat vääristymät sen sijaan saattavat 

johtaa huonompiin ja tehottomampiin investointipäätöksiin silloin, kun ne ovat vero-

tuksen vuoksi edullisempia. (Myrsky 2013b, 80-81). Veroasteen korkeudella ei kui-

tenkaan ole niin merkittävää yhteyttä harmaan talouden ilmenemisen kanssa, vaan 

harmaan talouden taustatekijöiden on ajateltu liittyvän enemmänkin rakenteellisiin 

tekijöihin. Näitä ovat esimerkiksi verotusta ja elinkeinoelämää koskeva lainsäädäntö 

sekä viranomaisten kyky toteuttaa sitä. EU-alueen harmaan talouden taustatekijät 

ovat osittain eri jäsenmaiden sisäisiä ja ne liittyvät elinkeinorakenteeseen, lainsää-

däntöön, hallinnolliseen kapasiteettiin ja korruptioon. Lisäksi eri EU-maiden välisiin 

eroihin harmaan talouden esiintyvyydessä vaikuttaa myös laiton maahanmuutto ja 

sen määrä eri jäsenvaltiossa. EU:n perusperiaatteisiin kuuluva tavaroiden ja palve-

luiden, pääomien sekä työvoiman vapaa liikkuvuus saattaa myös lisätä harmaata 

taloutta ja epärehellistä toimintaa, koska se voi vaikeuttaa yksittäisten jäsenvaltioi-

den verovalvontaa. (Ala-Nissilä 2010, 137) 

Myös sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja oikeudenmukainen tulonjako ovat tehok-

kuuden lisäksi keskeistä verotuksessa. Oikeudenmukaisuuden tavoitteiden toteut-

taminen voi kuitenkin vähentää kannustimia. Kannustimien lisääminen taas tuottaa 

tiukemman verotuksen sosiaalietuuksien varassa eläville. Tehokkuuden lisäksi on 

näin huomioitava myös eri ihmisten veronmaksukyky. Verotuksen progressiossa on 

myös huomioitu se, että suurituloisilla on parempi veronmaksukyky. Oikeudenmu-

kaisuuden periaatettakin pystytään kuitenkin toteuttamaan paremmin silloin, kun ve-

rokannat ovat matalat ja veropohja on mahdollisimman laaja. Lisäksi on huomioitava 

ihmisten näkemykset verojärjestelmän oikeudenmukaisuudesta. Mikäli ihmiset eivät 
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pidä verojärjestelmää hyväksyttävänä ja oikeudenmukaisena, kärsii myös verojär-

jestelmän toimintakyky ja uskottavuus. Näin oikeudenmukaisuuden toteutumisen 

kannalta myös toimivalla verotuksen muutoksenhakujärjestelmällä on suuri merki-

tys. (Myrsky & Svensk 2016, 30). On kuitenkin huomattava, että oikeudenmukaisuus 

on esimerkiksi tehokkuutta huomattavasti tulkinnanvaraisempi ja erilaisia näkemyk-

siä sisältävä käsite verotukseen ja oikeanlaisena pidettyyn verojärjestelmään li ittyen 

(Myrsky & Svensk 2016, 31). 

Verojärjestelmän läpinäkyvyys on myös erittäin tärkeää. Verotuksen läpinäkyvyys 

ja selkeys vähenevät, jos verojärjestelmässä ja lainsäädännössä on paljon erilaisia 

poikkeuksia ja vähennyksiä. Lisäksi nämä poikkeukset ja vähennykset pienentävät 

veropohjaa. Tällöin veroasteita on nostettava saman verotulon keräämiseksi. Vero-

asteiden nousu lisää myös verotuksen aiheuttamia vääristymiä. Laaja veropohja 

sekä verotuksen selkeys ja läpinäkyvyys vähentävät myös verosuunnittelun ja ve-

ronkierron mahdollisuuksia. Vähennysjärjestelmän monimutkaisuus taas lisää vero-

tuksen läpinäkymättömyyttä sekä mahdollisuuksia verosuunnitteluun ja veronkier-

toon. (Myrsky & Svensk 2016, 27). Verosuunnittelussa verojärjestelmän heikkouk-

sia pyritään käyttämään hyväksi toteuttamalla verotettavan tulon määrää vähentä-

viä omaisuuden siirtoja sekä välttämällä verotettavan tulon määrää lisääviä omai-

suuden siirtoja (Knuutinen 2012, 3). 

Käytännössä verojärjestelmät eivät kuitenkaan usein täytä kovin hyvin näitä hyvän 

verojärjestelmän odotuksia. Verojärjestelmä onkin usein eri aikoina, eri yhteyksissä 

ja eri syistä tehtyjen päätösten lopputulos eikä looginen ja kaikki hyvän verojärjes-

telmän ominaisuudet täyttävä kokonaisuus. Verosäädösten muutoksiakin tehdään 

usein enemmän vain yksittäisiin verotuksen ongelmakohtiin kuin verojärjestelmä 

isompana kokonaisuutena huomioiden. (Kari & Ylä-Liedenpohja 2007, 21). Julki-

sessa keskustelussa ja mediassa juuri veromuutokset ja niiden vaikutukset kotita-

louksien asemaan saavatkin usein eniten huomiota (Valtion taloudellinen tutkimus-

keskus 2013, 2).  

Veromuutoksia on myös viime aikoina tehty hyvin paljon ja usein melko nopealla 

aikataululla ilman riittävää arviota niiden todellisista vaikutuksista. Myös päättäjien 

asiantuntemus on nopeissa veromuutoksissa usein ollut puutteellista. Tämän vuoksi 
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veromuutoksia on myös jouduttu perumaan melko paljon niiden voimaantulon jäl-

keen. (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 2013, 39). Veromuutokset ovatkin pää-

töksenteon suhteen hyvin vaikeita, sillä verorakenteen muuttamisen myötä aina 

joku kärsii (Pohjola 2008, 120).  Veromuutokset vaikuttavat myös hyvin usein ihmis-

ten käyttäytymiseen ja taloudellisiin valintoihin. Näitä ovat esimerkiksi työuran va-

linta, eläkkeelle jääminen, säästäminen, investoinnit ja asumismuodon valinta. Näi-

den vuoksi veromuutoksissa tulisi huomioida myös niiden vaikutukset kulutukseen 

ja siten myös verokertymään ja yhteiskunnan toteutuneeseen tulonjakoon (Valtion 

taloudellinen tutkimuskeskus 2013, 2). Verotus saattaa joskus myös aiheuttaa niin 

sanottuja köyhyysloukkuja. Tällöin työnteko saattaa tulla kannattamattomaksi, kun 

tulojen kasvun myötä verotus kasvaa ja erilaiset vähennykset ja tulonsiirrot vähene-

vät tai loppuvat samanaikaisesti. Tällöin käteen jäävät tulot saattavat olla pienem-

mät, eikä työnteolle ole tulojen suhteen kannustimia. (Pohjola 2008, 120)  

Lisäksi on huomattava, että verotuksen vaikutukset kotitalouksien ja yritysten käyt-

täytymiseen aiheuttavat yhteiskunnalle yleensä enemmän kustannuksia kuin mitä 

verotuloilla saadaan kerättyä. Hyvän verojärjestelmän tulisikin näin olla yhtenäinen 

kokonaisuus, jolla saadaan kerättyä tarvittava rahoitus ja samalla toteutettua vero-

tukselle asetetut oikeudenmukaisuus- ja tehokkuustavoitteet. Lisäksi hyvän verojär-

jestelmän tulisi minimoida käyttäytymisvaikutusten ja verojen keräämisen tuomat 

kustannukset. (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 2013, 5) 

Verotuksen käyttäytymisvaikutusten ja siten myös hyvinvointitappioiden minimoi-

miseksi tulisi suosia neutraaleja veroja, jotka vaikuttavat mahdollisimman vähän ko-

titalouksien ja yritysten käyttäytymiseen. Verotuksen käyttäytymisvaikutusten lisäksi 

neutraali verotus tarkoittaa myös mahdollisimman yksinkertaisia säädöksiä, kansa-

laisten yhdenvertaista kohtelua sekä pienempiä mahdollisuuksia verojen välttelyyn. 

Poikkeuksena neutraalin verotuksen tavoitteeseen saattavat olla tulonjakoon ja eri-

laisiin ulkoisvaikutuksiin, kuten terveydellisiin tai ympäristön suojeluun ja saasteisiin 

liittyvät tekijät. (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 2013, 5 ja 39). Neutraali vero-

tus vähentää myös veroja välttelevän verosuunnittelun mahdollisuuksia. Vaikka täl-

lainen verosuunnittelu ei yleensä ole rikollista, voi sillä olla vaikutusta yleiseen ve-

romoraaliin ja verovelvollisten yhdenvertaiseen kohteluun. Jos osa veronmaksajista 

onnistuu minimoimaan maksamiaan veroja keinotekoisesti verosuunnittelulla, tulee 
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paineita korottaa muiden verotusta saman verotulon keräämiseksi. (TrVM 9/2010 

vp -M 8/2010 vp, 22-23). Yksinkertainen ja selkeä verojärjestelmä lisääkin näin ve-

rotuksen yhdenvertaisuutta, kun kaikilla verovelvollisilla on hyvät mahdollisuudet 

ennakoida verotuksen tasoa (Myrsky 2013b, 94). Hyvän verojärjestelmän tavoittei-

den toteutumiselle on kuitenkin nykyisin monenlaisia haasteita, kuten väestön 

ikääntyminen. Tämä nostaa paineita lisätä työn verotusta, mikä vaikeuttaa talous-

kasvun ja työllisyyden tukemista verotuksessa. (Kari & Ylä-Liedenpohja 2007, 21)  

Toisaalta verotuksen todelliset vaikutukset erityisesti työllisyyteen eivät ole kovin-

kaan selkeitä. Veromuutosten vaikutus työn tarjontaan on havaittu melko vä-

häiseksi. Lisäksi palkat eivät monissa maissa määräydy vapaasti kysynnän ja tar-

jonnan perusteella vaan lainsäädännön ja erilaisten työehtosopimusten mukaan. 

Työntekijät eivät myöskään käytännössä usein voi vapaasti optimoida työaikojaan, 

vaan myös ne määrätään laissa ja työehtosopimuksissa. (Kari & Ylä-Liedenpohja 

2007, 37) 

Myös verojärjestelmän kansainvälinen kilpailukyky on nykyisin yhä tärkeämpää 

(Penttilä 2006, 579). Kansainvälinen kilpailu tuokin näin uusia haasteita myös vero-

politiikalle, koska Suomen tulisi olla kiinnostava ja edullinen paikka yritystoiminnalle . 

Tämä kannustaa verotuksen keventämiseen. Suomessa tätä on yritetty toteuttaa  

pitämällä yhteisövero matalana ja näin saatu kerättyä paljon verotuloja. Tämä hel-

pottaa myös työn verotuksen keventämistä. Myös pääomatulojen tasavero ja varal-

lisuusveron poisto ovat tukeneet yritystoiminnan ja taloudellisen kasvun edellytyksiä  

Suomessa. (Kari & Ylä-Liedenpohja 2007, 46 - 47) 

Kokonaisuutena hyvän verojärjestelmän tärkeimmät ominaisuudet ovat oikeuden-

mukaisuus, oikeusvarmuus ja tehokkuus. Taloustiede ja verojärjestelmän taloudel-

linen arviointi liittyvät oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden tavoitteisiin. Oikeus-

varmuus ja sen toteutumisesta huolehtiminen kuuluu enemmänkin oikeuslaitok-

selle. (Knuutinen 2014b, 97). Lisäksi julkisen sektorin tulot ja menot sekä niiden 

keskinäinen suhde pitäisi huomioida kokonaisuutena kaikissa päätöksissä, eikä 

keskittyä pelkkään verotukseen. Hyvän verojärjestelmän ominaisuuksia pitäisikin 

näin pohtia laajemmin koko valtiontalouden kannalta. (Myrsky 2013b, 97-98) 
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3.4. Ihmisten suhtautuminen verotukseen 

 

Yleisesti ihmisten on havaittu tiedostavan verotuksen tarkoitus ja arvostavan vero-

varoilla tuotettuja julkisia palveluita sekä yhteiskunnallisen hyvinvoinnin turvaa-

mista. Ihmiset saattavat sen sijaan olla epävarmoja verovarojen käytön tehokkuu-

desta. Lisäksi veronmaksajia saattaa mietityttää veronkierto ja ”vapaamatkustaja-

ongelma” eli se, että osa julkisten, verovaroin rahoitettujen etuuksien ja palvelujen 

käyttäjistä ei itse osallistu verojen maksamiseen. Toisinaan myös yksilön ja yhteis-

kunnan intressit saattavat olla ristiriidassa keskenään, eikä verojen maksamista täl-

löin välttämättä pidetä itselle hyödyllisenä. Verotuksen toimivuuden kannalta tär-

keintä onkin ihmisten välinen yhteistyö ja vuorovaikutus, mikä lisää luottamusta mui-

hin toimijoihin ja verotuksen hyödyllisyyteen. (Alm et al. 2012, 5-6)  

On myös havaittu, että osallisuuden tunne ja luottamus yhteiskuntaan lisää verojen 

maksuhalukkuutta, kun taas syrjäytyminen ja ulkopuolisuuden tunne lisää kielteistä 

suhtautumista verotukseen ja verojen maksamiseen (Webley & Ashby 2010, 17). 

On havaittu, että veronmaksajat ovat sitä halukkaampia maksamaan veroja mitä 

selkeämpiä hyötyjä he kokevat saavansa itselleen julkisten palvelujen muodossa 

(Lipper and Walker 1997, 308). Tutkimuksissa on myös havaittu erilaisia johtopää-

töksiä siitä, miten tulotaso vaikuttaa rehellisyyteen ja halukkuuteen maksaa veroja. 

Osassa tutkimuksista tulotason on todettu lisäävän epärehellisyyttä ja tulojen salaa-

mista verotuksessa, kun taas joissain toisissa tutkimuksissa on todettu suuritulois-

ten olevan pienempituloisia halukkaampia maksamaan veroja. Osassa verotutki-

muksista on myös todettu, että tulotasolla ja verojen maksuhalukkuudella ei ole mer-

kittävää yhteyttä. (Kirchler et al. 2007, 4 -6)  

Myös medialla on vaikutusta ihmisten asenteisiin verotusta kohtaan. Positiiviseen 

sävyyn kirjoitetut artikkelit, joissa käsitellään esimerkiksi sitä, mitä kaikkea verova-

roilla saadaan aikaiseksi, kuten paremmassa kunnossa oleva tieverkosto, voisivat 

lisätä ihmisten halukkuutta maksaa veroja. Toisaalta veropetoksista ja veronkier-

rosta sekä veron korotuksista ja verotuksessa tapahtuneista virheistä kirjoitetut ar-

tikkelit saattavat lisätä kielteisiä asenteita verotusta ja verojen maksua kohtaan. 

(Webley & Ashby 2010, 24) 

  



34 
 

4. HARMAAN TALOUDEN TORJUNTA RAKENNUSALALLA 

 

4.1. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden määritelmä sekä vaikutukset 

 

Suomessa talousrikos määritellään yrityksen, julkishallinnon tai muun yhteisön 

omalla toiminnallaan tai sitä hyödyntäen tapahtuvaksi, merkittäväksi taloudellista 

hyötyä tavoittelevaksi sekä rangaistavaksi teoksi tai laiminlyönniksi. Harmaa talous 

on sen sijaan suppeammin määritelty käsite ja se tarkoittaa vain yritystoiminnan tai 

muun organisaation toiminnan yhteydessä tapahtuvaa epärehellistä toimintaa. (Ve-

rohallinto 2011, 10). Talousrikollisuus ja harmaa talous aiheuttavatkin joka vuosi  

merkittävää taloudellista tappiota muille toimijoille ja koko yhteiskunnalle. Lisäksi 

yritysten välinen kilpailu voi vääristyä, mikä vähentää ihmisten luottamusta markki-

noiden toimintaan. (Kankaanranta & Muttilainen 2010, 9) 

Yleisesti Suomessa ja muissa Pohjoismaissa talousrikollisuus mielletään usein val-

tion varoihin kohdistuvaksi rikollisuudeksi (Verohallinto 2011, 10). Talousrikokset 

voivat myös liittyä todelliseen tai tekaistuun yritystoimintaan (Kankaanranta & Mut-

tilainen 2010, 11). Valtion varoihin kohdistuvat talousrikokset liittyvät yleensä vero-

tuloihin, sosiaalivakuuttamiseen, tullimaksuihin sekä erilaisiin valtion tukiin. Julkisiin 

tai valtion varoihin kohdistuviin rikoksiin liittyvät läheisesti myös kirjanpitorikokset, 

rekisterimerkintärikokset ja liiketoimintakiellon rikkominen. (Verohallinto 2011, 10). 

Harmaan talouden esiintymisen ja erilaisten ilmiöiden tutkimisen lisäksi on tärkeä 

arvioida myös harmaan talouden torjuntatoimien vaikuttavuutta ja tehokkuutta (Ve-

rohallinto 2013, 3). Rakennusalan talousrikosten ja kuittikaupan tutkinnan onkin ar-

vioitu tuottavan paljon lisätöitä poliisille ja muille viranomaisille, mikä pidentää myös 

tutkintaan menevää aikaa (Kankaanranta & Muttilainen 2010, 9). 

Eduskunnan teettämässä tutkimuksessa on todettu rakennusalan harmaan talou-

den kasvaneen ja muuttaneen muotoaan merkittävästi 2000-luvulla. Kuittikaupan ja 

lyhyen elinkaaren yhtiöiden määrän todettiin kasvaneen selvästi vuosien 2001–

2008 aikana. Samanaikaisesti kotimaisen pimeän työvoiman määrän todettiin kui-

tenkin laskeneen. Tämä johtuu osittain EU:n laajentumisesta ja sen myötä kasva-

neesta ulkomaisen työvoiman käytöstä. Vuonna 2011 harmaan talouden arvioitiin 
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aiheuttavan rakennusalalla vuosittain noin 400–500 miljoonan euron taloudelliset 

tappiot. (Verohallinto 2011, 5) 

Harmaa talous esiintyy useimmiten pimeästi maksettuina palkkoina, kuittikauppana, 

tulojen kirjaamatta jättämisenä, verotukseen ilmoittamattomina yrittäjätuloina sekä 

lyhyen elinkaaren yhtiöiden käyttönä (Verohallinto 2011, 4). Harmaa talous onkin 

usein periaatteessa laillista liike- tai yritystoimintaa, josta ei suoriteta lakisääteisiä 

maksuja ja veroja. Näistä ovat esimerkkinä ennakonpidätykset, sosiaaliturva- ja elä-

kemaksut. Euroopan unionin määritelmän mukaan harmaaseen talouteen liittyy 

myös laiton siirtolaisuus sekä laiton kaupanteko, kuten huumekauppa. (Kuosma 

2014, 82). Harmaa talous ei näin ole aina laissa rikokseksi määriteltyjä tekoja, vaan 

harmaaksi taloudeksi voidaan luokitella myös lakisääteisten velvollisuuksien laimin-

lyöminen. Laiminlyönti voi täyttää rikoksen kriteerit ja olla rangaistava, aiheuttaa ai-

noastaan hallinnollisen seuraamuksen, kuten maksuvelvollisuuden, tai jopa olla täy-

sin ilman seuraamuksia. (Määttä 2017a, 2) 

On kuitenkin huomattava, että yksittäisen henkilön harjoittama lain määräämien vel-

voitteiden laiminlyöminen tai verojen välttely ei ole harmaata taloutta. Harmaa talous 

onkin aina määritelty laajemman organisaation harjoittamaksi toiminnaksi eikä näin 

pelkkä yksittäisen henkilön omiin varoihin ja sijoittamiseen liittyvä toiminta ole har-

maata taloutta. (Määttä 2017a, 2)  

Kuittikaupassa yhtiön kirjanpitoon lisätään ostotositteita, jotka eivät ole verotuk-

sessa hyväksyttäviä. Näitä ovat esimerkiksi tekaistut kuitit, joiden mukaan yritys on 

tilannut työsuorituksia alihankintana. Tekaistuissa kuiteissa mainittua työsuoritusta 

ei kuitenkaan ole todellisuudessa tapahtunut. (Verohallinto 2011, 5).  Kuittikaup-

paan liittyy myös erilaisia lisävaikutuksia. Epärehellisesti toimivat yritykset eivät 

myöskään usein tuota toiminnastaan tarkkaa kustannuslaskentaa ja -seurantaa. Li-

säksi epärehellisen yrittäjän voi olla mahdollista maksaa rehellistä yrittäjää parem-

pia palkkoja työntekijöilleen sekä saada parempaa tuottoa yritystoiminnastaan. (HE 

41/2010, 9) 

Epärehellisesti toimivissa yrityksissä palkka maksetaan usein työnantajan ja työn-

tekijän välisellä sopimuksella ilman ennakonpidätystä ja ilmoitusta veroviranomai-

sille. Lisäksi pimeästi maksettu palkka maksetaan yleensä käteisellä ja tavallisesti  
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työntekijälle maksetaan osa palkasta normaalisti ja osa pimeästi ilman ennakonpi-

dätystä. Työnantajan kuukausi-ilmoituksesta puuttuu tällöin osa palkoista, ennakon-

pidätyksistä ja sosiaaliturvamaksuista. Pimeä palkanmaksu rahoitetaan tavallisesti  

tekaistujen ostolaskujen tai kirjaamattoman myynnin avulla. Pimeän palkanmaksun 

rikosnimikkeenä on veropetos ennakkoperinnässä ja palkansaajan tuloverotuk-

sessa. (Verohallinto 2011, 4). Lisäksi on huomattava, että pimeä palkanmaksu hei-

kentää työntekijän sosiaaliturvaa, kun ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut 

jäävät ilmoittamatta ja maksamatta eikä työntekijälle näin esimerkiksi kerry palkasta 

ollenkaan eläkettä ja työttömyysvakuutusta (Verohallinto 2012c, 3).  

Yleisintä pimeä palkanmaksu on työvoimavaltaisilla toimialoilla, joissa työntekijät 

vaihtuvat usein ja työsuhteet ovat lyhyitä. Tämänkaltaisilla toimialoilla suurin osa 

yritysten kuluista on palkkoja ja palkan sivukuluja. Rakennusalan lisäksi näihin toi-

mialoihin kuuluvat esimerkiksi majoitus- ja ravitsemusala, siivousala, kauneuden- ja 

terveydenhoito, kuljetusala sekä kaupan ala. Myös ulkomaisen työvoiman käyttö on 

näillä toimialoilla yleistä. (Verohallinto 2011, 4-7)  

Yksi merkki liiketoiminnan epärehellisyydestä ja verojen välttelystä voi olla yrityksen 

kevyt taserakenne. Harmaata taloutta harjoittavilla ja epärehellisesti toimivilla yrityk-

sillä on hyvin usein kevyt taserakenne, jolloin yrityksellä ei ole taseessa näkyvää 

varallisuutta. Kevyt taserakenne saattaakin liittyä tavoitteeseen vältellä veroja, 

koska yritykseltä ei tällöin löydy varoja erilaisten verojen ja maksujen katteeksi, mi-

käli yritys jää kiinni laittomasta toiminnasta. Kevyen taseen yritykseltä ei näin voida 

periä jälkikäteen veroja ja muita lakisääteisiä maksuja, kun yrityksellä ei ole tähän 

varoja. Myös monet jatkuvaa epärehellistä toimintaa harjoittavat yrittäjät käyttävät 

toiminnassaan usein kevyttä tasetta. (Verohallinto 2013, 7) 

On myös huomattava, että hyvät taseluvut ja pysyvämpi varallisuus tarkoittavat 

yleensä yrittäjän sitoutumista jatkuvaan ja pidempiaikaiseen liiketoiminnan harjoit-

tamiseen. Tämä antaa yrityksestä myös luotettavamman kuvan sidosryhmille, kuten 

työntekijöille, tavarantoimittajille ja viranomaisille. (Verohallinto 2013, 7) 

Kevyen taseen lisäksi myös yritykselle kertynyt verovelka saattaa olla yksi merkki 

epärehellisestä toiminnasta. Verovelka saattaa olla merkki epärehellisestä toimin-

nasta ja verojen välttelystä etenkin silloin, kun verojen maksua on vältelty muun kuin 
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maksukyvyttömyyden takia. Yrityksen yhteiskuntavastuusta ja verojen maksumo-

raalista saattaa usein kertoa verovelan määrä suhteessa maksettuihin veroihin. 

Yleinen verojen maksumoraalin heikentyminen sen sijaan saattaa lisätä harmaan 

talouden ja epärehellisen liiketoiminnan määrää. (Verohallinto 2013, 8) 

Ilmoittamattoman verovelan lisäksi harmaana taloutena tai epärehellisenä toimin-

tana voidaan myös pitää verovelkaa, jota on peritty yrityksen antaman veroilmoituk-

sen perusteella. Tällöin yrityksen ei kuitenkaan ole tarkoitus maksaa verovelkaansa. 

Yritys saattaa antaa veroilmoituksen tai kausiveroilmoituksen myös pysyäkseen Ve-

rohallinnon rekistereissä. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömisen vuoksi Verohallin-

non rekistereistä poistetun yrityksen saattaa olla vaikea jatkaa liiketoimintaansa ja 

saada uusia yhteistyökumppaneita. (Verohallinto 2013, 8) 

Harmaan talouden osuutta verovelasta on kuitenkin vaikea arvioida kovin tarkasti, 

sillä epärehellistä toimintaa yritetään peitellä mahdollisimman pitkään. Harmaaseen 

talouteen liittyvä verovelka ei näin yleensä ole viranomaisten tiedossa eikä sitä näy 

verojäämien määrässä. On kuitenkin muistettava, että myös piilevä verovelka kas-

vattaa yhteiskunnan verovajetta samalla tavoin kuin viranomaisten tiedossa oleva 

verovelka. (Verohallinto 2013, 8). 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä on 

havaittu merkittävää arvonlisäverotukseen liittyvien veropetosten määrän kasvua 

EU-alueella ja arvioitiin, että arvonlisäverotukseen liittyen valtiot menettivät verope-

tosten seurauksena n. 15 % nettoverotuloistaan. (Quigley 2007, 19). Suomessa on 

todettu harmaata taloutta rakennusalalla verotarkastuskertomuksissa vuosina 2008 

- 2011. Tarkastuskertomuksia valmistui tuolloin noin 700 vuodessa ja noin 30 %:ssa 

verovalvonnan kohteista havaittiin harmaata taloutta. (Valtioneuvosto 2012, 3) 

 

4.2. Harmaan talouden torjunta ja eri viranomaisten tehtävät 

 

Valtaosa harmaaseen talouteen ja liiketoiminnan rehellisyyteen liittyvästä valvon-

nasta kuuluu Verohallinnolle. Verohallinnon tehtäviin kuuluvat verovalvonta, verojen 

ja maksujen kanto ja perintä sekä veronsaajien oikeudenvalvonta. (Verohallinto 

2012c, 4). Verohallinnon verovalvontaan osallistuvia yksikköjä ovat Yritysverotus-
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yksikkö, Henkilöverotusyksikkö, Veronkantoyksikkö, Veronsaajien oikeudenvalvon-

tayksikkö sekä Harmaan talouden selvitysyksikkö (Kallio et al 2015b, 825). Verohal-

linnon lisäksi myös muutkin viranomaiset, kuten Tulli, Poliisi ja Rajavartiolaitos osal-

listuvat harmaan talouden torjuntaan (Verohallinto 2012c, 4). Poliisi, Tulli ja Raja-

vartiolaitos vastaavat harmaaseen talouteen ja epärehelliseen liiketoimintaan liitty-

vien rikosten ennaltaehkäisystä ja selvittämisestä. Rikoksen tunnusmerkistön täyt-

tymistä tutkitaan esitutkinnassa, jossa selvitetään harmaaseen talouteen ja epäre-

hellisen toimintaan liittyviä väärinkäytöksiä. (Verohallinto 2012c, 6). Tullin vastuulle 

kuuluu erityisesti tavaroiden maahantuontiin liittyvä verotus ja sen valvonta (Kallio 

et al 2015b, 827). Myös Ulosottohallinnolla on suuri merkitys harmaan talouden tor-

junnassa, sillä ulosottoviranomaiset huolehtivat laiminlyötyjen maksujen perinnästä. 

Tavallisimmat harmaaseen talouteen liittyvät rikosnimikkeet ovat kirjanpitorikos, ve-

rorikos ja velallisen rikokset. Lisäksi harmaaseen talouteen voi liittyä myös rekiste-

rimerkintärikoksia, väärennöksiä ja työeläkevakuutusmaksupetoksia. (Verohallinto 

2012c, 6) 

Työsuojelun valvonta taas kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle. Sosiaali- ja ter-

veysministeriön tarkastajat valvovat, että kaikilla työntekijöillä on työluvat Suomessa 

työskentelemiseen. Lisäksi valvotaan työsuhteiden laillisuutta ja sitä, että työsopi-

musten ehdot ovat lainmukaisia. Työsuojelun ja työolojen valvonta kattaa myös ali-

hankinnan ja työvoiman vuokraamisen laillisuuden valvonnan, sillä myös alihankki-

joiden ja työvoiman vuokraajien tulee noudattaa lainsäädäntöä ja huolehtia yhteis-

kunnallisista velvoitteistaan, kuten veroista sekä työttömyysvakuutus- ja eläkemak-

suista. (Verohallinto 2012c, 5) 

Eri viranomaisten osallistuminen ja tehtävänjako tekevät harmaan talouden valvon-

nasta tehokasta ja vuosittain paljastuu runsaasti väärinkäytöksiä ja epärehellistä toi-

mintaa. On kuitenkin huomattava, että epärehellisen toiminnan paljastumiseen vai-

kuttavat myös käytettävissä olevat viranomaisten resurssit. Valvonnan lisäksi viran-

omaistoiminnan tarkoituksena on myös ennaltaehkäistä harmaata taloutta. Viran-

omaistoiminnan ja valvonnan resurssien lisäämisen onkin havaittu tuottavan enem-

män kuin siitä aiheutuvat kustannukset. Lisäksi valvonta ja harmaan talouden en-

naltaehkäisy tukevat myös tervettä kilpailua ja rehellisiä yrityksiä. (Verohallinto 

2012c, 6) 
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Epärehellistä liiketoimintaa harjoittavien yritysten kirjanpidosta saattaa puuttua 

myös osa myyntitositteista. Tällöin osa yrityksen tuloista ei näy kirjanpidossa. Tämä 

voi liittyä peiteltyihin osinkoihin tai pimeiden palkkojen maksuun. Kirjanpidosta pois 

jäänyttä myyntiä vastaavat ostot taas usein löytyvät yrityksen kirjanpidosta, minkä 

vuoksi yrityksen myynnin arvonlisävero on liian matala. Näin yrityksen verotettava 

tulos ja siten myös tulovero jäävät liian alhaisiksi. Rikosnimikkeenä tämä on vero-

petos arvonlisäverotuksessa ja tuloverotuksessa. Veropetos toteutuu myös ennak-

koperinnässä, jos palkoista ei ole suoritettu ennakonpidätystä. (Verohallinto 2011, 

6). Usein verorikoksissa ostaja maksaa myyjälle verollisen hinnan, mutta myyjä ei 

tilitä veroa valtiolle. Valtion ja verojen keräämisen kannalta ongelmallista on etenkin 

se, jos ostajalla on oikeus vähentää verot silloinkin, kun myyjä on jättänyt veron 

maksamatta. Siirtämällä veron ilmoittaminen ja tilittäminen ostajan vastuulle voi-

daan estää tällaisia tilanteita erityisesti silloin, kun ostajaa voidaan yleisesti pitää 

myyjää luotettavampana toimijana. (Myrsky & Svensk 2016, 320). Rakennusalalla 

ostajina toimivat pääurakoitsijat ovatkin keskimäärin myyjiä ja alihankkijoita isompia 

toimijoita. Myös taloushallinto ja verotukseen liittyvä osaaminen on näissä yrityk-

sissä keskimäärin pienempiä yrityksiä ja alihankkijoita tehokkaampaa. (HE 41/2010, 

14) 

Maailmanpankin tutkimuksessa on havaittu, että verorasituksen määrä ja erityisesti  

verotuksen kiristyminen, työmarkkinoiden sääntely, julkisten palvelujen laatu sekä 

maan taloudellinen tilanne ovat yhteydessä harmaan talouden esiintymiseen (Vero-

hallinto 2011, 4). Harmaan talouden torjunnassa tavoitteena onkin, että epärehelli -

sen toiminnan taloudellinen hyöty olisi mahdollisimman pieni ja kiinnijäämisen riski 

merkittävä. Myös epärehellisestä toiminnasta seuraavien hallinnollisten tai rikosoi-

keudellisten seuraamusten tulisi olla tarpeeksi kovia. Näitä tavoitteita on yritetty to-

teuttaa erilaisilla lainmuutoksilla, kuten esimerkiksi rakennusalan käännetty arvonli-

säverotus, laki veronumerosta ja veronumerorekisteristä sekä tilaajavastuulaki. 

Näistä erityisesti käännetty arvonlisäverotus ja tilaajavastuulaki lisäävät myös osta-

jan vastuuta laillisesta toiminnasta. (Verohallinto 2012c, 3). Harmaan talouden tor-

junta- ja valvontakeinojen sekä niiden todellisen tehokkuuden miettiminen on erittäin 

tärkeää, sillä yritys tai elinkeinonharjoittaja päättää epärehellisen toiminnan harjoit-
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tamisesta tai verojen välttelystä usein harkitusti. Yritys tai elinkeinonharjoittaja miet-

tiikin näin epärehellisen toiminnan taloudellista kannattavuutta, kiinnijäämisen riskiä 

sekä mahdollisia seuraamuksia. Tavoitteena onkin harmaan talouden ja epärehelli -

sen toiminnan ennaltaehkäisy tekemällä siitä mahdollisimman kannattamatonta .  

(Verohallinto 2013, 10) 

Tilaajavastuulain tavoitteena on turvata yrityksille tasavertainen ja rehellinen kilpai-

lutilanne alihankinnassa ja työvoiman vuokraamisessa. Lisäksi tilaajavastuulain ta-

voitteena on vähentää vääristyneen markkinatilanteen ja kilpailun haittavaikutuksia 

sekä torjua harmaata taloutta. Lisäksi tilaajavastuulain tavoitteena on, että alihank-

kijat ja työvoimaa vuokraavat yritykset huolehtisivat paremmin työnantajan velvolli -

suuksistaan. (Verohallinto 2012c, 5). Tilaajavastuulain mukaisesti ostajan on otet-

tava selvää myyjänä toimivan yrityksen rekisteröinnistä, eläkevakuuttamisesta, ve-

rojen maksamisesta ja sovellettavasta työehtosopimuksesta. Lisäksi ostajan on var-

mistettava, että myyjän palveluksessa olevilla työntekijöillä on tapaturmavakuutus. 

(Verohallinto 2013, 10) 

Harmaan talouden ja epärehellisen liiketoiminnan torjunnan lisäksi tavoitteena on 

tukea rehellistä yritystoimintaa ja pyrkiä torjumaan sitä uhkaavia tekijöitä (Verohal-

linto 2012c, 4). Lisäksi on huomattava, että harmaa talous ei vaikuta ainoastaan 

verotukseen ja verojen välttelyyn, vaan siihen liittyy usein myös työsuojelullisia ja 

työolosuhteisiin liittyviä laiminlyöntejä (Verohallinto 2011, 5). Valtiontaloudentarkas-

tusvaliokunnan mukaan harmaa talous onkin Suomessa niin merkittävä ongelma, 

että sen torjunta on tärkeä huomioida yhteiskunnallisessa päätöksenteossa (TrVM 

9/2010 vp - M 8/2010 vp, 3). Toisaalta professori Matti Virenin (2013, 411) mukaan 

harmaan talouden laajuutta ja merkitystä Suomessa on jopa liioiteltu. Siten myös-

kään harmaan talouden torjuntaan ei tulisi uhrata niin paljoa yhteiskunnan resurs-

seja. Lisäksi Schneider ja Buehn (2016,1) ovat todenneet, että harmaan talouden 

empiiriset tutkimukset ovat lisääntyneet, mutta metodit, joilla harmaan talouden 

määrää arvioidaan, vaihtelevat suuresti. Tämä tekeekin harmaan talouden määrän 

arvioimisesta vaikeaa. He päätyivät kuitenkin siihen, että harmaan talouden empii-

risissä tutkimuksissa päädytään todennäköisimmin aliarvioimaan harmaan talouden 

määrää, koska ihmiset usein peittelevät mahdollista osallistumista epärehelliseen 

toimintaan (Schneider & Buhn 2016, 10). 
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4.3. Käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönotto 

 

EU:n neuvosto antoi vuonna 2006 direktiivin, jolla tuli mahdolliseksi määrätä ostaja 

myyjän sijaan arvonlisäverovelvolliseksi sellaisilla toimialoilla, joilla harmaata ta-

loutta on esiintynyt paljon (Taipalus 2011, 359). Edelleen vuonna 2010 Verohallin-

non asiantuntijoista koottiin työryhmä suunnittelemaan käännetyn arvonlisäverotuk-

sen mahdollisimman onnistunutta käyttöönottoa (Taipalus 2011, 358). Rakennus-

alan käännetty arvonlisäverotus otettiin Suomessa käyttöön 1.4.2011 ja sen tarkoi-

tus oli torjua harmaata taloutta rakennusalalla (Rakennusteollisuus 2014, 29). Kään-

nettyä arvonlisäverotusta sovelletaan rakentamispalveluihin ja työvoiman vuokrauk-

seen rakentamispalvelua varten, kun ostajayritys tai elinkeinonharjoittaja myy ra-

kentamispalveluja tai vuokraa työvoimaa rakentamispalveluja varten muutoin kuin 

satunnaisesti. Käännettyä arvonlisäverotusta on myös sovellettava aina, kun sen 

edellytykset täyttyvät. (Verohallinto 2012b) 

Rakennusalan käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönottoa edelsi vuonna 2008 

Raksa-valvontahanke. Raksahankkeen verotarkastuksissa yleisin väärinkäytös oli 

tekaistujen kuittien käyttö. Näiden perusteella oli tehty aiheettomia arvolisäverovä-

hennyksiä. (Tannila & Auranen 2012, 13). Käännetyn arvonlisäverotuksen pääaja-

tuksena onkin, että aliurakoitsijat eivät enää maksa rakennuspalvelujen myynnistä 

arvonlisäveroa. Myyjän sijaan arvonlisäveron tilittämisestä vastaa ostaja. (Huhtala 

& Sorvanto 2011, 15)  

 

4.4. Yrityksen toimipaikka ja arvonlisäverovelvollisuus Suomessa 

 

Ulkomaalainen yritys tai elinkeinonharjoittaja on yleensä arvonlisäverovelvolli nen, 

jos sillä on Suomessa kiinteä toimipaikka (Joki-Korpela et al. 2012, 28). Kiinteänä 

toimipaikkana voidaan pitää pysyvää paikkaa, jota käytetään yrityksen liiketoimin-

nan harjoittamiseen. Yrityksellä katsotaan olevan kiinteä toimipaikka Suomessa sil-

loin, kun liiketoimintaa harjoitetaan säännöllisesti ja pitkäkestoisesti samasta liike-

paikasta. Kiinteänä toimipaikkana pidetty liikepaikka voi olla esimerkiksi yrityksen 
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johdon toimipaikka tai sivuliike tai toimisto, josta harjoitetaan arvonlisäverollista lii-

ketoimintaa. Näiden lisäksi kiinteä toimipaikka voi olla esimerkiksi myymälä, teolli-

suuslaitos, työpaja, kaivos, louhos tai muu luonnonvarojen talteenottopaikka, mikäli 

niistä harjoitetaan arvonlisäverollista toimintaa.  On huomattava, että yrityksen kiin-

teänä toimipaikkana pidettävä liikepaikka voi olla myös toiselle yritykselle kuuluvissa 

tiloissa. Liikepaikan on kuitenkin oltava pysyvä ja sijaittava tietyllä alueella. Lisäksi 

ulkomaisella yrityksellä pitäisi olla kiinteässä toimipaikassa myös henkilökuntaa. 

Pelkkä kiinteistön tai irtaimien esineiden vuokraaminen ei näin yksinään ole peruste 

kiinteän toimipaikan syntymiselle. Rakennus- tai asennustoiminnassa kiinteä toimi-

paikka voi olla yksi tietty urakointikohde tai useammat peräkkäiset kohteet, joissa 

työskennellään yli 9 kuukautta. Kiinteä toimipaikka muodostuu ulkomaalaiselle  

myös silloin, kun rakennustyön tekevät kokonaan suomalaiset alihankkijat. Tämän 

edellytyksenä on kuitenkin se, että ulkomaalainen toimija on virallisesti vastuussa 

urakointikohteesta ja työ kohteessa kestää yli 9 kuukautta. (Joki-Korpela et al. 2012, 

29-30) 

Suurin osa Raksa-valvontahankkeen yhteydessä tarkastetuista ulkomaisista yhti-

öistä toimi Suomessa, mutta yhtiöiden oman näkemyksen mukaan heillä ei ollut 

Suomessa kiinteää toimipaikkaa. Tämän vuoksi nämä Raksa-valvontahankkeessa 

tarkastetut yhtiöt eivät olleet maksaneet veroja Suomeen. Raksa-valvontahankkeen 

verotarkastuksen mukaan tarkastetuilla yhtiöillä kuitenkin oli Suomessa kiinteä toi-

mipaikka. Yhtiöitä pidettiin sen vuoksi velvollisina maksamaan elinkeinoveroa Suo-

messa syntyneistä tuloista, arvonlisäveroa Suomessa myydyistä rakennuspalve-

luista sekä ennakonpidätyksiä, lähdeveroja ja sosiaaliturvamaksuja Suomessa työs-

kentelystä maksetuista palkoista. (Verohallinto 2011, 9). Rakennusalalle onkin tehty 

verotarkastuksia suhteessa enemmän kuin muille toimialoille. Ennen Raksa-han-

ketta, vuosina 2004 – 2006, Verohallinnon tekemistä rikosilmoituksista noin 30 % 

liittyi rakennustoimintaan. (Karvonen & Muinonen 2014, 4) 

Ulkomainen yritys on kuitenkin yleensä verovelvollinen ja siten myös velvollinen re-

kisteröitymään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli yritys harjoittaa Suo-

messa tavaroiden tai palveluiden myyntiä. Käännetyn arvonlisäverotuksen vuoksi 

veron tilittämisestä vastaa rakennuspalveluiden osalta usein kuitenkin ostaja. (Joki-
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Korpela et al 2012, 28).  Käännettyä arvonlisäverotusta sovellettaessa ostajan vel-

vollisuutena onkin ilmoittaa myynnistä syntynyt vero myyjän puolesta. Näin ulkomai-

sen myyjän ei tarvitse ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin Suomessa, 

vaan ostaja huolehtii arvonlisäveron ilmoittamisesta ja tilittämisestä. (Joki-Korpela 

et al 2012, 30). Ostaja on velvollinen suorittamaan käännetyn arvonlisäveron myös, 

mikäli ulkomaalaisella myyjällä ei ole Suomessa kiinteää toimipaikka sekä silloin, 

kun myyjä ei ole hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa (Joki-Korpela et 

al 2012, 29). Ostaja on vastuussa veron tilittämisestä myös kahden ulkomaisen elin-

keinonharjoittajan välisestä rakentamispalvelun myynnistä silloin, kun ostaja myy 

rakennuspalveluja muutoin kuin satunnaisesti. Näin ulkomaisen rakennuspalvelujen 

ostajan on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa ja suoritettava 

käännetty arvonlisävero. (Tannila & Auranen 2012, 90). Yritys tai elinkeinonharjoit-

taja katsotaan ulkomaiseksi, jos sen kotipaikka on ulkomailla. Yrityksen tai elinkei-

nonharjoittajan kotipaikka on yleensä liiketoiminnan kotipaikka. Mikäli liiketoimin-

nalla ei ole kotipaikkaa tai se on epäselvä, kotipaikkana voidaan pitää esimerkiksi 

elinkeinonharjoittajan asuinpaikkaa. Verohallinnossa liiketoiminnan kotipaikka mää-

räytyy sen mukaan, missä yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeimmät päätökset 

tehdään ja missä yrityksen johto ja hallinto toimivat. (Joki-Korpela et al. 2012, 28) 

Mikäli ulkomaisella yhtiöllä ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa, ei sillä myöskään 

ole Suomessa työnantajavelvollisuuksia. Tämän vuoksi työntekijöiden palkoista ei 

välttämättä makseta veroa, mikäli työntekijät eivät itse ilmoittaudu verovelvollisiksi . 

Näin yrityksen kiinteän toimipaikan sijainnin määrittäminen on tärkeää myös vero-

kertymän kannalta. (Verohallinto 2011, 9) 

Poikkeuksena rakennusalan käännetyn arvonlisäverotuksen soveltamisessa on se, 

jos ostajana on valtio. Tällöin käännettyä arvonlisäverotusta ei sovelleta. Valtion ol-

lessa ostaja ei ulkomainen myyjäkään ole arvonlisäverovelvollinen. (Joki-Korpela et 

al. 30) 

Ulkomaalainen elinkeinoharjoittaja voi myös hakeutua Suomessa vapaaehtoisesti  

arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka sillä ei olisi myyntiensä puolesta arvonlisäverovel-

vollisuutta Suomessa. Tämä tapahtuu antamalla perustamis- tai muutosilmoitus Ve-

rohallinnolle. (Joki-Korpela et al. 2012, 31). Ulkomaisella elinkeinonharjoittajalla on 

tällöin oltava kotipaikka tai kiinteä toimipaikka jossain toisessa EU:n jäsenvaltiossa 
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tai EU:n ulkopuolella valtiossa, jonka kanssa Suomella on keskinäistä avunantoa 

koskeva oikeudellinen järjestely. Muussa tapauksessa ulkomaalaisella toimijalla on 

oltava Verohallinnon hyväksymä edustaja, jolla on kotipaikka Suomessa. Tällaisen 

edustajan velvollisuuksiin kuuluu verovelvollisuuteen liittyvien hallinnollisten velvol-

lisuuksien hoitaminen ulkomaisen elinkeinonharjoittajan puolesta, mutta veron suo-

rittaminen ei ole edustajan vastuulla. (Joki-Korpela et al. 2012, 32) 

Raksa-valvontahankkeen verotarkastuksissa on paljastunut monia tapauksia, joissa 

suomalainen elinkeinonharjoittaja on myynyt rakennuspalveluja virolaisen yrityksen 

kautta. Yhtiön toiminta-alue on ollut Suomessa ja sitä on myös johdettu Suomesta. 

Lisäksi tällaisen yhtiön suomalainen johtaja on yleensä myös asunut Suomessa. 

Näissä tapauksissa yhtiöstä ja sen toiminnasta ei ole ilmoitettu Suomen Verohallin-

nolle. Harjoittamalla rakennustoimintaa virolaisen yhtiön kautta on mahdollisesti yri-

tetty hämätä Suomen viranomaisia ja näin kiertää veroja. Tämänlaisiin yhtiöihin on 

usein liittynyt myös muutakin epärehellistä toimintaa, kuten pimeää palkanmaksua 

ja kuittikauppaa. (Verohallinto 2011, 9). Ulkomaisten yritysten verotus onkin haas-

teellisimpia asioita harmaan talouden torjunnassa erityisesti, jos ulkomaista yritystä 

ei ole rekisteröity Suomessa. Rekisteröimättömyys vaikeuttaa näiden yritysten ja 

niiden työntekijöiden valvontaa sekä yritysten verotusta. (Verohallinto 2012c, 3) 

Käännetty arvonlisäverotus onkin yksi esimerkki arvonlisäverotuksen tavoista estää 

keinotekoista verojen välttelyä. Tämä onkin erittäin keskeistä juuri harmaan talou-

den torjunnassa. (Määttä 2015, 30). Käännetty arvonlisäverotus ei ole ollut uusi asia 

silloin, kun sen käyttöönottoa on mietitty Suomessa. Alankomaissa käännetty ar-

vonlisäverotus on ollut käytössä jo vuodesta 1982 ja vuonna 2009 käännetty arvon-

lisäverotus oli ollut käytössä ainakin Itävallassa, Saksassa ja Ruotsissa. (HE 

41/2010, 5-6) 

 

4.5. Käännetty arvonlisäverotus ja rakentamispalvelut 

 

Arvonlisäverotuksessa rakennuspalveluina pidetään fyysistä kiinteistön rakentamis- 

ja korjaustyötä sekä rakennus- tai korjaustyön yhteydessä tarjottavia asennuspal-

veluita. Myös kiinteistön rakentamiseen tai saneeraukseen liittyvää suunnittelua, ja 
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valvontaa voidaan pitää rakennuspalveluna arvonlisäverotuksessa. (Kallio et al. 

2015a, 71). Talonrakentamisen lisäksi rakennuspalveluja ovat maa- ja vesirakenta-

minen sekä erikoistunut rakennustoiminta. Lisäksi käännettyä arvonlisäverotusta 

sovelletaan myös rakennuskoneen vuokraamiseen sekä työvoiman vuokraamiseen 

rakentamispalveluja varten. Rakentamispalvelut kohdistuvat kuitenkin aina kiinteis-

töön, jolla tarkoitetaan maa-aluetta, rakennusta ja pysyvää rakennelmaa tai niiden 

osaa. (Sirpoma & Tannila 2014, 234). Käännettyyn arvonlisäverotukseen kuuluvien 

palvelujen rajaaminen saattaa kuitenkin aiheuttaa ongelmia etenkin isoissa konser-

niyhtiöissä (Kallio et al 2015a, 12).  

Rakennusalalla harmaan talouden mahdollisuuksia lisäsivät aiemmin myös pitkät 

aliurakointiketjut, sillä pääurakoitsijat eivät välttämättä tiedä aliurakointiketjun lo-

pussa olevia yrityksiä. Pitkissä aliurakointiketjuissa ostajalla voi olla veron vähen-

nysoikeus, vaikka myynnin arvonlisävero olisi jäänyt maksamatta. Näin osa arvon-

lisäverosta jää suorittamatta. (Tannila & Auranen 2012, 13). Myös viranomaisten 

keinot puuttua näihin pitkien aliurakointiketjujen ongelmiin verotuksessa ovat olleet 

rajallisia. Käännetyn arvonlisäverotuksen olikin odotettu vähentävän etenkin pitkiin 

aliurakointiketjuihin liittyviä veropetoksia. (Huhtala, 2011, 19-20). Käännetyn arvon-

lisäverotuksen tarkoitus onkin se, ettei ostaja voisi vähentää veroa, joka on jäänyt  

tilittämättä valtiolle. Lisäksi käännetyn arvonlisäverotuksen soveltaminen on uuden 

lain mukaan pakollista aina, kun sen edellytykset täyttyvät. (Huhtala & Sorvanto 

2011, 15) 

Verotappioiden lisäksi epärehellisesti toimivat ja verot maksamatta jättävät yritykset 

vääristävät toimialan kilpailua. Käännetyn arvonlisäverotuksen tavoitteena olikin vä-

hentää aliurakoitsijoiden epärehellisen toiminnan aiheuttamaa verovajetta sekä pa-

rantaa rehellisten yrittäjien kilpailukykyä rakennusalalla. (Tannila & Auranen 2012, 

13)  

Käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönoton myötä aliurakoitsija laskuttaa pääura-

koitsijaa ilman arvonlisäveroa ja pääurakoitsija tilittää käännetyn veron valtiolle sekä 

tekee veron vähennyksen. Ostajan ollessa verovelvollinen ei ole enää mahdollista, 

että vero jäisi alihankintaketjun välivaiheissa maksamatta. Käännetyssä arvonli-

säverotuksessa pääurakoitsijan vastuu verotuksen toteutumisesta on näin aiempaa 

suurempi ja pääurakoitsija on vastuussa koko rakennusurakan verotuksesta. Veroa 
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ei näin enää tilitetä alihankintaketjun välivaiheissa. (Tannila & Auranen 2012, 13-

14)  

Koska pääurakoitsija vastaa arvonlisäveron tilittämisestä valtiolle, on sillä myös oi-

keus vähentää käännetyn verovelvollisuuden perusteella suoritettu arvonlisävero. 

Tämä vähennysoikeus edellyttää kuitenkin sitä, että muut vähennysoikeuden edel-

lytykset täyttyvät ja ostaja on noudattanut arvonlisäverolakiin perustuvaa ilmoitus-

velvollisuutta. (Rakennusteollisuus 2014, 29). Käännettyä arvonlisäverotusta ei kui-

tenkaan sovelleta enää silloin, kun pääurakoitsija myy rakennuspalveluja työn tilaa-

jalle. Pääurakoitsija veloittaa rakentamispalvelun verollisena työn tilaajalta, joka voi 

vähentää arvonlisäveron vähennysoikeuden yleisten sääntöjen mukaan. (Äärilä 

2010, 519)  

 

Pääurakoitsijan epärehellisen toiminnan myötä koko rakennusurakan vero jäisi tilit-

tämättä ja isojen petosten riski kasvaisi. Yleisesti kuitenkin pääurakoitsijoiden aja-

tellaan olevan pienempiä aliurakoitsijoita luotettavampia ja tehokkaampia taloushal-

linnon toiminnoissa. (Tannila & Auranen 2012, 14). Toisaalta käännetyn arvonli-

säverotuksen isoin riski verokertymän kannalta on juuri pääurakoitsijan toiminta 

sekä riski isoista petoksista ja siitä, että koko rakennusurakka jäisi verottamatta . 

Lisäksi on riski, että aliurakoitsijoiden väärin perustein saamat veronpalautukset li-

sääntyisivät. (HE 41/2010, 14) 

On kuitenkin huomattava, että käännetty arvonlisäverotus ei vaikuta suoraan kuitti-

kauppaan, sillä alihankkijat voivat edelleen tehdä kirjanpitoonsa aiheettomia osto-

laskuja (Tannila & Auranen 2012, 14). Toisaalta käännetyllä arvonlisäverotuksella 

voi olla välillinen vaikutus rakennusalan harmaaseen talouteen yleisesti, koska se 

voisi pienentää myös muihin verolajeihin liittyviä veromenetyksiä, kun epärehellisen 

toiminnan kokonaishyöty pienenisi joka tapauksessa arvonlisäveron määrän verran 

(HE 41/2010, 12). Käännetty arvonlisäverotus ei myöskään vaikuta yleiseen vähen-

nysoikeuteen ja käännetty vero lasketaan myyntihinnasta yleisten vähennysoikeu-

teen liittyvien sääntöjen mukaan (Tannila et al. 2013, 85).  
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4.6. Kuitintarjoamisvelvollisuus 

 

Käännetyn arvonlisäverotuksen lisäksi harmaata taloutta on pyritty vähentämään 

myös vuoden 2014 alusta voimaan tulleen kuitintarjoamisvelvollisuuden avulla. Kui-

tintarjoamisvelvollisuuden mukaan myyjän pitää tarjota kuitti käteisellä tapahtuvasta  

tavaran tai palvelun ostosta. (Aluehallintovirasto 2013). Kuitintarjoamisvelvollisuu-

den myötä myös ostaja voi entistä paremmin huomata mahdollisen pimeän myyn-

nin, mikäli kuittia ei tarjota ostotapahtuman yhteydessä (Hallituksen esitys eduskun-

nalle laeiksi kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa ja sakon täytäntöönpa-

nosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 23/2013), 11). 

Kuitintarjoamisvelvollisuus koskee kaikilla toimialoilla toimivia elinkeinonharjoittajia, 

joiden tilikauden liikevaihto ylittää 8 500 euroa (Määttä 2014a, 4). Kuitintarjoamis-

velvollisuus ei kuitenkaan koske yleishyödyllistä yhdistys- ja harrastustoimintaa eikä 

maa- ja metsätalouden harjoittamista. Kuitintarjoamisvelvollisuus ei myöskään 

koske automaatista tapahtuvaa myyntiä, arpajaislainsäädännön mukaista toimintaa 

eikä tori- ja markkinamyyntiä, jos siihen ei kuulu alkoholituotteiden myyntiä. (Alue-

hallintovirasto 2013)  

Vuonna 2014 voimaan tullut kuitintarjoamisvelvollisuus määrittää myös kuitin tieto-

sisällön. Lain mukaan kuitissa pitää mainita elinkeinoharjoittajan nimi, yhteystiedot 

ja y-tunnus, ostotapahtuman ja kuitin laatimisen päivämäärä ja tunnistenumero sekä 

ostajalle myytyjen tavaroiden ja palvelujen määrä ja laji. Lisäksi ostettujen tavaroi-

den tai palveluiden hinta on eriteltävä arvonlisäveroineen ja verokantoineen. Taval-

lisen tulostetun kuitin lisäksi kuitti voidaan myös kirjoittaa käsin tai tehdä sähköi-

senä. (Aluehallintovirasto 2013). Suomen Yrittäjät onkin ohjeistanut, että kuitintar-

joamisvelvollisuutta on noudatettava silloinkin, kun maksupäätteessä tai kassajär-

jestelmässä on kuitin tulostamisen estävä tilapäinen vika tai häiriö. Tällöin myyjän 

on tarjottava kuitti ostajalle muulla tavalla, kuten sähköisenä tai käsinkirjoitettuna . 

Lisäksi käteisellä maksettaessa myyjän on aina oma-aloitteisesti tarjottava kuittia 

ostajalle. Asiakkaan ei kuitenkaan ole pakko ottaa kuittia vastaan. (Määttä 2014a, 

11) 
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4.7. Ilmoitusvelvollisuus urakoista ja työntekijöistä 

 

Kuitintarjoamisvelvollisuuden lisäksi vuonna 2014 rakennusalalla tuli voimaan ra-

kennusurakoita ja työntekijöitä koskeva ilmoitusvelvollisuus. Näin Verohallinnolle on 

ilmoitettava joka kuukausi rakennustyömailla työskentelevien työntekijöiden tiedot. 

Lisäksi kaikki rakennusalalla toimivat ostajat ilmoittavat joka kuukausi omat aliurak-

kansa Verohallinnolle. Myös urakan kokonaismäärä ja arvioitu kesto on ilmoitettava 

Verohallinnolle. Tämä ilmoitusvelvollisuus koskee myös omakotirakentamista ja 

muita yksityishenkilön teettämiä rakennusurakoita silloin, kun urakkaa varten on ha-

ettava rakennuslupa. Yksityishenkilön on tällöin ilmoitettava Verohallinnolle raken-

nusurakasta vastaavasta yrityksestä, työntekijöistä sekä palkoista ja muista kor-

vauksista. Tämä ilmoitusvelvollisuus helpottaa ulkomaisten rakennusyritysten val-

vontaa esimerkiksi yhtiön kiinteän toimipaikan ja verovelvollisuuden määräytymisen 

kannalta. Lisäksi ilmoitusvelvollisuuden myötä työntekijöiden verovelvollisuuden 

määräytymistä voidaan valvoa tehokkaammin. Tämä vähentääkin mahdollisuuksia  

pimeän työvoiman käyttöön ja verojen ja muiden velvoitteiden laiminlyömiseen. 

Näin se myös tehostaa harmaan talouden torjuntaa. (Verohallinto 2014, 13). Vero-

hallinnossa on panostettu myös erityisesti suurten työmaiden valvontaan.  Har-

maata taloutta on myös aiempaa enemmän yritetty torjua ennakoivalla ohjauksella 

ja neuvonnalla. Lisäksi ulkomaisten työntekijöiden valvontaa on tehostettu veronu-

meroa koskevalla lailla, jonka mukaan ilman henkilötunnusta olevien ulkomaisten 

työntekijöiden on käytävä verotoimistossa ennen töiden aloittamista rakennustyö-

mailla. (Verohallinto 2015, 18)   
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5. KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ 

 

5.1. Tutkimusmetodologia ja tutkimusaineisto 

 

Tässä tutkielmassa on käytetty menetelmänä haastatteluja ja se on näin luonteel-

taan laadullinen. Haastattelut ovatkin yleisin laadullisessa tutkimuksessa käytettä-

vistä tiedonkeruumenetelmistä (Puusa & Juuti 2011, 73). Haastattelujen avulla on 

pyritty selvittämään tutkielman pääongelmaa eli rakennusalan käännetyn arvonli-

säverotuksen onnistuneisuutta verotuksen näkökulmasta. Haastateltavat ovat Juha 

Kuusala ja Anne Korkiamäki Verohallinnosta. Juha Kuusala toimii ylitarkastajana 

Verohallinnon Arvonlisäveropetostorjunnan yksikössä. Anne Korkiamäki taas toimii 

ylitarkastajana Verohallinnon konserniverokeskuksessa. Näin molempien yksiköi-

den näkökulmat tulevat huomioitua. Verohallinnon edustajat valittiin tutkielman 

haastatteluaineistoksi, koska tutkielman päänäkökulmana on verotuksen näkö-

kulma. Oikeiden haastateltavien valinta onkin tutkimuksen luotettavuuden ja uskot-

tavuuden kannalta erittäin tärkeää, koska haastatteluin tehty laadullinen tutkimus 

perustuu toisten henkilöiden eli haastateltavien tekemiin tulkintoihin (Puusa & Juuti  

2011, 73).  

Haastattelut pidettiin 7.6.2017 Verohallinnon konserniverokeskuksessa Helsingin 

Vallilassa ja ne kestivät 2 tuntia. Haastattelut äänitettiin ja haastattelutilanteessa kir-

joitettiin myös muistiinpanoja. Haastattelun ääninauhoitteet litteroitiin kirjalliseen 

muotoon. Tutkielman empiriaosiota ja haastatteluja käsitteleviä kappaleita kirjoitet-

taessa on hyödynnetty näistä haastatteluista tehtyjä ja litteroituja äänitteitä sekä 

haastattelutilanteessa tehtyjä muistiinpanoja. Haastattelujen perusteella saatujen 

tietojen ja johtopäätösten uskottavuuden kannalta onkin erittäin tärkeää, että haas-

tattelut tallennettaan (Puusa & Juuti 2011, 73). Haastattelukysymykset lähetettiin 

haastatelluille etukäteen, jotta haastatteluihin pystyi valmistautumaan ja miettimään 

vastauksia etukäteen. Tutkielman taustat ja tavoitteet käytiin myös läpi ennen haas-

tatteluja puhelinkeskusteluissa sekä itse haastattelutilanteen aluksi. Haastattelut on 

toteutettu puolistrukturoituna haastatteluna, jolloin haastattelukysymykset on laa-

dittu etukäteen tutkielman teorian pohjalta ilman valmiita vastausvaihtoehtoja. Näin 
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haastatteluiden pohjalta voidaan saada myös uutta tietoa tutkielman aihepiiristä ja 

vastausten taustatekijöistä. (Puusa & Juuti 2011, 81) 

Haastattelujen lisäksi tutkielman empiriaosuudessa on käytetty lähteinä myös kol-

mea Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksiköstä saatua, käännettyyn arvon-

lisäverotukseen liittyvää selvitystä. Näistä selvityksistä kaksi käsittelee käännetyn 

arvonlisäverotuksen vaikuttavuutta rakennusalalla ja niistä toinen on väliraportti ja 

toinen loppuraportti. Nämä selvitykset ovat vuodelta 2012. Kolmas Harmaan talou-

den selvitysyksiköstä saatu selvitys on sen sijaan uudempi ja se käsittelee rakenta-

misen tiedonantovelvollisuutta urakka- ja työntekijätiedoista sekä tämän tiedonan-

tovelvollisuuden vaikuttavuutta. Tämä selvitys on valmistunut vuonna 2017 ja selvi-

tyksen käsittelemä laki rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta on tullut voimaan 

vuonna 2014.  

Lisäksi empirialähteinä on tutkielmassa hyödynnetty kahta korkeimman hallinto-oi-

keuden käännettyä arvonlisäverotusta koskevaa vuosikirjapäätöstä sekä näihin liit-

tyviä Verohallinnon ennakkoratkaisuja. Oikeustapauksia ja Verohallinnon ennakko-

ratkaisuja on hyödynnetty erityisesti arvioitaessa oikeusvarmuuden ja ennustetta-

vuuden toteutumista käännetyn arvonlisäverotuksen suhteen. Nämä oikeustapauk-

set koskivat rakentamispalvelun määritelmää ja käännetyn arvonlisäverotuksen so-

veltamisalaa sekä rakennuspalveluiden myyntiä muutoin kuin satunnaisesti.  

Viranomaislähteinä on käytetty Verohallinnon haastattelujen ja kirjallisten lähteiden 

lisäksi yhtä Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisua vuodelta 2014 sekä Helsin-

gin kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisua vuodelta 2010. Näiden lisäksi empi-

riaosiossa on käytetty lähteinä muun muassa Verotus- ja Tilintarkastuslehtien artik-

keleita sekä Suomen Yrittäjien ja Rakennusteollisuus RT:n julkaisuja. Monipuoliset 

lähdeaineistot ovatkin laadullisessa tutkimuksessa tärkeitä, koska siinä pyritään ku-

vaamaan tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Kananen 2014b, 

62). 

Haastattelukysymykset vastaavat tutkielman alaongelmia ja tutkimuskysymyksiä ja 

niiden avulla pyritään lähestymään tutkielman pääongelmaa mahdollisimman mo-

nesta eri näkökulmasta. Laadullinen tutkimusmenetelmä tukeekin hyvin tämän ta-

voitteen toteutumista, koska laadullisessa tutkimuksessa pyritään saamaan hyvä ja 
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syvällinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä (Kananen 2014b, 61). Tutkielman tutkimus-

kysymykset ja näin myös haastattelukysymykset ovat muotoutuneet tutkielman kir-

jallisuusosion perusteella. Tutkielman kirjallisuusosion luvut käsittelevät sääntelyä 

ja sen merkitystä yleisesti, verotusta sääntelykeinona sekä harmaan talouden tor-

juntaa rakennusalalla. 

 

5.2. Rakennusalan käännettyä arvonlisäverotusta koskevan sääntelyn laatu 

hyvän lainsäädännön kriteerien näkökulmasta 

 

Hyvän lainsäädännön keskeisiä kriteerejä ovat selkeys ja yksinkertaisuus sekä se, 

että lain vaikutukset ovat toivottuja ja sille asetetut tavoitteet toteutuvat (Tala 2005, 

217 – 218). Rakennusalan käännetyn arvonlisäverotuksen kannalta lain selkeyttä ja 

yksinkertaisuutta voidaan miettiä erityisesti mahdollisten tulkintaongelmien kan-

nalta. Lisäksi mahdollisen lisäohjeistuksen tarve liittyy lain selkeyden arvioimiseen. 

Haastatellun Verohallinnon ylitarkastajan mukaan käännetyn arvonlisäverotuksen 

soveltamiseen liittyviä tulkintaongelmia esiintyi paljon erityisesti käännetyn arvonli-

säverotuksen käyttöönoton aikaan, alkuvuodesta ja kesällä 2011 (Korkiamäki 

2017).  

Rakennusalan käännetyn arvonlisäverotuksen soveltamiseen liittyvät tulkintaongel-

mat ja kyselyt koskivat erityisesti arvonlisäverolain määritelmää rakennuspalveluista 

sekä sitä, mitkä kaikki palvelut kuuluvat käännetyn arvonlisäverotuksen piiriin. Epä-

selviä tilanteita aiheuttivat erityisesti urakat, joihin kuului useita erilaisia palveluita. 

Näihin saattoi varsinaisen rakennusurakan lisäksi sisältyä esimerkiksi erilaisia asen-

nuspalveluja. Tällöin on mietittävä, mitkä kaikki palvelut ovat käännetyn arvonlisäve-

rotuksen soveltamisalaan kuuluvia rakennuspalveluita ja verotetaanko tällöin koko 

urakka käännetyn arvonlisäverotuksen mukaisesti vai osa urakasta normaalin ar-

vonlisäveromenettelyn kautta. Esimerkiksi laitteistojen asennustöissä tulkintaongel-

mia aiheuttivat erilaiset sähköverkkoihin ja teollisuuskoneisiin liittyvät asennustyöt. 

Näissä epäselvää saattoi olla se, pidetäänkö esimerkiksi laitteiston tai kiinteistössä 

käytettävän järjestelmän myyntiä asennettuna tavaran myyntinä työn vähäisyyden 

vuoksi, vai onko kyse kiinteistöön kohdistuvasta rakentamispalvelusta, jonka myyn-
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tiin sovelletaan käännettyä arvonlisäverotusta, vai onko kyse kiinteistöllä harjoitet-

tavaa toimintaa palvelevan laitteen myynnistä asennettuna, jolloin käännettyä ar-

vonlisäverotusta ei sovelleta. (Korkiamäki 2017)  

Rakennusmateriaalien myynnin suhteen tulkintaongelmia aiheuttaa myös se, että 

rakennusalan käännettyä arvonlisäverotusta kuuluisi soveltaa silloin, kun myynti in 

kuuluvan asennuspalvelun osuus on merkittävä. Tämän myyntiin kuuluvan asen-

nustyön osuuden määrittäminen saattaa kuitenkin olla vaikeaa. (Paakkari 2010). Li-

säksi tulkintaongelmia etenkin asennustoimintaan liittyen on esiintynyt myös siinä, 

kohdistuuko työ kiinteistöön vai irtaimeen tavaraan ja kuuluuko työhön näin soveltaa 

käännettyä arvonlisäverotusta. Käännettyä arvonlisäverotusta sovelletaan vain kiin-

teistöön kohdistuvaan rakennus- tai asennustyöhön. Lisäksi tulkintaongelmia on ai-

heuttanut se, että käännettyä arvonlisäverotusta sovelletaan rakentamispalvelun 

myyntiin vain silloin, jos ostaja harjoittaa rakentamispalvelujen myyntiä muutoin kuin 

satunnaisesti. Alussa tämän termin merkitys käytännössä oli melko epäselvä. (Kor-

kiamäki 2017). Helsingin Hallinto-oikeus on antanut esimerkiksi erilaisia asennus-

palveluita koskevan ennakkopäätöksen (Helsingin HAO 28.8.2012 12/0796/1). 

Tässä ennakkopäätöksessä otettiin kantaa myös rakennuspalvelujen myyntiin muu-

toin kuin satunnaisesti. 

Ennen rakennusalan käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönottoa Verohallinnossa 

ennustettiinkin, että käännettyyn arvonlisäverotukseen liittyvät käsitteet tulevat ai-

heuttamaan ongelmia. Lisäksi yhtenä käännetyn arvonlisäverotuksen haasteena pi-

dettiin sen soveltamisalueen selkeää rajaamista, sillä se vaatii myös hyvää raken-

nusalan tuntemusta. (Verohallinto 2012f, 6). Rakennusteollisuus RT:n tekemän ky-

selyn mukaan yrityksille aiheuttivatkin eniten ongelmia rakentamispalvelujen mää-

rittely, tavaran ja palvelujen myyminen yhtä aikaa sekä kiinteistön määritelmä (Ra-

kennusteollisuus 2012b). Lisäksi monet yritykset huomasivat vasta uuden lain tul-

lessa voimaan, että käännetty arvonlisäverotus koskee myös niitä. Nämä yritykset 

eivät olleet rakennusalan yrityksiä, mutta niitä pidettiin kuitenkin arvonlisäverolain 

mukaisina rakennuspalveluiden myyjinä. (Grekin 2012, 51). Ostajan suhteen pitäisi 

miettiä yrityksen muuta toimintaa sekä rakennuspalveluiden myynnin osuutta osta-

jayrityksen kokonaistoiminnasta (Grekin 2012, 53). 
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Haastatellun asiantuntijan mukaan rakennusalan käännetyn arvonlisäverotuksen 

käyttöönoton alkuvaiheessa haasteita tuotti myös se, että yritysverotuksen puolella 

erityisesti kirjanpidon ja laskutuksen suhteen veroneuvontaa oli saatava nopeasti. 

Myös eri asiakkaille annettujen ohjeiden yhdenmukaisuus oli tärkeää. Kokonaisuu-

tena tässä onnistuttiin hyvin, kun huomioidaan Verohallinnolle käyttöönoton alkuvai-

heessa tulleiden kyselyjen ja kyselyihin vastanneiden työntekijöiden suuri määrä. 

(Korkiamäki 2017). Toisaalta Verohallinnon viestintäpäällikön mukaan erityisesti  

käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönoton alkuvaiheessa Verohallinnon oli vai-

kea antaa puhelinneuvonnassa vastauksia nopeasti, koska käännetyn arvonlisäve-

rotuksen soveltaminen ja sitä koskevan sääntelyn tulkitseminen edellytti myös ra-

kennusalan ja sen käytäntöjen tuntemusta (Verohallinto 2012d). 

Nämä rakennusalan käännetyn arvonlisäverotuksen soveltamiseen liittyvät tulkinta-

ongelmat eivät ole haastatellun ylitarkastajan mukaan enää niin merkittäviä. Ne pai-

nottuivatkin enemmän juuri käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönoton alkuun 

vuonna 2011 ja epäselvyyksiin liittyvät ruuhkat neuvonnassa kestivät vain muuta-

man kuukauden. (Korkiamäki 2017). Suurin ruuhka-aika puhelinneuvonnassa oli 

maaliskuun lopussa 2011, juuri ennen käännettyä arvonlisäverotusta koskevan 

sääntelyn voimaantuloa. Tällöin puhelinkyselyjä tuli noin 2.000 viikossa. Lisäksi ke-

väällä ja kesällä 2011 Verohallinnossa tehtiin noin 200 ennakkoratkaisua käännetyn 

arvonlisäverotuksen soveltamisesta. (Koivikko 2011, 19). Usein verolakeihin liittyvät 

tulkintaongelmat painottuvatkin juuri uuden lain voimaantulon alkuvaiheeseen 

(Määttä 2014b, 325). Haastatellun Verohallinnon asiantuntijan mukaan käännetyn 

arvonlisäverotuksen käyttöönotto kuitenkin toteutui odotettua sujuvammin ja yrityk-

sissä taloushallinnon tietojärjestelmät saatiin uudistuksen vaatimalle tasolle varsin 

nopeasti (Kuusala 2017). Toisaalta pian lakimuutoksen jälkeen tyytymättömyyttä 

käännettyä arvonlisäverotusta kohtaan esiintyi myös ja puhelinkyselyitä Verohallin-

toon tuli odotettua enemmän (Koivikko 2011, 19). Verohallinnon loppuvuodesta 

2012 julkaistussa dokumentissa todetaan kuitenkin rakennusalan käännetyn arvon-

lisäverotuksen toimivan melko hyvin käyttöönoton alun haasteiden jälkeen (Vero-

hallinto 2012a, 2). 

Haastatellun Verohallinnon ylitarkastajan mukaan rakennusalan käännettyyn arvon-

lisäverotukseen liittyvää lisäohjeistusta on vuoden 2012 jälkeen annettu vain vähän, 



54 
 

sillä yleisiä ja kaikkiin erikoistilanteisiin liittyviä ohjeistuksia on melko haastavaa 

tehdä. Verohallintoon tulevat lisäkysymykset ovatkin usein hyvin yrityskohtaisia ja 

tiettyihin erityistilanteisiin liittyviä, joten yleisellä lisäohjeistuksella ei olisi näin mer-

kittävää lisäarvoa. Käännettyyn arvonlisäverotukseen lii ttyvän lisäohjeistuksen laa-

timinen on kuitenkin tulevaisuudessa mahdollista, mikäli sille ilmenee tarvetta. (Kor-

kiamäki 2017). Verohallinnon vuonna 2012 tekemän kyselytutkimuksen mukaan yri-

tykset ja tilitoimistot olivat toivoneet tarkennuksia siihen, mihin kaikkiin palveluihin 

käännettyä arvonlisäverotusta pitäisi soveltaa sekä ostajan rooliin (Verohallinto 

2012e, 5). Ostajan asemalla on vaikutusta siihen, onko lasku veroton vai verollinen. 

Ostajan asemaan liittyvät epäselvyydet voivatkin näin johtaa tahattomiin virheisiin 

laskuissa. (Talouselämä 2011). Rakennusalan yritykset pelkäsivät myös tulkintaon-

gelmien ja virheiden aiheuttamia mahdollisia veroseuraamuksia (Rakennusteolli -

suus 2012a). Lisäksi tilitoimistot toivoivat tarkennusta siihen, milloin rakentamispal-

veluja pidetään satunnaisina. Kuitenkin käännetyn arvonlisäverotuksen soveltami-

nen ja sen piiriin kuuluvien palvelujen rajaaminen oli kyselyn tekohetkellä (huhtikuu 

2012) selkeämpää yrityksille ja tilitoimistoille kuin käännetyn arvonlisäverotuksen 

käyttöönoton aikaan keväällä 2011. (Verohallinto 2012e, 5). Haastatellun Verohal-

linnon asiantuntijan mukaan käännetyn arvonlisäverotuksen soveltamisalan piiriin 

kuuluu Suomessa noin 50.000 – 55.000 rakennusalan yritystä. Rakennusalan yri-

tyksistä taas noin 70% kuuluu Suomessa käännetyn arvonlisäverotuksen piiriin. 

(Kuusala 2017). Kokonaisuutena nämä tulkintaongelmat olivat haastateltujen asian-

tuntijoiden mukaan melko pieniä suhteutettuna käännetyn arvonlisäverotuksen pii-

rissä olevien yritysten määrään (Kuusala & Korkiamäki 2017). On myös huomat-

tava, että arvonlisävero ja muut välilliset verot sekä niiden verokohtelu ovat usein 

melko hyvin ennakoitavissa, mikä vähentää tulkintaongelmia ja yllättäviä veroseu-

raamuksia (Määttä 2014b, 2). Tulkintaongelmia ei voi kuitenkaan täysin välttää, 

koska lainsäädäntö ei ole koskaan täydellistä. Tiettyihin verolakeihin tai niiden koh-

tiin liittyvä suuri tulkintaongelmien määrä viittaa kuitenkin heikkotasoiseen lainsää-

däntöön, mikä aiheuttaa kritiikkiä, verokohtelun huonoa ennakoitavuutta, oikeuden-

käyntikuluja sekä muita hallinnollisia kustannuksia. (Määttä 2014b, 324) 
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Rakennusalan käännetyn arvonlisäverotuksen tavoitteiden toteutumista on tutkiel-

massa tarkasteltu verokertymän muutosten ja harmaan talouden torjunnan onnistu-

misen näkökulmasta. Haastatellun ylitarkastajan mukaan käännetyn arvonlisävero-

tuksen arvioitiin lisäävän rakennusalan verotuloja noin 80 miljoonalla eurolla vuo-

dessa käyttöönottoa edeltävästä ajasta (Kuusala 2017). Myös Eduskunnan tarkas-

tusvaliokunnan julkaisussa mainitaan, että käännetyn arvonlisäverotuksen on arvi-

oitu lisänneen arvonlisäverotuloja ainakin 75 miljoonaa euroa vuodessa (Hirvonen 

& Määttä 2015, 88). Verokertymään liittyvät tavoitteet ovatkin verotuksen näkökul-

masta toteutuneet odotusten mukaisesti. Harmaan talouden selvitysyksikön toteut-

taman seurannan mukaan verokertymän muutokset ovat myös olleet pysyviä eikä 

vain käyttöönoton alkuun liittyviä. (Kuusala 2017) 

Verokertymän lisäksi rakennusalan käännetty arvonlisäverotus on haastatellun asi-

antuntijan mukaan ollut onnistunut uudistus myös harmaan talouden torjunnan suh-

teen. Rakennusalan yritykset ovat alkuvaiheen melko negatiivisen suhtautumisen 

jälkeen olleet tyytyväisiä käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönottoon. Rakennus-

alan kilpailutilanne on myös tervehtynyt yleisesti ja rehellisesti toimivan yrityksen 

aseman on havaittu parantuneen. (Kuusala 2017). Muutos rakennusalan yritysten 

asenteissa näkyy myös toimialan lehdissä, sillä käyttöönoton alkuvaiheessa niissä 

oli melko runsaasti negatiivisesta suhtautumisesta kertovia, käännetyn arvonlisäve-

rotuksen tuomaan lisätyöhön ja muihin mahdollisiin ongelmiin liittyviä kirjoituksia. 

(Korkiamäki 2017). Verohallinnon vuonna 2012 tekemässä kyselyssä enemmistö 

yrityksistä epäili käännetyn arvonlisäverotuksen todellista tehokkuutta harmaan ta-

louden torjunnassa. Lisäksi käännetty arvonlisäverotus aiheutti kyselyyn vastannei-

den yritysten mukaan hallinnollista lisätyötä. Myös tilitoimistoissa käännettyä arvon-

lisäverotusta pidettiin epäselvänä ja lisätyötä aiheuttavana. (Verohallinto 2012e, 5). 

Aiemmassa tutkimuksessa on todettu myös, että käännetyn arvonlisäverotuksen 

toimivuuden kannalta on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan sekä rakennusalan yritysten, 

että koko yhteiskunnan asenteisiin. Useissa tutkimuksissa on pidetty epävirallisia 

normeja jopa lainsäädäntöä ja virallisia sääntöjä tärkeämpänä ihmisten toiminnan 

kannalta. (Tuominen, 2015, 90)  
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Rakennusalan käännetyn arvonlisäverotuksen arvioitiin aluksi lisäävän yritysten 

hallinnollisia kustannuksia jopa noin 30 miljoonaa euroa. Näiden kustannusten arvi-

oitiin muodostuvan järjestelmämuutoksista, koulutuskustannuksista, uusien työnte-

kijöiden palkkaamisesta sekä tilintarkastuskulujen kasvusta. (Holopainen 2010, 12).  

Suurin osa Verohallinnon vuonna 2012 tekemään kyselyyn vastanneista yrityksistä 

ei uskonut käännetyn arvonlisäverotuksen lisäävän verotuloja tai vähentävän har-

maata taloutta. Toisaalta viidesosa kyselyyn vastanneista yrityksistä uskoi käänne-

tyn arvonlisäverotuksen lisäävän verotuloja. (Verohallinto 2012e, 6). Aiemmassa 

tutkimuksessa on todettu, että käännetty arvonlisäverotus ei myöskään vaikuta nii-

hin harmaan talouden muotoihin, jotka liittyvät enemmänkin työnantajavelvoitteiden 

ja maksujen laiminlyömiseen. Lisäksi käännetyn arvonlisäverotuksen on jopa pe-

lätty lisäävän kuittikauppaa ja muita harmaan talouden muotoja, joihin käännetty 

arvonlisäverotus ei vaikuta. (Lukkarinen 2015, 46). Toisaalta Verohallinnon vuonna 

2012 tekemässä selvityksessä mainitaan, että myös Rakennusteollisuus RT:n mu-

kaan käännetty arvonlisäverotus toimii ennakoitua paremmin ja että siitä on ollut 

hyötyä harmaan talouden torjunnassa (Verohallinto 2012e, 6). Myös Rakennusteol-

lisuus RT:n jäsenyrityksille 2014 tehdyssä kyselyssä hieman yli puolet rakennusalan 

yrityksistä koki harmaan talouden vähentyneen vuosien 2010-2014 aikana. Noin 

neljäsosan kyselyyn vastanneista yrityksistä mukaan taas harmaan talouden mää-

rässä ei ollut muutosta tällä aikavälillä. (Hirvonen & Määttä 2015, 98). Myös Suomen 

Yrittäjien vuonna 2012 tekemässä pk-yritysbarometrissä yli puolet yrityksistä, 69 % 

piti käännetyn arvonlisäverotuksen tuomaa hallinnollista lisätyötä kohtuullisena tai 

niissä ei oltu havaittu lisätyötä lakimuutoksen jälkeen. Kuitenkin 7 % barometriin 

vastanneista pk-yrityksistä piti käännetyn arvonlisäverotuksen tuomaa lisätyötä koh-

tuuttomana. (Suomen Yrittäjät 2012) 

Rakennusalan yrityksille tehdyssä kyselyssä todettiin vuonna 2014 voimaan tulleen 

laajennetun ilmoitusvelvollisuuden aiheuttavan paljon lisätyötä. Rakennusalan yri-

tysten mukaan Verohallinnolla ei myöskään ollut todisteita tämän ilmoitusvelvolli -

suuden todellisista hyödyistä harmaan talouden torjunnassa. (Verohallinto 2017, 6). 

Myös ilmoitusvelvollisuuden määräämien tietojen antaminen oikeanlaisina on koettu 

rakennusalan yrityksissä haastavaksi ja yritysten antamissa ilmoituksissa oli  virheitä 
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etenkin alkuvaiheessa (Verohallinto 2017, 8). Vaikka rakennusalan laajennetulla tie-

donantovelvollisuudella ei ole suoraa vaikutusta verokertymään, se kuitenkin lisää 

riskiä jäädä kiinni epärehellisestä toiminnasta. Verohallinnon selvityksessä todettiin 

rakennusalan laajennetun tiedonantovelvollisuuden lisänneen verotuloja noin 35 

miljoonaa euroa vuodessa. (Verohallinto 2017, 95)  

Haastatellun Verohallinnon ylitarkastajan mukaan myös kuittikaupan on havaittu vä-

hentyneen, vaikka sitä ei pystytäkään täysin poistamaan käännetyn arvonlisävero-

tuksen keinoin. Käännetyn arvonlisäverotuksen vaikutus kuittikauppaan selittyy 

sillä, että epärehellisen toiminnan hyöty vähenee joka tapauksessa arvonlisäveron 

verran. (Kuusala 2017). Toisaalta epärehellisesti toimivat yritykset voivat kuitenkin 

yrittää korvata näitä käännetyn arvonlisäveron myötä menetettyjä tuottoja lisäämällä 

keinotekoisten laskujen kokonaissummaa (Kulla 2009, 92). Merkittävin vaikutus har-

maan talouden torjunnan kannalta on kuitenkin sillä, että käännettyä arvonlisävero-

tusta sovellettaessa laskussa ei ole avointa arvonlisäveroa, jonka ostaja voisi vä-

hentää, vaikka myyjä olisi jättänyt veron tilittämättä Verohallinnolle (Kuusala 2017). 

 

5.3. Rakennusalan käännettyä arvonlisäverotusta koskevan sääntelyn laatu 

hyvän verojärjestelmän kriteerien näkökulmasta 

 

Hyvän verojärjestelmän ominaisuuksien täyttymistä tarkastellaan tässä tutkiel-

massa oikeusvarmuuden ja ennustettavuuden sekä tehokkuuden näkökulmasta. 

Oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta voidaan tarkastella esimerkiksi oikeuskäytän-

nön ja Verohallinnon ennakkoratkaisujen sekä niiden yhdenmukaisuuden perus-

teella. Haastatellun Verohallinnon ylitarkastajan mukaan rakennusalan käännetystä 

arvonlisäverotuksesta on vielä hyvin vähän oikeuskäytäntöä (Korkiamäki 2017). 

Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt muutamia rakentamispalvelun määritelmän tul-

kintaan liittyviä tapauksia sekä sitä, onko kyseessä rakennuspalvelun myynti yli-

päänsä tai rakennuspalvelujen muu kuin satunnainen myynti. Tässä tutkielmassa 

käsitellyt kaksi ennakkoratkaisua ovat Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapää-

töksiä ja siten erittäin merkittäviä muiden vastaavien tapausten tulkinnassa.  
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Ensimmäisessä näistä vuosikirjapäätöksistä on haettu muutosta Verohallinnon en-

nakkoratkaisuun vuodelta 2012 (KHO 2013:115). Tämä koski sitä, onko toimin-

nassa kyse käännetyn arvonlisäverotuksen soveltamisalaan kuuluvasta rakenta-

mispalvelusta ja ratkaistavana oli se, pidettiinkö lämpökeskusten toimituksiin sisäl-

tyvän suojarakennuksen myyntiä ja asennusta arvonlisäverolain mukaisena raken-

tamispalveluna ja oliko näiden suojarakennusten myynti ja asennus muuta kuin sa-

tunnaista rakentamispalveluiden myyntiä. Tämän suojarakennuksen osuus oli vain 

noin 5 - 10 prosenttia koko lämpökeskuksen toimitushinnasta.  Merkittävää KHO:n 

mukaan oli kuitenkin se, että suojarakennusten myyminen ja asennus oli säännöl-

listä. Näin yritys ei myynyt rakennuspalveluja vain poikkeuksellisesti tai yksittäisissä 

tilanteissa ja yritystä voitiin pitää elinkeinonharjoittajana, joka muutoin kuin satun-

naisesti myy rakentamispalveluja. Tässä tapauksessa Verohallinto ja Helsingin hal-

linto-oikeus olivat jo omissa ratkaisuissaan samalla kannalla kuin KHO. Tässä ta-

pauksessa ei Hallinto-oikeus eikä Korkein hallinto-oikeuskaan muuttanut Verohal-

linnon ennakkoratkaisua. (KHO 2013:115). Yleisestikin haastatellun ylitarkastajan 

mukaan Verohallinnon ennakkoratkaisut ovat olleet pääsääntöisesti pysyviä, eikä 

niitä ole oikeudessa muutettu (Korkiamäki 2017). 

Toisessa vuosikirjapäätöksessä KHO 2014:71 oli kyse siitä, pidetäänkö siirrettävien 

PVC-hallien myyntiä ja vuokrausta kiinteistöön kohdistuvina rakentamispalveluina. 

KHO samoin kuin Helsingin hallinto-oikeuskin päätyi tässä tapauksessa toisenlai-

seen ratkaisuun kuin Verohallinto ennakkoratkaisussaan. KHO:n mukaan siirrettä-

vien hallien myynti ja vuokraus ei ollut kiinteistöön kohdistuvaa rakentamispalvelua 

eikä siihen kohdistuviin työsuorituksiin näin sovelleta rakennusalan käännettyä ar-

vonlisäverotusta. Toisena ratkaistavana asiana tässä tapauksessa oli se, olivatko 

PVC-hallien vaatimat maapohjan asfaltointityöt kiinteistöön kohdistuvia rakentamis-

palveluja. Näiden osalta KHO päätyi myös toisin kuin Verohallinto ennakkoratkai-

sussaan siihen, että PVC-hallien myynti tai vuokraus yhdessä niihin liittyvien maa-

pohjatöiden kanssa muodostivat yhden yhtenäisen suorituksen, joka verotettiin ko-

konaisuutena kuten PVC-hallien myynti tai vuokraus ilman käännettyä arvonlisäve-

roa. Huomattavaa tässä tapauksessa on myös se, että Helsingin hallinto-oikeus oli 

maapohjatöiden osalta samalla kannalla kuin Verohallinto ja piti niitä itsenäisenä 
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työsuorituksena, johon sovellettaisiin rakennusalan käännettyä arvonlisäverotusta. 

(KHO 2014: 71) 

Tehokkuuden suhteen on arvioitava sitä, onko rakennusalan käännetyn arvonli-

säverotuksen aiheuttama lisätyö ja -kustannukset sekä verovalvonnan lisääminen 

ollut kannattavaa suhteessa verokertymän muutokseen ja harmaan talouden torjun-

nan tehostumiseen. Käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönoton sekä kahden eri 

verojärjestelmän samanaikaisen käytön oli ennustettu tuovan lisää kustannuksia 

Verohallinnolle. Järjestelmän käyttöönoton ja koulutuskustannusten lisäksi arvioiti in, 

että tietojärjestelmiin liittyviä lisäkustannuksia olisi noin 50.000 euroa. (Verohallinto 

2012f, 7). Haastateltujen Verohallinnon ylitarkastajien mukaan käännetyn arvonli-

säverotuksen aiheuttama lisätyö ja -kustannukset olivat suurimmillaan käyttöönoton 

alkuvaiheessa, eivätkä ne enää ole niin merkittäviä. Lisätyö oli suurimmillaan lop-

puvuonna 2010 ja alkuvuonna 2011. (Korkiamäki 2017). Lisätyötä ja -kustannuksia 

aiheuttivat tietojärjestelmien uusiminen, verovalvonnan tehostuminen sekä henki-

löstölle ja joillekin yhteistyökumppaneille annettu koulutus. Verohallinto järjesti esi-

merkiksi valtakunnallisen rakennusalaan liittyvän koulutuksen tilitoimistoi lle vuonna 

2011. (Kuusala 2017)  

Rakennusalan käännetyn arvonlisäverotuksen hyötyjä ovat haastatellun ylitarkasta-

jan mukaan verokertymän kasvu noin 80 miljoonalla eurolla vuodessa sekä raken-

nusalan kilpailutilanteen tervehtyminen (Kuusala 2017). Lisäksi nämä käännetyn ar-

vonlisäverotuksen tuomat hyödyt ovat lisätyötä merkittävämpiä, etenkin kun lisätyö 

ja lisäkustannukset painottuivat juuri käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönoton 

alkuvaiheeseen. Uusien tietojärjestelmien ja koulutuksen tuomat kustannukset oli-

vatkin enemmän kertaluonteisia, eikä niillä siten ole niin merkittäviä vaikutuksia pit-

källä aikavälillä. Nykyiset käännetyn arvonlisäverotuksen tuomat koulutuskustan-

nukset liittyvätkin enemmän normaaliin tietojen päivittämiseen sekä uusien työnte-

kijöiden perehdyttämiseen. Myös koulutusyhteistyötä eri viranomaisten välillä, esi-

merkiksi Poliisin ja Aluehallintoviraston kanssa on edelleen. (Korkiamäki & Kuusala 

2017). Lisäksi käännetty arvonlisäverotus on helpottanut verovalvontaa ja mahdol-

listanut valvonnan kohdistamisen paremmin muihin, jäljellä oleviin ongelma-aluei-

siin. Toisaalta rakennusala on edelleen keskeisimpiä alueita verovalvonnassa. 

(Kuusala 2017) 
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5.4. Käännettyyn arvonlisäverotukseen liittyvät riskit ja sivuvaikutukset 

 

Rakennusalan käännetyn arvonlisäverotuksen valmistelu- ja käyttöönottovaiheessa 

pelätyt uhkakuvat isojen petosten kasvusta eivät haastatellun Verohallinnon ylitar-

kastajan mukaan ole olennaisessa määrin toteutuneet (Kuusala 2017). Käännettyyn 

arvonlisäverotukseen liittyvänä riskinä pidettiin esimerkiksi pääurakoitsijoiden suu-

rempaa vastuuta verotuksen toteutumisesta sekä sitä, että pahimmillaan koko ra-

kennusurakka voisi jäädä verottamatta. Näin pääurakoitsijan epärehellinen toiminta 

voisi olla erittäin vahingollista. Myös väärien arvonlisäverovähennysten pelättiin 

yleistyvän. Lisäksi pelättiin sitä, että rakennuspalvelujen ostot jäävät ilmoittamatta. 

(Verohallinto 2012a, 3) 

Haastateltu asiantuntija piti kuitenkin pääurakoitsijan vastuun lisäämistä kannatta-

vana, sillä yleisesti pääurakoitsijat ovat aliurakoitsijoita isompia ja luotettavampia 

toimijoita. Myös taloushallinnon ja verotuksen toiminnot ovat isommissa yrityksissä 

usein tehokkaampia kuin pienemmissä yrityksissä. Lisäksi riski veronmenetykseen 

koko rakennusurakasta on hyvin pieni. Havaitut veropetokset liittyivät myös yleensä 

pk-yrityksiin ja pienempiin rakennusurakoihin, kuten esimerkiksi omakotitaloraken-

tamiseen, eikä niillä siten ole niin suurta merkitystä kokonaisuuden kannalta. (Kuu-

sala 2017). Verohallinnon vuonna 2012 tekemässä käännettyyn arvonlisäverotuk-

seen liittyvässä selvityksessä ei oltu vielä havaittu merkkejä pääurakoitsijoiden epä-

rehellisestä toiminnasta ja verojen välttelystä (Verohallinto 2012f, 18). Eduskunnan 

tarkastusvaliokunnan julkaisussa 2014 todettiin myös, etteivät pelot pääurakoitsijoi-

den epärehellisestä toiminnasta ole toteutuneet (Hirvonen & Määttä 2015, 88). 

Myöskään pelättyjä uusia, käännetyn arvonlisäverotuksen myötä syntyneitä har-

maan talouden ilmiöitä ei ole ainakaan toistaiseksi olennaisessa määrin havaittu 

haastatellun ylitarkastajan mukaan (Kuusala 2017). Myös Verohallinnon vuonna 

2012 julkaistussa dokumentissa todetaan, ettei käännettyyn arvonlisäverotukseen 

liittyvää järjestelmällistä verojen välttelyä tai uusia harmaan talouden ilmiöitä ole 

vielä todettu. (Verohallinto 2012a, 2) 

Verohallinnon tarkastuksissa havaitut rakennusalan käännettyyn arvonlisäverotuk-

seen liittyvät virheet olivat enimmäkseen tahattomia. Eniten virheitä oli ostojen ar-
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vonlisäverotuksessa, kun normaalille vähennystilille oli kirjattu ostoja, joihin olisi pi-

tänyt soveltaa käännettyä arvonlisäveroa. (Verohallinto 2012a, 4).  Verotarkastuk-

sissa ei kuitenkaan havaittu yhtään käännettyyn arvonlisäverotukseen liittyvää ve-

ropetosta, joka olisi johtanut rikosilmoitukseen (Verohallinto 2012e, 20). Myöskään 

järjestelmällisiä käännettyyn arvonlisäverotukseen liittyviä virheitä tai uusia veron-

kiertomenetelmiä ei oltu vielä selvityksen tekoaikaan mennessä havaittu (Verohal-

linto 2012e, 19). Käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönoton (huhtikuu 2011) 

myötä elokuun 2012 loppuun mennessä Verohallinnossa oli tehty kaikkiaan 101 ra-

kennusalan käännettyä arvonlisäverotusta koskevaa verotarkastuskertomusta. Näi-

den tarkastusten perusteella käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönotto on onnis-

tunut hyvin. (Verohallinto 2012a, 4) 

Toisaalta kausiveroilmoitusten tietoja tarkasteltaessa havaittiin rakennuspalvelujen 

ostojen ja myyntien määrän eroavan etukäteen arvioidusta määrästä. Ostojen ja 

myyntien määrät olivat veroilmoituksissa melkein yhtä suuret, kun ostojen määrän 

oletettiin olevan myyntien määrä suurempi. Tämän taustalla voi olla ostot Suomeen 

rekisteröitymättömiltä ulkomaisilta yrityksiltä. Näin rakennuspalvelujen ostoista osa 

on saattanut jäädä ilmoittamatta. Toisaalta ostojen ja myyntien yhtä suuri määrä 

saattaa selittyä myös sillä, että verollista myyntiä olisi ilmoitettu käännetyn arvonli-

säveron piiriin kuuluvaksi myynniksi. Tämä lisää rakennuspalvelujen myynnin mää-

rää liikaa. (Verohallinto 2012a, 4). Myös Ruotsin Verohallinnon tekemässä vastaa-

vanlaisessa selvityksessä havaittiin, että tahattomien virheiden määrä oli käännetyn 

arvonlisäverotuksen soveltamisessa suurta, kun taas tahallisia virheitä oli vähän. 

Näin väärinkäytösten ehkäisemiseksi on myös tärkeää, että verovelvolliset osaavat 

soveltaa oikein käännettyyn arvonlisäverotukseen liittyvää lainsäädäntöä. (Verohal-

linto 2012f, 7)  

Näiden 2012 elokuun loppuun mennessä tehtyjen tarkastusten lukumäärä on kui-

tenkin sen verran vähäinen, että siitä ei voi tehdä täysin luotettavia pitkän aikavälin 

ennusteita käännetyn arvonlisäverotuksen toimivuudesta. Verotarkastuksissa ha-

vaittiin kuitenkin, että arvonlisävero puuttuu osasta kuittikaupan kuiteista. Tämä vä-

hentää kuittikaupan tuottamaa suoraa hyötyä. Toisaalta käännetyn arvonlisävero-

tuksen ei arvioitukaan kokonaan lopettavan kuittikauppaa rakennusalalta. (Verohal-

linto 2012a, 4) 
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5.5. Käännetyn arvonlisäverotuksen soveltuvuus muille toimialoille 

 

Harmaan talouden torjunnan tehokkuus on erittäin tärkeää, koska harmaan talou-

den osuuden Suomen bruttokansantuotteesta on arvioitu olevan 5–16 prosenttia eli 

melko merkittävä. Myös kansainvälistyminen lisää paineita harmaan talouden tor-

junnalle. (Helsingin kaupunki 2010, 2). Tämän vuoksi tässä tutkielmassa pohditaan 

myös käännetyn arvonlisäverotuksen soveltuvuutta ja mielekkyyttä muillekin toimi-

aloille, kuten esimerkiksi siivous- ja kuljetusalalle. Haastatellun Verohallinnon ylitar-

kastajan mukaan harmaa talous ja epärehellinen toiminta liittyy siivous- ja kuljetus-

alan kaltaisilla palveluvaltaisilla toimialoilla enemmänkin työnantajavelvoitteisiin ja 

palkanmaksuun kuin arvonlisäverotukseen. Tämän vuoksi käännetyn arvonlisäve-

rotuksen käyttöönotto näillä toimialoilla ei olisi niin mielekästä. (Kuusala 2017). Li-

säksi kuljetusala on toimialana hyvin kansainvälinen. Tämä tekisi käännetyn arvon-

lisäverotuksen toteuttamisen melko haastavaksi. (Korkiamäki 2017)  

Myöskään siivous- tai kuljetusalalta ei ole tullut aloitetta tai toivetta käännetyn ar-

vonlisäverotuksen käyttöönotosta. Haastatellun asiantuntijan mukaan näillä toi-

mialoilla ei myöskään ole havaittu merkittäviä arvonlisäverotukseen liittyviä ongel-

mia. Lisäksi käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönotto on hyvin iso prosessi. Har-

maan talouden ja epärehellisen toiminnan on oltava merkittävä ongelma toimialalla, 

jotta käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönotto olisi kannattavaa. Lisäksi toi-

mialan, jolle käännettyä arvonlisäverotusta harkitaan, tulisi olla helposti rajattavissa. 

(Kuusala 2017)  

Haastatellun Verohallinnon ylitarkastajan mukaan rakennusalan jälkeen käännetty 

arvonlisäverotus on otettu käyttöön romualalla osittain myös toimialan omasta toi-

veesta (Kuusala 2017). Tämän lisäksi päästöoikeuksien kaupassa on sovellettu 

käännettyä arvonlisäverotusta jo vuodesta 2010 eli jo ennen rakennusalan käänne-

tyn arvonlisäverotuksen käyttöönottoa Suomessa (Korkiamäki 2017). Muualla EU-

jäsenmaissa käännettyä arvonlisäverotusta on alettu soveltaa uusien toimialojen si-

jaan enemmänkin tiettyihin tuoteryhmiin ja hyödykkeisiin, kuten esimerkiksi erilaisiin 

yritysten ostamiin tietojärjestelmiin ja laitteisiin. Tämä on kuitenkin melko työlästä 

toteuttaa. Suomessa ei tällä hetkellä ole valmisteilla hankkeita käännetyn arvonli-
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säverotuksen laajentamiseksi muille toimialoille tai erilaisiin tuotteisiin ja hyödykkei-

siin. Käännetyn arvonlisäverotuksen laajentaminen muille toimialoille tai tiettyihin 

hyödykkeisiin tai tuoteryhmiin voisi olla kuitenkin tulevaisuudessa mahdollista, mi-

käli arvonlisäverotukseen liittyviä ongelmia tulee esille. (Kuusala 2017)  
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia käännetyn arvonlisäverotuksen 

käyttöönoton onnistuneisuutta verotuksen näkökulmasta. Tutkielma on toteutettu 

laadullisena ja siinä on käytetty haastatteluita. Tutkielman pääongelmaa selvitetään 

tutkimuskysymysten avulla. Näitä ovat se, miten käännetty arvonlisäverotus täyttää 

hyvän lainsäädännön ja hyvän verojärjestelmän kriteerit. Hyvän lainsäädännön kri-

teereitä ovat selkeys, yksinkertaisuus ja lain tavoitteiden toteutuminen. Hyvän vero-

järjestelmän kriteereitä taas ovat oikeusvarmuus ja ennustettavuus sekä tehokkuus. 

Lisäksi tutkielmassa pohditaan käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönottoon liitty-

viä mahdollisia riskejä ja sitä, ovatko ne toteutuneet käytännössä. Tutkielman em-

piriaosuudessa ja johtopäätöksissä pohditaan myös käännetyn arvonlisäverotuksen 

mahdollista soveltuvuutta muillekin toimialoille, kuten esimerkiksi siivous- ja kulje-

tusaloille.  

Johtopäätöksissä vastataan tutkimuskysymyksiin ja lopuksi kootusti tutkielman pää-

ongelmaan eli käännetyn arvonlisäverotuksen onnistuneisuuteen verotuksen näkö-

kulmasta. Tutkielman perusteella käännetyn arvonlisäverotuksen tavoitteet ovat 

pääosin toteutuneet odotetusti, eivätkä ennen käyttöönottoa pelätyt riskit näytä mer-

kittävästi toteutuneen. Näin käännettyä arvonlisäverotusta voidaan pitää verotuksen 

kannalta onnistuneena uudistuksena. 

 

6.1. Johtopäätökset 

 

Tämän tutkielman pääongelmana on käännetyn arvonlisäverotuksen onnistunei-

suus verotuksen näkökulmasta ja sitä on selvitetty sekä kirjallisten lähteiden että 

asiantuntijahaastattelujen pohjalta.  Tutkielmassa on selvitetty, täyttääkö käännet-

tyä arvonlisäverotusta koskeva sääntely hyvän lainsäädännön kriteerit eli onko se 

selkeää ja yksinkertaista sekä täyttyvätkö lain tavoitteet. Selkeyttä ja yksinkertai-

suutta on pohdittu mahdollisten tulkintaongelmien ja lisäohjeistuksen tarpeen kan-

nalta. Käännettyyn arvonlisäverotukseen liittyvät tulkintaongelmat painottuivat heti  

lain voimaantulon jälkeiseen aikaan. Nämä tulkintaongelmat koskivat erityisesti  
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käännetyn arvonlisäverotuksen soveltamisalaa ja rakentamispalvelun määritelmää 

sekä termiä ’muutoin kuin satunnaisesti tapahtuva rakentamispalveluiden myynti tai 

rakennustyövoiman vuokraus’. Tämä aiheutti haasteita myös Verohallinnon puhe-

linneuvonnassa, kun yrityksille oli annettava nopeasti vastauksia etenkin laskujen 

laatimiseen ja käsittelyyn liittyen. Lisäksi näiden eri asiakkaille annettujen neuvojen 

yhdenmukaisuus oli tärkeää. Kokonaisuutena tämä kuitenkin onnistui haastateltujen 

Verohallinnon asiantuntijoiden mukaan hyvin, kun huomioidaan kyselyiden ja kyse-

lyihin vastanneiden työntekijöiden suuri määrä. Lisäksi Verohallinnon selvityksen 

mukaan käännetyn arvonlisäverotuksen soveltaminen oli yrityksille ja tilitoimistoille 

selkeämpää jo vuoden päästä käyttöönotosta. Tulkintaongelmien ja puhelinneuvon-

nan ruuhkien painottuminen juuri käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönoton al-

kuvaiheeseen viittaisi siihen, että nämä tulkintaongelmat olisivat vähentyneet ei-

vätkä ne olisi pitkällä aikavälillä niin merkittäviä. Toisaalta saman Verohallinnon sel-

vityksen mukaan yritykset ja tilitoimistot toivoivat vielä vuoden päästä käyttöön-

otosta tarkennusta käännetyn arvonlisäverotuksen soveltamisalaan ja ostajan roo-

liin. 

Tässä tutkielmassa on tarkasteltu rakennusalan käännetyn arvonlisäverotuksen ta-

voitteiden toteutumista verokertymän muutosten ja harmaan talouden torjunnan nä-

kökulmasta. Käännetyn arvonlisäverotuksen on arvioitu lisänneen rakennusalan ve-

rotuloja noin 80 miljoonaa euroa ja verokertymän suhteen tavoitteet ovat haastatte-

lujen ja muiden lähteiden perusteella toteutuneet odotetusti ja verokertymän lisäys 

on myös ollut pysyvä. Verokertymän osalta käännettyä arvonlisäverotusta voidaan 

näin pitää onnistuneena lakiuudistuksena. 

Haastateltujen Verohallinnon asiantuntijoiden mukaan rakennusalan käännetty ar-

vonlisäverotus on ollut onnistunut uudistus myös harmaan talouden torjunnan kan-

nalta. Toisaalta, etenkin käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönoton alkuvai-

heessa sen todellista tehokkuutta harmaan talouden torjunnassa epäiltiin melko pal-

jon ja sitä pidettiin enemmänkin lisätyötä aiheuttavana. Haastateltujen Verohallin-

non asiantuntijoiden mukaan rakennusalan yritykset ovat kuitenkin nyt myönteisem-

piä käännettyä arvonlisäverotusta kohtaan kuin sen käyttöönoton alkuvaiheessa.  

Asenteiden muuttumisesta myönteisemmiksi kertoo myös se, että Verohallinnon 
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vuonna 2012 tekemässä selvityksessä valtaosa yrityksistä epäili käännetyn arvon-

lisäverotuksen todellista tehokkuutta harmaan talouden torjunnassa, kun taas 

vuonna 2014 Rakennusteollisuus RT:n tekemässä kyselyssä hieman yli puolet yri-

tyksistä uskoi harmaan talouden vähentyneen vuosien 2010-2014 aikana. Lainmuu-

toksen voimaantulon jälkeen myös Rakennusteollisuus RT:ssä oli todettu, että 

käännetty arvonlisäverotus toimii odotettua paremmin ja että siitä on hyötyä har-

maan talouden torjunnassa. Näiden perusteella käännetty arvonlisäverotus vaikut-

taa onnistuneelta uudistukselta myös harmaan talouden torjunnan näkökulmasta. 

Haastateltujen asiantuntijoiden sekä Verohallinnon ja Rakennusteollisuus RT:n sel-

vitysten perusteella myös yritysten näkemykset käännetystä arvonlisäverotuksesta 

harmaan talouden torjuntakeinona näyttävät muuttuneen myönteisemmiksi ajan ku-

luessa käyttöönotosta. Toisaalta on huomattava, että käännetty arvonlisäverotus ei 

vaikuta kaikkiin harmaan talouden muotoihin, kuten työnantajavelvoitteiden laimin-

lyömiseen eikä sillä ole suoraa vaikutusta kuittikauppaan. 

Hyvän verojärjestelmän tärkeimpiä ominaisuuksia ovat oikeusvarmuus ja ennustet-

tavuus sekä tehokkuus. Oikeusvarmuuden ja ennustettavuuden toteutumista raken-

nusalan käännetyn arvonlisäverotuksen suhteen on tarkasteltu oikeustapausten ja 

Verohallinnon ennakkoratkaisujen sekä näiden yhdenmukaisuuden perusteella. 

Haastateltujen Verohallinnon asiantuntijoiden mukaan käännetystä arvonlisävero-

tuksesta on vielä melko vähän oikeuskäytäntöä. Verohallinnon ennakkoratkaisut 

ovat kuitenkin haastateltujen asiantuntijoiden mukaan olleet melko pysyviä, eikä 

niitä ole oikeudessa paljoa muutettu. Käännetyn arvonlisäverotuksen soveltami-

sesta on kaksi Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöstä. Näistä toisessa, 

KHO 2013:115 Verohallinto, Helsingin hallinto-oikeus ja KHO olivat yksimielisiä. 

Tämä koski sitä, onko kyse muusta kuin satunnaisesta rakentamispalveluiden 

myynnistä. Toisessa vuosikirjapäätöksessä, KHO 2014:71 Verohallinnon ja Kor-

keimman hallinto-oikeuden näkemykset erosivat rakennuspalveluiden määritelmän 

ja soveltamisalan suhteen sekä sen suhteen, muodostivatko hallien myynti ja vuok-

raus sekä niiden vaatimat maapohjatyöt yhtenäisen suorituksen. 

Rakennusalan käännettyä arvonlisäverotusta koskevan sääntelyn selkeyden ja yk-

sinkertaisuuden sekä oikeusvarmuuden ja ennustettavuuden toteutumisen kannalta 

myös siihen liittyvien oikeuden päätösten ja verokohtelun tulisi olla mahdollisimman 
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yhdenmukaista ja ennustettavaa. Tämä onkin haastattelujen perusteella pääosin to-

teutunut. Kuitenkin Korkeimman hallinto-oikeuden ja Verohallinnon erilaiset näke-

mykset rakentamispalveluiden soveltamisalaan liittyen viittaavat siihen, että kään-

nettyyn arvonlisäverotukseen liittyviä tulkintaongelmia olisi esiintynyt jonkin verran. 

Vuosikirjaratkaisussa KHO 2014:71 huomioitavaa oli myös se, että Helsingin hal-

linto-oikeus oli samalla kannalla kuin Verohallinto ennakkoratkaisussaan ja ratkaisu 

muuttui vasta Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Näin käännetyn arvonlisävero-

tuksen soveltamisalaan liittyvä tarkennus tai lisäohjeistus voisi olla tärkeää lain sel-

keyden ja siihen liittyvien tulkintojen ennustettavuuden kannalta. 

Tehokkuuden toteutumista rakennusalan käännetyssä arvonlisäverotuksessa on ar-

vioitu tässä tutkielmassa vertaamalla käännetyn arvonlisäverotuksen Verohallin-

nolle aiheuttamaa lisätyötä ja -kustannuksia sen tuottamaan verokertymän kasvuun 

ja harmaan talouden torjunnan tehostumiseen. Haastateltujen Verohallinnon asian-

tuntijoiden mukaan käännetyn arvonlisäverotuksen hyödyt verokertymän kasvun ja 

harmaan talouden torjunnan suhteen ovat olleet sen tuottamaa lisätyötä ja -kustan-

nuksia merkittävämpiä. Valvonnan tehostaminen onkin näin ollut kannattavaa. 

Haastatellut pitivät myös käännetyn arvonlisäverotuksen aiheuttamia lisätöitä ja -

kustannuksia enemmän kertaluonteisina ja käyttöönoton alkuvaiheeseen painottu-

vina. Näin käännetyn arvonlisäverotuksen tuottamilla lisätyöllä ja -kustannuksilla ei 

olisi niin suurta merkitystä pitkällä aikavälillä. Käännetyn arvonlisäverotuksen tuot-

tamat hyödyt verokertymän ja harmaan talouden torjunnan osalta ovat haastattelu-

jen ja kirjallisten lähteiden mukaan sen sijaan olleet melko pysyviä. Tämä tukeekin 

haastateltujen näkemystä siitä, että käännetyn arvonlisäverotuksen edut ovat pit-

källä aikavälillä lisätyötä ja -kustannuksia merkittävämpiä ainakin verotuksen näkö-

kulmasta. 

Ennen rakennusalan käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönottoa pelätyt riskit ei-

vät haastateltujen Verohallinnon asiantuntijoiden mukaan ole juurikaan toteutuneet. 

Suurimpana pelkona oli ollut pääurakoitsijoiden mahdollinen epärehellinen toiminta 

ja riski siitä, että koko rakennusurakka voisi jäädä verottamatta. Riski veronmene-

tykseen on hyvin pieni ja havaitut veropetokset liittyivätkin haastateltujen mukaan 

enemmän pieniin urakoihin, eikä niillä ole niin suurta merkitystä käännetyn arvonli-
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säverotuksen toimivuuden kannalta. Myöskään uusia, käännetyn arvonlisäverotuk-

sen myötä syntyneitä harmaan talouden muotoja ei oltu haastateltujen mukaan vielä 

olennaisessa määrin havaittu. Verohallinnon selvityksen mukaan väärinkäytöksiä 

enemmän havaittiinkin käännetyn arvonlisäverotuksen soveltamiseen liittyviä tahat-

tomia menettelyvirheitä. Käännettyyn arvonlisäverotukseen liittyvät riskit eivät näin 

näyttäisi olevan kovin merkittäviä arvioitaessa käännetyn arvonlisäverotuksen edul-

lisuutta yleisesti. Sen sijaan pitäisi kiinnittää enemmän huomiota käännettyyn ar-

vonlisäverotukseen liittyvään ohjeistukseen ja veroneuvontaan, jotta tahattomia me-

nettelyvirheitä ja väärinkäytöksiä saataisiin vähennettyä. Tämä voisi myös vähentää 

yrityksille mahdollisesti tulevia yllättäviä veroseuraamuksia. 

Kokonaisuutena rakennusalan käännetty arvonlisäverotus vaikuttaa toimineen hy-

vin sen käyttöönottovaiheen jälkeen. Myös käännetyn arvonlisäverotuksen tavoit-

teet verokertymän ja harmaan talouden torjunnan osalta ovat toteutuneet odotusten 

mukaisesti. Näin käännettyä arvonlisäverotusta voidaan pitää verotuksen kannalta 

onnistuneena uudistuksena. Myös yritysten asenteiden muuttuminen vuosien kulu-

essa ja usko käännetyn arvonlisäverotuksen tehokkuuteen harmaan talouden tor-

juntakeinona tukee tätä johtopäätöstä. Merkittävää on myös se, että pelko pääura-

koitsijoiden epärehellisyydestä ja isoista veronmenetyksistä tai uusista harmaan ta-

louden muodoista ei näytä toteutuneen. Myös käännetyn arvonlisäverotuksen ai-

heuttama lisätyö ja -kustannukset olivat enemmän kertaluonteisia ja käyttöönoton 

alkuun painottuvia, eikä niillä ole enää suurta merkitystä. 

Kuitenkin tarvetta rakennusalan käännettyä arvonlisäverotusta koskevan sääntelyn 

ja lakiin liittyvien käsitteiden tarkentamiseen näyttäisi olevan edelleen. Vaikka kään-

nettyä arvonlisäveroa koskevan sääntelyn soveltamiseen liittyviä tulkintaongelmia 

ja veroneuvonnan tarvetta esiintyikin eniten käyttöönoton alkuvaiheessa, yritykset 

ja tilitoimistot toivoivat vielä vuoden päästä käyttöönotosta tarkennusta käännetyn 

arvonlisäverotuksen soveltamisalaan ja ostajan rooliin. Myös käännettyyn arvonli-

säverotukseen liittyvien tahattomien menettelyvirheiden ja väärinkäytösten esiinty-

minen viittaa siihen, että lain tarkentaminen tai siihen liittyvä lisäohjeistus olisi hyö-

dyllistä. Myös rakentamispalveluiden määritelmään ja käännetyn arvonlisäverotuk-
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sen soveltamisalaan liittyvät tulkintaerot Verohallinnon ja KHO:n sekä Helsingin hal-

linto-oikeuden ja KHO:n ratkaisuissa vielä vuonna 2014 puoltavat käännettyä arvon-

lisäverotusta koskevan sääntelyn ja sen soveltamisalan tarkentamista.  

Vaikka käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönotto on Suomessa onnistunut pää-

osin hyvin, haastateltujen Verohallinnon asiantuntijoiden mukaan ei ole suunnitel-

mia käännetyn arvonlisäverotuksen laajentamisesta muille toimialoille. Haastateltu-

jen mukaan harmaan talouden tulisi olla merkittävä ongelma tietyllä toimialalla, jotta 

käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönotto olisi kannattavaa. Lisäksi toimialan, 

jolle käännettyä arvonlisäverotusta harkitaan, tulisi olla selkeästi rajattavissa. Esi-

merkiksi siivous- ja kuljetusaloilla harmaa talous liittyy enemmänkin työnantajave l-

voitteisiin ja palkanmaksuun kuin arvonlisäverotukseen. Tällöin käännetty arvonli-

säverotus ei olisi niin tehokas tapa torjua harmaata taloutta. Lisäksi hyvin kansain-

välisillä toimialoilla, kuten kuljetusalalla käännetyn arvonlisäverotuksen toteuttami-

nen olisi haastateltujen asiantuntijoiden mukaan vaikeaa. Käännetyn arvonlisävero-

tuksen laajentaminen muille toimialoille voi kuitenkin olla haastateltujen mukaan tu-

levaisuudessa mahdollista, mikäli tarvetta ilmenee.  

Jatkotutkimusaiheena voisi olla rakennusalan käännetyn arvonlisäverotuksen vai-

kutukset rehellisen yrityksen asemaan ja markkinatilanteeseen. Verotuksen näkö-

kulmasta jatkotutkimusaiheena voisi olla selvittää tarkemmin vuonna 2014 voimaan 

tulleen rakennusalan rakennusurakoita ja työntekijöitä koskevan ilmoitusvelvollisuu-

den vaikutuksia ja tarpeellisuutta sekä sen tuomaa lisätyötä. Myös kuitintarjoamis-

velvollisuuden vaikutusten arviointi voisi olla hyödyllistä. 
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LIITTEET 

Liite 1: Haastattelukysymykset 

 

Tutkielman pääongelma: Voidaanko käännettyä arvonlisäverotusta 

pitää hyvänä ja onnistuneena uudistuksena verotuksen näkökulmasta? 

 

1. Kuinka hyvin rakennusalan käännettyä arvonlisäverotusta 

koskeva sääntely täyttää hyvän lainsäädännön kriteerit:  

• selkeys ja yksinkertaisuus: Millaisia ja mihin asioihin liittyviä 

tulkintaongelmia on esiintynyt? Kuinka paljon verovelvollisi lta 

on tullut lain soveltamiseen liittyviä tiedusteluja (ulkomaisuus ja 

kiinteä toimipaikka, toimiala, yritys vai yksityishenkilö, satunnai-

nen myynti yms.)? Tuliko tiedusteluja lähinnä alussa vai tuleeko 

niitä edelleen merkittävissä määrin? Minkä kaltaisia lisäohjeita 

tarvittaisiin? Onko Verohallinnolla ollut riittävästi liikkumavaraa 

antaa lakia täydentäviä ohjeita tai miten sääntelyn olisi pitänyt 

olla erilaista? 

•  tavoitteiden toteutuminen: Onko verokertymä parantunut en-

nakoidusti (HE:75 milj. €) ja kuinka suuri merkitys muutoksella 

on ollut verokertymään? Miten hyvin muutos on saavuttanut 

sille asetetut tavoitteet harmaan talouden torjunnassa? Kuinka 

suuri osa Verohallinnon tekemistä rikosilmoituksista liittyy ra-

kennusalan toimijoihin? Onko tarvetta muutoksille tai lisäre-

sursseille, jotta tavoitteet saavutettaisiin paremmin tai jopa yli-

tettäisiin ja jos on, niin millaisia tarpeita?  

 

2. Kuinka hyvin rakennusalan käänteistä arvonlisäverotusta 

koskeva sääntely täyttää hyvän verojärjestelmän pääkriteerit:  

• oikeusvarmuus ja verotuksen ennustettavuus: Ovatko tul-

kinnan tulokset muuttuneet esim. oikeuskäytännön seurauk-



 
 

sena ja jos ovat, niin millaisissa tapauksissa ja miten (esimer-

kiksi verotuspäätösten ero käyttöönoton alkuvaiheessa ja ny-

kyhetkellä)?  

• tehokkuus: Minkälaista lisätyötä ja kuinka paljon käännetty ar-

vonlisäverotus on vaatinut Verohallinnolta (esim. uudet tietojär-

jestelmät, henkilöstön koulutus ja verovelvollisten tiedustelut)? 

Onko muutoksen aiheuttama lisätyö ja verovalvonnan 

lisääminen ollut kannattavaa suhteessa verokertymän muutok-

seen ja missä määrin?  Millaisia vaikutuksia veronmaksajien 

käyttäytymiseen on havaittu? Onko lisätyö ja lisäresurssien 

tarve vähentynyt kokemuksen myötä ja kuinka paljon? Kuinka 

suuri merkitys verotuksen keskittämisellä pääurakoitsijalle on 

verotuksen tehokkuuteen?  

 

3. Onko käännetyllä arvonlisäverotuksella ollut kielteisiä 

sivuvaikutuksia? Onko havaittu käännettyyn verojärjestelmään liitty-

vää systemaattista veronkiertoa tai uusia harmaan talouden ilmiöitä ja 

jos on, niin millaisia ja kuinka paljon? Onko ilmennyt tapauksia, joissa 

pääurakoitsija olisi jättänyt koko rakennusurakan verot tilittämättä? 

Jos on, niin kuinka paljon tällaisia tapauksia on esiintynyt ja millaisia 

ne ovat tyypillisesti olleet? Ovatko tapaukset keskittyneet samoille toi-

mijoille? Ovatko aliurakoitsijoiden väärin perustein saamat veronpa-

lautukset lisääntyneet? Onko esiintynyt ja missä määrin rakentamis-

palvelujen ostojen kausiveroilmoituksella ilmoittamatta jättämistä?  

 

4. Soveltuvuus nykyisten toimialojen lisäksi muille toimialoille 

esim. siivousala ja kuljetusala? Mille toimialoille käännetty arvonli-

säverotus sopisi ja miksi juuri näille aloille? Onko vireillä tällaisia suun-

nitelmia?  

 

 


