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In transactions between related parties, intangibles must be priced at arm’s length, as they 

would have been priced between unrelated parties. The emphasized importance of 

intangibles in the current financial environment gives rise to challenges in transfer pricing, 

to which OECD has answered with the major BEPS-initiative, which aims to update the 

OECD Transfer Pricing Guidelines to better align transfer pricing with value creation, 

particularly considering guidance on intangibles. 

In this qualitative thesis it was studied how the valuation of intangibles in transfer pricing 

should be conducted, how BEPS has affected it in Finland and what issues are still present. 

The study was conducted as a themed semi-structured interview of five transfer pricing 

professionals. The interview data was analyzed with content analysis research method. 

The interview results were formed into six main categories: OECD regulation, changes in 

transfer pricing, technical valuation in transfer pricing, intangible assets, industry 

development and foundations of transfer pricing analysis. The results show that the role of 

OECD Transfer Pricing Guidelines is to act as a source of interpretation and that their update 

does not impact the valuation directly aside from small clarifications. However, the BEPS 

project altered the definition of intangibles and the criteria used to determine the party 

entitled to the return related to intangibles to more functions- and risks-based view. In its 

wake, the BEPS project left uncertainty about the taxation treatment of some intangible 

valuation related issues will become established practice only later due to the long 

processes in transfer pricing.  



 
 
 

 

 

  

“Transfer pricing is the leading edge of what is wrong with international taxation.” 

(Sheppard 2012) 
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 JOHDANTO 

Siirtohinnoilla tarkoitetaan määräysvallan kautta etuyhteyssuhteessa olevien tahojen, kuten 

samaan konserniin kuuluvien yritysten, välisessä kaupassa käytettyjä hintoja (Karjalainen & 

Raunio 2007, 14; Jaakkola et al. 2012, 31). Näillä yrityskonsernin sisäisissä liiketoimissa 

käytetyillä hinnoilla on selkeä yhteys verotettavan tulon jakautumiseen konsernin 

osapuolten kesken (Jaakkola et al. 2012, 21). Eri osapuolia yrityskokonaisuuden sisällä 

verotetaan erillisyhtiöperiaatteen mukaisesti tuloverotuksessa toisistaan irrallaan, vaikka 

tulos raportoidaankin yhteiselle konsolidoidulle konsernitilinpäätökselle (Finér 2013, 489). 

Mikäli konsernin sisäisen liiketoimen osapuolet sijaitsevat alueilla, joiden verotuskäytännöt 

eroavat toisistaan, vaikuttaa siirtohinnoittelu välittömästi konsernin kokonaisverorasitukseen 

ja konsernin on mahdollista saavuttaa verohyötyjä näyttämällä enemmän tulosta 

verotuskäytännöiltään edullisemmalla alueella (Isomaa-Myllymäki 2016, 3). 

Yksinkertaisuudessaan siirtohinnoittelu tulisi toteuttaa markkinaehtoperiaatteen mukaan, 

mikä tarkoittaa sitä, että etuyhteydessä toisiinsa olevien osapuolten välisissä liiketoimissa 

on noudatettava ehtoja, joita olisi käytetty toisistaan riippumattomien yritysten välillä (OECD 

2017, 33-35). Käytännössä markkinaehtoperiaatteen toteuttaminen ja etenkin toteen 

näyttäminen ovat kaukana yksinkertaisuudesta. 

Aineeton omaisuus1 on yksi merkittävimmistä monikansallisen yhtiön kasvupotentiaalin 

lähteistä ja taloudellisen menestyksen tekijöistä (Dischinger & Riedel 2011, 691; Silberztein 

2011, 1; Lilley 2013, 822). Aineettoman omaisuuden arvonmääritys lukeutuu vaikeimpiin 

kansainvälisen konsernin siirtohinnoittelua koskevista kysymyksistä (Pankakoski 2016, 

186). Täten aineettoman omaisuuden siirtohinnoittelusta on muodostunut keskeinen haaste 

veroviranomaisille ja veronkantajille (Borkowski 2001, 349-350), sillä yhä suurempi osa 

konsernin sisäisistä liiketoimista sisältää aineetonta omaisuutta (Dawson & Miller 2011, 39; 

Brauner 2008, 4). 

Siirtohinnoittelun keskeisyyttä kansainväliselle verotukselle havainnollistaa se, että OECD:n 

arvioiden mukaan noin 60-70 prosenttia maailmanlaajuisesta kaupasta tapahtuu 

                                                 
1 Aineettomalla omaisuudella ei ole olemassa yhtä yleisesti tunnustettua ja selkeää määritelmää, mutta 
aineettoman omaisuuden tunnistamiseen liittyen määrittely on oleellista. Eräs yleistävä tapa määritellä 
aineeton omaisuus on luokitella kaikki ei-fyysinen ja ei-rahallinen omaisuus aineettomaksi omaisuudeksi, 
kuten OECD on BEPS-raporttien pohjalta tehnytkin (OECD 2015, 67). Aiemmin OECD (2010, 191) on 
määritellyt aineettoman omaisuuden ei-tyhjentävän esimerkinomaisen listauksen avulla (Jaakkola et al. 2012, 
51). Kyseisessä listauksessa mainitaan muun muassa patentit, tavaramerkit, kauppanimet, muotoilut ja mallit, 
know-how sekä liikesalaisuudet. Tässä tutkielmassa aineettomalla omaisuudella (intangible assets) ja 
aineettomilla (intangibles) tarkoitetaan samaa siirtohinnoittelun piirissä vakiintunutta määritelmää (katso 
määritelmistä myös Pankakoski (2016, 186)). 
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monikansallisten yritysten sisällä ja on siten siirtohinnoittelusääntelyn alaista (Neighbour 

2002, 29; Waal 2012, 89). Akateeminen kiinnostus siirtohinnoittelua kohtaan on kasvanut 

voimakkaasti 90-luvulta lähtien, ja siirtohinnoittelu on noussut myös yritysmaailmassa 

yhdeksi tärkeimmistä kansainvälisen verotuksen kysymyksistä (PwC 2016; Holtzman & 

Nagel 2014, 57) sekä verosuunnittelukeinoista (Knuutinen 2014, 243-244). Monikansalliset 

yritykset, kansalliset verohallinnot ja ylikansalliset organisaatiot ovat kaikki kiinnostuneita 

siirtohinnoittelusta, mutta eri tahojen tavoitteet ovat usein risteäviä. Yritykset ovat huolissaan 

verotehokkuudestaan sekä erilaisista veroriskeistä, kuten kaksinkertaisesta verotuksesta ja 

oikaisumenettelyistä. Paikalliset verohallinnot valvovat yhä valppaammin omaksi 

kokemaansa verokantaa ja ovat valmiita pitkiinkin tarkastus- ja riitaprosesseihin 

lisääntyneen resursointinsa avulla (Helminen 2000, 9; Waal 2012, 91). OECD:n kaltaiset 

ylikansalliset tahot taas haluavat tuoda selkeyttä, tasavertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta 

kansainväliseen verosääntelyyn. 

Siirtohinnoittelussa keskeisintä kansainvälistä ohjeistusta ovat OECD:n2  

Siirtohinnoitteluohjeet monikansallisia yrityksiä ja verohallintoja varten (OECD Transfer 

Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, myöhemmin 

”siirtohinnoitteluohjeet”), jotka edustavat kansainvälistä konsensusta 

siirtohinnoitteluasioiden järjestämisestä (katso OECD 2010 ja OECD 2017). Myös OECD on 

havainnut aineettoman omaisuuden merkityksen sekä haasteet siirtohinnoittelulle ja 

uudistanut siirtohinnoitteluohjeitaan yhdessä G20-maiden kanssa kansainvälisen 

verotuksen kehittämiseen tähtäävän BEPS-hankkeen3 avulla vuosina 2012-2015. BEPS-

hankkeen tuloksena vuonna 2015 julkaistut raportit toimivat tosiasiallisesti 

siirtohinnoitteluohjeiden päivityksenä (Verohallinto 2016). Nämä BEPS-hankkeen raportit 

muuttivat välittömästi kansainvälisen konsernin siirtohinnoittelun ja 

markkinaehtoperiaatteen tulkinnan kenttää, ja muutokset verotuskäytännössä jatkuvat yhä 

(Pankakoski 2016, 187-188; Hintsanen 2016). 

BEPS-hanke uudisti mittavasti aineetonta omaisuutta koskevaa ohjeistusta. Tässä 

tutkielmassa tarkastellaan tämän mielenkiintoisen uudistuksen vaikutuksia käytännössä. 

Aineettoman omaisuuden hintaa joudutaan arvioimaan usein arvonmääritysmenetelmien 

avulla (Koivuneva, 2014, 285-286). Pankakoski (2016, 186, 193) on todennut arvioidessaan 

siirtohinnoitteluohjeita, että vuoden 2010 siirtohinnoitteluohjeisiin ei sisältynyt 

                                                 
2 Organization for Economic Co-operation and Development, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö 
3 Base Erosion and Profit Shifting, hanke veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi 
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arvonmäärityksiä koskevia suosituksia juuri lainkaan, mutta tärkein uudistus päivityksessä 

liittyy arvonmääritysmenetelmiä koskeviin suosituksiin. Tämän perusteella aineettomien 

arvonmääritysten muutosten tarkastelu on hyödyllinen ja tarpeellinen tutkielman kohde sekä 

käytännön siirtohinnoittelun ohjeistuksen että teorian kannalta. 

 

1.1 Tutkielman viitekehys ja rajaukset 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan siirtohinnoittelua verotuksen näkökulmasta. Tutkielman 

ulkopuolelle rajataan siirtohinnoittelun vaikutukset konsernin johtamisjärjestelmille, 

tulosohjaukselle ja palkitsemisjärjestelmille, joita muun muassa Leng ja Parlar (2012) sekä 

Johnson (2006) ovat käsitelleet. EY:n tutkimuksien mukaan veroriskien hallinta on nostanut 

tasaisesti asemaansa keskeisimpänä siirtohinnoitteluun liittyvänä näkökulmana. Vuonna 

2016 kolme neljästä yrityksestä piti veroriskien hallintaa tärkeimpänä seikkana 

siirtohinnoittelussa (EY 2016a, 18), joten veronäkökulma on perustellusti keskeinen. 

Knuutinen (2014, 244) huomauttaa kuitenkin siirtohinnoittelun taustan ja tavoitteiden olevan 

lopulta taloudellisia ja muistuttaa, että siirtohinnoittelua tarvittaisiin, vaikka verotusta ei olisi 

olemassakaan. Siirtohinnoittelu on läsnä monikansallisen yrityksen jokapäiväisessä 

toiminnassa, eikä siirtohinnoittelua harjoittavaa tai sen suunnitteluun panostavaa yritystä voi 

lähtökohtaisesti syyttää mistään laittomasta, vaikka siirtohinnoittelu on käsitteenä kerännyt 

ympärilleen ennakkoluulojen verhon. 

Siirtohinnoittelusta tarkastellaan G20-maiden ja OECD:n yhteistyössä vuosina 2012-2015 

toteutettua BEPS-hanketta ja siihen vahvasti kytköksissä olevia OECD:n 

siirtohinnoitteluohjeita. Siirtohinnoitteluohjeiden luku VI sisältää aineettoman omaisuuden 

erityistarkastelua, johon tässä tutkielmassa keskitytään arvonmäärityksen näkökulmasta. 

Siirtohinnoittelu on viime aikoina saamansa huomion vuoksi monitieteelliseksikin 

tutkimuskentäksi erityisen monipuolinen ja laaja, joten näkökulman valinta ja rajaukset ovat 

keskeisessä asemassa määriteltäessä tutkielman sisältöä. Näkökulmaksi on valittu 

ajallisesti relevantti ja sisällöltään rajattu osuus siirtohinnoittelusta. Tutkielman näkökulman 

tarkentumista havainnollistava viitekehys on esitetty alla kuviossa 1. 
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 Tutkielman viitekehys 

Tutkielman kohteena olevaa aineettoman omaisuuden arvonmääritystä tarkastellaan 

pääasiassa suomalaisessa kontekstissa. Siirtohinnoittelun käytännöt saattavat erota 

alueellisesti toisistaan kansallisen sääntelyn lailla, eikä tutkielman tavoitteena ole tehdä 

alueellista vertailua. Kotimaan toimintaympäristö on oletusarvoisesti suurimman 

mielenkiinnon kohteena, minkä lisäksi paikalliset siirtohinnoitteluasiantuntijat ja 

veroviranomainen ovat käytännössä saavutettavissa. 

Toisaalta siirtohinnoittelun verotuksellinen näkökulma on vahvasti kansainvälinen, koska 

verokertymiin vaikuttavat ja taloudellista merkitystä kantavat siirtohinnoittelutransaktiot ovat 

aina vähintään kahden verokannoiltaan erilaisten valtioiden kautta tapahtuvia. Tällöin 

suomalaiseen siirtohinnoittelukäytäntöön kuuluvat kiinteästi myös tapahtuman vastapuolen, 

eli ulkomaalaisen osapuolen ja sitä valvovan veroviranomaisen, käytäntöjen huomioiminen. 

Transaktion verotus toisessa päässä ja toimialan kansainvälinen kehitys ovat kytköksissä 

myös suomalaiseen siirtohinnoittelukäytäntöön, joten näkökulma ei voi kokonaisuudessaan 

olla puhtaasti kansallinen. 

Laki verotusmenettelystä (18.12.1995/1558, Verotusmenettelylaki) määrittelee Suomessa 

siirtohinnoitteludokumentointivelvoitteen alaiset yritykset ja rajaa sen ulkopuolelle pienet ja 

keskisuuret yritykset, joten tämä tutkielma noudattaa samaa rajausta. Aineetonta 

omaisuutta tarkastellaan kokonaisuudessaan, eikä käsittelyn ulkopuolelle suljeta 

ulkopuolelle mitään aineettomia omaisuuseriä. Tutkielman näkökulma on vahvasti rajattu 

BEPS-hankkeen päivityksen yhteydessä muuttuneeseen sääntelyyn. Tarkasteltaessa 
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BEPS-hanketta ja siirtohinnoitteluohjeen päivitystä sekä niiden vaikutuksia Suomessa, 

käsitellään samalla myös siirtohinnoitteluohjeen asemaa suomalaisessa 

ammattikäytännössä. Ammattikäytäntöä verrataan kirjallisuudessa koottuun käsitykseen 

siirtohinnoitteluohjeista. 

Tutkielman kirjallisuusosiossa esitetään erityisesti siirtohinnoittelussa tehtävään 

aineettomien arvonmääritykseen vaikuttavia näkökulmia. Tämän lisäksi siirtohinnoittelusta 

kerrotaan tarvittava määrä perustietoa, jotta ilmiötä on mahdollista ymmärtää. 

 

1.2 Tutkielman tavoitteet ja tutkimusongelmat 

Tämän tutkielman tavoitteena on esittää tuloksia, jotka tuovat esiin uutta tietoa käytännöistä 

määritellä aineettomille omaisuuksille siirtohintoja. Lisäksi tavoitteena on tutkia OECD:n 

ohjeiden päivityksen suhdetta jo olemassa oleviin ja mahdollisiin toivottuihin käytäntöihin. 

Tutkielmalla pyritäänkin tuomaan päivitetyn ohjeistuksen rinnalle käytännön asiantuntijoiden 

tiedoista normatiivinen näkökulma aiheeseen. Laajimmillaan tutkielman tavoitteena on 

käydä keskustelua markkinaehtoperiaatteeseen pohjautuvan siirtohinnoittelun 

tavoiteasetannan piirissä, minkä voi muotoilla myös tutkimuskysymykseksi: 

- Miten monikansallisten yritysten tulisi toteuttaa siirtohinnoittelussa aineettoman 

omaisuuden arvonmääritys, jotta se olisi mahdollisimman linjassa todellisen 

arvonluonnin kanssa? 

Tähän ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaamalla pyritään muodostamaan käsitys 

hyvästä ja toimivasta aineettomien siirtohinnoittelujärjestelmästä. BEPS-hankkeen 

raporttien 8-10 (OECD 2015) tavoitteena on vähentää veropohjien rapautumista ja 

voitonsiirtoja saamalla yritykset näyttämään verotettava tulo siellä, missä arvo on luotu. 

Tutkielman teknisenä ytimenä pyritään selvittämään suomalaisten siirtohinnoittelun 

ammattilaisten käsityksiä aineettomalle omaisuudelle sopivista arvonmääritysmenetelmistä 

ja niiden yksityiskohdista. Koska siirtohinnoitteluohjeen päivitystä käytetään tutkielman 

välineenä ja motivaationa, tutkitaan myös sen vaikutusta siirtohinnoittelun käytäntöihin 

toisella tutkimuskysymyksellä: 

- Miten BEPS-raporttien päivitykset siirtohinnoitteluohjeisiin vaikuttavat aineettoman 

omaisuuden siirtohinnoittelun arvonmääritykseen Suomessa? 
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Huomiota annetaan sekä itse arvonmääritysmenetelmän valinnalle että koko 

siirtohinnoitteluprosessin aikana tehdyille valinnoille. Tutkielman empiriassa kartoitetaan 

laajasti aineettomien hinnoittelulle tyypillisiä tapauskohtaisia erityiskysymyksiä, jotka 

koetaan käytännössä merkittäviksi. Kolmannella tutkimuskysymyksellä tuodaan esille 

näkökulmia, joita ei ole käsitelty BEPS-muutoksissa, mutta joihin tulisi kiinnittää jatkossa 

huomiota. Tähän vastaamalla voidaan saada selville BEPS-hankkeen mahdollisia puutteita. 

- Mitä aineettomien arvonmääritykselle erityisiä ongelmakohtia siirtohinnoittelu pitää 

yhä sisällään Suomessa ja miten nämä ongelmat tulisi ratkaista? 

Näihin tutkimuskysymyksiin ei ole mahdollista vastata tyhjentävästi, mutta aiheiden käsittely 

lisää yleistä tietoutta nykypäivän käytänteistä. Arvonmäärityksen ongelmakohdat vaihtuvat 

ajan myötä, eivätkä käytetyt siirtohinnat tule todennäköisesti koskaan täsmäämään 

todellisen arvonluonnin kanssa. Tämä tutkielma onkin siis käytännössä aikaan sidottu 

läpileikkaus viitekehykseen. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

Tämän tutkielman lähtökohtana toimivana johtavana ajatuksena on se, että aineeton 

omaisuus tuo perusluonteensa mukana epätarkkuutta niitä koskevaan 

siirtohinnoitteluprosessiin, joka vaatii aineettomien kohdalla tapauskohtaista 

lähestymistapaa kuvatakseen arvonluontia luotettavasti. Tämä lähestymistapa aiheeseen 

on johdettu olemassa kirjallisuudesta, jolloin tutkimustuloksia voidaan myös vertailla 

aikaisempiin kirjoituksiin. Aineettoman omaisuuden siirtohinnoitteluun liittyvät 

tapauskohtaiset ongelmat vaativat kuitenkin vankkaa käytännön kokemusta 

siirtohinnoittelukäytännöistä ja liiketoiminnan analyysistä. Näin ollen on perusteltua 

kohdentaa aineiston keruu parhaisiin siirtohinnoitteluasiantuntijoihin, jotka työskentelevät 

nimenomaan verokonsultointiyhtiöissä, verotoimistoissa ja suurissa kansainvälisissä 

konserneissa. Juuri heillä on kyky arvioida tapauskohtaisia tilanteita.  

Koska siirtohinnoitteluun erikoistuneita kokeneita asiantuntijoita on Suomessa varsin vähän 

ja Verohallinto on keskittänyt siirtohinnoitteluasiantuntijansa Konserniverokeskukseen, 

ohjaa luotettavien tietolähteiden määrä panostamaan empiriassa lukumäärän sijaan 

syvälliseen keskusteluun. Asiantuntijahaastattelut ovat olleet keskeinen tutkimusmenetelmä 

suomalaisissa laadullisissa siirtohinnoittelututkimuksissa. Menetelmän sopivuuden vuoksi 
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tämäkin tutkielma toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksena, jolle oli valittu 

suhteellisen avoin rakenne käyttämällä menetelmänä teemahaastattelua. 

Teemahaastattelu on yksi puolistrukturoiduista haastattelutyypeistä, ja se etenee etukäteen 

valittujen teemojen ja niihin liittyvien täsmentävien kysymysten varassa (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 75; Hirsjärvi & Hurme 2015, 47). Teemahaastattelun kysymyksiin jätetään tilaa 

asiantuntijoiden esille tuomia omasta mielestään tärkeitä näkökulmia ja ongelmia varten, 

jotta varmistetaan laadukas ja todellisille liike-elämän ongelmille relevantti aineisto, sillä 

kaikkia valittuun tutkimuskohteeseen liittyviä oleellisia asioita ei ole välttämättä mahdollista 

määritellä ennen aineiston keräämistä. Teemahaastattelun tekeminen edellyttää kuitenkin 

tutkittavan aiheen hallintaa haastattelutilanteessa, jotta voidaan kysyä selventäviä ja 

syventäviä tietoja (Hirsjärvi & Hurme 2015, 35). Teemojen mukaan eteneminen tuo 

haastateltavien henkilöiden oman äänen kuuluviin ja vapauttaa haastattelun pääosin tutkijan 

omasta näkökulmasta (Hirsjärvi & Hurme 2015, 48). 

Etukäteen valitut teemat perustuvat tutkielman viitekehykseen ja aikaisempaan tietoon, 

mutta tämän tutkielman teemahaastatteluissa ei ole vaadittu täydellistä haastattelurungossa 

pitäytymistä, vaan se on toiminut eräänlaisena haastattelun muistilistana. Näin 

meneteltäessä haastateltavilta sallitaan intuitiivisen ja kokemusperäisen tiedon esille 

tuominen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75) 

Hirsjärven ja Hurmeen (2015, 35) mukaan tutkijoiden mielipiteet haastattelumenetelmien 

sopivuudesta arkojen ja vaikeiden aiheiden tutkimiseen ovat vaihdelleet. Siirtohinnoittelun 

käytännöistä keskusteltaessa haastateltavat voivat joutua kertomaan liikesalaisuuksien 

piiriin kuuluvista tapauksista, mikä saattaa aiheuttaa vastahakoisuutta ja vaikeuttaa 

viestintää. Haastattelutilanne tekee näistä asioista henkilökohtaisia fyysisen läsnäolon 

kautta, joten tutkijan ja haastateltavan väliä tulisi pyrkiä rakentamaan etäiseksi. Haastattelun 

mukanaan tuomia laatuun vaikuttavia ongelmia pyritään tässä tutkielmassa lieventämään 

takaamalla haastateltaville mahdollisuus täyteen anonymiteettiin, jolloin heitä ei yksilöidä ja 

heihin viitataan termillä ”asiantuntija”. 

Haastattelut toimivat myös eräänlaisena anonyyminä foorumina ammattilaisille, jotka eivät 

ehdi keskustelemaan arvonmääritysasioista avoimemmin ja abstraktimmin varsinaisten 

siirtohinnoittelutapausten ulkopuolella. Nyt haastatteluun osallistuneilla viidellä 

asiantuntijalla oli erittäin matala kynnys pohtia auki asioita, mikä ei välttämättä onnistu 

projektien aikana. Tämä mielipiteiden ja näkemysten jakaminen on tärkeää, koska 



8 
 

siirtohinnoittelu on lopulta aina tekijänsä näköistä analyysiä, ja omaa toimintaa olisi hyvä 

verrata muiden ajatuksiin. 

Haastateltavat tuovat teemahaastattelussa esille asioita aina tärkeäksi kokemastaan syystä, 

jolloin analyysin piiriin tulee laajalti erilaisia näkökulmia. Siirtohinnoittelun tilan muutosta 

Suomessa ymmärtääkseen täytyy kartoittaa kaikkia olennaisia kokonaisuuteen vaikuttavia 

tekijöitä. Teemahaastatteluissa kerättävälle aineistolle annetaan merkittävä painoarvo sen 

perusteella tehtävän induktiivisen päättelyn muodossa. Tutkimuskysymyksiin vastaamiseen 

sopivin lähestymistapa aineiston analyysiin on siirtohinnoitteluilmiötä ymmärtämään pyrkivä 

analysointitapa, jossa laadullisin sisällönanalyysin keinoin tehdään päätelmiä aineiston 

pohjalta synteesivaiheessa. Sisällönanalyysi suoritetaan aineistolähtöisesti, jotta analyysin 

tulokset muodostaisivat mahdollisimman luotettavan kuvan tutkimuskohteesta. 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tiivistetään kerätty aineisto (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

103). Prosessissa etsitään aineistosta tutkimuskysymykseen vastaavia ilmaisuja, 

pelkistetään, ryhmitellään ja abstrahoidaan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108). Aineistosta 

erotellaan näin samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93). On 

huomioitava, ettei myöskään koko työn pohjaksi ei valittu nimenomaisesti mitään yksittäistä 

teoria-asetelmaa, jonka läpi kerättyä aineistoa tarkasteltaisiin. Yleisemmän 

toimintaympäristön kuvailun avulla mahdollistetaan laajempi käsitys siitä, mitä 

siirtohinnoittelu pitää sisällään, ja mitkä ovat käytännön työlle merkityksellisimpiä seikkoja. 

Tämä johtaa siihen, että lähtökohtaisesti valittu näkökulma on avarampi ja aineistoon 

muodostuu enemmän keskenään samankaltaisia ja erilaisia ryhmiä. 

Tällaista tutkimusta tarvitaan tuomaan esille käytännössä ilmenevää aiheen problematiikkaa 

ja parhaita saatavilla olevia käytäntöjä kansainvälisen verotuksen parissa toimiville 

monikansallisille yrityksille, lainsäädännöstä vastaaville tahoille palautteena sekä 

verohallinnoille dialogina veronkantajien kanssa. Toisinaan verottajan koetaan etääntyneen 

verotettavista, eikä avointa keskustelua ongelmakohdista ole riittävästi. Tämä tutkielma voi 

siten olla osa ratkaisua. 
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1.4 Tutkielman rakenne 

Tämä tutkielma jakautuu kolmeen teoriapohjaiseen kirjallisuutta käsittelevään lukuun, joissa 

perehdytään tutkimuskysymyksen kannalta keskeisiin osa-alueisiin viitekehyksestä. 

Lähestyminen tapahtuu laajemmista kokonaisuuksista rajauksille keskeisimpiin seikkoihin. 

Aluksi luvussa kaksi tarkastellaan siirtohinnoittelua osana kansainvälistä verotusta ja sitä 

koskevaa lainsäädäntöä yleisesti, jolloin selviää lainsäätäjien ja muiden toimijoiden roolit ja 

keskinäinen vuorovaikutus. Luvun kolme tarkoitus on perehtyä tutkimaan nykyajan 

yritysmaailmassa yhä keskeisemmäksi tekijäksi noussutta aineetonta omaisuutta. 

Aineettoman omaisuuden tunnistamista käydään läpi, ja katsauksessa pyritään luomaan 

jaottelua erilaisten erien välille. Myös näiden erien keskeisiä ominaisuuksia ja aineettoman 

omistamista tarkastellaan. Aineettoman tunnistaminen on ensimmäinen 

arvonmääritysprosessin (katso tarkemmin luku 4.3) vaihe, ja siksi tärkeä osa tutkielmaa. 

Neljännessä luvussa yhdistetään siirtohinnoittelusäädännön ja aineettoman omaisuuden 

kokonaisuudet arvonmäärityksen kautta. Tässä pääluvussa tarkastellaan aineettoman 

omaisuuden arvonmäärityksen erityispiirteitä ja sovelletun arvonmääritysnäkökulman 

valintaa, siihen vaikuttavia tekijöitä ja eri menetelmien ominaisuuksia. Huomioon otetaan 

sekä monikansallisten yritysten että kansallisten verohallintojen näkökulmat, sekä 

akateemisesta ja asiantuntijakirjallisuudesta nouseva keskustelu ja sen diskurssi. 

Luvussa viisi esitetään haastatteluaineiston keräämisen prosessi valintoineen ja kuvaillaan 

koottu tutkimusaineisto. Tämän jälkeen tarkastellaan ja kuvaillaan kerättyä aineistoa ja 

esitetään sisällönanalyysin tulokset. Luvun viisi lopuksi kerrataan yhteenveto tuloksista. 

Viimeisessä kuudennessa luvussa tehdään johtopäätökset ja vastataan 

tutkimuskysymyksiin. Kuudennessa luvussa tehdään myös tutkimustyön arviointia ja 

pohditaan jatkotutkimusaiheita. Tutkielman ja kuudennen luvun päätteeksi kootaan 

yhteenveto.  
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 SIIRTOHINNOITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA LAINSÄÄDÄNTÖ 

Tässä luvussa perehdytään siirtohinnoittelun taustoihin ja perusteisiin, jotta tutkittavaa 

ilmiötä kyetään paremmin ymmärtämään valitussa kansainvälisen verotuksen kontekstissa. 

Siirtohinnoittelun kantavat periaatteet ja keskeinen sääntely esitellään, jotta tätä tietoa 

voidaan hyödyntää tutkielman myöhemmissä vaiheissa. 

 

2.1 Kansainvälinen verojärjestelmä 

Viime vuosina merkittävästi nopeutunut kansantalouksien globaali integroituminen on 

asettanut suuria rasitteita kansainvälisen verotuksen säännöille, jotka suunniteltiin vuosisata 

sitten täysin eri olosuhteissa (OECD 2015, 3). Kansallisesta verosääntelystä on tullut 

nopeasti osa kansainvälistä liiketoimintaa, kun yritysten liiketoimet ja konsernirakenteet 

eivät enää rajoitu yksittäisten valtioiden rajoihin. Nykypäivänä talouden rakenteet ovat 

ylikansallisia, vaikka verojärjestelmät ovat kansallisia (Knuutinen 2014, 244). 

Verojärjestelmät eivät ole pysyneet maailman kehityksen tahdissa (Hayes 2015, 57). 

Ensimmäisten monikansallisten yhtiöiden perustamisesta lähtien niiden verotettavat tulot on 

jouduttu jakamaan eri maiden kesken kansainvälisten verojärjestelmien avulla. Nämä 

kansainvälisen verotuksen kysymykset ovat poliittisella agendalla korkeammalla kuin 

koskaan aiemmin (OECD 2015, 3). Siirtohinnoittelu onkin lukuisten muiden seikkojen 

rinnalla yksi lopullisen verotettavan tulon määräytymisen kulmakivistä ja kansainvälisen 

verotuksen yrityksille taloudellisesti merkittävin osa (Jaakkola et al. 2012; Finér 2013, 488). 

Monikansalliset yhtiöt tekevät jatkuvasti valintoja, jotka vaikuttavat siihen, mihin maahan ne 

verojaan maksavat. Verotukseen vaikuttavat valinnat voivat olla epäsuoria, tai niiden 

motiivina voi olla tietoinen verosuunnittelu, joka on ilmiönä saanut osakseen merkittävää 

yhteiskunnallista huomiota ja julkista arvostelua, sillä toisinaan täysin laillisten 

toimenpiteiden ja lain tarkoituksen vastaisten toimien välille on hankala tehdä eroa 

(Knuutinen 2014, 176; Kari & Ropponen 2014, 1). Verotus onkin liitetty osaksi keskustelua 

yrityksen yhteiskuntavastuusta, vaikka näkökulma on tuore (Knuutinen 2014, 20). 

Asianmukainen verojen maksaminen linkittyy lopulta osaksi yrityksen yhteiskuntavastuun 

kantamista, jolloin huomio kiinnittyy myös veronmaksun kauaskantoisempiinkin vaikutuksiin 

konsernin kokonaisasemaan, kansantalouksille ja viime kädessä koko maailmantaloudelle. 
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Knuutinen (2014, 175) toteaa nykyisenkin kansainvälisen verojärjestelmän heikkouden 

piilevän näiden globaalin verojärjestelmän itsenäisten osien rajapinnoissa, joista löytyviä 

eroavaisuuksia ja rakenteellisia ongelmia on suhteellisen helppo hyödyntää lain kirjaimen 

kiertämiseksi. OECD on ottanut tavoitteekseen vastata globalisoituneen maailman 

haasteisiin globaalisti toimivilla ratkaisuilla (OECD 2016, 3). Kansainvälisen verotuksen 

säännösten puutteellisuuden ja epätasa-arvon saadessa merkittävää huomiota (Neate & 

Smith 2016) voidaan todeta OECD:n uudistustavoitteiden (OECD 2016) olevan todella 

tarpeellisia. 

Pääosa ongelmaa, johon OECD BEPS-hankkeella vastaa, on arvon luonnin ja taloudellisen 

siirtohinnoilla saatavan taloudellisen hyödyn eriytyminen. Karkinsky ja Riedel (2012, 176) 

tutkivat tilastollisin menetelmin kansainvälisten yritysten uusien patenttien 

sijoittamispäätöksiä, ja tulivat luotettavaan johtopäätökseen, jonka mukaan nämä 

aineettomat omaisuudet sijoitetaan verosuunnittelutarkoituksessa matalan yritysverotuksen 

maihin. Voiko hyvässä verojärjestelmässä verotehokkuus vaikuttaa näin voimakkaasti 

liiketoimintapäätöksiin? 

Vaikka aggressiivinen verosuunnittelu on yleinen näkökulma siirtohinnoitteluun, ei tässä 

tutkielmassa oteta enempää kantaa siirtohinnoittelun verosuunnitteluaspektien 

hyväksyttävyyteen, vaan paneudutaan varsinaiseen siirtohinnan määrittämisprosessiin ja 

siihen vaikuttaviin tekijöihin. 

 

2.2 Siirtohinnoittelun toimintaympäristö 

Konserni muodostaa yhdessä etuyhteysyrityksistä koostuvan taloudellisen kokonaisuuden, 

mutta siirtohinnoittelussa asiaa tarkastellaan erillisyhtiöperiaatteen näkökulmasta. 

Kansainvälinen yritysverotus perustuu pitkälti siihen, että yritysten tulot paikannetaan 

sovituilla periaatteilla johonkin valtioon kuuluvaksi ja verotetaan siellä. Aineettoman 

omaisuuden paikantaminen ilman fyysistä läsnäoloa on erittäin haastavaa, ja se on ollut 

muodollis-kaavamaista tai sopimuksenvaraista. (Knuutinen 2016, 7) Aineetonta omaisuutta 

on suhteellisen helppo liikutella valtiosta toiseen (Knuutinen 2016, 9), joten valtioiden 

mahdollisuudet verottaa aineettomista syntyvää tuottoa ovat usein riippuvaisia siirtojen 

markkinaehtoisesta käsittelystä. Transaktioista tulee konserniyhtiöidenkin välillä maksaa 

erillinen korvaus asianmukaiselle kauppakumppanille, joten siirron ehdot ja etenkin hinta 

ovat keskeisiä valtioiden verotuloihin vaikuttavia tekijöitä. 
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Markkinaehtoperiaate siirtohinnoittelun perustana 

Transaktion kohteena olevan erän arvon tulisi perustua verotuksessa tarkoin määriteltyyn 

yhteen standardiin, jotta aitojen liiketoimien veroseuraamukset pystytään arvioimaan 

luotettavasti etukäteen, eikä verovelvolliselle tule eteen mahdollisuutta valita 

tapauskohtaisesti tilanteen mukaan edullisinta standardia sovellettavaksi (Wittendorf, 2011, 

223). Markkinaehtoperiaate saa mandaattinsa OECD:n ja YK:n malliverosopimuksen 9 

artiklan 1 kohdan perusteella, jossa se on määritetty. Etuyhteystransaktioiden arvioinnissa 

sovelletaan markkinaehtoperiaatteeseen pohjautuvaa markkinaehtoisen hinnan käsitettä. 

Siirtohinnoittelussa konsernin sisäisten transaktioiden hintojen ja ehtojen tulee vastata niitä, 

joita olisi käytetty riippumattomien osapuolten välillä samassa tilanteessa. (OECD 2017, 33-

35) 

Siirtohinnoitteluanalyysissä halutaan toisinaan korostaa kirjanpidollista näkökulmaa jonkin 

valinnan perusteluksi, mikä on yleistä johtuen juuri verotuksen kirjanpitosidonnaisuudesta 

(Koivuneva 2014, 287). Vaikka verotettavan tulon määräytyminen on kirjanpitosidonnaista, 

halutaan verotuksen näkökulmat kuitenkin siirtohinnoittelun arvonmäärityksessä pitää 

selvästi erillään. 

Aineettomien arvon käsitettä voidaan etsiä monen eri arvo-standardin kautta (Reilly 2016, 

32). Siirtohinnoittelua tehtäessä sovelletaan käytännön tilanteissa usein analyyseja, jotka 

ovat vakiintuneita muualla yritystaloudessa, jossa käytettävät arvonmääritysstandardit ja 

lähtökohdat eroavat verotuksen näkökulmasta (Koivuneva, 2014, 285-286). Esimerkiksi 

omaisuuden arvostus tilinpäätöstä varten kansainvälisiä IFRS-tilinpäätösstandardeja 

käyttäen eroaa täysin etuyhteystransaktioita varten tehtävästä arvostuksesta ja 

markkinaehtoisen hinnan määrittelystä (Linnainvirta & Rapo, 2012, 296-297). Eri 

standardien käyttäminen arvonmäärityksen lähtökohtana johtaakin lopulta merkittäviin 

eroihin samojen erien arvostuksessa (Calloway et al. 2013, 10). Tästä johtuen on 

ensiarvoisen tärkeää, että siirtohinnoittelussakin käytetään taustalla johdonmukaisesti 

markkinaehtoperiaatetta ja pyritään löytämään juuri riippumattomien osapuolten välillä 

esiintyvä markkinaehtoinen hinta. 

Sekaannusta aiheutuu kuitenkin helposti, kun siirtohinnoittelussa sovelletaan käyvän 

markkina-arvon käsitteen ympärille rakentuneita liike-elämän arvonmääritysteorioita, ja 

varsinainen markkinaehtoisen hinnan standardi jää huomioimatta (Koivuneva, 2014, 288). 

Wittendorfin (2011, 225-226) mukaan käypä markkina-arvo ja markkinaehtoinen hinta 
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vaikuttavat ensisilmäyksellä samalta, mutta standardit eroavat tarkemmin tarkasteltuna 

merkittävästi toisistaan: käypä markkina-arvo nojaa hypoteettiseen transaktioon 

hypoteettisten osapuolten välillä, kun taas markkinaehtoinen hinta painottaa tosiasiallista 

transaktiota tosiasiallisten osapuolten kesken. Edelleen Wittendorfin mukaan 

markkinaehtoisuus arvioidaan kaksipuoleisella analyysillä, kun taas käypä markkina-arvo 

on puhtaasti yksisuuntainen. Eroja on myös toisiinsa liittyvien transaktioiden ja 

arvonmäärityksen lopputuloksen käsittelyssä (Wittendorfin 2011, 225-226; Finan & Launiau 

2011, 2). 

Erot johtavat siihen, että markkinaehtoinen hinta on määritellylle kohteelle subjektiivinen 

erityisarvo ja käyvän arvon mukainen lopputulema on objektiivinen näkemys markkina-

arvosta (Koivuneva 2014, 288). Markkinaehtoista hintaa määritettäessä kaupan osapuolet 

ja niiden taloudelliseen asemaan vaikuttavat olennaiset seikat ja realistiset vaihtoehdot 

otetaan huomioon (Salo 2016, 397). Markkinaehtoperiaatteen subjektiivisen erityisarvon 

merkitys korostuu etenkin aineettomien kohdalla, jolloin kaupan kohteen taloudellinen arvo 

muodostuu tavallisesti sen hyödyntämisestä pidemmällä aikavälillä, jonka arvo riippuu 

puolestaan hyödyntävän yhtiön resursseista ja kyvykkyyksistä (Wittendorff, 2011, 242). 

Myös Petersonin (2016, 123) mukaan siirtohinnoittelussa huomioidaan arvo tulevaisuuden 

hyödynnettävyyden näkökulmasta juuri kyseisen organisaation toimintoihin integroituna. 

Tämän vuoksi etenkin aineettomien siirtohinnoittelussa käyvän markkina-arvon 

objektiivisuus johtaa arvonmääritykseen sovellettuna merkittäviin eroihin 

markkinaehtoperiaatteen vaatimuksista (Wittendorff, 2011, 242). 

Vaikka markkinaehtoperiaatteella on voimakkaita kriitikoita (katso esimerkiksi Benshalom 

2013, 1; Keuschnigg & Devereux 2013, 438; Behrens, Peralt & Picard 2014, 651; Kari & 

Ropponen 2014, 8), on se silti sovelletuin perusperiaate siirtohinnoittelun pohjana ja 

todennäköisesti toistaiseksi paras realistisesti käytettävissä olevista vaihtoehdoista. Monet 

maat ovat laatineet kansallisia siirtohinnoittelulakeja, joista lähes kaikki perustuvat 

markkinaehtoperiaatteelle (OECD 2011, 2). 

 

2.3 Siirtohinnoittelua koskeva sääntely Suomessa 

Tässä luvussa perehdytään OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin, suomalaiseen lakiin ja niiden 

suhteeseen. Siirtohinnoittelua koskevaa sääntelyä käsitellään, jotta voi arvioida 

ohjeistuksen muutoksen vaikutuksia käytäntöihin. 
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OECD:n rooli siirtohinnoittelua koskevassa sääntelyssä on tänä päivänä hyvin keskeinen, 

sillä OECD:n malliverosopimuksen 9 artikla ja OECD:n siirtohinnoitteluohjeet muodostavat 

perustan monikansallisten yritysten siirtohinnoittelulle ja veroviranomaisten siirtohinnoittelua 

koskevalle valvonnalle (Knuutinen 2016, 8). OECD:n siirtohinnoitteluohjeet ovat 

muodostuneet siirtohinnoittelun kansainvälisiksi standardeiksi myös OECD:n ulkopuolisissa 

maissa (Karjalainen & Raunio 2007, 18) ja ne sääntelevät monimutkaisia ja toisistaan 

poikkeavia kansainvälisen siirtohinnoittelun käytäntöjä ja valvontamekanismeja. OECD on 

aktiivisesti kehittänyt siirtohinnoitteluohjeitaan, ja ohjeistuksesta on tullut keskeisin 

siirtohinnoittelustandardi maailmassa, vaikka alueellisia eroja ohjeiden noudattamisessa 

löytyy yhä paljon (Jaakkola et al. 2012, 46-47; Karjalainen & Raunio 2007, 38). 

Kansalliset säännöt ympäri maailman perustuvat enemmän tai vähemmän OECD:n 

siirtohinnoitteluohjeisiin, jotka julkaistiin raporttina vuonna 1979 ja nykyisessä 

ohjemuodossaan ensimmäistä kertaa vuonna 1995, jonka jälkeen niitä päivitettiin vuonna 

2010 (Helminen 2016, 223; Karjalainen & Raunio 2007, 38; Borkowski 2001, 352). Vuoden 

2010 kokonaisuutena julkaistuihin siirtohinnoitteluohjeisiin tehdyt merkittävimmät lisäykset 

ovat syntyneet OECD:n ja G20-maiden yhteisen, kansainvälisen verotuksen kehittämiseen 

tähtäävän, BEPS-hankkeen loppuraportteina vuonna 2015 (OECD 2016, 7). BEPS-

hankkeen kokonaistavoitteena on varmistaa, että verotettava tulo esitetään siellä, missä 

taloudelliset toiminnot suoritetaan ja arvoa luodaan (OECD 2015, 3; Andrus & Oosterhuis 

2017, 75). Tässä tutkielmassa keskitytään etenkin vuoden 2010 siirtohinnoitteluohjeiden ja 

lähes täysin BEPS-hankkeeseen perustuvien vuoden 2017 siirtohinnoitteluohjeiden välisiin 

tapahtumiin. 
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 OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden kehitysprosessi  

Kuviossa 2 on havainnollistettu OECD:n vuosien varrella laatimia siirtohinnoitteluohjeita ja 

laajempaa BEPS-hanketta, jonka sisällöstä pääasiassa toimenpiteet 8, 9 ja 10 kohdistuvat 

varsinaisten siirtohinnoitteluohjeiden päivitykseen liittyen tutkielman sisältöön. 

Valtiovarainministeriön (2016, 25) keskustelutilaisuudessa järjestetyssä seminaarissa 

Verohallinnon johtava veroasiantuntija Sami Laaksonen avaa BEPS-hankkeen ja 

siirtohinnoitteluohjeiden suhdetta toteamalla, että siirtohinnoitteluun kohdistuvat BEPS-

raportit (OECD 2015, Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-

10) ovat suurimmalta osin vain nykyisten siirtohinnoitteluohjeiden päivityksiä, jotka ovat 

korvanneet voimassa olevan ohjeistuksen heti julkaisunsa jälkeen vuonna 2015. Lisäksi 

Laaksonen kertoo, että siirtohinnoitteluohjeen vuoden 2017 päivityksessä on kyse 

”tulkintalähteenä käytettävien ohjeiden selventämisestä ja vahvistamisesta”. Hänen 

mukaansa ”yrityksillä ja verohallinnoilla on käytössään tarkempaa ohjausta 

markkinaehtoisen hinnoittelun määrittämiseksi”, mikä osoittaa jälleen siirtohintojen 

määrittämisen teknisen osaamisen sijaitsevan liike-elämän keskeisillä toimijoilla. 

Siitä huolimatta, että aineettoman omaisuuden määrät ja keskeisyys yritysten 

liiketoiminnalle on nousussa, ovat Karjalainen ja Raunio (2007, 161) kokeneet aineettomien 

arvostamisen ja siirtohinnoittelun jo aiemminkin erittäin haasteellisesti uniikin ja arvokkaan 

luonteensa vuoksi. Erityisesti aineettomien siirtohinnoittelu onkin kaivannut uudistusta, jota 
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OECD lähti omalta osaltaan toteuttamaan erityistyöryhmän projektissaan vuonna 2011 ja 

liittäessään tämän aineettomien siirtohinnoittelun kehittämisen BEPS-hankkeen alussa sen 

keskeiseksi tavoitteeksi (Pankakoski 2016, 187). Suomen Verohallinnossa työskentelevä, 

aineettoman omaisuuden arvonmääritykseen erikoistunut Katriina Pankakoski toteaa 

vuoden 2016 alkupuolella, että BEPS-raporttien sisältämien muutosten implementoinnin 

näkymistä verotus- ja oikeuskäytännössä olisi käytännön osalta vielä odotettava 

(Pankakoski 2016, 198). Nyt voidaankin näitä taustoja vasten todeta aineettoman 

omaisuuden siirtohinnoittelun ja BEPS-ohjepäivitysten vaikutusten olevan tällä hetkellä 

erittäin mielenkiintoinen ja relevantti tutkimusaihe, jolla on paljon käytännön hyötyarvoa. 

BEPS-raportit muuttivat välittömästi kansainvälisen konsernin siirtohinnoittelun ja 

markkinaehtoperiaatteen tulkinnan kenttää, ja muutokset verotuskäytännössä jatkuvat yhä 

(Pankakoski 2016, 187-188; Hintsanen 2016). Isomaa-Myllymäen (2016, 5) mukaan BEPS-

hanke on osoitus siirtohinnoittelukysymysten noususta nykyiseen korkeaan asemaansa 

poliittisella agendalla, minkä Verohallinto (2013, 2) vahvistaa tapahtuneen myös Suomessa. 

Suomessa on huomioitu muuttuneet verotusohjeet kansallisessa siirtohinnoittelua 

koskevassa Laissa verotusmenettelystä (1995/1558), eli verotusmenettelylaissa, jonka 

viimeisintä päivitystä käsitellään hallituksen esityksessä 142/2016 vp4. Nämä uudet ja 

mahdollisesti jatkuvasti päivittyvät lisävaatimukset koetaan yrityksissä usein osana 

veroriskiä (EY 2016a, 18). Vaikka siirtohinnoittelusta on tullut yksi verotuksen kuumimmista 

aiheista mediassa ja julkisessa keskustelussa Suomessa, liittyy OECD:n BEPS-hankkeen 

vaikutuksiin huomattavaa epävarmuutta (Angvik et al. 2016, 71). 

Suomen Verohallintokin on ryhtynyt toimiin kansainvälisten yritysten verotukseen 

erikoistuneessa Konserniverokeskuksessa, jossa käynnistettiin 2010 vuoden alusta 

siirtohinnoitteluprojekti, joka paransi Suomen verottajan siirtohinnoitteluosaamista ja lisäsi 

valtiolle verotuloja siirtohinnoittelun oikaisuista (Waal 2012, 89). Myös BEPS-raportit otettiin 

jo kehitysvaiheessa nopeasti mukaan osaksi verotuskäytäntöä (Verohallinto 2016; Angvik 

et al. 2016, 71). Suomen käytännössä on katsottu, että mikäli täsmennyksissä ei ole 

kysymys olennaisista muutoksista aikaisempaan tekstiin, voidaan tulkinta-aineisto ottaa 

huomioon myös täsmennystä aikaisempien tapausten käsittelyssä. BEPS-hankkeessa on 

kysymys suurilta osin tulkintasuositusten täsmennyksistä, jotka on mahdollista ottaa 

                                                 
4 HE 142/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä 
hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston 
direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin 
soveltamisesta annetun lain muuttamisesta. 
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huomioon myös BEPS-raporttien julkistamista edeltävien liiketapahtumien 

markkinaehtoisuutta arvioitaessa, mikäli täsmennykset eivät ole ristiriidassa aikaisemmin 

verotus- ja oikeuskäytännössä vakiintuneiden tulkintojen kanssa. (Verohallinto 2016) 

Knuutinen (2016, 20) lausuu, ettei BEPS-hankkeen implementoinnista ole vielä varmuutta 

kaikkien hankkeessa mukana olleiden valtioiden osalta. Edelleen Knuutisen mukaan on 

esitetty huolia siitä, että valtiot saattavat pyrkiä poimimaan BEPS:stä vain itselle edullisia 

osioita käyttöön. Tätä voidaan pitää huolestuttavana skenaariona, sillä se olisi omiaan 

lisäämään siirtohinnoittelun käytäntöjen eroja maiden välillä hankaloittaen monikansallisten 

yritysten normaalia toimintaa ja rakenneuudistuksia. 

Siirtohinnoittelussa säädetään Suomessa Verotusmenettelylain 31 §:ssä, joka on otsikoitu 

sanamuotoon ”siirtohinnoitteluoikaisu”. Lainkohdan ensimmäisessä kappaleessa kuvaillaan 

käytännössä yleisesti hyväksytty markkinaehtoperiaate määrittelemättä kuitenkaan itse 

termiä seuraavin sanoin: ”mitä toisistaan riippumattomien osapuolten välillä olisi sovittu”. 

Suomen omat kansalliset siirtohinnoitteludokumentaatiosäännökset perustuvat suoraan 

OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin ja EU:n siirtohintadokumentointia koskeviin 

käytännesääntöihin (Helminen 2016, 223). Salon (2016, 400) mukaan myös korkein hallinto-

oikeus on katsonut, että vaikka siirtohinnoitteluohjeet eivät suoraan sido OECD:n 

jäsenvaltioita, on niitä pidettävä tärkeinä tapausten tulkinnassa (KHO:2013:36, 

KHO:2014:33). Knuutinen (2016, 8) vahvistaa, että Suomessa verovelvolliset ja Verohallinto 

ovat nojautuneet siirtohinnoittelussa OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin. 

Sääntelyjen tosiasiallinen substanssisisällön arvojärjestys ilmenee kuitenkin nopeasti 

lakiesitysten perusteluista. Suomen hallitus on esityksellään (HE 142/2016 vp) ryhtynyt 

oma-aloitteisesti toimiin uusien siirtohinnoitteluohjeiden säännösten lisäämiseksi osaksi 

kansallista lainsäädäntöä osana verotusmenettelystä annettua lakia (1558/1995), eli 

verotusmenettelylakia. Hallituksen esityksen 142/2016 pääasiallisina lähteinä ovat tuoreen 

Euroopan neuvoston direktiivin (2016/881/EU), joka muuttaa aikaisempaa direktiiviä 

hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla (2011/16/EU), lisäksi juuri muuttuneet 

OECD:n ohjeistukset. Samassa hallituksen esityksessä selvitetään useiden muidenkin EU-

maiden ryhtyneen jo vastaaviin toimenpiteisiin varsin nopealla aikataululla, mikä kuvastaa 

kansainvälisen verotuksen ohjeistuksen päivityksen ajankohtaisuutta, ja tuo nopeiden 

voimaantuloaikojen johdosta myös uusia haasteita monikansallisten yritysten 

verotoimintoihin. 
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Laskelmissa käytettyjen arvotekijöiden perusteleminen on osoittautunut Suomen 

oikeuskäytännössä (KHO:2014:33) kiinteäksi osaksi siirtohinnoittelun arvonmäärityksen 

onnistumista, sillä dokumentoinnista on syytä käydä ilmi kaikki mahdolliset siirtohintaan 

vaikuttavat tekijät, jotta transaktion markkinaehtoisuus voidaan todentaa vasta kaukana 

tulevaisuudessa veroviranomaisen toimesta (Pankakoski 2016, 188). Liiketapahtumien ja 

verotarkastuksen ajankohtien tyypillistä pitkää ajallista välimatkaa silmällä pitäen 

Verohallinto on ottanut siirtohinnoittelua koskevissa tapauksissa uuden lähestymistavan 

siirtohinnoittelutapausten hallintaan. Verohallinnon uusi ennakollinen keskustelu on 

osoittautunut hyväksi tavaksi käydä tapahtumaa viranomaisen kanssa läpi jo ennen 

veroilmoituksen jättämistä, jolloin verottajalta saa myös luottamuksensuojan tapahtumaa 

kohtaan periaatteella ”jos asiat ovat näin, niin verotetaan noin”. (Koskinen 2017, 6-7) 

Suomen Verohallinto on aktivoitunut tällä vuosikymmenellä siirtohinnoitteluasioissa ja Waal 

(2012, 89) toteaa siirtohinnoittelun merkityksestä tulevaisuudessa Verohallinnon 

näkökulmasta, että ”mikään ei viittaa siihen, että trendi siirtohinnoittelun painoarvon 

kasvussa olisi kääntymässä.” 

Varsinaisen virallisen menettelytavan, eli siirtohinnoittelun ennakkosopimusten (APA) käyttö 

on ollut Suomessa vähäistä, koska menettely on kallis, hidas ja kankea muutoksille 

liiketoimintaympäristössä sekä menettelykäytäntö on uusi Suomessa (Jaakkola et al. 2012, 

336-340). Johdonmukainen, tosiseikkoihin perustuva, huolellinen ja perusteltu 

dokumentointi on paras keino hallita siirtohinnoitteluun liittyvän veroriskin tuomaa 

epävarmuutta (Raunio 2016; Koskinen 2017, 5). 
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 AINEETON OMAISUUS KANSAINVÄLISEN YRITYKSEN SIIRTOHINNOITTELUSSA 

Verotuskäytäntö ja viimeaikaiset siirtohinnoittelun kehityshankkeet ovat osoittaneet 

siirtohinnoittelun olevan erittäin haastava kansainvälisen verotuksen laji. Vaativuusaste 

lisääntyy entisestään, kun siirtohinnoitteluun sisältyy erilaisia aineettoman omaisuuden eriä. 

(Rapo & Turunen 2016, 388) Aineettoman omaisuuden arvonmääritys onkin 

siirtohinnoittelun vaikeimpia kysymyksiä (Pankakoski 2016; 186). Aineettomien erien 

painoarvoa monikansallisille yrityksille kuvastavat hyvin arviot, joiden mukaan aineettomat 

vastaavat keskimääräisen yhdysvaltalaisen yhtiön markkina-arvosta noin 80 prosenttia 

(Hassett & Shapiro 2011, 18; Belz 2012). Myös Knuutinen (2016, 5) toteaa aineettomien 

vastaavan monilla toimialoilla valtaosaa yrityksen arvosta. Lisäksi joillekin aineettomille on 

tyypillistä, ettei niillä ole laisinkaan kirjanpitoarvoa, mikä piilottaa joitakin aineettoman 

omaisuuden eriä julkistamisvelvollisuuksilta (Jaakkola et al. 2012, 51). 

Aineeton omaisuus on nykyaikaiselle liiketoiminnalle keskeisintä omaisuutta, koska se 

muodostaa arvokkaimman osan jo monen kansainvälisen konsernin liiketoiminnan 

varallisuudesta (Linnainvirta & Rapo, 2012, 295; Knuutinen 2016, 5). 

Asiantuntijaorganisaatio Ernst & Young arvioi, että Suomessa verotarkastuksessa olevista 

siirtohinnoittelutransaktioista noin 40% liittyy aineettoman omaisuuden tarkastuksiin (EY 

2014, 76). Edelleen EY:n (2014, 76) mukaan BEPS-hanke saattaa johtaa muutoksiin 

Suomenkin siirtohinnoittelulainsäädännössä. Koska aineetonta omaisuutta koskevan 

ohjeistuksen päivitys on keskeisessä roolissa BEPS-hankkeessa, voidaan todeta 

aineettomien siirtohinnoittelun olevan nyt huomion keskiössä. EY:n kansainvälisen 

siirtohinnoittelujohtajan Peter Griffinin mukaan tulevaisuudessakin tulee varautua erityisesti 

aineettoman omaisuuden siirtohinnoittelua koskeviin konflikteihin (EY 2016b, 2). 

Aineettomien siirtohinnoitteluprosessin kannalta on olennaista määritellä taustalla 

vaikuttavat olennaiset siirtohinnoittelun perustat: 

 Aineettoman määritelmä – mitä hinnoitellaan ja mitä ei (luku 3.1) 

 Erän omistaja – kenelle määritetty hyöty kuuluu (luku 3.2) 

 Siirtohinnoittelu-/arvonmääritysmenetelmä – mikä arvo aineettomalla on (luku 4) 

Näkökulma aineettomien siirtohinnoittelun ja arvonmäärityksen prosessiin vaatii siis 

vaikutusten läpikäymisen perusteisiin asti. Siirtohinnoittelun kentässä päivitetyn 

aineettoman omaisuuden määritelmän tutkiminen vastaa kysymykseen siitä, mitä eriä on 

ylipäätään aiheellista huomioida siirtohinnoittelussa. 
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Omistajuuteen vaikuttavien tekijöiden käsittely on myös olennaista tutkittaessa 

arvonmääritykseen vaikuttavia tekijöitä, sillä on ensisijaisen tärkeää selvittää kenelle 

laskettava hyöty aineettomasta kuuluu milläkin perusteella. Tässä yhteydessä etsitään 

vastauksia niihin perusteisiin, jotka ovat tärkeitä aineettoman arvoa ja elinkaarta ajatellen, 

eli mitä ajureita aineettomilla siirtohinnoittelussa on. 

Erilaiset menetelmät aineettoman markkinaehtoisen hinnan määrittämiseksi ja tässä 

prosessissa huomioitavat seikat ja käytännöt ovat tämän tutkielman näkökulman 

ehdottomassa keskiössä. Menetelmien soveltuvuutta ja ominaisuuksia arvioidaan 

siirtohinnoittelua koskevan ohjeistuksen muutoksen kautta ja samalla etsitään perusteluita 

myös menetelmien käytöstä muihin tarkoitusperiin. Menetelmiä käsiteltäessä tavoitteena on 

selvittää, miten voidaan löytää aineettoman oikea arvo. 

 

3.1 Aineettoman omaisuuden määrittelystä 

Nykyinen aineettoman määritelmä siirtohinnoittelussa on huomattavasti pelkästään 

rekisteröitäviä IP-oikeuksia laajempi. Aineeton omaisuus kattaa siirtohinnoittelussa minkä 

tahansa ei-fyysisen ja ei-rahallinen asian, jonka voi omistaa tai hallita, ja jonka siirtyminen 

huomioitaisiin riippumattomien välillä. (OECD 2017, 249). Kuitenkin kaksinkertaista 

verotusta voi nousta myös siitä, että eri veroviranomaisten välillä esiintyy aineettomien piiriin 

kuulumisesta linjanvetoja, jotka eivät ole yhteneviä. Esimerkinomainen asema 

tulkinnallisista tapauksista on synergiaeduilla ja markkina-alueeseen perustuvilla 

erityisoikeuksilla (market specific characteristics/location benefits), joilla on merkitystä arvon 

muodostumisessa osana vertailuanalyysiä, mutta niitä ei tule käsitellä aineettomana 

omaisuutena (Pankakoski 2016, 188; Peterson 2016, 123; OECD 2017, 257). 

Aineettoman omaisuuden osuus yritysten omaisuuden kokonaisarvosta on globaalisti 

noussut rajusti, ja aineettomista on yleisesti ottaen tullut keskeisintä arvoa tuottavaa 

omaisuutta. BEPS:n myötä on huomioitava helposti tunnistettavien aineettomien lisäksi 

uusia vaikeammin tunnistettavat aineettomat. Liikearvoon sisältyviä eriä on nostettu esiin 

siirtohinnoittelussa merkittävinä aineettoman omaisuuden erinä. Näille liikearvon eri osille 

täytyy tulevaisuudessa pystyä antamaan nimet ja arvot verotuksessa, joten liikearvon 

suhteellinen merkitys tulee vähenemään tai nimen käyttö tulee jopa poistumaan. (Ernst 

Young Global Limited 2016) 
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Vuoden 2010 siirtohinnoitteluohjeessa (OECD 2010, 191-194) aineettoman omaisuuden 

jaottelu perustui vahvasti jaotteluun markkinointiin liittyvistä ja kaupallisista aineettomista 

sekä listaan tyypillisimmistä aineettomista: patentit, tavaramerkit, tuotenimet, muotoilut, 

mallit, kirjallisuus, taide, tietotaito ja liikesalaisuudet. BEPS-hankkeen tehdyn työn myötä 

aineetonta omaisuutta käsittelevä siirtohinnoitteluohjeen luku VI kirjoitettiin perusteista asti 

uudelleen, jolloin määritelmätkin uudistettiin vastaamaan paljon monipuolisempaa 

siirtohinnoittelussa käytettävän aineettoman omaisuuden kirjoa. Tästä huolimatta 

siirtohinnoitteluohjeessa esitetään edelleen luokittelua kaupallisen ja 

markkinointiaineettoman välillä sekä esitellään muita tunnettuja tapoja jaotella aineetonta 

omaisuutta (OECD 2017, 252). 

Aineettoman omaisuuden jaottelu on mielekkäämpää transaktiotyypeittäin: sitä voidaan 

hyödyntää suoraan omassa liiketoiminnassa tai epäsuorasti luovuttamalla se toisen 

osapuolen käyttöön. Aineettomien erien siirtohinnoittelua koskevat tilanteet voivat liittyä joko 

aineettoman omaisuuden luovutuksien yhteydessä määritettäviin arvoihin tai aineettoman 

käytöstä ajan maksettaviin korvauksiin. Aineetonta omaisuutta siirrettäessä ne voidaan 

myydä kokonaan, eli kaikkine oikeuksineen, tai niihin liittyviä oikeuksia voidaan siirtää 

rajoitetusti, esimerkiksi lisensointijärjestelyllä. Lisenssi-, rojalti ja muut käyttökorvausmaksut 

voivat olla kiinteitä, tai ne voidaan sitoa muihin tekijöihin, esimerkiksi myynti- tai 

voittotasoihin. (Knuutinen 2016, 7-8; CGMA 2012, 2) Pankakoski (2016, 190) lisää edellisiin 

transaktiotyyppeihin myös kombinaatiot (aineettoman lisensointi tai luovutus palveluiden 

ja/tai aineellisen varallisuuden yhteydessä), yritysjärjestelyjen yhteydessä siirtyvät 

aineettomat ja franchise-järjestelyt. Aineetonta koskevan transaktion tunnistaminen on 

tärkeää, koska siirroissa ja käyttökorvauksissa käytettävät siirtohinnoittelumenetelmät ja 

hinnoiteltavat erät ovat tyypillisesti erilaisia. 

 

3.2 Aineettoman omaisuuden omistaminen ja oikeus korvaukseen 

Aineettoman omaisuuden ominaisuuksiin kuuluu se, että sen omistusoikeus tai käyttöoikeus 

voi olla usealla taholla samanaikaisesti (Knuutinen 2014, 270). Tämä korostaa 

omistusoikeuden määrittelemisen tärkeyttä ja haastavuutta aineettoman omaisuuden 

siirtohinnoittelussa. OECD:n (2015, 73) mukaan aineettomien hyödyntämisestä syntyvään 

etuun oikeutettujen tahojen määrittely on ratkaisevan tärkeää.  

Siirtohinnoittelutarkoituksessa aineettoman omistajana pidetään tässä tutkielmassa sitä 
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tahoa, jolle aineettomasta syntyvä voitto tai tappio allokoidaan. Omistajuuden määrittelytapa 

onkin kokenut merkittävän päivityksen BEPS-hankkeen johdosta. BEPS-hankkeen 

seurauksena osapuolten todelliset toiminnot, riskit ja varallisuus ovat ne tekijät, joiden 

suhteessa voitto tai arvonmäärityksellä laskettu siirtohinta jaetaan osallistuneille osapuolille, 

eikä pelkällä teknisellä oikeudellisella omistamisella ole oikeutettu enää kuin riskittömään 

osuuteen tuotosta (OECD 2015, 64-65). 

OECD on esitellyt aineettomien siirtohinnoittelussa määriteltävälle omistamiselle keskeiset 

arvoa luovat toiminnot, niin kutsutut DEMPE-toiminnot BEPS-raporteilla 8-10 (OECD 2015 

64). DEMPE-toiminnot liittyvät kiinteästi taloudellisesti merkittäviin riskeihin, joka osapuolen 

tulee myös kantaa toimintoon liittyen (OECD 2015, 68). DEMPE-toimintoja ovat (OECD 

2015, 73; Pankakoski 2016, 189): 

 Development (kehittäminen) 

 Enhancement (parantaminen) 

 Maintenance (ylläpitäminen) 

 Protection (suojaaminen) 

 Exploitation (hyödyntäminen) 

Päivitetyn OECD:n ohjeistuksen mukaan aineettomasta omaisuudesta saatua tuottoa tulee 

huolelliseen toimintoanalyysiin perustuen jakaa DEMPE-toimintojen suorittamisen, 

rahoituksen ja muun varallisuuden tarjonnan sekä monenlaisten riskien kantamisen 

suhteessa (OECD 2017, 263-264). 

Karjalainen ja Raunio (2007, 163-164) esittelivät jo ennen vuoden 2010 

siirtohinnoitteluohjetta ja sitä seurannutta BEPS-hanketta kolme vakiintunutta tapaa 

muodostaa omistussuhdetta aineettomaan erään: juridinen, hyödyntämiseen perustuva ja 

taloudellinen. Juridisella omistajuudella tarkoitetaan esimerkiksi rekisteröinnillä luotua lakiin 

perustuva omistusoikeutta, ja hyödyntämiseen perustuva omistajuus on sillä taholla, jolla on 

oikeus aineettomasta syntyvään tuottoon. Taloudellisella omistajuudella Karjalainen ja 

Raunio ovat esittäneet keskeisenä jo ennen vuoden 2010 siirtohinnoitteluohjeita saman 

aktiivisiin toimintoihin perustuvan omistajuuden perusperiaatteen, joka on nykyisen 

ohjeistuksen kulmakivi. Sen mukaan omistajuutta aineettoman voi saada osallistumalla sen 

syntyyn tai ylläpitoon, sekä kantamalla siihen kuuluvia riskejä. Myös hyödyntämiseen 

perustuvan omistajuuden kantava ajatus on yhtenevä nykyisten DEMPE-toimintojen E:n 

(exploitation) kanssa, joten aineettomien omistajuuden piirteet ovat yhä tästä näkökulmasta 
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samankaltaiset. Kuitenkin Karjalainen ja Raunio (2007, 172) toteavat, että lähtökohtaisesti 

omistusoikeus aineettomaan on sillä taholla, joka vastaa kehitystyön kustannuksista. Tämän 

voidaan todeta kääntyneen lyhyessä ajassa päälaelleen, sillä enää maksamisella ei ole 

samanlaista oletusarvoista kaikkeen ylijäämään oikeuttavaa merkitystä siirtohinnoittelun 

omistusoikeuden kannalta. 

Nykytilanteessa siis pelkkä oikeudellinen omistajuus on menettänyt aineettomien kohdalla 

painoarvonsa. Taloudellisesti relevanttien avaintoimintojen tekeminen oikeuttaa näihin 

aktiviteetteihin liittyviin tuottoihin (Peterson 2016, 123). Aineettoman kehityksen 

rahoittaminen, eli varojen tarjoaminen, oikeuttaa BEPS-ohjeistuksen mukaan osapuolen 

vain kyseisen toiminnon riskikorjattuun pääoman tuottoon, muttei enempään. Toisaalta 

pelkkä tekninen oikeudellinen omistajuus (legal ownership) ei oikeuta kuin riskittömään 

tuottotasoon. (OECD 2015a, 65) 

David Forst kirjoittaa kokoelmateoksessa World Transfer Pricing 2017 (Angvik et al. 2016, 

5) BEPS-hankkeen keskeisistä muutoksista OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin. BEPS:n 

myötä yritysten täytyy tunnistaa tosiasialliset liiketoimet, joihin siirtohinnoittelu perustetaan, 

eikä käyttää sopimuksissa esitettyjä toimintoja kuvaamaan taloudellista todellisuutta. 

Sopimussuhteilla ei myöskään voi enää siirtää riskiä osapuolelta toiselle ilman tosiasiallisen 

päätöksentekovallan ja -kyvyn tukea riskin ottavalla osapuolella. Toimintojen 

rahoittaminenkaan ei itsessään tuota oikeutta muuhun kuin riskittömään tuottoprosenttiin, 

joka on arviona varovaisempi kuin OECD:n suosittelema. (Angvik et al. 2016, 5) 

Koskinen (2017, 2) kuvailee BEPS:n vaikutuksia siirtohinnoitteluohjeisiin uudeksi 

lautasmalliksi samasta menusta. Myös Raunio (2016) kertoo BEPS-hankkeen muuttaneen 

riskien käsittelyä siirtohinnoittelun toimintoanalyysissä. Hänen mukaansa OECD on antanut 

tarkempaa ohjeistusta transaktioiden tosiseikkojen selvittämiseen, jota tehtiin kyllä 

aikaisemminkin, mutta uudessa siirtohinnoitteluohjeessa korostetaan todellista 

käyttäytymistä yli sopimusten, kun määritellään analyysin aluksi relevantteja tosiseikkoja. 

Myös Koskinen (2017, 2) painottaa nykyisessä siirtohinnoittelussa kirjallisten ja 

tosiasiallisten sopimusten eroja. 

Isomaa-Myllymäki (2016, 87) kirjoittaa, että uusi siirtohinnoitteluohje korostaa aktiivista 

tekemistä ja päätöksentekoa, joka johtaa siihen, että entistä suurempi osa voitosta tulee 

kerryttää sinne, missä konserni tuloksen tekevät ihmiset toimivat. Myös Koskinen (2017, 2) 

kuvailee analyysin etenemismallin muuttuneen siten, että keskitytään oikeisiin asioihin ja 
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oikeiden kysymysten esittämiseen, jotta painotetaan ja havainnoidaan tosiseikkoja 

paremmin. Nämä kysymykset liittyvät Koskisen (2017, 4) mukaan organisaatioiden 

päätöksenteon harjoittamiseen ja siten keskeisiin johtaviin henkilöstöresursseihin. 

Päivitetyn näkökulman lisäksi muutoksilla on todellisia kassavirtavaikutuksia yhtiön 

liiketoimintaan, sillä uuteen malliin perustuvasta verokustannuksesta voi muodostua 

kulueränä erilainen päätöksiin vaikuttava tekijä kuin ennen. Esimerkiksi hajautetun tutkimus- 

ja kehitystoimintaverkoston suunnittelussa tulee BEPS:n jälkeisessä maailmassa huomioida 

ja dokumentoida osapuolten todelliset toiminnot, joilla on merkitystä aineettoman 

tuottamisessa, kehittämisessä ja suojelemisessa. 

Koska BEPS:n jälkeen kullekin transaktion osapuolelle määriteltävässä arvossa 

huomioidaan toiminnot, riskit ja omaisuus, jotka liittyvät arvonmäärityksen kohteeseen, ovat 

uuden mallin mukaiset optimaaliset rakenteet potentiaalisesti erilaisia kuin vanhaan 

viitekehykseen rakennetut. Esimerkiksi hajautetun tutkimus- ja kehitystoimintaverkoston 

suunnittelussa tulee BEPS:n jälkeisessä maailmassa huomioida ja dokumentoida 

osapuolten todelliset toiminnot, joilla on merkitystä aineettoman tuottamisessa, 

kehittämisessä ja suojelemisessa. Tämä saattaa osoittautua niin taloudellisesti raskaaksi ja 

verotuksen kannalta riskiseksi toimenpiteeksi, ettei entisiä rakenteita kannata enää 

ylläpitää. Verokustannuksesta voi muodostua hyvinkin erilainen päätöksiin vaikuttava tekijä 

kuin ennen. Onkin suositeltavaa, että näkökulman muutoksen vuoksi arvioidaan uudelleen 

konsernin nykyiset aineettomien omistusrakenteet erityisesti tilanteissa, joissa 

kontrollitoiminnot ja liikkeenjohdollinen pätevyys eivät ole täysin lainmukaisella omistajalla. 

(Ernst Young Global Limited 2016) 

Uudet säännökset voivat siten vaikuttaa merkittävästi monikansallisten yritysten 

aineettomien erien hallintaan ja kehitykseen käyttämiin tosiasiallisiin rakenteisiin, koska se 

pakottaa yritykset pitämään toimintojen ja riskien kontrollit lähellä allokoitua tulosta. 

Käytännön muutokset rakenteissa ovat vielä vaikeita ennustaa, mutta ne perustuisivat vain 

uuden ohjeistuksen riskianalyysin ja DEMPE-toimintojen aikaan saamiin muutoksiin siinä, 

mikä osapuoli on oikeutettu aineettomasta aiheutuvaan tuottoon. BEPS-ohjeistusta myös 

kritisoidaan epäselväksi käytännön tilanteissa, joissa riskit ja DEMPE-toiminnot ovat 

tosiasiallisesti jakautuneet usealle taholle, jolloin jää epäselväksi jakoperusteet, joita 

tuottoon on ohjeistuksen mukaan sovellettava. (Andrus & Oosterhuis 2017, 81) 
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Andrus ja Oosterhuis (2017, 81) argumentoivat myös, että uusi BEPS-ohjeistus saattaa 

joissakin olosuhteissa johtaa markkinaehtoperiaatteen vastaisiin transaktioiden 

käsittelyihin. Heidän mukaansa riippumattomien välillä voi esiintyä liiketoimia, joissa 

passiivinenkin rahoittaja hyötyy aineettoman potentiaalisista tuotoista ottamatta itse suoraan 

osaa DEMPE-toimintoihin tai altistuu aineettoman kehittämisen epäonnistumisen riskeille, 

jota se ei varsinaisesti itse kontrolloi. Yleisesti ottaen Andrus ja Oosterhuis (2017, 81-82) 

pitävät siirtohinnoittelusääntöjen BEPS-hankkeen jälkeistä tilaa epätyydyttävänä johtuen 

sääntöjen sovellusten epävarmuudesta ja monimutkaisuudesta, joiden johdosta sääntöjä on 

vaikea hallinnoida, seurata ja ne aiheuttavat tulevaisuudessa lisääntyneitä ristiriitoja.  
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 ARVONMÄÄRITYS AINEETTOMAN OMAISUUDEN SIIRTOHINNOITTELUSSA 

Arvonmääritysmenetelmillä arvioidaan konsernin sisäisten liiketapahtumien 

markkinaehtoisuutta muun muassa verotarkastusten yhteydessä. Siirtohinnoittelustaan 

dokumentointivelvolliset yritykset laativat erillisen siirtohinnoitteludokumentaation, jonka 

tarkoituksena on osoittaa, että liiketapahtumat ovat olleet markkinaehtoisia. Yrityksillä ei ole 

velvollisuutta käyttää itse siirtohintojen asettamisessa mitään ennalta määriteltyjä 

menetelmiä. Yritysten on kuitenkin hyvä huomioida, että esimerkiksi verohallinnot tulevat 

siirtohinnoittelutarkastuksissa arvioimaan liiketapahtumia muun muassa tässä luvussa 

esiteltyjen menetelmien luoman pohjan läpi, joten näiden menetelmien huomioiminen 

ennalta omassa prosessissakin on suositeltavaa. (Jaakkola et al. 2012, 73-74) 

Tässä tutkielmassa yhdistyvät keskeiset elementit ovat siirtohinnoitteluohjeiden aineetonta 

omaisuutta käsittelevien osien BEPS-päivitykset (OECD 2015) ja aineettomien käytännön 

arvonmääritysmenetelmät, joiden tutkimuksesta on ollut Borkowskin (2001, 357) mukaan 

puutetta. Ainutlaatuisten aineettomien arvonmääritys eroaa merkittävästi muusta 

arvonmäärityksestä, ja se sisältää haastavia erityiskysymyksiä. Erityisesti aineettomille 

tyypillistä on se, ettei ”oikeaa” tai markkinaehtoista siirtohintaa edes välttämättä ole 

olemassa. Silti aineettoman omaisuuden arvonmääritys siirtohinnoittelussa on 

monikansalliselle yritykselle kriittinen prosessi, joka täytyy toteuttaa tavalla tai toisella 

lukuisia eri vaatimuksia noudattaen. (Brauner 2008, 2-8) 

Keskeisin erimielisyyksiä aiheuttava ongelma aineettoman omaisuuden siirtohinnoittelussa 

on sopivan siirtohinnoittelumenetelmän, ja sitä kautta sopivan sovellettavan siirtohinnan 

määrittäminen (Brauner 2008, 2-4). Arvonmäärityskeskustelussa on kuitenkin tärkeä tehdä 

ero erilaisten aineettomien välille, sillä siirtohinnoitteluprosessi on erilainen ”tavallisille 

rutiininomaisille aineettomille” ja ”uniikeille ja arvokkaille aineettomille” (Pankakoski 2016, 

189). Vähemmän ainutlaatuista aineetonta omaisuutta hinnoiteltaessa on täysin mahdollista 

löytää markkinainformaatiota hyväksi käyttäen sopiva siirtohinta, mutta uniikimmat 

aineettomat erät vaativat arvonmääritykseltä kokonaisuudessaan enemmän, sillä 

samankaltaisten transaktioiden vertailuryhmää ei ole (Pankakoski 2016, 189; Borkowski 

2001, 352). OECD (2010, 59-60) on antanut siirtohinnoitteluohjeissaan 

arvonmääritysmenetelmän valinnasta yleisen ”most appropriate method”-linjauksen, jonka 

mukaan sopivin menetelmä tulee valita tapauksen tosiseikat ja olosuhteet huomioiden sen 

tarjoamien lopputulosten perusteella (Ks. myös Pankakoski 2015, 285-286). Tämä 
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menetelmän valintaa koskeva periaate korostuu uniikkien ja arvokkaiden aineettomien 

arvonmäärityksessä. 

Arvonmääritysmetodologiassa menetelmät jaetaan yleisesti kolmeen eri lähestymistapaan, 

joista eri tahot ovat pitkälti yhtä mieltä, vaikka luokkiin sisällytetäänkin kirjavasti erilaisia 

menetelmiä (katso Calloway et al. 2013, 12-16; Lagrost et al. 2010, 488; Rapo 2016, 18; 

CGMA 2012, 6; Reilly 2016, 36; Verohallinto 2013, 47): 

1. Markkina (Market) 

2. Kustannus (Cost) 

3. Tuotto (Income) 

Todellisiin kustannuksiin perustuvat menetelmät pohjautuvat historiatiedolle, joten ne 

katsovat menneeseen. Tuottoon perustuvat menetelmät pyrkivät katsomaan tulevaisuuteen 

ja määrittämään arvon ennusteiden avulla. Markkinapohjaiset menetelmät puolestaan 

käyttävät vastaavien liiketapahtumien vertailutietoja mittapuuna sopivalle hinnalle, joten ne 

voidaan tulkita nykyhetkeen pohjautuviksi. (Lagrost et al. 2010, 491) 

Laskentatoimen asiantuntijoiden järjestö, Chartered Global Management Accountant 

(CGMA), on antanut ohjeistusraportissaan taulukon 1 mukaisen tiivistelmän, jossa otetaan 

kantaa jäljempänä luvussa 4.2 käsiteltävien OECD:n siirtohinnoittelumenetelmien ja luvussa 

4.3 käsiteltävien muiden menetelmien sopivuuteen tyypillisten aineettomien erien 

arvonmäärityksessä muun muassa siirtohinnoittelutarkoituksessa. 

Taulukko 1. Tiivistelmä aineettomien omaisuuserien suositelluista arvonmääritystavoista 

(CGMA 2012, 6). 

Omaisuuserä Ensisijainen Toissijainen Kolmas 

Patentti Tuotto Markkina Kustannus 

Teknologia Tuotto Markkina Kustannus 

Tekijänoikeus Tuotto Markkina Kustannus 

Kerätty työvoima Kustannus Tuotto Markkina 

Kehitetty ohjelmisto Kustannus Markkina Tuotto 

Brändi Tuotto Markkina Kustannus 

Asiakassuhteet Tuotto Kustannus Markkina 
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OECD:n siirtohinnoitteluohjeissa on viitattu, että esitetyn arvonmääritysmenetelmien 

hierarkian sijaan tulisi keskittyä saatavilla olevan datan laatuun, jonka pohjalta sopivin 

arvonmääritysmenetelmä voidaan valita (EY 2014, 19). EU-tasolla tehdyssä tutkimuksessa 

luotettavan datan saatavuutta pidettiin menetelmän valinnassa tärkeimpänä tekijänä 

useimpien viranomaisten toimesta (European Commission 2016, 71). Tästä seuraa, että 

tietyt menetelmät sopivat paremmin joidenkin erien tai liiketoimien hinnoitteluun kuin toiset, 

sillä aineettoman tyyppi vaikuttaa saatavilla olevaan tietoon. Esimerkiksi kustannuksiin 

perustuvat menetelmät ovat usein hyödyllisempiä palveluiden ja tuotannon 

siirtohinnoittelussa, ja jälleenmyyntihintamenetelmä toimii tyypillisesti paremmin myynti- ja 

jakelutoiminnoissa (Holtzman & Nagel 2014, 59). 

Aineetonta omaisuutta voidaan jaotella myös soveltuvan arvonmäärityksen lähestymistavan 

kautta. Pankakoski (2016, 192) esittää aineettomille erille BEPS-raportin (OECD 2015) 

ohjeiden perusteella kolmea pääluokkaa, jotka eroavat toisistaan monimutkaisuudeltaan. 

Pankakosken mukaan näiden ryhmien siirtohinnoittelua tulee lähestyä eri tavoin, niiden 

vaatiman laajuuden ja tapauskohtaisuuden mukaan. Nämä luokat ovat: 

1. yksinkertaiset aineettomat 

2. laajaa lähestymistapaa vaativat transaktiot 

3. hard-to-value-intangibles (HTVI)-tilanteita koskevat transaktiot 

Tällä ryhmittelyllä voidaan Pankakosken (2016, 192) mukaan vastata siirtohintamenetelmän 

valintaan liittyviin ongelmiin ja kysymykseen siitä, miten itse arvonmäärityksen tulisi 

tapahtua kunkin aineetonta omaisuutta sisältävän liiketoimen osalta. Yksinkertaisille 

aineettomille on olemassa vertailukelpoinen kohde markkinoilla, joten tätä informaatiota 

voidaan käyttää markkinaehtoisuuden arvioinnissa osana menetelmiä. Näihin sisältyviä 

”tavallisia ja rutiininomaisia aineettomia” voidaan usein arvottaa 

siirtohinnoittelumenetelmillä. Olennaista on kuitenkin tunnistaa, milloin on kyse ”uniikki ja 

arvokas aineeton”, joka vaatii laajaa näkökulmaa markkinaehtoisuuden arvioimiseksi. 

Tällöin toiminnot täytyy analysoida erityisen tarkasti, ja siirtohinnoittelumenetelmän valinta 

on korostunut. Kaikki aineeton omaisuus ei kuitenkaan ole niin ainutlaatuista, etteikö sitä 

olisi muillakin. (Pankakoski 2016, 189-192) 

Siirtohinnoitteluohjeissa kokonaan uudet hard-to-value-intangibles (HTVI, vaikeasti 

arvostettavat aineettomat) -tilanteet ovat niitä transaktioita varten, jolloin eri tekijöiden 

johdosta on vaikeaa määrittää aineettoman arvo tarkasti transaktion toteutumishetkellä. 
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Erityinen epävarmuus voi johtua luotettavan vertailudatan puuttumisesta sekä hyvin 

epävarmoista oletuksista koskien kassavirta- tai tuloennusteita, kuten tilanne on tyypillisesti 

hyvin varhaisessa kehitysvaiheessa olevilla tuotteilla. (Pankakoski 2016, 194) 

Veroviranomaiset arvioivat näissä tapauksissa jälkikäteen (ex-post) transaktion 

toteutumishetkellä (ex-ante) määritetyn siirtohinnan markkinaehtoisuutta (Pankakoski 2016, 

192). 

HTVI-tilanteisiin liittyy erityisesti vaara, että konsernissa käytetään hyväksi tietoihin liittyvää 

asymmetriaa, ja juuri nyt konserneissa tuleekin varautua epävarmojen tuottojen varalta 

siihen, että verottaja haastaa yhä laajemmin käsitykset siitä, missä määrin todelliset 

tapahtumat ja kehitys on ollut ennustettavissa tai kohtuullisesti ennustettavissa 

siirtohinnoittelupäätöksiä tehtäessä, koska HTVI-ohjeistus jopa sallii mahdollisuuden 

vääristää voittoallokaation lopputulosta (Pankakoski 2016, 194-196). 

Tietojen asymmetrian ongelmat voivat olla erityisen korostuneita niiden aineettomien osalta, 

joiden arvo transaktiohetkellä on ollut hyvin epävarma, eivätkä veroviranomaiset pysty 

arvioimaan sen informaation luotettavuutta, jota veronmaksaja on käyttänyt hinnoittelun 

perusteena transaktiohetkellä. Uusi HTVI-lähestymistapa näihin aineettomiin käyttää 

tosiasiallisia toteutuneita tuottoja evidenssinä aineettoman arvosta siirtohetkellä. Tätä 

menettelyä ei pidä sekoittaa jälkiviisauteen, sillä se antaa veronmaksajille kattavasti 

mahdollisuuksia havainnollistaa, että heidän käyttämänsä hinnoittelu perustuu 

perusteelliselle siirtohinnoitteluanalyysille, joka johtaa markkinaehtoiseen tulokseen, eivätkä 

poikkeamat ennusteista johdu tarkoituksella virheellisestä hinnoittelusta. Tällaisen 

dokumentaation läpinäkyvyys suojaa samalla veroviranomaisia tiedon asymmetrian 

haittavaikutuksilta. (Hickman, Brown & Lucas 2015, 3) 

Aineettoman omaisuuden siirtohinnat muodostuvat aina arvonmäärityshetken 

maailmantaloudellisen tilanteen ja hinnoiteltavan erän sen hetkisen liiketaloudellisen 

relevanssin kautta. Tulevaisuuteen kohdistuvat ennusteet tehdään parhaan saatavilla 

olevan tiedon pohjalta, mutta arvonmäärityksessäkään ei voida varautua kaikkeen mitä 

tulevaisuudessa voi tapahtua. Todelliset analyysiin vaikuttaneet tapahtumat tulisi huomioida 

jälkikäteen tapahtuvassa arvonmääritysdokumentaation tarkastuksessa vain silloin, kun 

tapahtumat ovat olleet kohtuullisesti ennustettavissa arvonmäärityshetkellä. (Reilly 2016, 

33) Tällöin kysymys siitä, mikä oli tiedossa tai olisi pitänyt olla tiedossa 

arvonmäärityshetkellä nousee erittäin olennaiseksi etenkin uuden HTVI-siirtohinnoittelun 

kohdalla.  



30 
 

Monikansallisen yhtiön siirtohinnoittelussa yksi tehokkaimmista verosuunnittelun välineistä 

ovat aineettoman omaisuuden erät. Tämä johtuu siitä, että itse omaisuuserät sekä 

transaktioiden luonteet ja erityispiirteet ovat useimmiten uniikkeja erityistapauksia. Ilman 

vertailukelpoisia liiketapahtumia verohallintojen on vaikea arvioida asetettujen siirtohintojen 

markkinaehtoisuutta. (Knuutinen 2014, 270) Lisäksi aineettoman omaisuuden helppo 

liikuteltavuus tekee siitä houkuttelevan verotustarkoituksessa siirtohinnoiteltavan kohteen 

(Knuutinen 2016, 9). 

Aineettoman omaisuuden vaikeasti määriteltävä siirtohinta lisää mahdollisuuksia käyttää 

verosuunnittelussa hyväksi tiedon asymmetriaa verottajan ja veronkantajan välillä, sillä 

epävarmuuden vallitessa on mahdollisuus käyttää veronkantajalle edullisempia siirtohintoja. 

Tämän lisäksi tutkimus- ja kehitystoimintapohjaisten aineettomien keskeisyys veronkantajan 

liiketoiminnassa mahdollistaa kappalemäärällisesti enemmän konsernin sisäisiä liiketoimia, 

mikä lisää verosuunnittelun mahdollisuuksia. (Grubert 2003, 225-226) Nämä 

mahdollisuudet näkyvät myös aineettoman omaisuuden arvonmäärityksen prosessissa 

huomattavina epävarmuustekijöinä, joita on hankala hallita. Beer ja Loeprick (2015, 426) 

toteavatkin, että aineettomien asianmukainen siirtohinnoittelu on kansalliselle 

verovalvonnalle keskeisempi haaste kuin monimutkaiset kansainvälisen konsernin 

rakenteet ja tuotantoketjut. Tämä on perusteltavissa sillä, säädetyt siirtohinnoittelun 

dokumentaatiovaatimukset eivät ole vähentäneet aineettomien avulla tehtyä tuloksen 

siirtelyä (Beer & Loeprick 2015, 445). Verohallinnoilla on siis yhä vaikeuksia päästä käsiksi 

aineettomiin liittyvien siirtohinnoittelutilanteiden tosiasioihin, mikä tarjoaa edelleen 

verosuunnittelumahdollisuuksia arvonmääritysprosessin yhteydessä. 

 

4.1 Markkinaehtoperiaate ja toimintoanalyysi lähtökohtana siirtohinnoittelussa 

Markkinaehtoiset hinnat ovat siirtohinnoittelun perusta. Markkinaehtoperiaatteen mukaan 

etuyhteysliiketoimissa tulee noudattaa samoja ehtoja kuin riippumattomien osapuolten 

välillä olisi noudatettu (OECD 2010, 23). Siirtohinnoittelupraktiikka perustuu tarkkaan 

tosiasioiden ja olosuhteiden sekä transaktion osapuolien toimintojen ja riskiprofiilin 

analyysiin (European Commission 2016, 162). Tässä yksityiskohtaisessa 

toimintoanalyysissä määräytyvät eri toimintojen, varojen ja riskien relevanssi kyseessä 

olevalle transaktiolle (OECD 2015, 22). 
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Markkinaehtoinen siirtohinta ei ole yksittäinen tarkka ”oikea” luku, vaan eräänlainen 

sallittujen arvojen vaihteluväli (Holtzman & Nagel 2014, 59; Brauner 2008, 2-8; Jaakkola et 

al. 2012, 136). Siirtohinnat sisältävätkin huomattavasti liikkumavaraa (Finér 2013, 499). 

Eriävät markkinaehtoiset arvot, jotka muodostavat markkinahintahaarukan, voivat johtua 

verrokkien luonnollisen tapauskohtaisen vaihtelun lisäksi joko eri menetelmien 

soveltamisesta samalle vertailutiedolle tai eri vertailutiedon käytöstä saman menetelmän 

kanssa (OECD 2010, 23). Markkinahintahaarukka voi syntyä myös kassavirta-analyysissä 

käytettävien parametrien arvojen epävarmuuden mallintamisesta, joka on eräänlaista 

hinnan herkkyysanalyysiä (Finan & Launiau 2011, 5). Mikäli hintahaarukka on määritelty 

siirtohinnoitteluohjeiden mukaisesti, on sillä liikkuminen kiinni lähinnä valittujen menetelmien 

ja olettamusten johdonmukaisesta perustelusta, varsinkin hintahaarukan kvartiilivälillä 

(Jaakkola et al. 2012, 136-137). Jopa OECD (2010, 124) myöntää, ettei siirtohinnoittelu ole 

tarkkaa tiedettä, vaan ennemminkin käytännön taiteen muoto (Brauner 2008, 8). Niinpä 

siirtohinnoitteluoikaisun riski riippuu osaltaan siirtohinnoitteludokumentaatiosta ilmenevän 

analyysin laadusta, johon tullaan kiinnittämään jatkossa erityistä huomiota etenkin 

aineettomien erien arvonmääritykseen käytettyjen tuottopohjaisten menetelmien kohdalla 

(Peterson 2016, 122). 

Pankakosken (2016, 198) mukaan siirtohinnoitteluohjeita noudattaen laadittu aineettoman 

omaisuuden arvonmääritys ja sen oikea-aikainen dokumentointi ovat omiaan vähentämään 

siirtohinnoitteluriitoja. Mikäli käytetyt siirtohinnat eivät kuitenkaan osu markkinaehtoiselle 

hintahaarukalle, tai liiketoimen muut ehdot eivät vastaa sitä mitä riippumattomien 

osapuolten välillä olisi sovittu, voi Verohallinto oikaista verotettavaa tuloa verotettavan 

vahingoksi Verotusmenettelylain 31 §:n nojalla (Jaakkola et al. 2012, 36-37). Jos oikaisu 

siirtohintoihin tehdään, tulisi se tehdä siihen kohtaan markkinaehtoista hintahaarukkaa, joka 

kuvaa parhaiten juuri kyseisen liiketapahtuman tosiasioita ja olosuhteita. Eri maiden 

verottajilla on omat käytäntönsä siitä, mihin kohtaan hintahaarukkaa oikaisu käytännössä 

tehdään: jotkut maat oikaisevat alkuperäisen hinnan haarukan lähimmälle arvolle, ja jotkut 

oikaisevat hinnan lähelle hintahaarukan keskilukuja, kuten mediaania. Toisaalta mikäli 

tarkasteltavan liiketoimen siirtohinta osuu hintahaarukalle, ei verottajan tulisi tehdä mitään 

oikaisuja siirtohintaan, vaikka käytetty siirtohinta olisi verotettavalle edullisimmasta päästä. 

(OECD 2011, 21) 

Aineettomat oikeudet edistävät tuloksen siirtelyä maiden välillä ensiksikin lisäämällä 

konsernin sisäisiä liiketoimia, jotka luovat uusia mahdollisuuksia tuloksen ohjailulle. Lisäksi 
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immateriaalioikeudet lisäävät epätarkkuutta markkinaehtoperiaatteen mukaiseen 

hintahaarukkaan, sillä immateriaalioikeuksien arvostus riippuu usein ainutlaatuisista 

tekijöistä, joille ei löydy vertailukohtaa. Juuri tämä tulkinnallinen epätarkkuus asianmukaisen 

siirtohinnan määrittämisprosessissa pienentää aggressiivisen siirtohinnoittelun 

kustannuksia yritykselle. (Grubert 2003, 226) Ainutlaatuisten hyödykkeiden kohdalla 

siirtohinnan määrittämisen tuleekin perustua huolelliseen tapauskohtaiseen analyysiin ja 

mahdollisesti myös vaihtoehtoisiin arvonmääritysmenetelmiin, joita käsitellään tässä 

neljännessä luvussa perinteisten menetelmien rinnalla. 

BEPS-hankkeen myötä on luotu muutosta suuntaan, jossa verovelvollisen tulee perustella 

läpinäkyvällä analyysilla entistä laajemmin tekemiään oletuksia koskien arvonmäärityksen 

(arvo)tekijöitä, kuten ehtoja ja olosuhteita (Pankakoski 2016, 198). Tämä analyysi 

liiketapahtuman osapuolten toiminnoista ja riskeistä aloitetaan toimintoanalyysillä 

(functional analysis), jonka laatiminen on arvonmääritysmenetelmän valinnan ensimmäinen 

vaihe, joka toistetaan myös siirtohinnoittelutarkastuksen alkumetreillä (Jaakkola et al. 2012, 

85, 100). Toimintoanalyysi auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään etuyhteystahojen välisiä 

liiketoimia (Holtzman & Nagel 2014, 59): 

1. Luomalla perustan vertailtavuudelle 

2. Määrittelemällä tarpeellisia oikaisuja vertailukohteille 

3. Testaamalla valittujen arvonmääritysmenetelmien tarkkuutta 

4. Mahdollistamalla menettelytavan muutoksia, jos toiminnot, riskit tai omaisuuserät 

muuttuvat. 

Näin ollen toimintoanalyysi on se arvonmäärityksen vaihe, jossa aineettoman omaisuuden 

ainutlaatuisuus tunnistetaan. Sen uniikit arvotekijät ja ominaisuudet kirjataan ylös ja 

huomioidaan menetelmän valinnassa ja parametrien oletuksissa myöhemmin menetelmää 

sovellettaessa. 

BEPS-raporttien päivitykset siirtohinnoitteluohjeisiin korostavat riskien kantamisen 

merkitystä markkinaehtoperiaatteen soveltamisessa (Isomaa-Myllymäki 2016, 86). 

Laajennettu ohjeistus koskien riskien tunnistamista ja arviointia johtuu siitä, että riskit ovat 

käytännössä vaikeampia tunnistaa kuin muut toimintoanalyysin osat, eli toiminnot ja varat 

(OECD 2015, 22). Riippumattomien osapuolten välillä maksettava korvaus nojaa 

markkinaehtoperiaatteen perusoletukseen siitä, että tuotto-odotukset seuraavat riskiä. 
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Riskien tunnistaminen käy käsi kädessä toimintojen ja varojen tunnistamisen kanssa, joten 

ne ovat linkittyneet toisiinsa (OECD 2015, 21). 

Isomaa-Myllymäen (2016, 87) mukaan BEPS-raporteissa on otettu käyttöön riskien 

arvioimiseksi erityinen viitekehys, jollaista vuoden 2010 siirtohinnoitteluohjeisiin ei sisältynyt. 

Riskien arvioinnin viitekehys on kuusivaiheinen ja ohjaa siirtohinnoitteluanalyysia alusta 

loppuun (OECD 2015, 22). Isomaa-Myllymäki (2016, 87) esittää kuvion 3 mukaisen 

viitekehystä havainnollistavan kaavion, jossa OECD:n kuusi vaihetta riskianalyysiin 

esitetään prosessina. Kuviossa perinteisesti prosessin aloittava toimintoanalyysi on esitetty 

kolmantena vaiheena, kun se on liitetty uuden viitekehyksen mukaiseen riskien arviointiin. 

Koskinen (2017, 3) kuvaa, että ”liiketoimintapäätösten tekeminen sisältää päätöksen riskin 

ottamisesta ja siihen reagoinnista, riskin ottamatta jättämisestä tai riskistä luopumisesta.” 

Koskinen pitääkin osapuolten roolien tunnistamista keskeisenä siirtohinnoitteluanalyysin 

vaiheena ja riskin kontrollin tunnistamista tulos allokoimisen kannalta tärkeimpänä tekijänä. 

 

 Riskianalyysin eteneminen (Isomaa-Myllymäki 2016, 87; mukaillen 

Hickens 2015).  
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1. Liiketoimien riskin tunnistaminen 

Tunnistetaan liiketoimeen liittyvät, taloudellisesti merkittävät riskit (OECD 2015a, 22). 

2. Sopimusten läpikäynti 

Käydään läpi transaktiota koskevat sopimukset, jotta selvitetään miten osapuolet 

ovat jakaneet tai kohdistaneet riskit, eli selvitetään tapauksen tosiseikkoja (OECD 

2015, 22). 

3. Riskiä koskeva toimintoanalyysi 

Otetaan selvää, mikä etuyhteysosapuolista on ottanut riskin, huolehtii 

riskinhallinnasta ja suorittaa kontrolli- ja riskinminimointitoimintoja. Lisäksi selvitetään 

millä osapuolella on taloudellinen kyky riskin kantamiseen ja mikä yritys kantaa 

riskien toteutumisen seuraukset. Tosiasioiden selvittäminen vaatii huolellisen ja 

yksityiskohtaisen tosiseikkoihin ja olosuhteisiin perustuvat analyysin. (OECD 2015, 

29) Eri toimijoiden rooleja arvioidaan kovilla faktoilla, joilla arvioidaan 

päätöksentekoon osallistuneiden hierarkkista asemaa ja ammatillista kompetenssia 

sekä osapuolten tosiasiallisia kontribuutioita. Joudutaan arvioimaan sitä, kuka on 

valmistelussa päättänyt toimenpiteisiin ryhtymisestä milläkin itsenäisyystasolla, 

missä strategiset päätökset on oikeasti tehty sekä kuka on implementoinut ratkaisut, 

joita päätösten noudattaminen on edellyttänyt. (Koskinen 2017, 4) 

4. Osapuolten tosiasiallisen käyttäytymisen vertaaminen sopimusehtoihin ja riskin 

kontrollointi 

Kerätyn informaation perusteella arvioidaan, heijastaako osapuolten tosiasiallinen 

käyttäytymine sopimusehtoja. Mikäli tosiasiallinen käyttäytyminen ja sopimusten 

perusteella muodostettu käsitys transaktiosta ovat linjassa, voidaan liiketoimi 

hinnoitella sellaisenaan. (OECD 2015, 31) 

5. Riskien kontrolloimisen ja taloudellisen kantokyvyn arvioiminen 

Mikäli riskin kontrolli ei ole tosiasiallisesti sillä osapuolella, joka on sopimuksella sen 

ottanut kannettavakseen, tulee selvittää onko kontrolli muulla etuyhteystaholla. 

Tällöin riski kohdistetaan sille osapuolelle, jolla on mahdollisuus kontrolloida riskiä ja 

riittävä taloudellinen kapasiteetti kantaa se. (OECD 2015, 33) Riskin kontrollin kautta 

määräytyy onko toimija oikeutettu rutiinituottoon vai liiketoiminnan jäännöstuottoon, 
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joka jää jäljelle rutiinituottojen korvauksen jälkeen tosiasiallisesta tuloksesta 

(Koskinen, 2017, 3) 

6. Liiketoimen hinnoittelu 

Edellä kuvattuihin vaiheisiin perustuen hinnoitellaan tunnistettu liiketoimi. 

Hinnoitteluun kuuluu vertailuanalyysin ja markkinaehtoisuuden arviointi, jonka 

jälkeen tulee valita soveltuvin menetelmä huomioiden tapauksen tosiseikat ja 

olosuhteet. (OECD 2015, 22, 29) Aineettomien tapauksessa sopivin menetelmä on 

usein taloudellinen arvonmääritysmenetelmä (European Commission 2016, 68; 

Pankakoski 2015, 287).  

 

4.2 OECD:n tunnistamat viralliset siirtohinnoittelumenetelmät 

OECD:n siirtohinnoitteluohjeissa listataan virallisesti hyväksytyt ja tunnustetut 

siirtohinnoittelumenetelmät, joiden avulla liiketoimien markkinaehtoisuutta arvioidaan. 

OECD jaottelee menetelmät perinteisiin liiketoimimenetelmiin (traditional transactional 

methods) ja uusiin liiketoimen voittotasoa testaaviin menetelmiin (transactional profit 

methods) (Jaakkola et al. 2012, 73; Karjalainen & Raunio 2007, 65; OECD 2017, 97). 

Huomioitavaa on, ettei OECD:n voittopohjaisia siirtohinnoittelumenetelmiä tule sekoittaa 

kontekstin ulkopuolella oleviin varsinaisiin tuottoperusteisiin arvonmääritysmenetelmiin. 

Kuviossa 4. on esitetty OECD:n tunnistamien arvonmääritysmenetelmien sijoittuminen 

tuloslaskelmalle. Liiketuoton tasoa testaavat menetelmät sijoittuvat tuloslaskelmalla 

viimeiseksi. Niitä tulisi OECD:n mukaan käyttää, jos perinteisiä menetelmiä ei voida soveltaa 

esimerkiksi puutteellisten sisäisten ja ulkoisten verrokkien vuoksi (OECD 2010, 59-60). 

Niissä tilanteissa, joissa molempien luokkien menetelmiä voitaisiin käyttää yhtä 

luotettavasti, tulisi suosia perinteisiä liiketoimimenetelmiä (OECD 2017, 98). 

Taso tuloslaskelmalla Siirtohinnoittelumenetelmä 

Liikevaihto Markkinahintavertailumenetelmä 

Myyntikate Jälleenmyyntihintamenetelmä Kustannusvoittolisämenetelmä 

Liiketuotto Liiketoimintanettomarginaalimenetelmä Voitonjakamismenetelmä 

 Siirtohinnoittelumenetelmät tuloslaskelmatasoilla (Karjalainen & Raunio 

2007, 89). 
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OECD:n siirtohinnoittelumenetelmät on tuloslaskelmalle asettamisen kautta samalla myös 

tosiasiallisesti jaoteltu luvussa 4 esitettyjen arvonmääritysmenetelmien lähestymistapoihin. 

Markkinahintavertailumenetelmä on suoraan markkinanäkökulmaa, 

jälleenmyyntihintamenetelmä ja kustannusvoittolisämenetelmä ovat kustannusnäkökulmaa 

sekä liiketoimintanettomarginaalimenetelmä ja voitonjakamismenetelmä ovat tuottoihin 

perustuvaa näkökulmaa siirtohinnoitteluun. On kuitenkin tärkeä huomioida, etteivät OECD:n 

siirtohinnoittelumenetelmät ole varsinaisia arvonmääritysmenetelmiä, vaikka luokittelusta 

voidaan hakea samankaltaisuutta. 

Markkinahintavertailumenetelmä (comparable uncontrolled price method, CUP) 

Markkinahintavertailumenetelmällä verrataan etupiiritransaktiossa veloitettua hintaa siihen 

hintaan, jota käytetään toisistaan riippumattomien osapuolten välisessä vertailukelpoisessa 

transaktiossa. Transaktiot ovat vertailukelpoisia, jos mikään vertailtavien transaktioiden tai 

niiden osapuolena olevien yritysten välinen ero ei olennaisesti vaikuttaisi hintaan avoimilla 

markkinoilla, tai tällaisten erojen olennaiset vaikutukset voidaan poistaa tekemällä oikaisuja 

kohtuullisen tarkasti. Vertailukelpoisia transaktioita voidaan löytää konserni sisältä, jos 

konserni käy samalla tai vertailukelpoisella kohteella kauppaa myös ulkopuolisen kanssa, 

tai ulkopuolelta, jos muut riippumattomat käyvät vertailukelpoista kauppaa keskenään. 

Erityisesti konsernin sisäiset vertailukohteet tulisi huomioida, koska niistä löytyy usein 

riittävän yksityiskohtaista tietoa vertailukelpoisuuden arvioimiseksi. (Karjalainen & Raunio 

2007, 67) 

OECD suosii voimakkaasti markkinahintavertailumenetelmää jopa muiden 

siirtohinnoittelumenetelmien yli (OECD 2017 101; Karjalainen & Raunio 2007, 68), mikä on 

ymmärrettävää, koska yhteys markkinaehtoisuuteen on hyvin välitön ja selkeä 

vertailukelpoisuuden kautta. Karjalaisen & Raunion (2007, 69) mukaan samanlaisuuden 

vaatimus arvioitaessa vertailukelpoisuutta on kaikkein suurin juuri 

markkinahintavertailumenetelmän kohdalla. Aineettomien kohdalla suora vertailukelpoisuus 

ei kuitenkaan useinkaan toteudu sopivien vertailukohteiden puuttumisen vuoksi ja 

siirtohinnan markkinaehtoisuus on vaikea todeta, vaikka markkinahintavertailumenetelmä 

on aineettoman omaisuuden kannalta merkityksellisin siirtohinnoittelumenetelmä 

(Pankakoski 2016, 186; Lilley 2013, 825, 829; Linnainvirta & Rapo 2012, 299). Aineettomien 

vertailukohteiden löytymistä rajoittaa etenkin tiedon saatavuus, sillä luovutuksia koskevien 

sopimusten ehdot eivät pääsääntöisesti ole julkista tietoa, eikä aineetonta omaisuutta 

tyypillisesti luovuteta konsernin ulkopuolelle. Toiseksi, aineeton omaisuus on luonteeltaan 
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hyvin yksilöllistä ja ainutlaatuista, joten niille ei useinkaan määritelmällisesti ole 

löydettävissä ulkoisia verrokkeja. (Lilley 2013, 826; Linnainvirta & Rapo 2012, 299) 

Jälleenmyyntihintamenetelmä (resale  price method, RPM) 

Jälleenmyyntihintamenetelmässä lähdetään liikkeelle hinnasta, jolla etuyhteysyritykseltä 

ostettu tuote myydään edelleen riippumattomalle ostajalle. Tätä muokataan vähentämällä 

jälleenmyyntihinnasta kohtuullinen jälleenmyyntikate, jolla jälleenmyyjän tulee kattaa 

liiketoimintansa kustannukset ja tehdä toimintaansa nähden kohtuullinen voitto. 

Jälleenmyyntihintamenetelmää käytettäessä vertaillaan käytännössä myyntikatteen tasoa 

prosenttiosuutena myynnistä. Sopiva myyntikate voidaan määritellä saman toimijan 

riippumattomien kanssa käytävää toimintaa vastaavaksi sisäisellä verrokilla tai 

tarkastelemalla ulkopuolisen riippumattoman yrityksen jälleenmyyntitoiminnasta 

ansaitsemia katteita. (Karjalainen & Raunio 2007, 73) Linnainvirta ja Rapo (2012, 299) 

toteavat, että jälleenmyyntihintamenetelmä voi tulla kyseeseen joidenkin aineetonta 

omaisuutta koskevien tilanteiden kohdalla. 

Kustannusvoittolisämenetelmä (cost plus method, CPM) 

Kustannusvoittolisämenetelmä lähestyy keskustelua katteesta toisesta suunnasta, eli 

aiheutuvien kustannusten näkökulmasta. Siinä etupiiriin kuuluvalle ostajalle myytävän 

kohteen toimittamisesta aiheutuvien kustannusten päälle määritetään kohtuullinen kate, eli 

voittolisä, jolla myyjän tulee tehdä toimintaansa nähden kohtuullinen voitto. Tämä kate 

määritellään puolestaan prosenttiosuutena kustannuksista. Tyypillisesti 

kustannusvoittolisämenetelmää käytetään palvelujen hinnoittelussa, ja se voi soveltua 

aineettomiin liittyen sopimustuotekehityksen siirtohinnoitteluun, sillä se on tosiasiassa 

tuotekehityspalvelun myyntiä. Vertailukelpoisuuden vaatimus kohdistuu myyjän toimintojen 

(ja niihin sitoutuneiden varojen ja riskien) ja kustannusrakenteen samankaltaisuutta kohtaan 

enemmän kuin vaihdon kohteen samankaltaisuuteen. (Karjalainen & Raunio 2007, 77-78) 

Liiketoimintanettomarginaalimenetelmä (transactional net margin method, TNMM) 

Liiketoimintanettomarginaalimenetelmässä tutkitaan nettovoittomarginaalin suhdetta 

johonkin sopivaan pohjaan, joka voi olla esimerkiksi liikevaihto, varat tai kustannukset. 

Vertailtava nettovoittomarginaalin tunnusluku, voittoindikaattori, voi olla esimerkiksi 

liikevoitto (EBIT). Vertailtavan voittoindikaattorin tulee kuitenkin olla laskettu samoin 

yrityksen ja vertailukohteen kesken. Liiketoimintanettomarginaalimenetelmä toimii samalla 
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tavalla kuin jälleenmyyntihinta- ja kustannusvoittolisämenetelmä, mutta vertailukohde on 

tuloslaskelman tasolla alempana kuin perinteisissä liiketoimimenetelmissä (katso myös 

kuvio 4). Lähipiiritransaktion nettomarginaalia voidaan verrata saman yrityksen 

riippumattomien kanssa ansaitsemiin lukuihin tai riippumattomien kesken käytävässä 

kaupassa ansaittaviin voittotasoihin. Liiketoimintanettomarginaalimenetelmässä myös 

liikekustannukset tulisi pystyä jakamaan transaktio- tai transaktiotyypeittäin, koska vertailu 

tapahtuu liikevoittotasolla koskien vain siirtohinnoiteltavia tapahtumia. Tämä aiheuttaa usein 

vertailuaineiston vähäisyyttä ja lisätyötä, ja vertailua sovelletaan käytännössä myös 

yhtiötasolla. (Karjalainen & Raunio 2007, 81-83) 

Voitonjakamismenetelmä (profit split method, PSM) 

Voitonjakamismenetelmässä tarkastellaan etuyhteysosapuolten välisen transaktion, 

transaktioiden tai toiminnan yhteinen voitto, joka jaetaan osapuolten kesken 

markkinaehtoisella tavalla, josta toisistaan riippumattomat osapuolet sopisivat. 

Voitonjakamismenetelmä on edukseen tilanteissa, joissa osapuolet harjoittavat niin 

integroitunutta toimintaa, ettei transaktiota voi tarkastella osapuolten kesken erikseen. 

Riippumattomien välillä toiminta olisi joint venture- tai yhtymämuotoista. 

Voitonjakamismenetelmän vertailukelpoisuus ei edellytä tuotteiden tai toimintojen tai riskien 

samankaltaisuutta, vaan markkinaehtoisen jakamisperusteen löytämisen. (Karjalainen & 

Raunio 2007, 86-87) 

Voitonjakamismenetelmästä voidaan erotella kaksi sovellusta: yhdistetty voitto (combined 

profits) ja jäännösvoitto (residual profit). Yhdistetyn voiton menetelmässä voitto jaetaan 

kokonaan osapuolten toimintojen arvon keskinäisessä suhteessa. Jäännösvoitossa 

puolestaan ensin erotetaan molempien osapuolten rutiiniluontoisille liiketoiminnoille perus- 

tai rutiinituotto, jonka jälkeen jäännösvoitto jaetaan osapuolten kesken. 

Jäännösvoittomenetelmää soveltuu tilanteisiin, joissa osapuolilla on arvokasta yhteistä 

aineetonta omaisuutta. Tällöin rutiininomaiset toimet poistetaan voittotasosta ja jäljelle jää 

aineettomalle kohdistuva tuotto, joka voidaan jakaa esimerkiksi panosten suhteessa. 

(Karjalainen & Raunio 2007, 87) 

Perinteisessä sovelluksessaan OECD:n siirtohinnoittelumenetelmillä pyritään 

määrittelemään hinta säännöllisesti tapahtuville transaktioille, joilla ei ole pitkäaikaisia 

vaikutuksia. Aineettoman omaisuuden transaktioilla on kuitenkin usein merkittäviä 

pitkäaikaisia vaikutuksia, jotka tulee ottaa huomioon siirtohintaa määriteltäessä. Tästä 
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johtuen aineettomien siirtohinnoittelussa käytetään usein siirtohinnoitteluohjeessa 

mainitsemattomia tuottopohjaisia menetelmiä OECD:n menetelmien lisänä. Mikään 

siirtohinnoitteluohjeiden tai -menetelmien muodossa ei estä tukevien 

arvonmääritysmenetelmien käyttöä niiden yhteydessä, vaan BEPS toimenpiteiden 

loppuraportissa 8-10 (OECD 2015, 102) jopa viitataan suoraan kassavirtamenetelmiin ja 

mahdollistetaan niiden käyttö. Niinpä siirtohinnoittelussa yhdistellään usein 

yritysrahoitustoiminnasta periytyviä arvonmääritystekniikkoja siirtohinnoittelumenetelmiin, 

mikä vaatii kuitenkin aina perustelua sopiakseen OECD:n metodologiaan. (European 

Commission 2016, 68) Suomen Verohallinnon (2013, 49) mukaan aineettomien 

arvonmäärityksissä tulisi soveltaa ensisijaisesti tuottoperusteisia arvonmääritysmenetelmiä. 

Näin voidaan kuitenkin menetellä vain, jos voidaan erotella tarkasteltavasta aineettomasta 

syntyvät tuotot muista tuotoista tarpeeksi luotettavasti. 

Borkowski (2001, 368-369) tulee aineettoman omaisuuden siirtohinnoittelumenetelmiä 

koskevassa tutkimuksessaan siihen johtopäätökseen, että kansainvälisten transaktioiden 

sisältämien aineettomien siirtohinnat määritellään kaikissa monikansallisissa yrityksissä 

pitkälti samoin menetelmin. Maa-, yritys- tai omaisuuseräkohtaiset tekijät eivät vaikuttaneet 

hänen tutkimuksessaan käytettyihin siirtohinnoittelumenetelmiin, joista 25% osoittautui 

kuitenkin OECD:n tai Yhdysvaltojen veroviranomaisen hyväksymiin menetelmiin 

kuulumattomaksi. Näiden menetelmien joukossa saattaa olla piileviä hyviä käytäntöjä ja 

näkökulmia, jotka ovat jääneet sääntelyssä toistaiseksi huomiotta, tai kyse saattaa olla 

verovelvollisen edukseen tekemästä analyysistä. Tämä tutkielma pyrkii osakseen 

kartoittamaan näiden tuntemattomien menetelmien käyttöä. 

 

4.3 Arvonmääritysmenetelmät siirtohinnoittelutarkoituksiin 

OECD:n tunnistamat siirtohinnoittelumenetelmät eivät ole ainoita menetelmiä, joilla voidaan 

perustella käytettyjen siirtohintojen markkinaehtoisuutta. Perinteisemmin muissa 

yhteyksissä, kuten yrityskauppojen ja tilinpäätösarvostusten yhteydessä, käytettyjen 

arvonmääritysmenetelmien soveltaminen siirtohinnoittelun kontekstissa on nouseva trendi 

myös verotuksen alalla. Siirtohinnoittelutarpeita varten tehdyssä arvonmäärityksessä on 

keskeistä, että valittu metodi perustellaan ja käytetyt oletukset varmistetaan 

benchmarkkaamalla ne suhteessa markkinainformaatioon. (Jaakkola et al. 2012, 322) 
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Verovelvollinen ja veroviranomainen voivat siitä huolimatta olla täysin eri mieltä 

sovellettavasta menetelmästä tai markkinaehtoisuuteen vaikuttavista arvotekijöistä osana 

laskelmia (Pankakoski 2015, 287). Joitakin aineettoman omaisuuden 

arvonmääritysmenetelmiä ja niissä huomioitavia tärkeimpiä seikkoja käydään läpi tämän 

luvun varrella. Esitetyt kohdat eivät muodosta tyhjentävää listaa kaikesta 

arvonmäärityksessä huomioitavasta, sillä sovellukset ovat hyvin monipuolisia. Käsittely 

antaa kuitenkin hyvän kuvan siitä, mitä muuta siirtohinnoittelunkin arvonmääritysanalyysi voi 

pitää sisällään kuin OECD:n siirtohinnoittelumenetelmät. 

Pankakoski (2016, 186, 193) onkin todennut, ettei vuoden 2010 siirtohinnoitteluohje ole 

sisältänyt juuri lainkaan arvonmäärityksiä koskevia suosituksia, mutta BEPS-raportin 8-10 

(OECD 2015) kohdassa 6.145 suositellaan soveltamaan markkinahintavertailumenetelmää, 

voitonjakamismenetelmää sekä taloudellisia arvonmääritysmenetelmiä, joiden 

soveltaminen tulee kysymykseen silloin, kun luotettavaa vertailukelpoista kohdetta ei ole. 

Aineettomien arvonmääritys siirtohinnoittelussa etenee pääpiirteittäin kuvion 5 esittämän 

prosessin mukaisesti. Aineettoman tunnistaminen ja määrittely on kuviossa ensimmäinen 

vaihe, joka luo pohjan koko prosessin lähestymistavalle, sillä erilaisia eriä käsitellään eri 

tavoin. Tapaukseen sopivin menetelmä valitaan tosiseikkojen perusteella. 

Arvonmääritysanalyysi-vaiheessa suoritetaan tekninen analyysi, johon sisältyy keskeisten 

parametrien määrittäminen ja estimointi. Analyysin lopputuloksena esitetään 

arvonmäärityksen lopputulos, jota käytetään transaktion hinnoittelussa etuyhteysosapuolten 

välillä. 

 

 

 Aineettoman omaisuuden arvonmääritysprosessi (Mukaillen: Rapo 

2016, 19) 

Tuotto- ja kassavirtapohjaiset menetelmät 

Perinteisten siirtohinnoittelumenetelmien soveltaminen aineettomien erien transaktioiden 

markkinaehtoisen hinnan arviointiin on ollut korostuneen haasteellista, joten tuotto- ja 

kassavirtapohjaisten taloudellisten arvonmääritysmenetelmien käytön mahdollisuutta osana 

Arvostettavan 
aineettoman 

tunnistaminen

Sopivimman 
menetelmän 
valitseminen

Arvonmääritys-
analyysi

Arvonmäärityk-
sen tulokset
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siirtohinnoitteluanalyysia lähdettiin selvittämään BEPS-hankkeen osaksi liitetyssä 

aineettomien siirtohinnoittelun päivityksessä (Linnainvirta & Rapo, 2012, 302). Erityisesti 

aineettomien määritelmä, liiketapahtumien tunnistaminen ja arvonmääritykset kaipasivat 

päivitettyjä kansainvälisiä suosituksia (Pankakoski 2016, 187). 

Petersonin (2016, 122) mukaan BEPS-raporttien päivitykset OECD:n 

siirtohinnoitteluohjeisiin ovat virallistaneet tuottopohjaisten menetelmien paikan 

aineettomien erien arvonmäärityksessä ensisijaisena menetelmänä. Aikaisemmassa 

ohjeistuksessa mainittiin mahdollisuus hyödyntää tuottopohjaisia 

arvonmääritysmenetelmiä, muttei otettu tarkemmin kantaa mistä menetelmistä oli kyse tai 

kerrottu niiden hyödyntämiseen vaikuttavista seikoista (Peterson 2016, 122). Sääntöjen 

suunta on kääntymässä kohti vapaampaa soveltamista, sillä OECD sallii nykyään 

kassavirtapohjaisten menetelmien käytön osana tunnistamiaan menetelmiä tai omana 

työkalunaan (tool), kunhan arvonmäärityksessä noudatetaan yleisesti 

markkinaehtoperiaatetta (OECD 2015, 102). 

Silberzteinin (2011, 5) mukaan yritykset ja verohallinnot ovat puhuneet aiemminkin 

kassavirtapohjaisten menetelmien käytön puolesta, mutta kansainvälistä yhteisymmärrystä 

ei ole saatu muodostettua koskien arvonmääritysmenetelmien soveltuvuutta 

markkinaehtoisuuden arviointiin, arvonmääritysmenetelmien suhteesta tunnistettuihin 

siirtohinnoittelumenetelmiin tai siitä, miten tulee suhtautua verohallintojen jälkikäteen 

suorittamiin tarkastuksiin, joissa tiedetään usein jo enemmän aineettoman todellisesta 

arvosta kuin analyysiä laadittaessa. Näiden kysymysten osalta on siis siirrytty OECD:n 

osalta sallivampaan suuntaan, mutta kansallinen soveltaminen ja erot käytännöissä 

muodostavat vielä ongelmakohtia käytettyjen olettamusten ja parametrien järkevyyden 

arvioinnissa, joihin OECD haluaa ottaa vastaisuudessa vielä kantaa (Silberztein 2011, 5). 

Suomessakin aineettomien transaktioiden markkinaehtoisen hinnan määrittämiseksi 

joudutaan usein käyttämään muita keinoja kuin OECD:n siirtohinnoitteluohjeissa esittämiä 

siirtohinnoittelumenetelmiä. Ohjeistus ei kuitenkaan tarjoa käytännön ohjausta aineettomien 

omaisuuserien tai kokonaisten siirrettävien liiketoimintojen arvonmäärityksiin. Tämän vuoksi 

siirtohinnoittelun arvonmäärityksissä tukeudutaan usein muuhun verotukseen liittyvään 

arvonmääritysohjeistukseen. (Koivuneva, 2014, 285-286)  

On siis tärkeä huomioida, että tuottopohjaisten menetelmien käyttö arvonmäärityksessä 

siirtohinnoittelutarkoituksiin eroaa vastaavien menetelmien käytöstä taloudellista 



42 
 

raportointia varten (Peterson 2016, 123). Näin ollen on perusteltua tarkastella 

siirtohinnoittelun arvonmäärityksen painotuksia, jotta voidaan arvioida aineettomien 

arvonmääritystä. Pankakosken (2016, 194) mukaan epävarmoja kassavirtalaskemiin liittyviä 

tekijöitä ovat: 

a) taloudellisten ennusteiden luotettavuus 

b) oletukset liittyen kasvuvauhtiin 

c) soveltuvin tapa määrittää diskonttokorko 

d) aineettoman käyttöikä ja terminaaliarvo 

e) oletukset liittyen veroihin 

f) korvauksen muoto 

Nämä painotukset näkyvät näkökulmina muun muassa seuraavaksi käsiteltävien 

arvonmäärityksen parametrien ja sovellusten määrittelyssä. 

Diskonttokorko on arvonmäärityksissä yleisesti käytetty riskin ja kassavirtojen aika-arvon 

huomioon ottamisen väline ja siten keskeinen parametri (OECD 2015, 105). Verohallinto 

(2013, 55) on ottanut kantaa soveltuvimpaan tapaan määrittää diskonttokorko ja esittänyt, 

että rahoitusteoreettisesti perustelluin lähestymistapa on määrittää liiketoiminnan painotettu 

pääoman kustannus, kun tarkastellaan koko liiketoiminnan kassavirtoja. Diskonttokorkoa on 

mahdollista muokata lisäriskipreemioilla tapauskohtaisesti tarkasteltaessa erikseen 

aineetonta omaisuutta (Verohallinto 2013, 55). 

Peterson (2016, 122) pitää tyypillisenä, että aineettomien kohdalla käytettävä 

diskonttokorko on yhtä suuri tai suurempi kuin yhtiön pääoman keskimääräinen kustannus, 

koska aineettomien tuottamia kassavirtoja voidaan pitää riskisempinä kuin koko 

yritystoiminnan kassavirtoja keskimäärin. Salo (2017, 466) esittää, että aineetonta 

omaisuutta arvostettaessa voi olla perusteltua määrittää tuottovaatimus esimerkiksi oman 

pääoman kustannuksen perusteella, vaikkakin oikea tapa määrittää tuottovaatimus tulisi 

ratkaista tapauskohtaisesti. Verohallinto (2013, 58) on esitellyt vaihtoehtoiseksi 

diskonttokoron määritystavaksi WARA (weighted average return on assets)-analyysin, joka 

voisi olla hyödyllinen tietyn erän tuottovaatimusta etsittäessä, mutta on vaikeasti 

sovellettavissa. 

Akateemisessa keskustelussa ei ole päädytty yhteisymmärrykseen diskonttokoron 

määrittämisestä kaikissa tilanteissa, mikä haittaa edelleen jo valmiiksi monimutkaista 

aineettomien arvonmääritystä (Finan & Launiau 2011, 4). Finan ja Launiau (2011, 5) 
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esittävätkin käytännöllistä menetelmää arvonmäärityksen diskonttokoron määritykseen: se 

tulisi luonnostaan markkinaehtoisesta julkisesta tiedosta toimialan keskimääräisenä 

pääoman kustannuksena. Heidän mukaansa tätä koko yritykselle kokonaisuutena 

määritettyä pääoman kustannusta tulisi sovittaa siirrettävän erän ja sen kassavirtojen 

omaan riskitasoon. 

Siirtohinnoittelussa on markkinaehtoisen hinnan kautta tavoitteena määritellä subjektiivinen 

erityisarvo kaupan kohteelle valittujen osapuolten näkökulmista. Tämän vuoksi 

markkinaehtoisen hinnan määrittelyssä lähestytään arvonmääritystä kaksisuuntaisen 

analyysin menetelmällä. (Wittendorf, 2011, 226) Koivunevan (2014, 290) mukaan ”ostajan 

ja myyjän erityisarvot huomioimalla saadaan kaksisuuntainen perspektiivi arvonmäärityksiin 

ja syvempää näkemystä siitä hinnasta, joka todennäköisesti tulisi toteutumaan 

transaktiossa, mikäli se toteutettaisiin markkinaehtoisissa olosuhteissa riippumattomien 

osapuolten välillä.” Myös Linnainvirta ja Rapo (2012, 301) toteavat, että arvostus on tehtävä 

sekä luovuttajan että luovutuksensaajan näkökulmasta. Pankakosken (2015, 292) mukaan 

uuden siirtohinnoitteluohjeen merkittävä viesti, että lähestymistavan tulee olla molemmat 

osapuolet huomioiva. 

Kaksipuoleisesta kassavirta-analyysistä johtuen laskelmat muodostavat markkinaehtoisten 

hintojen hintahaarukan, josta tulee kuitenkin valita yksi käytettävä hinta. Joissakin 

tapauksissa hintahaarukka on niin laaja, että on merkittävä kysymys mikä piste siltä valitaan. 

Euroopan Komission teettämässä tutkimuksessa (European Commission 2016) selvitettiin 

muun muassa EU-maiden viranomaisten näkemyksiä arvonmääritysmenetelmistä 

siirtohinnoittelutarkoituksiin. Raportissa esitettyjen Suomen vastauksien perusteella 

kaksipuoleista analyysia käytetään siirtohinnoittelutarkoituksissa usein, ja sekä ostajan että 

myyjän näkökulmien huomioimista pidettiin niin Suomessa kuin yleisestikin EU-tasolla 

tärkeänä. Kysyttäessä lähestymistapaa arvon valitsemiseksi kaksipuoleisen analyysin 

hintahaarukalta, vastattiin Suomesta pidettävän paikallisen yhtiön näkökulmaa yleisimpänä 

valintakriteerinä. Kaksipuoleisessa arvonmäärityksessä yhden pisteen valinnassa 

käytettävän analyysin vastattiin kuitenkin perustuvan Suomessa neuvotteluvoiman ja 

osapuolten tosiasiallisten vaihtoehtojen tarkastelulle. (European Commission 2016, 50-52) 

Suomen vastauksien perusteella sovellettava näkökulma on selvästi Suomen veropohjan 

kerryttämisen suhteen puolueellinen. 

Siirtohinnoittelun arvonmäärityksessä puhutaan erikseen transaktiosta aiheutuvista 

verovaikutuksista, jotka ovat poistojen vähennyskelpoisuudesta aiheutuva ostajan 
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verohyöty ja luovutusvoiton veronalaisuudesta johtuva myyjän verokustannus (OECD 2015, 

107). Verovaikutusten huomioimatta jättäminen on Verohallinnon (2013, 59) mukaan 

tyypillinen sudenkuoppa arvonmäärityksissä, vaikka verovaikutusten soveltuvin 

huomioiminen riippuu tapauksesta. Verovaikutukset ovat tulleet vasta tuoreimpien 

ohjepäivityksen myötä lukemaan nimenomaisesti siirtohinnoitteluohjeistukseen. (OECD 

2015, 107) Salon (2016, 402) mukaan veroseuraamukset ovat sisältyneet aikaisempiin 

ohjeisiin muutoin huomioitavien yleisien taloudellisesti merkittävien seikkojen muodossa, 

joten niitä tulee pitää aikaisempien ohjeiden täsmennyksenä. Salon mukaan tästä seuraa 

se, että Suomen oikeuskäytännössä verovaikutuksia voidaan arvioida myös vanhempia 

siirtohinnoittelutapauksia käsiteltäessä. Knuutinen (2016, 17) toteaa, että 

siirtohinnoitteluohjeiden päivitysten myötä muuttuneeseen markkinaehtoperiaatteen 

tulkintaan takautuvasti koskien jo olemassa olevia järjestelyjä vaikuttaa löytyvän 

näkemyseroja. Verovaikutusten asema siirtohinnoittelukäytännössä vanhojen 

transaktioiden osalta voi siis olla yksi avoimista seikoista Suomen verotuskäytännössä. 

Kassavirtaennusteen ennustejakson pituuden odotettavissa olevan hyödyn arvioiminen on 

tärkeä osa onnistunutta analyysiä. Lähitulevaisuuden kassavirtojen ennustaminen on 

osassa aineettomien siirtohinnoittelutapauksista mahdollista tehdä kohtuullisella 

varmuudella, mutta mitä pidemmälle tulevaisuuteen ennustetta tehdään, sitä vaikeampaa 

on esittää mitään arvioita tulevasta kehityksestä. Tämän johdosta tarkkojen ennustevuosien 

jälkeen muodostuva arvo huomioidaan usein laskemalla Gordonin mallilla yksinkertaistettu 

terminaaliarvo tarkemman ennustejakson perään. Terminaaliarvon huomioiminen 

edellyttää, että kassavirtojen arvioidaan jatkuvan ilman ajallista takarajaa, mutta ei edellytä 

kassavirtojen jatkuvan ikuisesti, koska määrittelemätön ei tarkoita loputonta. Tämä on 

mahdollista, koska terminaaliarvon laskennassa diskontataan kassavirtoja korolla, johon 

sisältyvistä riskeistä yksi onkin se, että kohde lakkaa tuottamasta kassavirtoja. Kuitenkin 

terminaaliarvon käyttöä pohdittaessa tulee arvioida kulloisenkin arvostettavan kohteen 

tuottamia liiketoiminnan tuloja ja niiden jatkuvuutta eri näkökulmista sekä suhteuttaa nämä 

arviot muihin kassavirtalaskelman oletuksiin. (Salo, 2017, 464-473) 

Arvonmääritysmenetelmät voivat näkyä aineettomien siirtohinnoittelussa myös muuten kuin 

suorien diskontattujen kassavirtojen menetelmänä. Sovellustapoja 

arvonmääritysmenetelmille on runsaasti erityyppisiä, ja niissä määritellään tyypillisesti 

omaisuudesta nousevia lisäkassavirtoja, toiminnan tuloksen ylijäämiä tai hintapreemioita 

(katso menetelmistä tarkemmin: Verohallinto 2013, 47; European Commission 2016, 65; 



45 
 

Rapo 2016, 17; Rapo & Turunen 2016, 391). Erityisesti aineettomien erien siirtohinnoittelulle 

tarkoitettu yhdistelmä tuottoperusteisen arvonmäärityksen ja markkinalähestymistavan 

sovellusta on rojaltivapautusmenetelmä, jossa aineettoman omaisuuden arvo määritetään 

sen hallinnan vuoksi säästettyjen vastaavien markkinaehtoisten rojaltimaksujen kautta 

(CGMA 2012, 4-5; Linnainvirta & Rapo 2012, 300). Menetelmä on hyödynnettävissä 

erityisesti konsernin sisäisissä siirroissa, joissa aineettoman omaisuuden käyttöä jatketaan 

rojaltiperusteisesti (Linnainvirta & Rapo 2012, 300-301). 

CGMA (2012; 5) kehottaa harkitsemaan aineettomien arvonmäärityksien kohdalla myös 

muita täydentäviä toimenpiteitä tai vaihtoehtoisia arvonmääritysmenetelmiä, jollaisina 

voidaan pitää reaalioptiopohjaisia malleja tai Monte Carlo-simulaatioita. Reaalioptioita 

voidaan hyödyntää arvonmäärityksessä antamalla epävarmuuden vallitessakin projekteille 

olosuhteiden myötä vaihtuva optioarvo, joka kohdistuu saatavilla oleviin vaihtoehtoihin 

(European Commission 2016, 62). (Lagrost et al. 2010, 490-491) esittelevät 

tuottoperusteisiin menetelmiin liittyen kolme tapaa käyttää optioita aineettomien 

arvonmäärityksessä: päätöksentekopuu-mallit, reaalioptiot käyttäen binominaalimallia tai 

Black and Scholes-kaavaa sekä ennustemallin Monte Carlo -simulaatiot. Heidän mukaansa 

näistä menetelmistä on apua epävarmuuden ja riskien mallintamisessa, mutta niiden 

soveltaminen voi lisätä mallien monimutkaisuutta ja herkkyyttä liikaa. 

Herr & Jain (2007, 552) esittelevät artikkelissaan Monte Carlo-simulaatiot tehokkaana 

työkaluna siirtohinnoittelussa tärkeän taloudellisen riskin ja toteutuneiden tuoton väliselle 

hallinnalle. Monte Carlolla voidaan erityisesti mallintaa ja havainnollistaa tapauksessa 

vallitsevaa riskiä ja siten arvioida lopputuloksena näkyvän kannattavuuden tai käytetyn 

siirtohinnan markkinaehtoisuutta suhteessa kokonaisuuteen (Herr & Jain 2007, 553). Monte 

Carlo-simulaation lopputuloksia voidaan käyttää joissain tapauksissa apuna transaktiota 

koskevien riskiolosuhteiden mallintamisessa, mikä auttaa riskiprofiilia vastaavan 

siirtohinnoittelumenetelmän valinnassa tai rakentamisessa (Herr & Jain 2007, 553-555). 

Käytettäessä kassavirtamenetelmiä siirtohinnoittelun tukena, tulee muistaa perustella 

dokumentaatiossa huolellisesti menetelmän valintaan liittyneet olosuhteet ja tosiasiat. 

Koska siirtohinnoittelua arvioidaan ulkopuolelta käsin, on myös ensiarvoisen tärkeää tuoda 

esille laskelmissa käytettävien arvotekijöiden ja parametrien taustalla olevat perustelut ja 

liiketoiminnan arvoketjun logiikka, jonka tulisi näkyä arvonmäärityksessä selkeästi. 

Riittävästi perusteltuna ja siirtohinnoittelun näkökulmat huomioituna pitäisi diskontattujen 

kassavirtojen menetelmällä tehdyn analyysin olla vankka pohja aineetonta omaisuutta 
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koskevien transaktioiden hinnoittelulle, oli soveltuvimmaksi menetelmäksi valittu mikä 

tahansa.  
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 HAASTATTELUTUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET 

Tässä luvussa esitetään tutkielman empiirisen osion toteutus. Tämän tutkielman aineiston 

keruu toteutettiin teemahaastatteluina viidelle siirtohinnoitteluasiantuntijalle. 

Haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, jonka tulokset 

esitetään kokonaisuudessaan tässä luvussa. 

 

5.1 Tutkielman aineiston keruu ja analyysi 

Tutkielman empiiristä osiota varten haastateltiin kokeneita siirtohinnoitteluasiantuntijoita 

toimialan viimeaikaisten muutosten löytämiseksi. Haastateltaviksi sopivat henkilöt löytyivät 

siirtohinnoitteluun liittyviä julkaisuja lukiessa, LinkedIn-palvelusta sekä eri organisaatioiden 

internet-sivuilta. Haastattelupyyntöjä lähetettiin sähköpostilla helmikuussa 2017 kuuteen eri 

organisaatioon. Viisi vastausta vastaanotettiin nopealla aikataululla, ja puhelimella 

tavoitettiin viimeinenkin taho. Haastattelupyynnön (liite 1) vastaanotto oli erittäin positiivinen, 

vaikka yhdeltä taholta jouduttiinkin kieltäytymään haastattelusta aiheen vuoksi. Lopullisten 

haastateltavien määrä oli viisi siirtohinnoitteluasiantuntijaa neljässä haastattelussa, eli 

yhdessä haastattelussa oli kaksi osallistujaa. Yhteenveto asiantuntijoista ja heidän 

nimeäminen viittauksia varten on esitetty taulukossa 2. Asiantuntijoiden keskimääräinen 

työkokemus siirtohinnoittelun parista oli yli 10 vuotta, mikä takaa kerätyn aineiston vahvan 

käytännön ymmärryksen pohjan. 

Taulukko 2. Haastatellut siirtohinnoitteluasiantuntijat. 

Asiantuntijan numero Organisaatio 

Verohallinnon asiantuntija Verohallinnon Konserniverokeskus 

Asiantuntija A Yhtiö 1 

Asiantuntija B Yhtiö 2 

Asiantuntija C 
Yhtiö 3 

Asiantuntija D 

 

Kaikki haastattelut suoritettiin asianomaisen organisaation tiloissa ja nauhoitettiin 

äänitallentimella sekä varajärjestelmänä myös kannettavalla tietokoneella. Haastateltaville 

aikaisemmin lähetetty haastattelurunko (liite 2) toimi teemahaastattelun ohjenuorana. 

Kysymyksien järjestystä tai sanamuotoja ei noudatettu täsmälleen samassa järjestyksessä, 

sillä keskustelussa keskityttiin enemmän siihen sisältöön, joka nousi esiin aihepiiristä. Kuten 
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teemahaastattelussa on tarkoituskin, haastateltavat vaikuttivat itse puheenaiheisiin siinä 

määrin, ettei kaikkia alakysymyksiä käsitelty sellaisenaan, mutta aineiston vertailtavuuden 

kannalta saavutettiin kuitenkin samoissa teemoissa pitäytyminen hyvin. 

Haastattelut kestivät keskimäärin 83 minuuttia, ja kerättyä äänitallennetta muodostui noin 

5,5 tuntia. Aineisto litteroitiin analyysin helpottamiseksi kirjalliseksi haastattelukoosteeksi, 

jonka pituudeksi muodostui 65 tekstisivua. Lähtökohtaisesti kaikki keskustelu kirjoitettiin ylös 

haastattelukoosteeseen, mutta täytesanoja ja äänteitä jätettiin kirjoittamatta, mikäli ne 

vaikeuttivat lauseen lukemista tai niillä ei ollut mitään sisällöllistä arvoa lausumassa. 

Induktiivisessa sisällönanalyysissä noudatettiin Tuomen & Sarajärven (2009, 109) 

kuvauksen mukaista analyysiprosessia: ilmaisujen etsiminen, pelkistäminen, luokittelu ja 

abstrahointi. Haastattelukoosteeseen tehtiin merkinnät kiinnostavista ilmaisuista, jotka 

numeroitiin juoksevasti asiantuntijakohtaisesti. Näistä alkuperäisilmaisuista tiivistettyjä 

pelkistyksiä kirjattiin haastattelukoosteeseen yhteensä 790 kappaletta. Nämä pelkistykset 

kerättiin luokittelua varten alustavien aihepiirien mukaan erilliseen taulukkoon, jossa niiden 

pohjalta rakennettiin alaluokat. Alaluokkien tietosisältö pidettiin suhteellisen suppeana, jotta 

niitä voitiin paremmin siirrellä yläluokkien laatimista varten. Abstrahointia jatkettiin 

yhdistämällä yläluokkien tarkemmat aihepiirit pääluokkien alla aihekokonaisuuksittain. 

Prosessin lopputuloksena pääluokkia muodostui kuusi kappaletta. Sisällönanalyysin 

luokittelutaulukko on esitetty liitteessä 3. Kaikki pääluokat sisältävät informaatiota kuhunkin 

tutkimuskysymykseen, sillä luokittelu muodostettiin aineiston sisällön pohjalta. 

Haastattelurungon kuvailu 

Haastattelurungon (liite 2) aihealueet jakautuvat seitsemään osioon, jotka koettiin tärkeiksi 

tutkimuskysymyksien näkökulmasta sen hetkisen tiedossa olevan teorian pohjalta. 

Taustakysymysten tarkoitus oli vahvistaa haastateltavan asiantuntijakokemus ja 

erikoistumisalue, jota puolestaan voitiin käyttää näkökulmien painottamiseen haastattelun 

aikana. Lisäksi pystyttiin avaamaan keskustelua siirtohinnoittelulle olennaisten seikkojen 

suuntaan. 

Toisessa osiossa pyrittiin kartoittamaan aineettoman omaisuuden käsitettä ja sen muutosta 

siirtohinnoittelun piirissä. Siirtohinnoiteltavaa aineetonta pyrittiin tarkastelemaan eri 

näkökulmista. Samalla kartoitettiin tyypillisimpiä eriä ja pyrittiin muodostamaan luokittelua. 
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Kolmannessa osiossa keskityttiin arvonmääritysmenetelmien rooliin siirtohinnoittelussa 

sekä niiden tekniseen toteutukseen. Osion tarkoituksena oli hankkia yksityiskohtaista tietoa 

käytännön sovelluksista ja tulkinnoista analyysin varrella. 

Neljännessä osiossa vietiin siirtohinnoitteluanalyysi abstraktimmalle tasolle ja tiedusteltiin 

epävarmuuden hallinnasta siirtohinnoittelussa. Tällä pyrittiin erityisesti kartoittamaan 

suhtautumista hienostuneempien menetelmien käyttöä kohtaan. Keskustelun ytimessä 

pyrittiin selvittämään logiikkaa, jolla siirtohinnoitteluanalyysin tuloksia käytännössä 

varmennetaan. 

Viidennessä osiossa tiedusteltiin suoraan viimeaikaisia muutoksia 

siirtohinnoittelukäytännöissä. Erityisesti keskustelun kohteeksi ohjattiin BEPS-hankkeen 

raporttien vaikutukset. Samalla keskustelun aiheeksi muotoutui OECD:n ohjeistus 

yleisemmin. 

Kuudennessa osiossa tiedusteltiin siirtohinnoittelutarkastuksiin liittyviä seikkoja. 

Keskustelun aiheet liitettiin veroviranomaisten tekemien toimien ja siirtohinnoitteluoikaisujen 

käytäntöihin. Aihepiiri on keskeinen, sillä tehty arvonmääritys ja dokumentaatio joutuvat 

koetukselle juuri tässä vaiheessa. 

Seitsemännen osion tarkoituksena oli antaa haastateltaville vapaa puheenvuoro 

suomalaisen siirtohinnoittelun tilanteesta. Kysymysten antia olivat asiantuntijoiden 

näkemykset siitä, miten siirtohinnoittelualaa voisi kehittää eri näkökulmista. Tällöin 

haastattelun lopuksi pystyttiin varmistumaan, että tutkimukselle keskeiset aihepiirit tulivat 

esiin aineistossa. 

 

5.2 Tulokset 

Analyysin pohjalta tutkielman tuloksina muodostui kuusi pääluokkaa. Tutkielman tuloksia 

verrattiin aikaisempaan kirjallisuuteen. Luvun lopussa kootaan yhteenveto keskeisimmistä 

tuloksista. Valmis aineiston luokittelukaavio on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 3. 

Pääluokittain aineisto on jaoteltu seuraaviin kuviossa 6 esitettyihin aihepiireihin, joiden 

kautta analysointi esitetään alaluvuittain. Kunkin luvun alussa pääluokan sisältöä on 

havainnollistettu kuhunkin pääluokkaan kuuluvien yläluokkien avulla omalla kuviollaan. 
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 Pääluokat sisällönanalyysistä. 

5.2.1 OECD:n säännökset 

Keskeisenä yleisen tason teemana haastatteluissa käytiin läpi OECD:n säännöksiä 

suomalaisessa siirtohinnoittelukäytännössä. Tämä pääluokka sisälsi kuvion 7 mukaiset 

pääluokat, jotka kertovat tarkemmin, mitä OECD:n säännöksistä ja etenkin 

siirtohinnoitteluohjeista ilmaistiin. 

 

 Pääluokan 1, OECD:n säännökset, yläluokat. 

Haastatteluissa nousi keskeisesti esiin OECD:n siirtohinnoitteluohjeen ja sen päivityksinä 

käsiteltyjen BEPS-raporttien sisältöä ja asemaa koskevat argumentit. Aivan ensimmäisenä 

tehtiin havaintoja yleisestä siirtohinnoittelun kehityksestä. Verohallinnon edustaja esitti 

• Siirtohinnoittelun kehitys

• Siirtohinnoitteluohjeen rooli

• Siirtohinnoittelun standardit

• Markkinaehtoperiaate

• Siirtohinnoitteluohjeen tavoite

• Siirtohinnoitteluohjeen kattavuus

• Käytäntöjä siirtohinnoitteluohjeiden ulkopuolella

OECD:n säännökset
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siirtohinnoittelun perusperiaatteiden olevan täysin kunnossa, kun taas asiantuntija C:n 

mukaan kaikki ovat sitä mieltä, ettei toimiala toimi. He eivät siis nähneet tilannetta samalla 

tavalla. 

Asiantuntija A toi esille, että siirtohinnoitteluala on jatkuvan muutoksen alla, kun tilanteita 

tarkastellaan eri tavoin. Kaksi siirtohinnoitteluasiantuntijaa esittivät eriävän näkemyksensä 

siirtohinnoittelun muutoksesta. Asiantuntija A:n mukaan ajatukset ovat muuttuneet vuoden 

2010 siirtohinnoitteluohjeista, kun taas asiantuntija B:n näkemyksen mukaan mitään 

valtavaa muutosta perusteiden ja periaatteiden tasolla ei ole tapahtunut. Toisaalta B toteaa 

kirjoitetussa muodossa olevien sääntöjen ja regulaation lisääntyneen, aiheuttaen 

monimutkaistumista ja myös lisänneen läpinäkyvyyttä. 

Jokaisen haastateltavan kanssa nousi esille keskustelu OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden 

roolista ja sijainnista toimialaa koskevien säännösten ja standardien joukossa. Kaksi 

asiantuntijoista (A ja C) toi vahvasti esille, etteivät kirjoitetut siirtohinnoitteluohjeet ole 

mukana alan kehityksessä, vaan ohjeissa olevat käytännöt ovat tulleet jälkijunassa: 

”…guidelineseihin on kirjattu se miten on tehty, miten kaikki on tehneet jo vuosikausii…” 

(Asiantuntija A) 

Sekä Verohallinnon asiantuntijan että asiantuntija C:n mielestä siirtohinnoitteluohjeiden rooli 

on toimia tulkintalähteenä Verotusmenettelylain 31 §:lle. Verohallinnon edustajan mielestä 

siirtohinnoitteluohjeen merkitys aletaan ymmärtää, mutta siirtohinnoitteluasiantuntija B esitti, 

että OECD:n asemasta arvonmääritysstandardeihin nähden keskustellaan vielä Suomen 

Verohallinnon kanssa: 

”Ja OECD:hän ei, josta tulee yks kriittinen asia tai tämmönen keskusteltava asia 

verohallintojen, tai ainakin Suomen Verohallinnon kanssa, että mitä OECD sitten ajattelee 

tästä. OECD ei mun mielestä tai nimenomaisesti sano, että se ei aseta mitään uusia 

standardeja. Et ne pitäis sit hakea näistä kansainvälisistä kodifioiduista ja kansainvälisesti 

noudatetuista standardeista.” (Asiantuntija B) 

Asiantuntija B totesi, että tieto tulisi hakea muista standardeista, kuten International 

Valuation Standards ja International Financial Guidelines for Venture Capital and Private 

Equity, joista ”löytyy johdantoa siihen, että miten markkinat katsovat, että arvonmäärityksiä 

olisi tehtävä”. Hän painotti, ettei verotusta varten tulisi luoda uusia arvonmääritystä koskevia 
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standardeja, vaan verotuksen ohjeistuksen tulisi noudattaa vakiintuneita 

arvonmääritysperiaatteita. 

”Kunhan kaikki tää mitä vaaditaan tehtäväksi perustuu sitten niihin vakiintuneisiin 

standardeihin. Ettei tätä varten luoda jotain omaa normistoa.” (Asiantuntija B) 

Toisaalta hän totesi BEPS:iin kodifioituja lähestymistapoja luonteviksi käyttää. Vastaavaa 

ristiriitaa ja kesken olevaa keskustelua ei esitetä suoraan Suomalaisessa kirjallisuudessa, 

vaikka arvonmääritysmenetelmien soveltuvuudesta sellaisenaan siirtohinnoittelun pohjaksi 

kirjoitetaankin (katso esimerkiksi European Commission 2016, 68; Verohallinto 2013, 49; 

Peterson 2016, 122). Esiin tullut siirtohinnoitteluohjeiden suhde kansalliseen 

lainsäädäntöön ja markkinaehtoperiaatteeseen vastaa kirjallisuudessa esitettyä 

konsensusta siitä, mitkä periaatteet ovat tärkeimpiä siirtohinnoittelussa. 

Markkinaehtoperiaatetta pidettiin asemaltaan ensisijaisena, kun tarkastellaan ohjeistusta 

(Verohallinnon asiantuntija & asiantuntija A). Samalla todettiin, ettei siirtohinnoitteluohjeen 

sisältö ole täydellinen, eikä tulisi rajoittua markkinaehtoisuuden tarkastelussa vain siihen: 

”Markkinaehtoperiaate on niin ylikäyvä, niin moni asia voi olla markkinehtoperiaatteen 

mukaista, vaikka se ei ole siellä guidelineissa.” (Asiantuntija A) 

Verohallinnon asiantuntija piti kuitenkin siirtohinnoitteluohjeita kokonaisuudessaan pitkälti 

markkinaehtoperiaatteen mukaisina. Hänen mukaansa markkinaehtoperiaatteen 

vastaisuuksia ei oteta tulkintaan mukaan siirtohinnoittelussa. Asiantuntija A kertoi olevan 

myös siirtohinnoitteluohjeiden ulkopuolisia käytäntöjä. Verohallinnon asiantuntija kuvasi 

epäsuorasti niiden suhdetta siirtohinnoitteluohjeisiin kertomalla BEPS:n olleen vain päivitys 

siirtohinnoitteluohjeistukseen niistä asioista, jotka ovat olleet aikaisemmin tiedossa, mutta 

ohjeiden ulkopuolella. Tämä on ristiriidassa yleiseen keskusteluun siitä, että BEPS-hanke 

on merkittävä muutos kansainvälisen verotuksen kentässä, mikäli muutokset ovat vain 

käytännön menettelyjen päivityksiä kirjalliseen muotoon. Tulee kuitenkin huomioida, että 

tuskin mikään muutos tulee yllätyksenä alan asiantuntijoille, jotka ovat kehityksessä 

aallonharjalla ja joskus jopa mukana laatimassa sääntöjä. 

Siirtohinnoitteluohjeen tavoitteina esitettiin pyrkimys kuvata tiivistäen riippumattomien 

osapuolten toimiminen (Verohallinnon asiantuntija). Asiantuntija B esitti, että OECD pyrkii 

auttamaan muita kuin alan asiantuntijoita ymmärtämään kokonaisuutta. Asiantuntija B:n 

mukaan OECD:n ja BEPS:n tavoitteena on nimenomaisesti varmuuden lisääminen. 
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Siirtohinnoitteluohjeen sisältöä kommentoitiin Verohallinnon asiantuntijan puolelta tiiviiksi 

paketiksi, joka ei voi olla täysin tyhjentävä, eikä koko arvonmäärityskenttää kattava. Tähän 

vastaten asiantuntija C esitti siirtohinnoitteluohjeesta muodostuneen laaja 

kompromissitulos, josta löytää materiaalia tukemaan mitä tahansa näkemystä. Hän perusteli 

asiaa siirtohinnoitteluohjeiden sisällöllä, jossa on paljon erilaista pohdintaa ja auki 

kirjoitettuna kaikki näkökulmat, joista voi valita mieleisen. Osaltaan Knuutinen (2016, 20) on 

kommentoinut samaa asiaa mainitessaan, että valtiot voivat pyrkiä poimimaan BEPS:stä 

mieluisia kohtia käyttöön. Tilanne on oikeusvarmuuden näkökulmasta haastava kaikkien 

siirtohinnoittelun osapuolien kesken, sillä juuri yhtenäiset menettelytavat puuttuvat 

ennestäänkin. 

5.2.2 Muutokset siirtohinnoittelussa 

Koska haastattelurungossa esitettiin monia kysymyksiä koskien muutoksia, rakentui niistä 

laaja pääluokka, joka koskee kaikkea siirtohinnoittelua. Muutoksia pystyttiin kohdistamaan 

BEPS-hankkeeseen ja siirtohinnoitteluohjeisiin, joten kuviossa 8 esitetyn pääluokan 

yläluokat ovat siirtohinnoittelun suurempien linjojen muutoksia. 

 

 Pääluokan 2, muutokset siirtohinnoittelussa, yläluokat.  

Keskustelussa arvonmäärityksen muutoksista siirtohinnoittelussa saatiin nopeasti selville, 

että arvonmääritysmenetelmiä on käytetty siirtohinnoittelussa myös ennen BEPS-hanketta 

(Verohallinnon asiantuntija, asiantuntijat A, B & C). 

”Jos puhutaan vaikkapa Suomen tilanteesta, niin ensinnäkin voi sanoa, et verottaja vaatii 

tai haluaa nähtäväksi sen kassavirtaperusteisen lähestymistavan.” (Asiantuntija B) 

• Arvonmääritys siirtohinnoitteluohjeissa

• BEPS-vaikutukset

• Epävarmuus verotuksesta siirtohinnoittelussa

• Viitekehyksestä keskustelu

• Aineettoman määrittely

• DEMPE-toiminnot ja tuloksen allokointi

Muutokset siirtohinnoittelussa
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Siirtohinnoitteluohjeet ovat olleet joustavat, ja muut menetelmät ovat olleet jo pidempään 

sallittuja (Asiantuntija A). Kahden asiantuntijan (B & C) mielestä BEPS kuitenkin tunnusti 

menetelmät ja toi pöydälle, että on olemassa vakiintunut arvonmääritysmaailma, jota on 

mahdollista soveltaa verotuksessa. Verohallinnon asiantuntija kertoi, että viittaukset 

kassavirtapohjaisiin arvonmääritysmenetelmiin olivat aiemmin epämääräisiä. 

Kirjallisuudessa BEPS-hankkeesta puhuttaessa juuri aineettomien 

arvonmääritysmenetelmät ovat olleet yhtenä tavoitteena ja päivityksen kohteena, kuten 

esimerkiksi Pankakoski (2016, 187) toteaa. Kuitenkin arvonmäärityksistä on puhuttu 

siirtohinnoitteluohjeiden yhteydessä aiemminkin (katso esimerkiksi Jaakkola et al. 2012, 73-

74), joten haastattelut vastaavat siltä osin teoriaa. 

OECD:n siirtohinnoitteluohjeet eivät kuitenkaan päivityksenkään myötä sisällä itsessään 

arvonmääritysmenetelmää tai kassavirtalaskelmien yksityiskohtia (Asiantuntija D & 

Verohallinnon asiantuntija). Tämän johdosta Verohallinnon asiantuntijan mukaan 

arvonmäärityksessä ei pärjää pelkästään OECD:n ohjeilla: 

”Sun ei tarvii, sä et pärjää ilman muuta kirjallisuutta, jos sä haluut tehdä arvonmäärityksen. 

Sä et pärjää pelkällä OECD:n ohjeistuksella. Mikä on ihan sallittua, että sä käytät muutakin 

valuaatiokirjallisuutta siin vaihees ku sä arvioit sitä, esimerkiks teet vaikka jotain DCF-

analyysia, niin OECD:n ohjeistukseshan ei ole yksityiskohtaisesti esitetty miten DCF-

analyysi tehdään.” (Verohallinnon asiantuntija) 

OECD:n ohjeissa on asiantuntija C:n mukaan kuitenkin tuotu tarkempia 

arvonmääritysmenetelmiä, joista jotkut ovat lähellä kaavamaista tunnistamista ja 

arvottamista. Verohallinnon asiantuntijan ja asiantuntija B:n mielestä BEPS-hankkeessa on 

tuotu lähinnä näkökulmia ja aspekteja arvonmäärityksessä käytettäviin painotuksiin ja 

erityisiin huomionarvoisiin asioihin liittyen: 

”…siel on kuitenkin tuotu niitä tiettyjä aspekteja esiin nyt siin uudessa ohjeistuksessa mitä 

esimerkiks aikasemmassa ohjeistuksessa ei oltu kauheen selkeesti ainakaan tuotu esiin.” 

(Verohallinnon asiantuntija) 

”Että ne on lähinnä tällasia painotuksia mitkä tulee sieltä BEPS:istä esiin.” (Asiantuntija B) 

Verohallinnon asiantuntijan mukaan arvonmääritykset ovat olleet sinällään tiedossa, eikä 

BEPS ole tuonut juuri mitään muutosta päivittäiseen arvonmääritykseen liittyen: 
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”Kyllä on tehty ennen BEPS:iikin valuaatiomenetelmillä. Meil ei oikeestaan tullu BEPS:in 

osalta juuri mitään muutosta siihen meidän päivittäiseen valuaatiotyöhön liittyen. BEPS ei 

ole tuonu meille mitään uutta käytännössä.” (Verohallinnon asiantuntija) 

BEPS on asiantuntija B:n käsityksen mukaan tuonut arvonmääritykset keskiöön ja 

mahdollistanut vakiintuneiden menetelmien käytön tiettyjen erien arvottamiseen, mikä olisi 

aikaisemmin ollut ”hiukan eksoottista”. 

”OECD:n ja muun regulaation myötä on tullu entistä enemmän keskiöön jälleen 

arvonmääritykset.” (Asiantuntija B) 

Näiden perusteella arvonmääritysmenetelmien soveltamisessa itsessään ei ole tapahtunut 

merkittäviä muutoksia BEPS:n myötä, mutta suhtautuminen on muuttunut sallivammaksi. 

Yleisemmällä tasolla asiantuntija C piti BEPS-hankkeen vaikutuksina aineettomien 

merkityksen korostumista. HTVI-ohjeistusta pidettiin epäselvänä sovellettavaksi ja 

sellaisenaan keskeneräisenä (Verohallinnon asiantuntija & asiantuntija A). HTVI:n osalta 

hanke antaa verohallinnoille laajalti vapausasteita määritellä mikä on jälkiviisautta ja mikä ei 

(Asiantuntija B). Toisaalta asiantuntija B esittää, etteivät BEPS-raportit tuo mitään aivan 

uutta sekoittamaan pakkaa, mikä on hieman sisäisesti ristiriitainen viesti. Asiantuntija C 

kuvailee, että BEPS toi OECD:n ohjeet 2010-luvulle. Hän ja Verohallinnon edustaja kertovat 

BEPS-raporttien tuoneen lisää ohjeistusta, jossa oli aitoa sanottavaa eri asioihin. 

Asiantuntija C kuvailee BEPS:iin olleen ladattu paljon odotuksia, jotka toteutuivat nopeiden 

raporttien johdosta, mutta kuvailee käytännön implementoinnin kaatuvan. BEPS on 

asiantuntija C:n mielestä antanut paljon uusia välineitä eri verottajille, mikä tarkoittaa 

tulevaisuudessa riitoja. Andrus ja Oosterhuis (2017, 81-82) tukevat näkemystä siitä, että 

BEPS on jättänyt jälkeensä epävarmuudella kyllästetyn verotuskäytännön. Asiantuntija C:n 

mukaan BEPS on lisännyt epävarmuutta siirtohinnoittelussa ja on siten liian tuore ilmiö 

arvioitavaksi, kun lopputulemia ei vielä tiedetä. Asiantuntija C:n lausumat BEPS:n tilanteesta 

vastaavat Knuutisen (2016, 20) kuvailemia riskejä nykytilanteesta ja Pankakosken (2016, 

198) näkemystä siitä, että on liian varhaista arvioida verotuskäytännön muutoksia.  

Asiantuntija A puolestaan kertoo raporttien luonnoksien vaikuttaneen heti 

julkaisuvaiheessaan ennen loppuraportteja: 
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”…niitä ajattelutapoja ja lähestymistapoja mitä siel on, niin niitä omaksutaan siinä 

vaiheessa, kun ne ensimmäisen kerran julkaistaan luonnos ni sielt otetaan jotain.” 

(Asiantuntija A) 

A:n kertoman perusteella erilaisia ajattelu- ja lähestymistapoja on omaksuttu käytäntöön 

BEPS-hankkeen raporttien luonnosvaiheessa, eivätkä loppuraportit johtaneet uusien 

periaatteiden äkilliseen käyttöönottoon. Myös Verohallinnon asiantuntijan mielestä BEPS on 

ollut virallista ohjeistusta jo irrallisina dokumentteina. 

Keskusteluissa asiantuntijat B ja D toivat selkeästi esiin näkemyksiä verotuksen 

epävarmuudesta siirtohinnoittelussa. Toinen asiantuntijoista (B) korosti dokumentaatiota 

muutoksessa. Hän painotti, että Suomen verotuksessa analyysi pitää dokumentoida hyvin, 

sillä kukaan ei halua käsitellä puutteellisesti dokumentoituja tapauksia. Ongelmat liittyvät 

asiantuntija B:n mukaan tapauksiin, joita ei ole vanhojen käytäntöjen mukaan tarvinnut 

dokumentoida yhtä laajasti. 

”Ja jos niitä ongelmia, sikäli kun niitä ongelmia on, ja niitä on toki, niin sanoisin, että ne 

liittyy enemmän tällasiin historiallisiin transaktioihin, joita ei oo koskaan dokumentoitu 

riittävästi, koska niit ei oo tarvinnu dokumentoida.” (Asiantuntija B) 

Verohallinto käyttää muuttuneita ja uusia viitekehyksiä liki kymmenen vuotta vanhoihin 

tapahtumiin, jolloin dokumentaatio on tehty toisen ajattelutavan puitteissa (Asiantuntija B). 

Tämä mainittu menettelytapa vastaakin Verohallinnon virallisen kannanoton materiaaleissa 

esitettyä näkemystä, jos Verohallinto tulkitsee BEPS-lisäyksiä täsmennyksinä vanhoihin 

ohjeisiin. Täsmennyksiä voidaan nimittäin soveltaa myös taannehtivasti. (Verohallinto 2016) 

Tämä tarkoittaa, että BEPS:n perusteella avataan virheellisesti vanhoja transaktioita viitaten 

siihen, että on tullut jotain, joka olisi pitänyt ottaa huomioon. Tällaisissa tilanteissa 

puuttumiskynnyksen pitäisi olla hyvin korkea, jos hinnoittelupäätöksille on olemassa riittävä 

taustamateriaali. Vielä ei kuitenkaan tiedetä mihin puuttumiskynnys asettuu käytännössä. 

Tällöin oikeusvarmuus heikkenee, kun vedetään rajaa siihen, mitä olisi pitänyt 

menneisyydessä tietää tai ottaa huomioon. Verottajalla on arbitraasimahdollisuus, eikä 

kukaan tiedä mitä menetelmiä tullaan vaatimaan. Kyseinen asiantuntija arvelee BEPS:n 

kuitenkin aikaa myöten mahdollistavan ja selkeyttävän pelikenttää, vaikka parasta aikaa 

opetellaankin uutta asiaa. (Asiantuntija B) 
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Asiantuntija D on myös sitä mieltä, ettei siirtohinnoittelussa ole varmuutta verotuksesta. 

Verottaja oli kumonnut heidän ”hyvän kahden näkökulman valuaation” ilman mitään 

analyysiä. Epävarmuus tarkastajan näkemyksistä on johtanut heillä käytäntöihin, joissa 

WACC:ia ei aina määritetä sen lopullisen hyväksyttävyyden epävarmuuden takia. 

Asiantuntija C:n mukaan BEPS tulee lisäämään veroriitoja vuosikymmenen ajan. C:n 

mukaan BEPS antoikin aseita riitoihin, eikä riidanratkaisun sääntelyyn panostettu 

hankkeessa tarpeeksi, vaan konkreettiset toimenpiteet riidanratkaisuihin jäivät puuttumaan 

raporteista. Tähän epävarmuuteen ja veroriitoihin varautuminen tulee C:n mukaan 

alentamaan omistaja-arvoa. Asiantuntijoiden C ja D näkemykset BEPS-raportin todellisesta 

vaikutuksesta on siis täysin päinvastainen B:n esittämän OECD:n tavoitteen, varmuuden 

lisäämisen kanssa. 

Epävarmuuteen liittyen asiantuntijat B, C ja D painottivat hyvin perustavanlaatuista 

näkökulmaa taloudellisen päätöksenteon epävarmuuteen. D:n keskeisenä viestinä oli, että 

yritykset joutuvat tekemään strategiset päätöksensä aina epävarmuuden vallitessa, ja 

ratkaisut osoittautuvat vasta myöhemmin oikeiksi tai vääriksi, joten menestystä ei voi tietää 

ennakkoon. Tämä voi siirtohinnoittelua tehdessä johtaa siihen, ettei uskalleta toimia, kun 

kaikkiin muuttujiin sisältyy paljon epävarmuutta: 

”… tällä hetkellä mikä siirtohinnoittelualalla näkyy on se, et kun niin hirveesti 

epävarmuutta, niin jäädään pyörimään just siihen epävarmuuteen.” (Asiantuntija C) 

Tämän sijaan asiantuntijoiden mukaan siirtohinnoittelussa toimivien tulisi ymmärtää 

yritysten taloudellinen ympäristö, jonka epävarmuudet tulisi käsitellä ja hyväksyä osaksi alan 

toimintaperiaatteita (Asiantuntijat B, C ja D). Tästä toimialan luonnetta koskevasta 

viitekehyksestä haluttaisiin saavuttaa konsensus keskustelulla veroviranomaisten ja muiden 

toimijoiden kanssa (Asiantuntija B). Keskustelua on asiantuntijoiden A ja B kertoman 

mukaan myös yksityiskohtaisemmalla tasolla. A:n mukaan veroviranomaisten kanssa 

keskustellaan tapauskohtaisesti eri tekijöistä, analyysien ja laskentakaavojen eri osista. 

Näistä keskustelun keskiössä ovat asiantuntijan B mukaan kohdistettu kassavirta, 

diskonttokoron määrittäminen ja verovaikutusten huomioiminen. Verohallintojen ja 

arvonmääritystä tekevien tahojen välillä tullaan käymään luontevammin aktiivista 

keskustelua arvonmääritysten tekijöistä, sillä menetelmät ovat nyt kirjattu selkeästi 

siirtohinnoitteluohjeisiin. Useat käytännöt ovat kuitenkin toistaiseksi vakiintumattomia, ja ne 

vaihtelevat tapauskohtaisesti myös suhteessa ulkomaisen veroviranomaisen kapasiteettiin 

käydä keskustelua arvonmäärityksestä. (Asiantuntija B) Myös tutkielman kirjallisuusosion 
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perusteella Suomessa käydään aktiivista keskustelua samoista arvonmäärityksen 

näkökulmista ja tekijöistä, erityisesti Verotus-lehdessä, josta esimerkkeinä artikkelit Salo 

(2017 ja 2016), Rapo ja Turunen (2016) sekä Pankakoski (2016 ja 2015). 

Aineettoman omaisuuden määrittelyn päivitys koettiin merkittävä tapahtuneena muutoksena 

siirtohinnoittelussa BEPS-hankkeen myötä (Asiantuntijat A ja C). Asiantuntijan C mukaan 

kaikissa julkisissa konserneissa olisi pitänyt tämän muutoksen myötä paikantaa 

tuotekehitystoiminta ja muut aineettomat, sekä tarkistaa niihin sovellettavat 

veloitusmenetelmät. Muutos konkretisoitui BEPS-hankkeen kirjallisen version myötä, vaikka 

C:n mukaan on aina tiedetty aineettoman määritelmän olevan laajempi siirtohinnoittelussa. 

Puolestaan asiantuntijan B mukaan muutos ei ollut yksioikoinen, vaan siitä käytiin 

kädenvääntöä, mutta OECD:n valitsema lähestymistapa on hänen mielestään oikea. Myös 

Verohallinnon asiantuntijan mukaan aineettomien tunnistaminen on selkeytynyt päivityksen 

myötä. 

Aineettoman laajentunut määritelmä skaalautuu konkreettisesta abstraktiin tasoon: 

esimerkiksi asiakassopimus, asiakassuhde ja markkina-asema ovat asiakkuuden tasoja 

abstraktiin suuntaan laajentuen (Asiantuntija B). Asiantuntijan C mukaan laajentunut 

määritelmä on tuonut uusia, entistä vaikeampia eriä siirtohinnoittelunkin piiriin. Näitä eriä ei 

välttämättä kirjata tilinpäätöstietoihin, rekisteröidä mihinkään tai ne eivät välttämättä ole 

selkeästi tunnistettujakaan (Asiantuntija C). Tätä käsitystä tukee myös kirjallisuudessa 

esitetty EY:n lausunto siitä, että vaikeimmin tunnistettavat erät ovat tyypillisesti niputettu 

osaksi liikearvoa, mutta nyt niille tulisi pystyä kohdistamaan siirtohinnoittelussa arvo (Ernst 

Young Global Limited 2016). Nyt onkin liikuttu siihen suuntaan, että ideoilla, toimintatavoilla, 

prosesseilla, liiketoimintamalleilla ja konsepteilla on todistettavissa oleva arvo, kun taas 

aikaisemmin puolestaan rekisteröintikelvottomuudella ja suojaamattomuudella saattoi 

pystyä perustemaan arvottomuuden siirtohinnoittelussa (Asiantuntija C). Aikaisemman, eli 

vuoden 2010 siirtohinnoitteluohjeen todettiin olleen aineettomien osalta vanhentunutta 

(Asiantuntija A) ja edustavan ex-post-maailmaa (Verohallinnon asiantuntija). Tämä vastaa 

aikaisempaa kirjoitusta aineetonta omaisuutta koskevan siirtohinnoitteluohjeen osuuden 

tilasta (Pankakoski 2016, 187). 

DEMPE-toimintojen ja riskien käsittelyn ohjeistus ovat asiantuntijoiden A, B ja C mukaan 

keskeisimmät muutokset aineettomien siirtohinnoittelussa BEPS-hankkeen päivitysten 

myötä. 
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”Siis iso muutos tapahtunu aineettomiin liittyen ja BEPS-projektin myötä on tullu sen 

aineettoman omaisuuden omistajan käsitteen määrittely…” (Asiantuntija A) 

BEPS-raportit ovat tuoneet DEMPE-toimintoihin perustuvan siirtohinnoitteluanalyysin 

suoraan esiin, mikä on tärkeä asia. Siirtohinnoitteluanalyysin perusajatus toiminnoista, 

riskeistä ja varoista ei ole muuttunut, mutta nyt on mahdollista tehdä analyysi tuottamaan 

taloudellisesti perustellun lopputuloksen. Uuden analyysitavan avulla voidaan arvottaa 

kaikkia toimintoja, omaisuuseriä ja riskinottoa järkevästi. Aikaisemmin toimintojen 

arvottaminen pyrittiin pitämään yksinkertaisena, koska veroviranomaisten kyky käsitellä 

siirtohinnoitteluasioita ovat olleen vaihtelevia. Siirtohinnoittelun ollessa aina kansainvälistä, 

ei ole järkevää käyttää analyysitapaa, jota molemmat tarkastavat verohallinnot eivät 

ymmärrä. Yksinkertainen analyysi ei enää kuitenkaan riitä, vaan kaikkien osapuolen 

toiminnot pitää analysoida ja arvottaa. (Asiantuntija B) 

”Aikasemminhan ehkä se analyysi pyrittiin pitämään yksinkertaisena […] Nyt todetaan, että 

tää ei riitä, vaan molemmat osapuolet pitää analysoida, molempien osapuolten tai kaikkien 

transaktion osallisten osapuolten toiminnot pitää arvottaa, arvioida ja varmasti 

lähestymistapa on oikea.” (Asiantuntija B) 

Asiantuntija A kertoi toimintojen, riskien ja varojen olevan keskenään yhtä tärkeitä, mutta 

esitti riskin ottamisen ja riskin allokoimisen edellytysten saavan suuremman merkityksen 

nykyään. Tämä vastaa Isomaa-Myllymäen (2016, 87) esittämää OECD:n riskianalyysiä, 

joka on tullut uutena, eli riskin allokoiminen on tosiasiallisesti saanut suuremman 

merkityksen ohjeissa. Asiantuntija A:n mukaan riskit saavat suuremman merkityksen, koska 

riskin ottaminen on tekemistä, eli tekeminen saa merkityksen riskin ottamisen kautta. Näin 

ollen A:n mukaan riskien ja tekemisen, eli toimintojen, erottaminen 

siirtohinnoitteluanalyysissä ei ole enää mahdollista: 

”Niinkun riskin ja tekemisen erottaminen ei oo enää mun mielst samalla tavalla mahdollista 

kuin aikaisemmin siirtohinnoitteluanalyysissä, josko se nyt oli ennenkään hirveen 

mahdollista, mut sitä tehtiin hyvin erillisenä.” (Asiantuntija A) 

Tämä ilmiö on nähtävissä myös kuviossa 3 esitetyn Isomaa-Myllymäen (2016, 87) 

riskianalyysin etenemisen kaaviossa, jossa myös perinteinen toimintoanalyysi on 

merkittävässä roolissa. Siirtohinnoittelun pohjaksi tehtävät analyysit ovat laajentuneet 

mittakaavaltaan, ja niiden merkitys koko prosessissa on lisääntynyt. Myös Koskinen (2017, 

3) niputtaa toiminnot ja riskit keskenään nykyisessä viitekehyksessä. Asiantuntija A pitääkin 
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OECD:n kirjoituksia riskin ottamisesta ja riskin merkityksestä aineettomien siirtohinnoittelun 

kannalta merkittävämpänä muutoksena kuin DEMPE-toimintojen päivittämistä ohjeeseen: 

”…sitte taas se mitä OECD kirjottaa riskin ottamisesta ja riskin merkityksestä 

siirtohinnoitteluun, niin sil on mun mielestä enemmän vaikutusta jopa niinkun tohon 

aineettomien hinnoitteluun, kun varsinaisesti sillä, mitä siellä VI-luvussa varsinaisesti 

sanotaan.” (Asiantuntija A) 

Tämä näkyy konkreettisesti siten, että todellinen käyttäytyminen menee sopimuksissa 

ilmoitetun menettelyn edelle, kun arvioidaan riskien ottamista siirtohinnoittelussa. Myös 

Koskinen (2017, 2-4) vahvistaa tosiasiallisen sopimisen ja käyttäytymisen olevan tärkeä 

tutkittava asia.  Kaksi asiantuntijaa (A ja B) mainitsi, kuinka organisaation osan todellinen 

kyky kantaa nuo riskit tulee myös huomioida, aivan kuten OECD:n (2015a, 33) 

ohjeistuksessa kirjallisesti opastetaan. Riskien käsittely on siis jalkautunut tehokkaasti 

suomalaiseen siirtohinnoittelukäytäntöön. Tätä muutosta havainnollistaa ennen tyypillisen 

aineettoman omaisuuden keskittämismallin toimimattomuus nykyisessä käytännössä: 

”…muutama henkilö toimistohenkilökuntaa ja sinne keskitettäis konsernin aineetonta 

omaisuutta, niin se ei vaan sit nykyisin toimi sen takia, että sil ei oo kykyä kantaa sitä riskiä 

eikä välttämättä tehdä niitä päätöksiä.” (Asiantuntija A) 

BEPS-hankkeen aineetonta omaisuutta koskevien päivitysten ja DEMPE-toimintojen sekä 

riskien käsittelyn muutoksen kautta menetti perinteinen taloudellinen omistajuus 

merkityksensä vanhan käsitteen mukaisena omistajuutena. Nykyään taloudellinen omistaja 

onkin asiantuntijan mukaan synonyymi sille taholle, jolla on oikeus aineettoman omaisuuden 

kerryttämään tuottoon. Maksajan rooli on vähentynyt merkittävästi, sillä maksaminen 

menetti merkityksensä siirtohinnoitteluohjeen VI-luvun päivityksen perusteella. Ennen 

saatettiin pitkälti hyväksyä, että maksaja oli omistaja, mutta nykyään tavaramerkin 

lisensoijalle kuuluu riskitön rahoitustuotto aineettomasta, jos kaikki DEMPE-toiminnot 

tehdään jossain muualla, mikä on totaalinen muutos aiempaan. (Asiantuntija A) 

Yksinkertaistettuna aineettoman omaisuuden tuottoihin oikeutetun taho onkin muuttunut 

maksajasta tekijäksi: 

”Ajatuksena me ollaan luovuttu taloudellinen omistajan käsityksestä sinällään […] että se 

joka maksaa viulut on niinku omistaja. Se oli pitkälti sitä mitä hyväksyttiin, et maksaja oli 

omistaja.” (Asiantuntija A) 
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”Siinä vaiheessa, kun tuli aineetonta omaisuutta koskevat päivitykset, niin siinä vaiheessa 

taloudellinen omistajuus semmosena perinteisenä taloudellisen omistajan käsitteenä 

menetti merkityksensä, koska se rahoittaja sai sen rahoitustuoton ja ääritilanteessa 

riskittömän rahoitustuoton.” (Asiantuntija A) 

Oikeudelliselle omistajalle kuuluvasta riskittömästä tai rahoittajalle kuuluvasta riskikorjatusta 

tuotosta puhuvat myös itse OECD (2015a, 65) ja Angvik et al. (2016, 5), sekä kritiikkiä 

mallille antavat Andrus ja Oosterhuis (2017, 81-82). Tämä muutos on puolestaan 

asiantuntijan C mukaan johtanut siihen, että globaalisti toimivan hajautetun tutkimus- ja 

kehitystoiminnan käyttäminen on muodostunut suhteellisen mahdottomaksi. Ennen BEPS:iä 

pystyttiin maksamaan yksiköiden kustannukset sopimustoimijoille takaisin, ja tällöin 

omistajuus pystyttiin keskittämään maksajalle, mutta näitä toimintoja on nykyisin ryhdytty 

purkamaan lokaaleiksi T&K-yksiköiksi, jotka on riskinäkökulmasta turvallisinta pitää 

pääkonttorin yhteydessä (Asiantuntija C). 

Aineettoman omaisuuden kannalta funktionaalisen omistajuuden toimintojen tekeminen on 

olennaisinta, ja DEMPE-toiminnot alkavat hyvinkin helposti muodostamaan omistajuutta 

lopulliseen aineettomaan omaisuuteen (Asiantuntijat A ja C): 

”…sen aineettoman omistamisen kannalta se tekeminen on olennaista, se keskiössä on 

tekeminen. Et kun meil on DEMPE:t, niin se, että mitä tehdään, niin se tekeminen tuo sen 

omistajuuden.” (Asiantuntija A) 

Kaksi haastatelluista avasi DEMPE-toimintojen perusteena olevaa informaatiota tarkemmin: 

sekä B:n että C:n mukaan henkilöstöresurssit voivat olla keskeisiä toimintojen perustana. 

”…OECD:n työn myötä on tullut keskiöön myöskin se, että ihmisten merkitys keskeisten 

resurssien, funktioiden, kontrolloivien funktioiden, eli käytännössä osaavien 

ihmisresurssien merkitys.” (Asiantuntija B) 

Henkilöstöresurssit voivat nykyään vaikuttaa merkittävästi voiton tai tappion määrään, 

vaikka ennen BEPS-hanketta kyseiseen tapaan perustuva voitonjako olisi ollut hyvin 

riskialtis verotuksessa (Asiantuntija B). Asiantuntija C puolestaan kuvaili 

henkilöstöresurssien käyttöä siirtohinnoitteluanalyysissä tarkemmin seuraavasti: 

”Se hyvin usein lähtee siitä, et katsotaan niit ihmisiä. Eli se että ei niinkään mitä toimintoja 

suoritetaan, vaan millasia ihmisiä siel on. Se lähtee siit, et katotaan millasia titteleillä 

ihmiset toimii. Eli tavallaan minkä tasoisia johtajia on missäkin toiminnossa, kuinka paljon 
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niitä on, kuinka paljon heillä on vaikutusvaltaa, kenelle he raportoi vai onko he tavallaan 

täysin autonomisia.” (Asiantuntija C) 

Yksi asiantuntijoista (B) korosti DEMPE-toimintojen kohdalla näkökulmaa, jossa uusi 

analyysi mahdollistaa yhtiön oman, ainutlaatuisen arvoketjun informaation käyttöä 

voitonjaossa. Hänen mukaansa OECD:n uusin ohjeistus pohjautuu siihen, että 

fokusoidutaan yhtiön arvoketjun keskeisimpiin toimintoihin. Tämä mahdollistaa sen, että 

voidaan kääntyä sisäänpäin ja katsoa analyysissä yritykselle keskeisiä sisäisiä mittareita, 

kun ulkopuolelta ei löydy aineettomille järkeviä vertailukohteita: 

”… ei kilpailijoista löydy tällaista vastaavaa tietoa, eikä se oo kovin ainakaan välttämättä 

luotettavaa, niin on tätä taustaa vasten mitä luonnollisinta, että voidaan tän DEMPE-

analyysin puitteissa yhtiön omaa informaatiota hyödyntäen saavuttaa järkevä lopputulos. 

Se on mun mielestä erittäin tärkeä asia, et se on nyt suoraan esiin. Ja tää on mun mielestä 

BEPS-raporttien mukanaan tuomaa.” (Asiantuntija B) 

Tällöin ei tarvitse turvautua abstraktiin ulkopuoliseen informaatioon pohjautuviin 

analyyseihin. Mikäli tämä muutos johtaa vastaisuudessa järkeviin käytäntöihin, hyötyvät 

sekä verohallinnot että verovelvolliset. (Asiantuntija B) 

5.2.3 Tekninen arvonmääritys siirtohinnoittelussa 

Suurin osa haastatteluaineistosta kohdistui arvonmäärityksen yksityiskohtiin, jotka liittyvät 

luonteeltaan sen tekniseen toteuttamiseen. Kuviossa 9 on esitetty tähän tutkielman 

laajimpaan pääluokkaan liittyvät yläluokat, jotka kertovat siirtohinnoittelussa tehtävän 

arvonmäärityksen keskeisistä huomioitavista seikoista. 
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 Pääluokan 3, tekninen arvonmääritys siir tohinnoittelussa, yläluokat. 

Siirtohinnoittelun arvonmäärityksestä ja sen eri menetelmistä keskusteltaessa pohjustettiin 

kaikkien haastateltavien kanssa arvonmääritysmenetelmiä myös OECD:n virallisilla 

siirtohinnoittelumenetelmillä. Kaksi asiantuntijoista (A ja C) esitti suoran näkemyksen, 

etteivät OECD:n perinteiset siirtohinnoittelumenetelmät sovi hyvin aineettomalle 

omaisuudelle. Käytännönläheisemmissä ohjeissa (European Commission 2016, 68 & 

Verohallinto 2013, 49) on mainittu samasta seikasta, mutta OECD:n (2015, 2017) 

ohjeistuksia lukiessa menetelmien huono soveltuvuus ei tule yhtä selkeästi ilmi, mikä on 

tietenkin ymmärrettävää. A:n mielestä markkinahintavertailumenetelmä on menetelmistä 

ainoa, jota voidaan käytännössä soveltaa, etenkin linsenssitransaktioiden yhteydessä. 

Tämä kuitenkin edellyttää vertailukelpoisten tietojen löytymisen: 

• Siirtohinnoittelumenetelmät

• Diskontattujen kassavirtojen menetelmät

• Yritysrahoituksen ja siirtohinnoittelun erot

• Yritysrahoituksen ja siirtohinnoittelun samankaltaisuudet

• Siirtohinnoittelun arvonmäärityksen ominaisuuksia

• Hintahaarukka

• Ostajan ja myyjän näkökulmat

• Kassavirtojen tai tuottojen käyttö

• Diskonttokorosta neuvottelu

• Preemiot diskonttokorossa

• Aineettomalle kohdistettu korko

• WACC:n käyttö

• WARA:n käyttö

• Varmistuminen useilla lähestymistavoilla

• Tuottoperusteiset menetelmät

• Verovaikutukset käytössä

• Ostajan ja myyjän verovaikutukset

• Verovaikutusten vastaisuus

• Kokonaisarviointi ja parametrien vaihteluväli

Tekninen arvonmääritys 
siirtohinnoittelussa
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”OECD:n, ei voittopohjaisilla, eikä perinteisillä menetelmillä, me ei päästä aineettomien 

siirtohinnoittelussa oikeesti mihinkään. Et jos meil ei oo CUP:ia käytettävissä 

lisenssimaksuihin, niin meidän pitää käyttää jotain muuta menetelmää ja mikään niist 

menetelmistä mitä siel guidelinesissa on, ei sellaisenaan ole hyvä. Ja niit ei oo käytetty 

sinä aikana, ku mä oon [tehnyt] siirtohinnotteluu.” (Asiantuntija A) 

Asiantuntija lausui C myös, etteivät OECD:n menetelmät sovellu arvonmääritykseen, 

eivätkä ne ole varsinaisia arvonmääritysmenetelmiä. Verohallinnon asiantuntija kuitenkin 

esitti, etteivät perinteiset siirtohinnoittelumenetelmät ole ristiriidassa 

arvonmääritysmenetelmien kanssa. Hänen mielestään siirtohinnoittelun 

arvonmääritysmenetelmät ovat vanhojen menetelmien sovelluksia, eivätkä sinänsä uusia 

menetelmiä. 

Asiantuntijat pohtivat kuitenkin myös muiden siirtohinnoittelumenetelmien soveltuvuutta 

huolimatta arvonmääritysmenetelmien ja markkinahintavertailumenetelmän 

korostamisesta. Kustannuspohjaista siirtohinnoittelua voidaan käyttää tilanteissa, joissa 

aineeton on juuri hankittu, ja sille on osoitettavissa jokin kustannus (Asiantuntija A). 

Liiketoimintanettomarginaalimenetelmää pidettiin soveltamiskelpoisena tilanteissa, joissa 

on sopiva aineettomiin liittyvä liiketoimintakonsepti. Esimerkiksi keskitetyssä 

toimintamallissa, jossa tytäryhtiöt toimivat rajoitetun vastuun toimijoina, voidaan 

rutiinituottojen ylittävät tuotot oikaista liiketoimintanettomarginaalimenetelmällä, jos kaikki 

liiketoiminnalle olennainen on keskittynyt yhdelle yhtiölle. (Asiantuntija C) 

Asiantuntija B keskittyi myös voitonjakomenetelmään. Hän esitti, että 

voitonjakomenetelmässä on kyse vain järkevän voitonjaon perusteen löytämisestä 

konsernin osapuolten kesken. Voitonjaon perusteiden lähtökohtana ovat uuden 

siirtohinnoitteluohjeistuksen mukaiset toiminnot, riskit ja varat. Voitonjakomenetelmässä 

voidaan siten käyttää yhtiön sisäisiä mittareita hinnoittelun perusteena. Keskeiset toiminnot 

liittyvät muun muassa kontrollointiin ja strategiseen päätöksentekoon. Omaisuuseriin voi 

liittyä fyysisiä mittareita, ja fyysisille toiminnoille pitää myös allokoida jokin tuotto. Myös 

liiketoimintamalliin liittyvät investoinnit täytyy käsitellä ja kompensoida yhtiölle. Pääasia on, 

että voitonjakomenetelmää varten voidaan nyt arvottaa kaikki kyseiseen funktioon liittyvät 

erät, olkoon ne aineellista tai aineetonta omaisuutta, mukaan lukien henkilöstö. Asiantuntija 

toivoikin, että voitonjakomenetelmästä löydetään järkeviä käytännön sovelluksia jatkossa. 

(Asiantuntija B) 
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Siirtohinnoittelumenetelmistä huolimatta diskontattujen kassavirtojen menetelmät ovat 

Suomen siirtohinnoittelussa keskeisessä asemassa: 

”Sehän on käytännössä vaan metodivalintaa, et käydään OECD:n menetelmät läpi, 

todetaan et ei voida käyttää, sen jälkeen se on se niin sanottu muu menetelmä, jolloin 

siirrytään sitten suoraan taloudellisen arvonmäärityksen puolelle.” (Asiantuntija C) 

Siirtohinnoittelun arvonmääritystilanteissa on jo kauan sovellettu taloudellisia 

kassavirtapohjaisia arvonmääritysmenetelmiä (Asiantuntijat A & C). Asiantuntijoiden A ja B 

mukaan Suomessa Verohallinto suosii kassavirtamenetelmien käyttöä ja haluaa nähtäväksi 

kassavirtaperusteisen lähestymistavan. Tällöin muiden menetelmien käyttö jää avusteiseksi 

ja harvinaisemmaksi (Asiantuntija A). Arvonmääritysmenetelmien asema onkin keskeinen: 

”Arvostukset tehdään käytännössä kassavirtapohjaisesti lähes sadassa prosentissa 

tapauksia.” (Asiantuntija A) 

Kaikki haastateltavat korostivat kassavirtamenetelmien kaavamaisuutta. Voidaankin todeta, 

että siirtohinnoittelun kannalta vaikeimmat ja olennaisimmat päätökset tehdään jo 

analyysimatkan varrella. Niiden käyttöä kuvattiin tekniseksi diskonttaukseksi ja 

mekaaniseksi tekemiseksi: 

”Kyllähän se niillä olemassa olevilla luvuilla, sithän se on vaan laskemista.” (Asiantuntija A) 

Samalla asiantuntija B piti mahdollisena riskinä sitä, että kassavirtamenetelmän käyttö jää 

pelkästään abstraktiksi matemaattiseksi harjoitukseksi. Vaara onkin täysin totta, ja siksi 

OECD:n korostamat ”tosiasiat ja olosuhteet” tulee huomioida arvonmäärityksessä 

taidokkaasti parametreja koskevien olettamusten ja laskukaavan summien kautta. Erityisesti 

asiantuntija B korosti, että arvonmäärityksen dokumentaatiossa tulee näkyä tämä 

markkinainformaation tuki. 

Kaikkien haastateltavien osalta keskustelussa nousi esiin taloudellisen arvonmäärityksen, 

eli yritysrahoituksessa sovellettavien arvonmääritysstandardien merkittävyys myös 

siirtohinnoittelua varten tehtävän arvonmäärityksen perustana. Sekä liike-elämän 

asiantuntijat että Verohallinnon asiantuntija pitivät niin sanotun valuaatiokirjallisuuden 

käyttöä alan normaalina käytäntönä ja sen sisältöä yleisenä tietona. Tämän kirjallisuuden 

käyttö ei ole muuttunut OECD:n ohjeistuksen päivityksen myötä, vaikka arvonmäärityksen 

viitekehys on nyt tuotu myös kirjalliseen muotoon siirtohinnoitteluohjeissa (Verohallinnon 

asiantuntija & Asiantuntija B). Arvonmäärityskirjallisuuden pitkää historiaa, viime aikoina 
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kasvanutta materiaalin määrää sekä IVS- ja IPEV-standardien vakiintunutta asemaa 

markkinaehtoisen arvonmääritysprosessin kuvaamisessa käytettiin perusteltaessa niiden 

käyttöä siirtohinnoittelussa (Asiantuntijat B ja C). Verohallinnosta kuitenkin kehotettiin 

säilyttämään lähdekriittisyys yleisesti monimuotoista kirjallisuutta kohtaan. Asiantuntija C 

perusteli aiemmassa luvussa 5.2.1 esitetysti siirtohinnoitteluohjeesta löytyvät tukea kaikille 

näkökulmille, joten Verohallinnon asiantuntija näki selvästi arvonmäärityskirjallisuudessa 

samoja piirteitä. 

Käsiteltäessä arvonmäärityskirjallisuutta nousi keskusteluissa ilmi kaikkien haastateltujen 

asiantuntijoiden kanssa vertailua siirtohinnoittelun arvonmäärityksen ja muualla 

yritysrahoituksessa käytettävän arvonmäärityksen välillä. Eroavaisuuksia nähtiin olevan: 

”… puhutaan eri asiasta kuin yrityksen arvonmäärityksestä sillon, kun arvostetaan 

aineetonta.” (Asiantuntija A) 

Arvonmääritysasiantuntijan tekemää arvonmääritystä aineettomasta ei voisi siis asiantuntija 

A:n mielestä käyttää luontevasti sellaisenaan verotuksen pohjana. Muut kertoivat erojen 

olevan lähinnä huomioon otettavia asioita, joita katsotaan hieman eri tavalla 

siirtohinnoittelussa ja yritysrahoituksessa (Asiantuntijat B ja C). Verohallinnon asiantuntija 

painotti keskeisimpänä erona sitä, että arvo ja hinta ovat eri asioita: 

”…ne merkittävimmät eroavaisuudet lähtee niinku siit näkökulmasta et arvo on eri asia ku 

hinta.” (Verohallinnon asiantuntija) 

Tämä argumentti vastaa täysin myös Verohallinnon (2013, 61) virallisissa materiaaleissa 

esitettyä keskeistä siirtohinnoittelun kipupistettä, joka on alkujaan peräisin Wittendorffin 

(2011) teoksesta. Verohallinnon asiantuntijan mukaan hinnoittelussa pitää ottaa huomioon 

asioita, jotta arvonmäärityksestä päästään hintaan. Hän kuvasikin, että markkinaehtoiseen 

hintaan pitää rakentaa silta ostajan ja myyjän näkökulmien arvonmäärityksistä. 

Liike-elämän asiantuntijat B ja C sekä Verohallinnon asiantuntija puhuivat myös ostajan ja 

myyjän näkökulmien käyttämisestä siirtohinnoittelun arvonmäärityksessä, ja pitivät 

käytäntöjä eroavana suhteessa muuhun arvonmääritykseen. Tämä johtuu erään 

asiantuntijan C mukaan siitä, että normaalissa arvonmääritystilanteessa voidaan arvioida 

vain myyjän näkökulmaa, mutta konsernin sisäistä siirtoa tehdessä löytyy molemmista 

näkökulmista tarvittavat tiedot. Verohallinnon asiantuntijan mukaan markkinaehtoinen 

siirtohinta löytyy arvonmäärityksen näkökulmien avulla: 
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”…pitäis rakentaa sitä siltaa, et me päästään siihen markkinaehtoiseen hintaan 

molemmista aspekteista katsottuna.” (Varohallinnon asiantuntija) 

Myös diskonttokoron määrittelyssä on selkeitä eroja arvonmäärityksen tarkoituksesta 

riippuen, koska Verohallinto ei ole hyväksynyt tiettyjen preemioiden soveltamista 

(Asiantuntija B). Verohallinnon asiantuntija painotti kuitenkin, että preemioiden kohdalla 

tarkastellaan valintojen perusteluja, eikä lähtökohtaisesti torjuta mitään diskonttokoron 

preemioita. 

Lisäksi selkeästi esiin noussut poikkeuksellinen menettelytapa siirtohinnoittelun 

arvonmäärityksessä on verovaikutusten käyttäminen. Liike-elämän asiantuntijat A, B ja C 

pitivät niiden käyttöä erilaisena kuin muussa arvonmäärityksessä. Suomessa Verohallinto 

on painottanut kannanotoissaan verovaikutusten näkökulmia arvonmäärityksessä, joten 

siirtohinnoittelussa niitä saatetaan käyttää, vaikka riippumattomien välillä niiden 

huomioiminen jää yleensä tekemättä (Asiantuntija C). Verovaikutusten merkitystä pidettiin 

kuitenkin suhteellisen pienenä näkökulmaerona (Asiantuntija B). Selvästikin 

verovaikutusten tarkempi huomioiminen on lähtöisin verottajan vaatimuksista. 

Verohallinnosta puolustettiin proseduurien ja lähestymistapojen olevan siirtohinnoittelussa 

ja yritysrahoituksessa melko samankaltaisia. Arvonmäärityksiä ei pidetä Verohallinnon 

edustajan mukaan irrallisena osana verotusmaailmasta tai siirtohinnoittelusta. Asiantuntija 

B liike-elämästä painottikin, ettei arvonmääritysnormisto voi joustaa perus fundamenteiltaan 

verotuksessa. 

Siirtohinnoittelun arvonmäärityksen ominaisuuksia 

Haastattelujen perusteella muodostui kokonaisuus näistä siirtohinnoittelun 

arvonmäärityksen perustavanlaatuisimmista ominaisuuksista, joita käydään seuraavaksi 

läpi. Nämä teemat voidaan liittää luvussa 4.3 esitetyn arvonmääritysprosessin kolmanteen 

vaiheeseen, eli osaksi arvonmääritysanalyysin toteuttamista. Kaikki haastateltavat pitivät 

arvonmääritystä siirtohinnoittelussa erittäin tapauskohtaisena. Voitonjaon perusteet 

riippuvat pitkälti sovellettavasta tilanteesta, jolloin ohjeistuksen esimerkit vaikuttavat 

yksinkertaisilta ja teoriassa helpoilta, kun tehdään paljon olettamia arvon tai hyödyn 

määrästä (Asiantuntija A). Juuri tätä osaa siirtohinnoittelussa korostettiin seuraavasti: 

”Arvonmääritys siirtohinnoittelussa on erityisen tapauskohtaista, jos siirtohinnoittelu on 

tapauskohtaista.” (Varohallinnon asiantuntija) 
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”Mikä niinkun kuvastaa varsin hyvin sitä, et hei se on ihan siitä miten me uskotaan…” 

(Asiantuntija A) 

Tapauskohtaisuuden ohella arvonmääritys kassavirtaperusteisin menetelmin 

siirtohinnoittelussa esitettiin yksimielisesti hyvin subjektiiviseksi toimenpiteeksi (Asiantuntijat 

A, B, C). Asiantuntija B piti kassavirtoja kuitenkin juuri korrekteimpana lähestymistapana 

herkkyydestä ja subjektiivisuudesta huolimatta. Arvonmääritys sisältää siis suomalaisessa 

siirtohinnoittelussa osin laatijansa subjektiivista näkemystä arvotettavan kohteen 

ominaisuuksista ja uskomuksia näiden ominaisuuksien taloudellisista seuraamuksista, 

mihin tarvitaan luonnollisesti vahva arvotettavan kohteen tuntemus. Asiantuntija C esitti, 

ettei siirtohinnoittelussa ole absoluuttisen oikeaa tulosta, varsinkaan juuri aineettomien 

kohdalla. Tärkeä osa arvonmäärityksen subjektiivisuuden käsittelyssä onkin tehtyjen 

olettamien ja toimien perusteltavuus: parametreista neuvoteltaessa keskustelu lähtee siltä 

tasolta, että onko jokin asia perusteltavissa (Asiantuntija A). Asiantuntija C:n mielestä 

kaikista positioista voidaan periaatteessa pitää kiinni, koska ei ole tapaa osoittaa toinen 

vääräksi, vaan jotkut ovat enemmän samaa mieltä kuin toiset. Kovia sääntöjä voi 

siirtohinnoittelukäytännössä olla siis yllättävän vähänkin. 

Yrityspuolen siirtohinnoitteluasiantuntijat olivat kaikki hyvin yhtä mieltä siitä, että 

kassavirtamenetelmät ovat erittäin herkkiä niissä käytettävien lukujen vaihteluille: 

”Arvonmäärityksessä on hyvin monta ruuvia, joista vääntää ja joista päätyy hyvin erilaisiin 

lopputuloksiin.” (Asiantuntija C) 

”Kassavirrat on […] kaikkein herkin…” (Asiantuntija B) 

”Et pienellä säädöllä niissä parametreissa saadaan ihan hirveitä eroja niihin valuaatioihin.” 

(Asiantuntija A) 

Tämä mahdollistaa sen, että arvonmäärityksen teknisessä toteuttamisessa on hyvin paljon 

liikkumavaraa. Asiantuntijan C mukaan ennen arvonmääritystä on kuitenkin täytynyt valita 

mitä arvotetaan, jolloin on jo muodostunut käsitys siitä, mitä lopputuloksenkin pitäisi olla. 

Tällöin on hänen mukaansa osa käytännönläheisyyttä, kun osataan valita sopiva arvo 

käyttämällä luontaista liikkumavaraa. Toinen asiantuntija (B) ilmaisi asian kertomalla, että 

yksityiskohdissa riittää analysoitavaa kaikissa tapauksissa, mutta täytyy miettiä mikä on 

keskeistä kokonaisuuden kannalta. Jos kokonaisuutta lähdettäisiin ymmärtämään 
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yksityiskohtien kautta, voitaisiin joutua outoihin tilanteisiin B:n mukaan. Suurien linjojen 

pitäminen prioriteettina on siten myös arvonmäärityksen teknisen vaiheen etu. 

Kuitenkin yksityiskohdista keskustelu haastatteluissa oli vilkasta, ja keskustelu 

arvonmäärityksen teknisestä puolesta toi esiin keskeisimmät käytännön kysymykset. Näistä 

ensimmäisenä mainittakoon asiantuntijoiden C ja D esitykset taloudellisesta vaikutusajasta. 

C:n mukaan taloudelliset vaikutusajat ovat lyhentyneet epävarmuuden vuoksi 

kansainvälisenä trendinä, eikä minkään keksinnön kassavirtoja voi ennustaa 10 vuotta 

eteenpäin. D toi esille, että verottaja vaatii Suomessa suoja-ajan ja tai terminaaliarvon 

käyttöä arvonmäärityksissä, mikä on ristiriidassa sen kanssa, että kaikki viittaa 

varovaisuuteen ja noin viiden vuoden vaikutusaikoihin. Asiantuntija C:n mukaan verottaja 

haluaisi käyttää patenteille niiden juridisia suoja-aikoja arvioimatta taloudellista 

vaikutusaikaa, joka määritetään tosiasiassa toimialan innovatiivisuuden, kilpailevien 

tuotteiden ja teknologian elinkaaren avulla. Hän esitti myös, että kirjanpidon poistoaikojen 

olisi hyvä olla linjassa vaikutusajan kanssa, tai joku verottaja iskee väliin. 

Kaikki haastateltavat toivat tavalla tai toisella esiin markkinaehtoisen hinnan vaihteluvälin, 

eli arvonmäärityksen tuloksen hintahaarukan. 

”Meidän ne raportit ei juurikaan, ei varmaan ikinä päädy yhteen lukuun.” (Asiantuntija A) 

Hintahaarukka muodostuu laskelman epävarmuustekijöistä, joita otetaan huomioon 

(Asiantuntija A). Heidän raportit eivät koskaan päädy vain yhteen lukuun, vaan analyysin 

halutaan hintahaarukka. Asiantuntija C esitti, että ostajan ja myyjän näkökulmien laskelmat 

muodostavat kaksi erillistä vaihteluväliä, joiden päällekkäisyyskohdasta markkinaehtoisen 

hinnan pitäisi löytyä. Tähän yhtyi myös B: 

”…lähtökohtaisesti käytännön tilanteissa löytyy yleensä sellainen yhteinen ikään kuin alue, 

vaihteluväli, arvojen vaihteluväli molempien osapuolten näkökulmasta.” (Asiantuntija B) 

Verohallinnon asiantuntija kertoi, että myyjän näkökulman mukaista ennustetta on käytetty 

alarajana siirtohinnalle. Tämä on loogista, sillä alempaan hintaan kyseisiä kauppoja ei 

riippumattomien välillä syntyisi. Myös asiantuntija A totesi myös, että toivotaan ostajan 

hinnan olevan kalliimpi kuin myyjän hinnan. 

Verohallinnon asiantuntijan mukaan siirtohinnan valitseminen hintahaarukalta on ”on yksi 

niistä kaikkein polttavimmista kysymyksistä tällä hetkellä”. Liike-elämän puolella asiaan 

suhtauduttiin hieman eri asenteella. Asiantuntija A:n mukaan kaikki pisteet vaihteluväliltä 
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ovat markkinaehtoisia. Tosiasiassa valinta tehdään liiketoiminnan tai perustellun valinnan 

pohjalta pisteeseen, jota voidaan perustella (Asiantuntijat A, B & C). Verohallinnon 

asiantuntijan mukaan kummankin osapuolen neuvotteluvoiman mallintamisesta näissä 

tilanteissa keskustellaan, mutta asiantuntija B:n mielestä kyseisiä hienostuneempia 

menetelmiä ja peliteoriaa on turha sotkea verotukseen. B:n mukaan näkökulmien välisen 

keskiarvon käyttäminen on järkevä lähtökohta, mutta käytännössä ei ole ehdottomia 

sääntöjä pisteen valinnalle. Verohallinnossa tehtävät hintojen oikaisut lasketaan 

lähtökohtaisesti vaihteluvälin mediaaniin (Verohallinnon asiantuntija). Liike-elämän ja 

Verohallinnon välillä on siis havaittavissa näkökulmaeroja muun muassa tämän vaiheen 

tärkeydestä koko arvonmääritykselle. 

Ostajan ja myyjän näkökulmat 

Parhaalla tapauksessa siirtohinnoittelun arvonmääritys tehdään erillisillä laskelmilla sekä 

ostajan että myyjän näkökulmista, mutta näin ei aina tosiasiallisesti voida tehdä, vaan 

katsotaan miltä myyjän tekemä laskelma näyttää ostajan näkökulmasta (Asiantuntija A). 

Luonnollisesti laskelmien laatiminen molemmista näkökulmista edellyttää riittävästi dataa 

molemmista näkökulmista (Verohallinnon asiantuntija & Asiantuntija C). Myyjän 

näkökulmista riittävä data löytyy yleensä, koska siinä ennusteessa jatketaan kuten ennenkin 

”standalone-ennusteella” (Verohallinnon asiantuntija). Koska ostajan intressi on 

nimenomaan saada toisenlaisella hyödyntämisellä enemmän arvoa kuin myyjä, on tehtävä 

merkittäviä oletuksia tulevaisuuden ennusteisiin, jolloin ostajan näkökulman ennustetta 

voidaan pitää spekulatiivisempana. Asiantuntijan A mukaan ostajan ja myyjän laskelmien 

erot saattavat joskus tulla pelkästään huomioiduista transaktion verovaikutuksista. Kyse voi 

olla myös ostajan kokemista lisähyödyistä ja synergioista, joita arvotetaan myyjän 

ennusteen päälle (Verohallinnon asiantuntija & Asiantuntija A). Synergiaedut ovat tyypillinen 

puute yhtiön laatimassa luovutustransaktion arvonmäärityksessä: 

”Jos meille tulee joku valuaatiolaskelma, niin ei siin yleensä siit luovutetusta 

aineettomasta, ni siin ei oo yleensä otettu sitä synergiaa huomioon mitä se ostaja saa sit 

siitä transaktiosta.” (Verohallinnon asiantuntija) 

Asiantuntija A:n lausahduksesta päätellen kyseessä ei ole ehdoton ominaisuus ostajan 

näkökulman arvonmääritykselle: 

 ”…ostajan näkökulmassa saattaa olla esimerkiks synergioita laskettu.” (Asiantuntija A) 
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Eräs keskeinen piirre siirtohinnoittelussa on verovaikutusten huomioiminen 

arvonmäärityksessä. Verovaikutuksista Suomen viimeaikaisessa siirtohinnoittelussa on 

kirjoittanut Verohallinnon ylitarkastaja Salo (2016) Verotus-lehdessä. Myös haastateltavat 

kommentoivat verovaikutusten huomioimista. Etenkin haastateltu Verohallinnon asiantuntija 

painotti Salon tavoin, että verovaikutukset tulee ottaa huomioon lähtökohtaisesti 

arvonmääritystilanteissa, erityisesti omaisuus- ja liiketoimintakauppojen yhteydessä. 

Nimenomainen maininta siirtohinnoitteluohjeisiin on lisätty vasta syksyllä 2014 mutta on 

seikkoja, jotka puoltavat verovaikutusten huomioimista jo ennen päivitystä tehtyjen 

transaktioiden hinnoittelussa: verovaikutuksia on käsitelty talouskirjallisuudessa jo 1990-

luvulta lähtien ja korkein hallinto-oikeus on linjannut ratkaisussaan KHO:2013:36, että 

päivitettyjä siirtohinnoitteluohjeita voidaan pitää tulkinta-apuna myös ennen päivitystä 

tehtyjen transaktioiden hinnoittelussa. (Salo 2016, 402, 405) On kuitenkin selkeästi 

todennettavissa, että BEPS-hanke on tuonut verovaikutusten huomioimisen nimenomaisesti 

siirtohinnoittelun arvonmäärityksen piiriin. Verohallinnon edustaja totesikin, että 

verovaikutusten huomioiminen on selkeytynyt merkittävästi, eikä asia ole aiemmin ollut niin. 

Myös asiantuntija A:n mielestä verovaikutukset ovat kohtalaisen selkeät nykyisin. 

Erityisesti myyjän verovaikutusta, eli myynnistä aiheutuvan voiton verotuksen kustannusta 

vaaditaan Suomen verotuksessa (Asiantuntija B & Verohallinnon asiantuntija). Asiantuntijan 

B mukaan Verohallinto on joustanut myyjän verovaikutuksen huomioimisen vaatimuksesta, 

jos yhtiöllä on ollut käytössään eriä, joiden vuoksi todellista veroa ei ole syntynyt 

tapauksessa. Verohallinnon asiantuntijan mukaan verovaikutukset liittyvät nimenomaan 

ostajan ja myyjän näkökulman eroihin, eli siihen määritetäänkö kassavirrat ostajan vai 

myyjän näkökulmasta: hänen mukaansa myyjän verokustannus otetaan huomioon myyjän 

laskelmassa ja ostajan poistoihin perustuvat verohyödyt otetaan huomioon ostajan 

laskelmassa. 

Asiantuntija B kertoi, että OECD mainitsee samassa kappaleessa sekä myyjän 

verokustannuksen, ja suurien ja kokeneiden verohallintojen kanssa molempien osapuolten 

vaikutukset otetaan huomioon. Silti asiantuntija B:n kokemuksesta Suomen Verohallinto on 

sivuuttanut ostajan näkökulman melko täysin samalla, kun ovat käytännössä aina 

käyttäneet myyjän verokustannusta, mikä on hänen mielestään epäloogista: 

”…tuntuu, että se on sivuutettu se ostajan näkökulma melko täysin.” & ”…on jossain 

määrin epäloogista tai hyvin epäloogista, että verottaja ei ole hyväksynyt tätä TAB:in 
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käyttöä silloin, kun he ovat käyttäneet sit tätä myyjän hypoteettisen verokustannuksen 

lisäämistä tähän transaktiohintaan.” (Asiantuntija B) 

Suomen Verohallinnollahan voi olla intressi käyttää verovaikutuksia valikoiden samalla 

tavalla kuin yrityksellä voi olla intressi käyttää sisäistä erityistietoa hyödyksi hintojen 

asettamisessa. Asiantuntija B:n mukaan ostajan verovaikutus on luontevampi lähtökohta 

kuin pelkästään myyjän verovaikutuksen huomioimin en, johon täytyisi olla hyvin vahvat 

perusteet. 

Asiantuntija B:n mukaan verovaikutukset eivät ole mikään peruste tehdä yrityskauppoja ja 

siksi ne ovat hieman kyseenalaisia: 

”Kyllä se yrityskauppa lähtee aina ihan muista draivereista.” (Asiantuntija B) 

Asiantuntija B:n mukaan vero-erille ei anneta muutenkaan itsellistä arvoa, ja asiantuntija C 

toteaakin niiden olevan jo hinnassa mukana, eivätkä ne ole laskennassa mielenkiinnon 

kohteena. Verovaikutuksissa onkin havaittavissa asiantuntijoiden näkemyksissä selkeä 

ristiriita siihen, että Verohallinnossa ne nähdään todella huomionarvoisena seikkana, katso 

esimerkiksi Salo (2016), Pankakoski (2016, 194) ja Verohallinto (2013, 59). Asetelman 

jännittyneisyyttä kuvasi osuvasti asiantuntija A: 

”…verovaikutus onki semmonen, et se nyt vaan, et siihen täytyy vaan alistuu, et se pitää 

ottaa huomioon…” (Asiantuntija A) 

Asiantuntija C kritisoi verovaikutuksia sillä, että ne monimutkaistavat analyysia 

tarpeettomasti ja leventävät markkinaehtoisen hinnan hintahaarukkaa molemmissa päissä. 

On totta, että verovaikutukset ovat yksi muuttuja lisää yhtälöön, ja verovaikutukset nostavat 

arvoa ostajalle ja laskevat arvoa myyjälle, jolloin lähtökohtaisesti ostajan arvon ollessa 

muiden tekijöiden johdosta korkeampi kuin myyjän arvon, vaikeuttaa verovaikutusten 

huomioinen varmasti siirtohinnan valitsemista. Asiantuntija B puolestaan kysyi retorisesti, 

että onko järkeä lisätä myyjän verokustannusta, jos se vain lisää tuottoperusteisen 

lähestymistavan tuloksen eroa markkinaperusteiseen lähestymistapaan. Verovaikutukset 

ovat yksi mielenkiintoisimpia yksittäisiä muutoksen kohteita ja yksityiskohtia 

siirtohinnoittelun arvonmäärityksessä. 

Kaikki asiantuntijat pitivät mitattavan taloudellisen hyödyn määrittelemistä myös 

olennaisena seikkana. Kohdennettujen kassavirtojen määrittäminen on kuitenkin erittäin 

haastavaa: 
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”Aina ei ole mahdollista tietysti erottaa jotain omaisuuseräkohtaista kassavirtaa, ainakaan 

kovin luotettavasti.” (Asiantuntija B) 

”Mut kyllähän se käytännön vaikeus johtuu just tai lähtee just siitä, että mikä on se 

aineettoman tuotto.” (Asiantuntija A) 

Verohallinnon asiantuntijan mukaan arvonmäärityksessä pitää pyrkiä määrittämään oikeata 

kassavirtaa oikealle kohteelle. Asiantuntija C pitää pyrkimystä epärealistisena, sillä hänen 

mukaansa kukaan ei tiedä mitä kassavirrat tulevat olemaan. Asiantuntija A:n mukaan 

vakiintuneiden liiketoimintojen kohdalla on keskitytty muihin asioihin kuin tuottoennusteisiin. 

Arvokkaat aineettomat ovat kuitenkin usein juuri tuotto-odotustensa takia siirtohinnoittelun 

kohteena, joten kassavirtojen määrittäminen on tärkeä mutta vaikea osa analyysia. Myös 

Pankakosken (2016, 194) mukaan tuottoennusteet ovat olennainen osa siirtohinnoittelussa 

käsiteltäviä aiheita. Kassavirtojen määrittäminen ainutlaatuisille ja uusille aineettomille ilman 

aikaisempaa kokemusta vastaavasta voi kuitenkin olla kohtuuttoman vaikea tehtävä 

yritykselle. Asiantuntija B esittää kirjallisuudessakin (Verohallinto 2013, 47; European 

Commission 2016, 65; Rapo & Turunen 2016, 391) käsiteltyä ylituottoihin (residual/excess 

income) perustuvaa lähestymistapaa yhdeksi tavaksi määritellä aineettoman kassavirrat: 

”…ylittävä tuottotaso on sitten tätä residuaalia, joka voidaan kohdistaa sitten tälle 

arvioitavalle aineettomalle hyödykkeelle.” (Asiantuntija B) 

Arvonmääritysanalyysissä voidaan käyttää kassavirtojen tilalla myös tuottoja. Asiantuntija 

B:n mukaan sekä kassavirrat että tuotot ovat osa tuottoperusteista lähestymistapaa, jossa 

on tarkoitus katsoa taloudellista hyötyä. Verohallinnon asiantuntijan mukaan kassavirrat 

ovat analyysissä paremmat, jos ne voidaan määritellä. Hänen mukaansa tuottojen 

käyttäminen on järkevää, jos poistot ja investoinnit ovat ajanjaksolla samaa luokkaa, eikä 

nettokäyttöpääoma heilahtele. Tällöin tuotot ovatkin jo hyvin lähellä kassavirtoja, joten 

voidaan todeta pyrkimyksen olevan juuri niiden arviointiin. Verohallinnon asiantuntijan 

mukaan tuottotasoja voi käyttää karkeampaan analyysiin ja riskiarviointiin. 

Diskonttokorko 

Diskonttokorko on jokaiselle arvonmääritykselle tarpeellinen taloustieteellinen rahan aika-

arvon ja riskitason huomioimiseen käytetty muuttuja, joka on olennainen myös 

siirtohinnoittelussa. Akateemisessa maailmassa ei ole päästy yhteisymmärrykseen 

yhtäpitävistä tavoista määritellä se (Finan & Launiau 2011, 4), eikä diskonttokorko ole selvä 
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kaikissa siirtohinnoittelutilanteissakaan. Diskonttokorkokannasta neuvotellaan Suomen 

verotustapauksissa loppuun asti (Asiantuntija A): 

”Diskonttokorkokanta on toki yks tyypillinen mitä veivataan loppuun asti.” (Asiantuntija A) 

Keskustelu verottajan kanssa on jatkunut jo pidempään, sillä koron elementeistä on 

asiantuntijan B:n mukaan neuvoteltu yli vuosikymmen. Siirtohinnoitteluohjeen päivityksessä 

ei ole otettu lisää kantaa diskonttokorkoon, joten neuvottelu jatkuu edelleen. 

”…siinä on useita elementtejä siinä diskonttokorossa, joista on myöskin väännetty kättä 

verottajan kanssa jo vuosikymmen tai ylikin.” (Asiantuntija B) 

Kuten kassavirtojenkin kohdalla, myös diskonttokorko pyritään määrittelemään siirrettävän 

erän mukaan, eli sille kohdistettuun omaan korkoon siitäkin huolimatta, että eräkohtaisen 

diskonttokoron määrittäminen on sitä hankalampaa mitä pienempää osaa luovutetaan. 

Aineeton on riskisempää kuin muu yrityksen omaisuus, joten sen tuottovaatimus on 

tyypillisesti korkeampi kuin esimerkiksi varaston tai nettokäyttöpääoma. (Verohallinnon 

asiantuntija) Aineettoman omaisuuden erityinen asema tunnistetaankin hyvin muuallakin: 

”..aineeton on sitä riskisintä omaisuutta siel yhtiössä.” (Asiantuntija A) 

Tästä huolimatta aineettoman omaisuuden ominaisuudet halutaan huomioida eri tavoin. 

Markkinaehtoinen diskonttokorko määritetään benchmarkaamalla, eikä konsernin WACC:ia 

käytetä yksittäisen erän kohdalla (Asiantuntija A). Asiantuntija C piti puolestaan WACC:n 

käyttöä yleisenä, koska aineeton on kehitetty samalla rahalla kuin muukin liiketoiminta. 

Kyseisillä asiantuntijoilla oli siis vastakkaiset lähestymistavat ongelmaan. 

Enemmän konsensusta sai Salon (2017, 466) esittämä näkemys, että korko tulee määrittää 

tapauskohtaisesti. WACC on Verohallinnon asiantuntijan mukaan hyvä lähtökohta. 

Asiantuntija B:n kokemus asiasta oli, että Verohallinto suosii selvästi WACC:ia: 

”Jos puhutaan diskonttokoroista, niin verottaja on kovin ihastunu Suomessa capital asset 

pricing modeliin, eli siitä sitten johdettavaan weighted average cost of capitaliin.” 

(Asiantuntija B)  

Asiantuntija B:n mielestä WACC on hyväksyttävä ja soveltuva tapa määrittää 

diskonttokorko, muttei sellaisenaan luonnonlaki. Tämä korostaa edellä mainittua 

tapauskohtaisempaa näkemystä. Suomen verotuksessa on kuitenkin varminta määrittää 

diskonttokorko CAPM-perusteisesti WACC:ina (Asiantuntija B). Asiantuntija A:n mielestä 
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yhtiön WACC soveltuu liiketoiminnan luovutuksiin ja muutoksiin liiketoimintamalleissa, 

etenkin noteeratulla yhtiöllä. Asiantuntijat C ja D käyttäisivät konsernin WACC:ia alarajana 

aineettoman omaisuuden arvonmäärityksessä, sillä heidän mukaansa artikkelit tukevat sitä, 

että aineettoman diskonttokorko pitää olla yli WACC:n. Myös Peterson (2016, 122) on 

todennut asianmukaisen diskonttokoron olevan aineettomien kohdalla korkeampi. 

Asiantuntija C:n mukaan aineettomalle oikean diskonttokoron totuus on WACC:n ja 

kehitystoimintaa tekevän yhtiön tuoton välillä. Asiantuntija D esitti omana lähtökohtanaan 

WACC:n tason ja siihen päälle tietty riskipreemio. Täytyy kuitenkin huomioida, että 

asiantuntija C esitti aineetonta kehitettävän samalla rahalla kuin muutakin liiketoimintaa, 

mutta näki silti aineettomien diskonttokoron olevan yli WACC:n tason, eli molempia 

näkökulmia soveltamiseen voidaan käyttää. Salo (2017, 466) kirjoittaa aineettomien 

tuottovaatimuksen määritykseen soveltuvan WACC:n tai muun parhaiten soveltuvan 

menetelmän. 

Haastattelujen perusteella muuksi menetelmäksi ei välttämättä sovellu C:n ja D:n esittämä 

lähestymistapa, jossa WACC:n tasoa oikaistaan preemioilla korkeamman riskin vuoksi, sillä 

Verohallinto ei hyväksy preemioita, alennuksia tai riskilisiä, vaikka ne ovat taloustieteessä 

empiirisesti tutkittuja (Asiantuntija A & B): 

”Verohallinto mun mielestä lähtökohtaisesti suhtautuu äärettömän negatiivisesti 

kaikennäköisten semmosten ylimääräisten riskilisien tai muiden laittamiseen.”  

(Asiantuntija A) 

Asiantuntija A kertoi myös, että jos arvonmääritykseen lisätään jokin komponentti, jolla 

arvioidaan sen vastaavan paremmin markkinaehtoa ja olevan kohtuullisempi, pyyhitään se 

yleensä ensimmäisenä pois verottajan toimesta. A:n mukaan pitää ottaa huomioon yhtiön 

koko, ja sen vaikutuksesta pienyhtiöpreemion muodossa neuvotellaan. Edelleen A:n 

mukaan voidaan tehdä maakohtaisia oikaisuja, joita verrataan markkinavertailukohteisiin. 

Asiantuntija B:n mukaan Verohallinnossa pitäisi ymmärtää ja hyväksyä, että on vakiintunutta 

tehdä tiettyjä oikaisuja WACC:iin. 

Verohallinnon asiantuntijan mukaan preemioajatteluun liittyy paljon haasteita: 

lähtökohtaisesti ei haluta torjua mitään diskonttokorkopreemioita, vaan olennaisempaa on 

miten preemioita perustellaan. Hän ei pitänyt pienyhtiöpreemiota ja epälikvidiyspreemiota 

oikeina kuvaamaan aineettomien riskiä ja piti niitä muutenkin kyseenalaisina preemioina 

markkinoilla: 
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”Sit ku ne pienyhtiöpreemio ja epälikvidiyspreemio tulee kuitenkin sieltä osakemarkkinoilta, 

ni ne ei iha kauheen hyvin kuvaa sitten kuitenkaan sitä aineetonta.” (Verohallinnon 

asiantuntija) 

Myös asiantuntija C lähestyi preemiokeskustelua samalta suunnalta, tehden eroa 

rahoitusmarkkinateorian ja siirtohinnoittelukäytännön välillä: 

”Markkinoillahan näkee paljon noita preemioita käytettävän, mutta et se on vähän just sitä, 

että siirtohinnoittelussa se riippuu siitä että kuka tekijä, kuka firma, mitkä prosessit ja muut, 

se näyttää hyvin erilaiselta se analyysi.” (Asiantuntija C) 

Toisaalta asiantuntija B piti preemiokäytäntöjä vakiintuneina ja esitti, että valloilla on 

epäjohdonmukaisuus vakiintuneiden käytäntöjen ja Verohallinnon näkemyksen välillä. 

Asiantuntija A:n mukaan he keskustelevat Verohallinnon kanssa siitä perustavanlaatuisesta 

tekijästä, että liittyykö pienyhtiöpreemio osakemarkkinoihin vai onko pienen yhtiön 

tuottovaatimus korkeampi. Verohallinnon asiantuntijan mukaan keskusteluissa on päädytty 

vain johtopäätökseen, että preemioiden käyttö on tapauskohtaista. Preemiot eivät 

myöskään sovi etenkään WARA-analyysiin (Verohallinnon asiantuntija). Verohallinto (2013, 

55-56) on ohjeistanut preemioiden käytöstä virallisesti ennenkin ja todennut diskonttokoron 

lisäriskipreemioiden käytön olevan tapauskohtaista ja aineettomien siirtohinnoittelussa 

lisäriskipreemioiden käyttöä ei tulisi perustella osakemarkkinoiden datalla, vaan itse 

aineettoman kassavirran riskisyydellä. Diskonttokorko vaikuttaakin olevan 

verotuskäytännössä sovellettavassa arvonmäärityksessä ristiriitaisesti ymmärretty 

parametri ja aiheuttanee kädenvääntöä tapauksien käsittelyssä. 

Verohallinnon asiantuntija jatkaa keskustelua arvioimalla, että WARA on teoreettisesti paras 

menetelmä aineettoman riskin selvittämiseksi. Se on teoriassa yksinkertainen ratkaisu 

eräkohtaisen diskonttokoron määrittämiseen, mutta käytännössä WARA:n avulla on vaikea 

allokoida aineettomalle riskiä koko yritystoiminnasta. (Verohallinnon asiantuntija) Myös 

asiantuntijan C mukaan se on teoreettisesti pätevä lähestymistapa diskonttokorkoon, mutta 

sitä käytetään hyvin harvoin. WARA:lla määritettynä aineettoman diskonttokorko olisi 

todennäköisesti korkeampi kuin WACC (Asiantuntija C). Nämä tulokset osoittautuvat usein 

kohtuuttomiksi (Asiantuntija D). 

Asiantuntijan B mukaan Verohallinnon suunnalta on tapauskohtaisia arvioita WARA:n 

soveltumisesta, mutta jatkossa verottajan on ryhdyttävä soveltamaan sitä. Tätä B perustelee 
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sillä, että WARA on ollut vakiintunutta jo hyvin pitkään kauppahinnan kohdistuksissa ja 

WARA on tehtävä liiketoiminnan arvonmäärityksessä arvonmääritysstandardien mukaan. 

Siirtohinnoittelussakaan ei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa määrittää diskonttokorko. 

Määrittämisessä siirtohinnoittelutarkoituksiin on hyvä tarkastella, miten koron taso 

suhtautuu muissa yhteyksissä käytettyihin lukuihin. Koron tason järkevyystarkastelussa 

tulee hyödyntää eri määritysmenetelmiä, jotta voidaan varmistua asianmukaisesta tasosta. 

Tulisi myös etsiä markkinoilta havaintopisteitä, jotka tukevat saatua lopputulosta. 

(Asiantuntija B) Markkinainformaatio voi olla esimerkiksi vastaavaan toimialaan liittyvät 

pääoman tuottotasot (return on assets), joka on historiallista tietoa, mutta toimialatasolta 

(Asiantuntija C). Haastattelujen perusteella suomalaisessa siirtohinnoittelukäytännössä on 

kirjavia lähestymistapoja kassavirta-analyysissä käytettävään diskonttokorkoon, jonka 

määrittäminen on pitkälti perusteluista kiinni ja neuvottelun kohteena verotarkastuksissa. 

Tuottoperusteiset menetelmät 

Myös itse menetelmän valinnassa voidaan soveltaa tiettyjä vapausasteita, sillä kuten 

OECD:kin ohjeistaa, tulee tilanteeseen sopivin menetelmä valita olosuhteiden ja 

tosiseikkojen perusteella. Menetelmän valinta on luvussa 4.3 esitellyn 

arvonmääritysprosessin toinen vaihe ja siten olennainen osa aineettomien siirtohinnoittelua. 

Asiantuntija B kommentoi menetelmien monipuolisuutta: 

”Ja niit on sit useita, on nää diskreetit kassavirrat tai tiettyyn assettiin liittyvät tai sit on nää 

ylituotot tai joku muu, relief from royalty, kaikki on periaatteessa kassavirtaperusteisia tai 

tuottoperusteisia menetelmiä. Ja […] kaikki nää on hyväksyttyjä Suomen verotuksessa, 

pitää valita tilanteeseen sopiva ja dokumentoida se riittävästi.” (Asiantuntija B) 

Verohallinnon asiantuntija kertoi ylituottojen kassavirtamenetelmän (residual discounted 

cash flow) olleen hyvä sovellus aineettoman arvonmäärityksessä. Myös OECD (2015a, 142-

413) on käyttänyt esimerkissään vastaavaa menetelmää. Kyseiseillä menetelmällä 

diskontataan koko normaalisti konsernin koko liiketoiminta konsernin WACC:lla ja 

diskontataan erikseen aineettoman siirron jälkeen jäljelle jäävien toimintojen tuotot niille 

kohdistetulla, usein matalammalla vieraan pääoman tuottovaatimuksella tai mieluummin 

vertailukelpoisten yhtiöiden WACC:lla. Näiden kahden kassavirtalaskelman erotus on se 

arvo, joka on aineettoman mukana poistunut. Menetelmään liittyy haasteita, kuten 

vertailukelpoisten noteerattujen yhtiöiden löytyminen WACC:n määrittämistä varten, jonka 

lisäksi tuomioistuimet eivät ole ottaneet vielä kantaa menetelmään. (Verohallinnon 
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asiantuntija) Asiantuntija B kuitenkin ottaa kantaa ja toteaa ylituottojen sekä 

rojaltivapautusmenetelmän olevan soveltuvia ja hyväksyttäviä: 

”Ja niit on sit useita, on nää diskreetit kassavirrat tai tiettyyn assettiin liittyvät tai sit on nää 

ylituotot tai joku muu, relief from royalty, kaikki on periaatteessa kassavirtaperusteisia tai 

tuottoperusteisia menetelmiä. Ja monet näis, kaikki nää on hyväksyttyjä Suomen 

verotuksessa, pitää valita tilanteeseen sopiva ja dokumentoida se riittävästi.” (Asiantuntija 

B) 

Menetelmän valinnan lisäksi niiden soveltamiseen sisältyy liikkumavaraa edellä esitettyjen 

yksityiskohtien tapauskohtaisuudesta ja subjektiivisuudesta johtuen. Tämän 

arvonmäärityksen tarkastelu tehdään kokonaisarviointina, jonka tulosten arvioinnissa OECD 

hakee ohjeistuksessa kvartaaliväliajattelua (Verohallinnon asiantuntija). Tällä tarkoitetaan 

sitä, että käytetyn siirtohinnan osuessa tarkastuslaskennan uloimmille ensimmäiselle tai 

neljännelle kvartaalille, on siirtohinnan oikaisu paikallaan. Verohallinnon asiantuntijan 

mukaan kvartaaliväliajattelua ei voi kuitenkaan soveltaa arvonmäärityksen parametreille 

erikseen, vaan koko arvonmääritykselle. Asiantuntija D kuitenkin totesi, että kaikissa 

tekijöissä on joka tapauksessa jonkun tyyppinen haarukka. Asiantuntija C:n mukaan näistä 

arvonmäärityksen muuttujista haetaan yleensä keskitasoa, jotta arvostelussa ei voida 

sanoa, että on haettu äärituloksia. Arvonmäärityksen kokonaisarviointi ja varovainen 

keskilukuihin perustuva muuttujien valinta ovat keskenään ristiriidassa, ja 

verotuskäytännössä kiinnitetään mahdollisesti huomiota kvartaaliväleihin, perusteluihin ja 

valintoihin parametrien kohdalla. 

5.2.4 Aineeton omaisuus 

Haastatteluaineistosta nousi pääluokaksi asiantuntijoiden käsityksiä aineettomaan 

omaisuuteen liittyen. Aineettomaan omaisuuteen liittyvä keskustelu on jaettu kuvion 10 

mukaisiin yläluokkiin. 
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 Pääluokan 4, aineeton omaisuus, yläluokat.  

Siirtohinnoittelutapauksessa käsitteillä olevan aineettoman omaisuuden tunnistaminen on 

luvussa 4.3 esitellyn siirtohinnoittelun arvonmäärityksen prosessin (Rapo 2016, 19) 

ensimmäinen vaihe. Se luo pohjan sekä menetelmän valinnalle että arvonmäärityksen 

tekniselle suorittamiselle, sillä tapauksen olosuhteet ja tosiseikat muotoutuvat juuri 

arvostettavan kohteen perusteella. Aineettoman tunnistamisen todettiin haastatteluissakin 

olevan luonteva aloituspiste: 

”Aineettoman omaisuuden siirtohinnoittelussa must on aina hyvä lähteä tietyl tavalla siitä 

tunnistamisesta liikkeelle.” (Asiantuntija A) 

Asiantuntija C:n mielestä siirtohinnoittelun näkökulmasta prosessin tunnistamisvaihe on 

mielenkiintoisin, kun löydetään minkä arvoa määritetään ja ymmärretään mihin kaikkeen se 

vaikuttaa. Verohallinnon asiantuntija huomauttaa, ettei oikeellista arvonmääritystä pystytä 

tekemään, jos ei tiedetä minkä arvoa ollaan määrittämässä. Tunnistaminen on kuitenkin 

käytännön verotuksessa samalla oikea ongelmien alkupaikka: 

”Ja sen toimintoanalyysin merkitys sen tunnistamiseks mistä tosiasiallisesti luovutaan, ja 

jos se on niinku valuaatiokeissi, niin mitä ollaan valuoimassa on ollu yks polttavimmista 

kysymyksistä.” (Verohallinnon asiantuntija) 

Asiantuntija D:n mukaan lähtötilanne on vaikea määritelmän takia, jos aineeton omaisuus 

on jotain, jolla on arvoa jollekin. Tulee kuitenkin muistaa, että siirtohinnoittelussa 

tarkastellaan subjektiivisia arvoja valittujen toimijoiden välillä (katso luku 2), joten jollekin 

• Keskeinen aineeton omaisuus

• Hard to Value Intangibles (HTVI)

• Jälkikäteisen käsittelyn kritiikki

• Viitekehyksestä keskustelu

• Vertailukelpoisuus

• Rutiinikäsite

Aineeton omaisuus
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toiselle taholle näkyvä korkeampi potentiaali ei pitäisi olla edes huomion kohteena. 

Asiantuntija B:n mielestä tilannekohtainen määritelmä on kuitenkin taloudellisessa mielessä 

täsmälleen oikein, vaikka se lisääkin osin epävarmuutta. 

Siirtyvän erän määrittelyssä voi olla veteen piirretty viiva sen suhteen, mistä erästä on kyse, 

kun määrittelyssä mennään abstraktiotasoja ylöspäin (Asiantuntija B). Myös asiantuntija C:n 

mukaan on ongelma, miten rajataan siirretyksi idea, toimintatapa, prosessi, liiketoimintamalli 

tai konsepti. Asiantuntija B toteaakin, että on tilannekohtaista mitä siirtyy, ja verotuksessa 

kohdataan se näkemys mitä verottaja katsoo siirretyksi. Transaktion laajuus voidaan 

määritellä verotuksessa uudelleen, mistä syntyy suuria konflikteja (Asiantuntija B). 

Verohallinnolla täytyy kuitenkin olla välineitä muuttaa tarkoituksella väärin tunnistetun erän 

laajuutta, jottei sitä voi väärinkäyttää.  

Asiantuntija C:n mukaan Suomen Verohallinnon käsitys aineettomista on hyvin laaja. 

Asiantuntija D perustelee Verohallinnon näkemystä informaatioasymmetrian kautta: 

”…verotarkastajat kattoo sitä laajasti senki takii, koska yksittäisii omaisuuseriä on vaikee 

lähtee arvottaa, koska yritykset tuntee oman bisneksensä paremmin, ne pystyy puolustaa 

niitten argumenttei.” (Asiantuntija D) 

Suurissa siirtohinnoittelutapauksissa on siirretty bisneskonsepti tai liiketoimintamalli, jolloin 

on vaikea kysymys mikä on oikeasti arvokasta kokonaisuudessa. Ongelma on juuri siinä, 

mitä oikeasti arvotetaan. (Asiantuntija C) Asiantuntija D:n mukaan bisnes voi olla se arvokas 

osa, eikä vain aineeton omaisuus, kuten piirustus. Verohallinnolle tilanne on tuttu, sillä 

Verohallinnon asiantuntijan mukaan liiketoiminnan liikearvo-osuuden unohtaminen laskuista 

on ollut tyypillistä aineettoman omaisuuden luovutuksen yhteydessä, mutta Suomeen 

siirretyissä erissä on yleensä osattu huomioida liikearvo. Hänen mukaansa joskus 

aineettoman yhteydessä siirtyy liikearvo, jolloin jäljelle jää rutiinitoimija. Voidaankin todeta, 

että siirtyvän erän tunnistaminen ja sen laajuuden määrittely on todellinen haaste heti 

siirtohinnoitteluprosessin alkumetreillä. 

Aineettoman omaisuuden tunnistamisen haasteita pyrittiin lähestymään tutkimalla voiko sitä 

jaotella järkevästi. Asiantuntija A:n mielestä aineettomien jaottelu ei ole mielekästä, eikä se 

tule töissä esille, mutta tunnistamisvaiheessa sitä voidaan tehdä hahmottamisen nimissä 

esimerkiksi vuoden 2010 siirtohinnoitteluohjeiden mukaisesti markkinointi- ja kaupallisiin 

aineettomiin. Hän hahmottaa hyvin vähän tarvetta jaotella aineetonta omaisuutta 

arvonmääritystä varten, sillä esimerkiksi markkinointi- ja kaupallisilla aineettomilla ei ole isoa 
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eroa arvonmäärityspuolella, eikä luokkien välillä ole edes tarkkoja rajoja. Asiantuntijan C 

mukaan siirtohinnoittelun kannalta lokerointi on jopa vahingollista. Luvussa 4 esitetty 

Pankakosken (2016, 192) BEPS-raporttien pohjalta laatima jaottelu arvonmäärityksen 

näkökulmasta ei siten osunut haastateltavien näkökulmiin. Tiedusteltaessa nimenomaisesti 

asiantuntija C kuitenkin kertoi, että suurin osa aineettomista putoaa 

arvonmääritysjaottelussa laajaan lähestymistapaan, jossa joudutaan aidosti tutkimaan, 

mistä aineettoman arvo tulee. 

Aineettoman jaottelu erikseen siirrettävissä oleviin ja liiketoimintaan sisältyviin herätti 

kohtalaisesti keskustelua. Asiantuntija A:n kokemuksen mukaan aineetonta omaisuutta 

siirtohinnoitellaan hyvin harvoin yksinään, eikä asiantuntija C:kään nähnyt liiketoiminnasta 

irrallaan olevilla aineettomilla edes mitään arvoa, jos niitä ei hyödynnetä liiketoiminnassa. 

Verohallinnon asiantuntija kuitenkin totesi, että monesti yritykset eivät luovuta koko 

liiketoimintaa, vaan aineettomia liittyen liiketoimintaan, joista erikseen luovutettavissa ovat 

patentit, tavaramerkit ja know-how. Myös asiantuntija B:n mukaan aineettomia käsitellään 

myös omina erinään ja keskeiset aineettomat omaisuuserät voivat olla osaamista, know-

how:ta, teknologiaa, asiakkuuksia tai brändejä. Palveluorganisaatiossa ihmisresurssien 

osaaminen, etabloituminen markkinasegmenttiin ja olemassa olevat asiakkuudet voidaan 

määritellä erikseen. Asiantuntijan A mukaan asiakaskuntaa sinällään ei kuitenkaan koskaan 

siirretä yksin. Haastateltavat lähestyivätkin erikseen määriteltäviä aineettomia hieman eri 

tavoin ja siksi aiheesta esitetyt linjat eivät olleet yhteneviä. 

Asiantuntija B ilmaisikin, että aineetonta on sekä osana liiketoimintaa että yksittäisinä erinä, 

riippuen siitä miten asiaa lähestyy. Asiantuntija A näki kokonaisuuden niin, että aineeton 

liittyy kaikkeen muuhun. Hänen mukaansa aineettomista ja oikeudesta tuottoon 

keskustellaan myös tavaratransaktioissa.  Aineetonta voi sisältyä myös valmistustoimintaan, 

ja aineetonta jaetaankin tuotteisiin liittyviin ja tuotantotoimintaan tai prosessiin liittyviin 

aineettomiin (Asiantuntija A). Tuotantotoimintaan liittyvät aineettomat ovat lähellä 

liiketoimintaan sisältyviä aineettomia. Liiketoiminnan aineettomat eivät yleensä ole 

rekisteröityjä tai tunnistettuja, ja ne voivat olla toimintatapoja, prosesseja, 

liiketoimintakonsepteja tai teknologiaa (Asiantuntija C). Asiantuntija C korosti liiketoiminnan 

sisällä olevien aineettomien olevan erityisen arvokkaita. Yritykset harvemmin tunnistavat 

niitä, mutta verottaja löytää Verohallinto löytää suurimmat arvot liiketoimintamalleista ja -

konsepteista, jolloin tulisi huomioida, ettei liiketoimintamalleilla ole samanlaista arvoa kaikilla 

markkinoilla, esimerkiksi Venäjällä (Asiantuntija C). On johdonmukaista, että aineeton 
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omaisuus rakentuu yrityksen liiketoiminnan keskeiseksi sidosaineeksi, joka liittyy toimintaan 

laajasti. Siksi aineettomien kohdalla tulee tarkastella erityisen kriittisesti siirtyvän osuuden 

käsitettä. 

Aineettomalle omaisuudelle on todettu kirjallisuudessa olevan vaikea löytää vertailukohteita 

siirtohinnoittelun tarkoitusperiä varten (Knuutinen 2014, 270; Lilley 2013, 826; Linnainvirta 

& Rapo 2012, 299). Myös asiantuntijoiden A ja B mukaan aineettomille ei juurikaan löydy 

markkinavertailukohteita. Ongelmana on aineettomien yleisesti heikko vertailukelpoisuus, 

koska rekisteröidylle oikeudelle ei voi olla olemassa määritelmällisesti täyttä vastinparia 

(Asiantuntija D). Tarkalleen ottaen vain konsernin sisäiset vertailukohteet voivatkin olla 

täysin vertailukelpoisia (Asiantuntija A) ja onkin löydettävissä oma vertailukohde, jos yhtiö 

lisensoi aineetonta ulkopuoliselle (Asiantuntija C). Mahdollisesti löydetyt ulkoiset 

vertailukohteet voivat olla niin kaukaisia, ettei niitä tunnisteta vertailukelpoisiksi yrityksissä. 

Vertailukelpoisten transaktioiden puuttuessa on järkevämpää kääntyä sisäänpäin ja 

tarkastella korvaavana tietona mistä yhtiön arvo muodostuu (Asiantuntija B).  

Asiantuntijan A mukaan vertailukohde saattaa löytyä laajemmalle kokonaisuudelle kuin 

yksittäiselle aineettomalle, ja rutiiniluontoiselle aineettomalle löytyy vertailukohteita, mutta 

yleensä suurempana kokonaisuutena. Rutiininomaisuus ei tarkoita arvottomuutta, vaan 

samankaltaisuutta, jolloin esimerkiksi jakelutoiminnalle tai tietynlaiselle teknologialle on 

löydettävissä vertailukohteita (Asiantuntijat A & C). Asiantuntijan A mukaan 

arvonmäärityksessä on tärkeintä aineettomien jaottelu rutiini ja ei-rutiini luokkien välillä, sillä 

rutiininomaisuus vaikuttaa tarpeeseen ottaa huomioon siirtohinnoittelussa: 

”Arvostamispuolella varmaan se rutiini-ei-rutiini on tärkeintä. Tai tietyl tavalla et jos OECD 

sanoo et on niinkun ”unique and valuable”, niin se on oleellista et onks se uniikkia ja 

arvokasta vai eiks se oo. Ja tietyl tavalla sitte se toki vaikuttaa arvostamiseenki tai tietyl 

tavalla edes tarpeeseen sitä siirtohinnottelus ottaa erikseen huomioon.” (Asiantuntija A) 

Hänen mukaansa rutiinituottoa ei tarvitse korvata rutiininomaiselle aineettomalle erikseen, 

koska rutiinikorvaus on jo valmiiksi kaikilla. A:n mukaan Verohallinnon mielipide 

rutiiniaineettomalle kuuluvasta korvauksesta on päinvastainen. Asiantuntija B:kin mainitsi, 

että kompensaatio voi olla rutiiniluontoista tai ei-rutiiniluontoista. Selvästi kyseisen 

käsitteistön piiriin putoavien aineettomienkin osalta ei olla myöskään yksimielisiä ja yritysten 

täytyy olla huolellisia niidenkin siirtohinnoittelussa. 
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Aineettomien arvonmäärityskysymyksissä joudutaan usein määrittämään rojaltitaso, joka 

perustuu CUP-menetelmällä saatuihin vertailukohteisiin. Koska vertailukohteet eivät voi olla 

aineettomissa riittävän samankaltaisia, on vertailukohteiden puuttuessa vain hyväksyttävä 

epävarmuutta vertailuhaussa. Verottaja on kuitenkin tarttunut arvonmäärityksen 

rojaltihakujen luotettavuuteen viime aikoina. (Asiantuntija D) Asiantuntija C:n mielestä 

Verohallinnon verrokkiperusteet ovat kuitenkin virheelliset. Hänen mukaansa verottaja 

katsoo verrokeissa näyttääkö se samalta ulkopuolisesti, ja onko verrokilla sama nimi, jolloin 

toimenpide menee väärin, sillä päälisin puolin samoja asioita ei voi olla olemassa. 

Asiantuntija C korostaisikin vertailuhaussa taustalla arvoon vaikuttavia tekijöitä transaktion 

ulkokuoren sijasta. C:n mukaan verrokkina käytettävässä aineettomassa tulisi taustalla 

olevan liiketoimintalogiikan olla samanlainen. Näkökulman pitäisi olla käytännöllinen, ja 

logiikka vaatii syvää ymmärrystä, jota harvoin on muilla kuin yhtiöllä itsessään (Asiantuntija 

C). Vertailukelpoisuuden käsitettä ovat analysoineet myös Karjalainen ja Raunio (2007, 47), 

jotka lähestyvät sitä myös hyvin toimintoanalyysimäisestä näkökulmasta, joka sisältää 

kohteen luonteen, riskien, sopimusehtojen, taloudellisten muuttujien ja 

liiketoimintastrategioiden huomioimisen vertailuanalyysissä. Asiantuntijan C kokemukset 

verottajan pintapuolisesta analyysistä ovat siis syystäkin huolta herättäviä. 

OECD:n uuden hard-to-value-intagibles -ohjeistuksen mukaisia tapauksia ei ole Suomessa 

vielä ollut, sillä sitä ei ole vielä saatu ratkaisukäytäntöön (Verohallinnon asiantuntija & 

Asiantuntija C). Asiantuntija B:n mukaan kyseinen menettely voi tulla ilmi 

verotarkastuksissa, jotka kohdistuvat ennen BEPS-raportteja toteutettuihin transaktioihin. 

Aihe on hyvin debatoitu ja suurin ongelma soveltamisessa on kysymys siitä, mikä on HTVI 

(Verohallinnon asiantuntija). Ne voivat koskea riskisiä aineettomia, joiden kehitystyö on 

alussa, vielä arvotonta teknologiaa, josta voi sopivassa maaperässä tai tilanteita, joissa 

konsernin sisällä toinen osapuoli saa jonkin toimimaan, kun toinen ei saa (Verohallinnon 

asiantuntija & Asiantuntija C). 

Jälkikäteen tilanteiden katsominen on pääsäännöstä poikkeavaa ja OECD:n ohjeistus 

vaikuttaa keskeneräiseltä (Asiantuntija A). Asiantuntija C ei pidä menettelytapaa todellista 

käyttäytymistä kuvaavana: 

”Ja se ehkä missä siirtohinnoittelu ja tosimaailma joka kerta törmää, on se, että tätä 

viimeistähän [HTVI] ei ole olemassa riippumattomien välillä.” (Asiantuntija C) 
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Hänen mukaansa riippumattomien osapuolten väliset kaupat ovat lähtökohtaisesti lopullisia. 

Olipa kaupassa kuinka paljon epävarmuutta tahansa tehdään analyysi, sovitaan arvosta ja 

edetään (Asiantuntija C). Molempien osapuolten positioista päädytään yhteistulokseen 

keskelle, jossa riski epäselvästä arvosta on huomioitu (Asiantuntija D). Kauppaan ei palata, 

eikä oikaisuklausuuleja tai lisäkauppahintoja ole käytössä (Asiantuntijat B, C & D). 

Verohallinnon asiantuntijan mielestä markkinaehtoperiaatteella ei pysty ottamaan kantaa 

solmisivatko riippumattomat osapuolet tapauksessa hinnanoikaisulausekkeesta, eikä ex-

ante ennusteiden arvioiminen ex-post näkökulmasta ole aina markkinaehtoperiaatteen 

mukaistakaan. Verohallinnon asiantuntijan mukaan HTVI-menettely kuitenkin vähentää 

Verohallinnon riskiä ja sitä voitaisiin käyttää asiakkaan aloitteesta, mutta koska maat 

tulkitsevat tapauksiksi eri tilanteita, voi siitä aiheutua kaksinkertaista verotusta, jolloin 

tärkeintä olisi saada toisen maan veroviranomaiset mukaan keskusteluun tapauksesta. 

Tämä voisi hänen mukaansa onnistua sopimalla HTVI-tilanteesta siirtohinnoittelun 

ennakkosopimuksella. 

Asiantuntija C kritisoi HTVI-menettelyä juuri epäreiluksi ja jälkiviisaudeksi huolimatta siitä, 

että Hickman, Brown ja Lucas (2015, 3) perustelivat päinvastoin verovelvollisella olevan 

mahdollisuuksia osoittaa etukäteinen analyysi päteväksi. Asiantuntija B:n mielestä 

lisäkauppahinnan tai hinnantarkistusmekanismin kanssa veroviranomaisen 

puuttumiskynnyksen toteutettuun siirtohinnoitteluun pitäisi olla todella korkea, ja siksi 

päivitetyn OECD:n ohjeistuksen vuoksi täytyy huolellisesti miettiä pitäisikö olla käytössä 

hinnantarkistusmekanismi immateriaalioikeuksia koskevissa kaupoissa. Ohjeella on siis 

selvästi erilainen painopiste kuin vanhalla versiolla, ja siitä saattaa seurata muutoksia 

käytännöissä. 

Verohallinnon asiantuntijan mielestä keskeinen kysymys HTVI-ohjeistuksessa on myös 

virhemarginaalirajojen määritys. Asiantuntijan C mukaan kassavirrat eivät koskaan pysy 

ohjeistuksessa olevan 20-prosentin virhemarginaalin sisällä ja D:n mukaan niin pieneen 

poikkeamaan osuminen olisi sattumasta kiinni. He näkevät lukujen skaalan täysin eri tasolla: 

”…se et onks sen ens vuoden liikevaihto 100 tonnii vai 120 tonnii, ni se on niinku triviaali 

kysymys. Kysymys on se, et onks se 100 tonnii vai 100 miljoonaa.” (Asiantuntija C) 

HTVI-ohjeistus on yksi BEPS-hankkeen aineettomia koskevista uudistuksista, johon 

yksikään haastateltu asiantuntija ei suhtautunut täysin ymmärtäväisesti. Siinä nähtiin 

keskeneräisiä piirteitä ja potentiaalisia ristiriitoja muiden siirtohinnoittelun, ja 
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arvonmäärityksen periaatteiden kanssa. Käytäntö ei ole myöskään jalkautunut Suomen 

verotuskäytäntöön toistaiseksi, joten Pankakoski (2016, 198) on oikeassa ainakin HTVI-

ohjeistuksen osalta kirjoittaessaan, että muutosten implementoinnin näkymistä käytännössä 

tulee vielä odottaa. 

5.2.5 Toimialan kehittäminen 

Tutkielman kolmannessa tutkimuskysymyksessä selvitettiin siirtohinnoitteluun liittyviä 

ongelmakohtia. Haastatteluaineistosta muodostettiin koko toimialan kehittämiseen liittyviä 

näkemyksiä, jotka ovat sovellettavissa aineettomien arvonmääritykseen. Kuviossa 11 

esitetään tähän pääluokkaan liittyvät yläluokat. 

 

 Pääluokan 5, toimialan kehittäminen, yläluokat.  

Haastateltavat analysoivat siirtohinnoittelutoimialan tilannetta ja kehitystä BEPS-hankkeen 

jälkeen. Koska siirtohinnoittelu koskettaa samalla monia tahoja, olivat keskusteluväylät ja 

parhaat keinot tapausten ratkaisuksi keskustelunaiheena. Verohallinnon edustajan mukaan 

OECD-työ ja kansainvälisyys on lisääntynyt siirtohinnoittelussa, ja verohallinto pystyy 

vaihtamaan näkemyksiä ja keskustelemaan asioista vieden tutkimista eteenpäin. 

Asiantuntija C puolestaan peräänkuulutti liike-elämän toimijoille vastaavaa mahdollisuutta 

keskustella teoreettisesta puolesta ilman varsinaisia tapausten käsittelyjä. Hänen mukaansa 

monesta asiasta ei ole syntynyt keskustelun mahdollisuuksien puuttumisen vuoksi 

konsensusta. 

Verohallinto oli ottanut BEPS-hankkeen muutosten yhteydessä 

siirtohinnoittelukäytäntöönsä uuden hyväksi koetun toimintamallin, ennakollisen 

keskustelun asiakkaan kanssa (Koskinen 2017, 6-7). Myös haastateltavat ottivat kantaa sen 

toimivuuteen. Asiantuntija C piti menettelytapaa hyvänä ja D kehui käymäänsä keskustelua 

sujuvaksi, hyväksi ja käytännönläheiseksi. Asiantuntija B:n mukaan ennakollinen keskustelu 

• Siirtohinnoittelun kehittäminen

• Ratkaisukäsittelut

• Taitojen parantamine

• Siirtohinnoittelun tarkastaminen

Toimialan kehittäminen
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on ainoa keino säilyttää veroviranomaiseen järkevä keskusteluyhteys, jota hän piti tärkeänä. 

Hänen mukaansa Verohallinnon kanssa keskustelu antaa palautetta ja vähentää täysin 

avoimia riskejä. Myös asiantuntija C:n mielestä ennakollinen keskustelu parantaa varmuutta 

verotuksesta. Asiantuntija B:n mukaan ennakollisella keskustelulla voi välttää 

veronkorotuksia ja rangaistusluontoisia oikaisuja, muttei varsinaisia siirtohinnoitteluoikaisuja 

käytettyyn siirtohintaan. Myöskään asiantuntija D:n mielestä ei ole takeita, etteikö 

keskusteltua tapausta voitaisi haastaa myös jälkikäteen, jos se ei toteudu odotetulla tavalla. 

Ennakollisesta keskustelusta onkin käytännön työssä vielä epävarmuutta johtuen 

menettelytavan tuoreudesta ja siirtohinnoittelutapausten pitkästä kestosta: 

”…jokaisella toimijalla on maksimissaan yks kaks keskustelua taustalla, ja vielä ei ole 

nähty sitä, että miten ne keissit sit päättyy.” (Asiantuntija C) 

Verohallinnon asiantuntijan mukaan siirtohinnoittelun ratkominen etupainotteisesti olisi 

kaikille osapuolille parasta ja tehokkainta resurssien käyttöä, joten ennakollinen keskustelu 

sopii siirtohinnoitteluun kevyimpänä kommunikaatiomuotona. Asiantuntija B:n mukaan 

aiheutuu arbitraasimahdollisuutta, jos transaktioista ei ehditä keskustelemaan riittävästi, 

joten isot tapaukset pitää käydä läpi Verohallinnon kanssa. Asiantuntija C:n mukaan 

vaikeimpia tapauksia ei ole vielä viety keskusteluihin, joten jää nähtäväksi onko 

Verohallinnolla rohkeutta antaa niihin käytännöllisiä ratkaisuja. Hänen mukaansa 

Verohallinnon kanssa pyritään käymään paljon dialogia, mutta tiettyjen asioiden kohdalla ei 

päästä liikkumaan eteenpäin. Luvussa 5.2.3 esitettyihin arvonmääritysasioihin liittyen oli 

selkeästi havaittavissa vastaavia juurtuneita näkemyseroja. 

Siirtohinnoittelun ennakkosopimuksiin (APA) ei lähdetä pienissä asioissa prosessin keston 

ja vaatiman vaivan vuoksi (Asiantuntija A). Verohallinnon asiantuntija myöntää APA:n 

olevan hidas suhteessa yritysten aikajänteeseen, mutta toteaa sen olevan lyhempi kuin 

verotusoikaisujen ja oikeudellisen menettelyn reitti. Asiantuntija C peräänkuuluttaa kuitenkin 

kaksipuoleisia nopeita päätöksiä. Verohallinnon asiantuntijan mukaan muiden maiden 

mukaan ottaminen ennakkoratkaisutyyppiseen prosessiin on ollut kasvava trendi, mutta 

asiantuntija D:n mukaan prosessin pitäisi olla yksinkertaisempi, eikä 

arvonmäärityskysymyksissä ole saanut ennakkoratkaisuja.  C:n mielestä nopeus ja 

yksinkertaisuus päätöksissä olisi liiketoiminnalle parasta, sillä se antaisi yritysten tehdä 

toimintaansa paremmin: 
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”Kun teknologiaa ollaan siirtämässä, niin ei oo varaa odottaa kahta vuotta.” (Asiantuntija 

C) 

Tällaisessa tilanteessa yhtiö olisi valmis hyväksymään myös nopean päätöksen puolesta 

tappioita (Asiantuntija C). Asiantuntijoiden C ja D näkemyksen mukaan ei olisi haitallista, 

että tapauksista osa olisi hyödyksi yhtiölle ja osa verottajalle, sillä keskimääräisenä 

vaikutuksena ne tasaantuisivat. Menettelyssä olisi kuitenkin riskinä, että se vinoutuisi 

kuitenkin suuntaan tai toiseen. Asiantuntija C tunnustaakin, että valtion hallintoa ei voisi 

johtaa satunnaisuuteen perustuen, mutta liiketoiminnalle se olisi oikea tapa. Menettely 

asettaisi toisaalta helposti osapuolet eriarvoiseen asemaan, joten nykyinen byrokraattisempi 

päätösmenettely vastaa paremmin totuuden- ja oikeudenmukaisuutta.  

Asiantuntijat C ja D toivoisivat kuitenkin, että siirtohinnoittelussa hyväksyttäisiin enemmän 

epävarmuutta ja päästäisiin siitä yli: 

”…mä toivon sellasen prosessin, joka johtais kaikkien kannalta järkevään lopputulokseen 

ja hyväksyis sen epävarmuden.” (Asiantuntija D) 

Asiantuntija B näki ennakollisen keskustelun olevan väylä siihen, että Verohallinto hyväksyy 

epävarmuutta etukäteisesti: 

”Mun mielestä se [ennakollinen keskustelu] on ainoa keino ikään kuin päästä tai säilyttää 

järjellinen keskusteluyhteys, päästä asioissa eteenpäin, jotta saavutetaan sellanen tilanne, 

jossa voidaan keskustella, jossa voidaan tehdä päätöksiä, jossa Verohallinto myös 

uskaltaa tehdä päätöksiä tai antaa mielipiteitä tilanteessa myös ennakollisesti, eli 

tilanteessa, jossa ei vallitse vielä täys varmuus faktoista, vaan että on käytössä vaan 

ennusteita.” (Asiantuntija B) 

Prosessit ovat siirtohinnoittelussa pitkiä (Verohallinnon asiantuntija & Asiantuntija D). 

Asiantuntijan C mielestä vahingollisinta on tila, jossa päätöstä ei saada, joten pitäisi pystyä 

pääsemään epävarmuudesta huolimatta siirtohinnoitteluasioissa eteenpäin. Ongelmien ja 

vaihtoehtoisten skenaarioiden etsiminen ei C:n mukaan auta, vaan pitäisi löytyä rohkeutta 

esittää toimintatapoja. Työskentelytapojen ja saatavilla olevien resurssien parantaminen 

olisi paras tapa lisätä varmuutta (Asiantuntija C). Asiantuntija B:kin ilmaisi, että 

siirtohinnoittelussa yritetään löytää ratkaisu järjellisen ajan ja resurssien avulla, minkä 

asiantuntija D huomioi siten, ettei kalliita määrityksiä tehdä aina varsinkaan epävarman 

hyväksyttävyyden takia. On tietenkin luonnollista, että yksityiset yritykset edustajineen 
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ajattelevat siirtohinnoittelua enemmän tehokkuuden kautta, sillä dokumentointi on helposti 

nähtävissä kustannuksina, eikä verohallinnoissa nähdä samanlaista kiirettä päästä asioissa 

eteenpäin, koska verottajat haluavat varmistaa perinpohjaisesti oman osuutensa saamisen. 

Ratkaisukäsittelyt 

Asiantuntija C piti päällekkäisiä veroriitoja useissa maissa todellisena ongelmana ja 

ratkaisuprosessin pitäisi olla tehokas. Kassavirtapohjaisista arvostuksesta on nyt KHO:n 

päätös (Asiantuntija A), mutta aineettomien arvonmäärityksiä ei ole käsitelty oikeusasteissa 

(Verohallinnon asiantuntija). Verohallinnon asiantuntija ei toivo päätöstä, joka sitoisi heidän 

käsiä, vaikka oikeuskäytäntöä ei ole vielä paljoa. Asiantuntija C tulkitsee, että mikäli 

aineettomien osalta tulisi joku oikeuden ratkaisu, olisi se niin tapauskohtainen, ettei siitä 

löydettäisi apua tulkinnassa. Hänen mukaansa nykyisistäkään hallinto-oikeuden ratkaisuista 

ei tiedetä voidaanko niitä soveltaa jatkossa. Hän toivookin useita ratkaisuja lisää. Näin niistä 

ilmenisi selkeämmin vero-oikeuskäytännön linja. 

Asiantuntija D:n mukaan hallinto-oikeuksilla ei ole varsinaista osaamista arvonmäärityksistä, 

mutta se olisi ratkaisuja tehdessä tärkeää. Myöskään asiantuntija B:n mukaan 

hallintotuomioistuimilla ei ole edellytyksiä tarkastaa arvonmäärityksiä, joten ne eivät riitä 

valitusinstansseina. Asiantuntija C esittikin, etteivät KHO:n ratkaisut ole aina oikeita, mutta 

ainakin lopullisia. Verohallinnon asiantuntija toivoi, että he voisivat avata keskusteluyhteyttä 

myös tuomioistuimien suuntaan. Hänen mukaansa muissa ulkomailla on pyritty 

välttelemään verotustapausten oikeusastekäsittelyä sekä verottajien että verotettavien 

toimesta. Siirtohinnoittelutoimiala kaipasi selvästi puolueetonta asiantuntijaelintä ottamaan 

kantaa erityiskysymyksiin tai hallinto-oikeuksien resursseja tulisi tavalla tai toisella kehittää 

tapausten käsittelyn vaatimalle tasolle. 

Asiantuntija C:n mukaan kokemuksella on suuri merkitys siirtohinnoittelussa. Verohallinnon 

edustajan mukaan Verohallinnossakin onnistuttiin panostamaan siirtohinnoitteluasioiden 

tutkimiseen siirtohinnoittelun kasvaessa 2000-luvulla Suomessa. Asiantuntijan B mielestä 

Verohallinnossa tulisikin nyt panostaa arvonmääritysosaamiseen ja riittäviin resursseihin, 

jotka mahdollistavat keskustelun verovelvollisten kanssa. Myös Verohallinnon edustaja piti 

arvonmääritys- ja rahoitusteorian omaksumista omassa ja myöskin muiden tahojen 

toiminnassa todella oleellisena: 
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”…mä toivoisin, että myöskin muissa ratkaisuelimissä, tuomioistuimissa, sit näissä MAP-

arbitraatio-lautakunnissa, mitä perustetaan jos ei maat pääse yhteisymmärrykseen jostain 

tietystä asiasta, et niissä tuli lisää sitä valuaatio-osaamista.” (Verohallinnon asiantuntija) 

Bisnesymmärryksen merkitystä siirtohinnoittelussa halusivat korostaa asiantuntijat A ja C. 

Siirtohinnoittelun parissa toimivilla tulisi olla liiketaloudellista osaamista ja ymmärrys siitä, 

mikä bisnestä ajaa ja ruokkii (Asiantuntija C). Lisäksi tulisi olla järjestelmätuntemusta ja 

ymmärrystä datan käyttäytymiseen, koska verrokkihakuja on tehty puutteellisilla 

tilastotieteen ymmärryksellä (Asiantuntija C). Asiantuntija C:n mukaan toimiala on myös 

muuttumassa siihen suuntaan, että enemmän tietoa on saatavilla.  

Verohallinto miettii arvonmäärityksiä todella tarkkaan asiantuntijan A kokemuksen 

perusteella. Asiantuntijan B mukaan arvonmäärityskäytäntöjen soveltamista on opeteltu 

jopa liiankin innokkaasti. Verohallinnon asiantuntija näki, että Verohallinnossa oli alettu 

havainnoida siirtohinnoittelun ympärillä olevan paljonkin problematiikkaa, eikä 

siirtohinnoittelu mene kaikilla asiakkailla niin kuin pitäisi. Näin ollen on selkeää, että 

Verohallinnossa halutaan käsitellä arvonmäärityksiä tarkasti. Asiantuntijan C mielestä 

Suomalaisilla konserneilla on kova palo tehdä asioita oikein, mutta yhtiötä ei uskota. 

Sen sijaan verottajalla koettiin olevan yksipuolisuuden mahdollistava valta-asema: 

”Tietysti sekin, että nyt verottaja voi ikään kuin oman auktoriteettinsa puitteissa todeta 

asioita tai ikään kuin vain lausua, että asia on näin.” (Asiantuntija B) 

”Riippuen tietenkin mikä on Verohallinnon intressissä, saada hinta mahdollisimman 

alhaiseks tai korkeeks.” (Asiantuntija A) 

Verohallinnon asiantuntijan mukaan hinnoittelun tulee täsmätä riippumatta siitä mihin 

suuntaan luovutus tapahtuu. Tämä ilmaisu kertoo Verohallinnon pyrkivät tasapuolisuuteen 

riippumatta tilanteesta. Verohallinnossa tulee tietenkin ainakin julkisesti pyrkiä 

neutraliteettiin, mutta myös veronkantajien edustajien käsitykset voivat olla vääristyneitä. 

Asiantuntija C:n mukaan on kuitenkin vaikea lähteä hakemaan veronpalautuksia, jos 

tulouttaa liikaa Suomessa. Lisäksi asiantuntija A toteaa, että Verohallinto voi päättää viime 

kädessä aineettomien vertailukelpoisuudesta: 

”Verohallinto jos sanoo et nää ei oo vertailukelpoisii, ni ne voi aina sanoo.” (Asiantuntija A) 

Arvonmäärityksenkin jälkikäteinen arviointi on hyvin epäreilua asiantuntijan C mielestä. 

Asiantuntija B toi esille, että verottajalla on arbitraasi todeta, että siirtynyt kokonaisuus on 
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paljon laajempi, eli tunnistaa yksittäisen aineettoman sijasta kokonaisuus. Hänen mukaansa 

vaatii ”valtavan määrän työtä” haastaa verottajan näkemys. Asiantuntijan B mukaan 

arvomäärityksen ammattilaisia kontrolloi joka tapauksessa markkinat ja sisäiset 

tarkastukset, joten verottajallakin voisi olla jonkinlainen audit-menettely, jossa jokin 

riippumaton taho voisi käydä läpi arvonmäärityksestä annettuja kommentteja, lausuntoja ja 

ennakkoratkaisuja. Siirtohinnoittelu kaipaisi uuden toimijan: 

”Mielestäni se ei riitä, että hallintotuomioistuimet valitusinstansseina käy läpi 

arvonmäärityksiä.” (Asiantuntija B) 

 

5.2.6 Siirtohinnoitteluanalyysin lähtökohdat 

Viimeisenä tuloksiin muodostettiin laajempi pääluokka asiantuntijoiden näkökulmista 

siirtohinnoitteluanalyysiin. Tämän pääluokan kuviossa 12 esitetyt yläluokat kuvaavat 

yleisemmällä tasolla käytännön työtä liittyen prosessin aikana tehtyihin valintoihin. 

 

 Pääluokan 6, siirtohinnoitteluanalyysin lähtökohdat, yläluokat.  

Verohallinnon asiantuntija toteaa, että siirtohinnoitteluun sisältyy paljon liikkuvia osia. 

Haastateltavat halusivat korostaa, että datan ja menetelmien tulee olla laadukkaita, 

uskottavia ja toisaalta yksinkertaisia: 

”…oli ne arvonmääritystekniikat kuinka sofistikoituneita tahansa, niin ne pitää olla 

uskottavia ne parametrit mitä me sit laitetaan inputteina siihen arvonmääritykseen.” 

(Verohallinnon asiantuntija) 

• Lähestymistapa analyysin osiin

• Analyysitekniikat

• Järkevyystarkastelu

• Tuki analyysille

• Perusteleminen

• Analyysi käytännössä

Siirtohinnoitteluanalyysin 
lähtökohdat



91 
 

”Se että jos analyysiin lisätään parametreja, jos tiedetään, että lähtödata on jo huonoa, niin 

ei se tavallaan ainakaan paranna sitä lopputulosta sillon.” (Asiantuntija C) 

”Et sitten monimutkaisemman teorian kaataminen tähän yhtälöön monimutkaistaa sitä 

tarpeettomasti.” (Asiantuntija B) 

Verohallinnon edustaja ei halua sulkea menetelmiä sovelluskelpoisuuden ulkopuolelle, 

kunhan mallinnuksen parametrit ovat luotettavalla tasolla: 

”Ni mä en haluu sulkee mitään pois esimerkiks aineettomien arvonmääritysmaailmassa. 

Mut kunhan ne parametrit on vaan luotettavalla tasolla mitä sit niihin mallinnuksiin 

laitetaan.” (Verohallinnon asiantuntija) 

Parametrien luotettavan tason määrittämiseen liittyy kuitenkin subjektiivinen näkemys. 

Asiantuntija B kertoo, että myös muut menetelmät kuin markkina-, tuotto- ja 

kustannusperusteiset ovat hyväksyttäviä ja niitä voidaan jopa vaatia käytettäväksi tietyissä 

arvonmääritystilanteissa. Muu menetelmä voi olla Monte Carlo -simulaatio, optiopohjainen 

menettelytapa tai jokin muu. 

Sekä Verohallinnon asiantuntija että asiantuntija B pitivät lääketeollisuutta simulaatioille 

otollisena toimialana. Siellä uskottavaa ja runsasta dataa voidaan käyttää tilastollisissa ja 

simulointitarkoituksissa lääkepatenttien suoriutumista arvioitaessa (Verohallinnon 

asiantuntija). Asiantuntija B on soveltanut Monte Carlo-analyysejä sekä kaupallisessa että 

verotuksellisessa arvonmäärityksessä, ja pitää sitä vakiintuneena tapana määrittää 

lopputulemia, ja siten myös verotuksessa hyväksyttävänä: 

”Ja me ollaan sovellettu omassa toiminnassa Monte Carlo-analyysejä […] 

verotuksellisessa arvonmäärityksessä.” (Asiantuntija B) 

Asiantuntija B:n mukaan löytyy kansainvälistä keskustelua myös optiopohjaisista 

menetelmistä, joiden pitäisi olla täysin sovellettavia myös verotuksessa. Hänen mukaansa 

optiopohjaisia malleja voi käyttää hyvin epävarmojen hankkeiden kohdalla, joissain 

tapauksissa lähtökohdan pitäisi jopa olla reaalioptiopohjainen lähestymistapa. 

Verohallinnon asiantuntijan mukaan optioiden arvonmääritysteoriasta voi saada apua 

aineettomien arvonmäärityskysymyksiin liittyen, eikä niitä tekniikoita haluta myöskään 

sulkea ulkopuolelle. Siitä huolimatta, että analyysi on joissain tapauksissa hyvä pitää 

yksinkertaisena, ovat jotkut asiantuntijat valmiita myös tutkimaan aineettomien 
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arvonmäärityksiä hienostuneemmillakin menetelmillä, joka voi mahdollistaa 

tulevaisuudessa laajemman perustelun käytetyille siirtohinnoille. 

Tämä melko neutraali suhtautuminen optio- ja simulaatiomenetelmiin on linjassa 

aikaisemman teorian (Herr & Jain 2007, 553-555; Lagrost et al. 2010, 490-491; European 

Commission 2016, 62) esityksiin menetelmien tarjoamista eduista. Keskeinen tulos niiden 

soveltamisesta onkin, että ne voivat tuoda siirtohinnoittelussakin lisäarvoa joissakin 

erityiskysymyksissä koskien riskejä ja epävarmuuksia. 

Arvioiden tekeminen tulevaisuuden kassavirroista esimerkiksi skenaarioanalyysillä on 

Verohallinnon asiantuntijan mukaan hyvä asia ja se tuo lisää luotettavuutta. Asiantuntijan D 

mukaan ennusteesta otetaankin usein muutama eri skenaario. Asiantuntija C toteaa, että 

skenaarioanalyysia voidaan tehdä työvaiheessa, mutta muita kuin valittuja skenaarioita ei 

lähdetä esittämään, ettei anneta verottajalle valinnanvaraa. Asiantuntija B:n mukaan 

herkkyysanalyyseja voi tehdä varmistamiseksi ja myös C esittää, että keskeiset muuttujien 

herkkyysanalyysin vaikutukset tarkastellaan. 

Verohallinnon edustaja toivoi järkevyystarkastelua varsinkin riskisten kohteiden kohdalla. 

Asiantuntija A pohjustaisi tuen arvonmääritykselle talonpoikaisjärjellä. Asiantuntija B:n 

mielestä pitäisi keskittyä siihen, että analyysi on järkevä myös muualla kuin Suomessa ja on 

normaalien standardien mukainen. Lisäksi hän huomauttaa, ettei transaktiota voi pakottaa 

verotuksessa, jos arvot ovat sellaisia, joiden puitteissa sitä ei voi tehdä. Arvonmääritystä 

voidaan verrata kustannuksiin tai tuottojen tasoa voidaan tarkastella (Asiantuntija A). 

Analyysit tukemaan arvonmääritystä tehdään kokonaan eri näkökulmista ja varsinaisen 

arvonmäärityksen ulkopuolelta (Asiantuntijat A & B). 

”Ni ne analyysit mitä tehdään siellä dokumentoinnissakin voidaan tehdä sen käytetyn 

hinnoittelun tueksi, niin sit lähetään ihan eri lähtökohdista ku siinä arvonmääritykses on 

lähdetty.” (Asiantuntija A) 

”Mut jos me ajatellaan et meil on arvonmääritys ja me halutaan sille sitten tukea tai jotain, 

niin me haetaan sitä jostain ihan muusta, kun siitä arvonmäärityslaskelmasta itsestään.” 

(Asiantuntija A) 

Näin testataan päästäänkö eri lähestymistavoilla samalle alueelle hinnoittelussa. Jonkun 

muun menetelmän käyttäminen arvonmäärityksen verifioimiseksi on luontevaa ja järkevyys 

pitäisi pystyä vahvistamaan jonkun muun informaation nojalla (Asiantuntijat A & B). 
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”Että se pitäis aina pystyä sitten vahvistamaan jonkun muun informaation nojalla, että se 

on järkevä.” (Asiantuntija B) 

Tuki arvonmääritykselle haetaan sen itsensä ulkopuolelta, mutta näitä tukianalyysejä 

käytetä hinnoittelun pohjana, koska ne eivät täytä arvonmääritysvaatimuksia (Asiantuntija 

A). Asiantuntijan B haastattelussa korostui markkinainformaation tuen käyttäminen 

perusteluna arvonmäärityksen lopputuloksille: 

”…jos se perustuu vain tähän sisäiseen näkemykseen, jota ei ole mahdollista 

dokumentoida markkinainformaation perusteella, niin tottakai sillon sen täytyy olla myöskin 

altis sille, että sitä vastaan hyökätään ja siihen on mahdollisesti tehtävä muutoksia.” 

(Asiantuntija B) 

Hänen näkemyksensä mukaan markkinainformaation on tuettava saatua lopputulosta, ja 

sitä tulisi pyrkiä hyödyntämään tarkastelussa. Asiantuntija B:n kokemuksen mukaan 

Suomen verottajan käytännöissä markkinaperusteinen järkevyystarkastelu on jäänyt hiukan 

syrjään. 

Asiantuntijoiden A ja B mukaan on tärkeä suorittaa vertailu kokonaisuutena ja tarkastella 

yrityskauppakertoimia tai verotettavan tulon jakautumista ennen ja jälkeen transaktiota. 

Arvonmäärityksessä täytyy myös palata miettimään mikä on keskeistä kokonaisuuden 

kannalta ja keskittyä perustelemaan se loogisesti, ei niinkään laajasti kaikissa oletuksissa 

(Asiantuntija B). Perustelut ovat usein tapauskohtaisia (Asiantuntija A). Asiantuntija C:n 

mukaan siirtohinnoitteludokumentaatio validoi yrityksen valitsemaa tapaa ja lopputulosta, ja 

siinä katsotaan voidaanko päätöstä tukea jotenkin. 

Asiantuntija A:n kokemuksesta perusteleminen ja hinnoittelun testaus eivät kiinnosta ennen 

verotarkastusta. Asiantuntija C:n mielestä kuka tahansa voi väittää mitä tahansa, joten kaikki 

on perusteltavissa analyysillä. Asiantuntija B korostaa, ettei arvonmääritys ole pelkkä 

matemaattinen teoreettinen analyysi, vaan sen tulee olla järkevä markkinanäkökulmasta. 

Asiantuntija C:n mukaan yhtiön omaa näkemystä tulisi kunnioittaa äärettömän paljon, koska 

yhtiö tuntee asian parhaiten ja siirtohinnoitteludokumentaatio tehdään tukemaan sitä, mitä 

liiketoiminta haluaa. Hän toteaakin, että akateemista pohdiskelua voi analyysissä olla jonkin 

verran, mutta bisneksen kanssa tehdään töitä. 
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5.3 Tulosten yhteenveto 

Viiden siirtohinnoitteluasiantuntijan teemahaastattelussa kartoitettiin kansainvälisten 

konsernien aineettoman omaisuuden siirtohinnoittelussa tehtävän arvonmäärityksen 

keskeisiä teemoja. Teemat ja aiheelle olennaiset keskustelun kohteet vaihtelivat tarkoista 

yksityiskohdista aina koko toimialaa koskeviin perusteisiin. Luokittelun avulla aineisto jaettiin 

kuuteen pääluokkaan, joista järjestyksessä keskemmällä esitetyt sisältävät 

arvonmääritykselle yksityiskohtaisempaa tietoa ja reunimmaiset perusteisiin liittyvää laaja-

alaista pohdintaa. 

Keskeisenä koko aineiston kattavana havaintona voidaan todeta, että asiantuntijat olivat 

joistakin teemoista enemmän samaa mieltä ja joistakin vähemmän samaa mieltä. 

Siirtohinnoittelu on aina tekijänsä näköistä, joten henkilökohtaiset näkemykset asettuivat 

toisinaan vastakkain. Toisaalta kuitenkin jopa Verohallinnon ja liike-elämän asiantuntijat 

asettuivat paikoittain samojen argumenttien taakse, joten selvästi toistuvia kannanottoja oli 

paikoittain havaittavissa kaikkien toimijoiden kertomasta. Tärkeimmät kohdat 

haastatteluanalyysistä on koottu yhteen ja esitetty alla. 

Siirtohinnoitteluohjeet ovat tulleet toimialan kehityksen jäljessä, eikä BEPS-raporttien sisältö 

ole tullut yllätyksenä. Siirtohinnoitteluohjeiden asema markkinaehtoperiaatteen 

tulkintalähteenä on hyväksytty, mutta asema muihin standardeihin nähden 

arvonmääritysasioissa on hieman kyseenalainen. Siirtohinnoitteluohjeiden tavoitteena on 

lisätä varmuutta toimialalla, mutta yhtenäisiä menettelytapoja BEPS-päivitys ei pysty 

tarjoamaan, vaan se sisältää laajasti erilaisia näkemyksiä. 

BEPS-hankkeessa yksi keskeisiä tavoitteita oli kehittää aineettomien ohjeistusta. 

Siirtohinnoitteluohjeet eivät vieläkään sisällä aineettomille arvonmääritysmenetelmiä, mutta 

BEPS tunnusti selkeämmin vakiintuneen arvonmääritysmaailman. Siirtohinnoitteluohjeet 

ovat menetelmiä koskien olleet aikaisemminkin joustavat, joten arvonmääritysmenetelmät 

ovat olleet täysin käytössä myös ennen päivitystä. Päivitys on kuitenkin tuonut selkeämmin 

esiin joitakin näkökulmia, jotka tulisi ottaa huomioon siirtohinnoittelun arvonmäärityksessä 

ja näistä käydään keskustelua veroviranomaisten kanssa. Sovellettaessa näitä hieman 

muuttuneita viitekehyksiä ja uutta HTVI-ohjeistusta vanhoihin transaktioihin on odotettavissa 

epävarmuutta verotuskäytännöissä. 

BEPS-hankkeen suurimmat vaikutukset aineettomien arvonmäärityksen kannalta liittyvät 

arvonmääritysprosessin alkuvaiheisiin. Aineettoman omaisuuden laajentunut määritelmä 
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vaikuttaa huomioon otettaviin eriin ja siirtohinnoittelun piiriin on tullut entistä vaikeampia eriä. 

OECD on myös päivittänyt ohjeistuksen omistajuutta, riskejä ja oikeutta korvaukseen 

koskevat osiot, joilla on laaja-alainen vaikutus aineettomista syntyvän arvon allokoimiseen 

konsernin sisällä. Tämä muuttaa täysin aineettomien sijoittamiseen liittyvät strategiat 

kansainvälisissä konserneissa. Toiminnallinen omistajuus ja tosiasiallinen riskien 

kantaminen ovat nousseet ratkaiseviksi tekijöiksi, mikä korostaa aiempaa enemmän 

siirtohinnoittelun toimintoanalyysin roolia. Samalla yhtiön sisäistä informaatiota voidaan 

hyödyntää analyysissä entistä enemmän. 

OECD:n viralliset siirtohinnoittelumenetelmät ovat jääneet aineettomien siirtohinnoittelussa 

yllättävänkin vähäiselle käytölle Suomessa. Markkinahintavertailumenetelmää pidettiin 

soveltuvana aineettomille, mutta menetelmä siirtää ongelman pääosin vertailukelpoisten 

transaktioiden puutteen niskaan. Joitakin sovelluskohteita siirtohinnoittelumenetelmille on 

löydetty, mutta arvonmääritykset tehdään Suomessa kassavirtapohjaisin menetelmin. 

Kassavirtamenetelmät ovat siirtohinnoittelussakin subjektiivisia ja herkkiä muutoksille, ja 

niiden soveltaminen on osin ongelmallista johtuen risteävistä käsityksistä siitä, miten 

markkinaehtoiseen arvonmääritykseen tulisi suhtautua verrattuna taloudelliseen 

arvonmääritykseen, johon pääosa sovellettavasta kirjallisuudesta ja standardeista on 

kohdennettu. 

Haastattelujen perusteella siirtohinnoittelussa täytyy huomioida taitavasti markkinaehtoisen 

hinnan vaikutukset arvonmäärityksen prosessille. Huomioon tulee ottaa etenkin ostajan ja 

myyjän erilliset näkökulmat, transaktiosta syntyvät verovaikutukset, markkinaehtoisen 

hinnan ja käyvän arvon erot, diskonttokoron määrittäminen ja oikea taloudellinen 

vaikutusaika. Erityisesti arvonmäärityksessä tulee kiinnittää huomiota oletusten 

perusteluihin ja valintoihin. 

Käsiteltävän aineettoman tunnistaminen ja rajaaminen siten, että osapuolet käsittävät 

siirtyvän erän samalla tavalla on ongelmallista etenkin BEPS:n jälkeen, kun aineettoman 

määrittelyssä mennään abstraktiotasoja ylöspäin. Ongelmana säilyy arvoa luovan osan 

tunnistaminen. Aineettomien luokittelu ei tuottanut täysin yhteneviä linjoja, mutta aineetonta 

ei välttämättä tarvitsekaan lokeroida arvonmääritystä varten. Tärkeintä on pystyä 

tarkastelemaan kuinka rutiiniluontoista tai uniikkia ja aineetonta se on. Rutiininomaisen 

aineettoman erillisen korvauksen tarpeesta on kiistelty Verohallinnon kanssa. Aineettomien 

vertailukohteiden määritys on herättänyt myös ongelmia, kun Verohallinnon koetaan 

katsovan verrokkeja virheellisesti vain pintapuolisesti. 
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BEPS-raporteissa lisätty HTVI-ohjeistus herätti kritiikkiä ja koko viitekehyksen 

oikeudenmukaisuutta ja markkinaehtoisuutta kyseenalaistettiin. Viitekehyksellä arvioituja 

tapauksia ei ole vielä ollut, eikä sitä juurikaan toivottu sovellettavan, mutta Verohallinnolla 

on nyt kyseinen lähestymistapa käytettävissään. 

Toimialan kehittämisessä toivottiin Verohallinnon uuden ennakollisen keskustelun auttavan 

siirtohinnoittelua vaivaavaan jälkikäteisen tarkastelun ongelmaan ja epävarmuuteen 

verotuksesta. Prosesseja haluttiin kehittää ennen kaikkea nopeampaan suuntaan, ja 

toimialalle olennaisesta lopputulosten epävarmuudesta toivottiin päästävän yli, jotta 

yritykset voisivat harjoittaa liiketoimintaansa esteettömämmin. Verohallinnolla on 

auktoriteettiasemansa puolesta selkeä mahdollisuus määritellä ja tulkita tapauksia 

yksipuolisesti, mihin toivottiin muutosta. Verohallinnolla on arvonmäärityksen 

yksityiskohtiinkin liittyen valta-asema tehdä parhaaksi katsomiaan muutoksia, koska 

kansainvälisellä konsernilla on puolellaan informaatioasymmetrian tuomat edut, jotka 

perustuvat siihen, että aineettoman todellinen hinta määräytyy syvällä konsernin 

arvoketjussa. Lopullinen todistustaakka oikeasta siirtohinnasta jää veronkantajalle, joten 

analyysin tulkinnassa tarvitaan huomattavasti arvonmäärityksiin ja liiketoimintaan liittyvää 

osaamista, jonka lisääminen olisi tarpeen kaikilla alan toimijoilla, joiden olisi tarkoitus 

ymmärtää arvon muodostuminen. 

”Arvonmääritys siirtohinnoittelussa on erityisen tapauskohtaista, jos siirtohinnoittelu on 

tapauskohtaista” totesi Verohallinnon asiantuntija. Siirtohinnoittelun arvonmääritystä tulee 

lähestyä laadukkaan datan ja riittävän selkeän analyysimenetelmän avulla. 

Hienostuneemmille menetelmille on osittain sovelluskelpoisia kohteita osana siirtohinnan 

perustelua. Tehdyn arvonmäärityksen järkevyystarkastelu markkinainformaatioon tai muihin 

lähestymistapoihin perustuen on ensiarvoisen tärkeää käytetyn siirtohinnan puolustamista 

ajatellen. Olennaisinta on kuitenkin tarkastella kokonaisuutta ja perustella tehdyt valinnat 

loogisesti. Ennen kaikkea siirtohinnoitteluanalyysin lähtökohtana on todellinen liiketoiminta. 
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 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Tässä luvussa esitetään johtopäätökset tutkielman havainnoista ja tuloksista. Tämän 

jälkeen tarkastellaan tutkielman luotettavuutta ja eettisyyttä sekä niihin vaikuttavia tehtyjä 

toimenpiteitä. Aihepiiristä nousseita kiinnostavia jatkotutkimusaiheita pohditaan omassa 

luvussaan. Lopuksi koko työ kuvataan tiiviissä yhteenvedossa. 

 

6.1 Johtopäätökset 

Tämä tutkielma rakentuu aineettoman omaisuuden siirtohinnoittelun arvonmäärityksen ja 

BEPS-hankkeella toteutettujen siirtohinnoitteluohjeiden päivitysten ympärille. 

Päällimmäisenä tutkimusongelmana esitettiin kysymys siitä, miten arvonmääritys tulisi 

toteuttaa, jotta se olisi tosiasiallisesti ”oikein”, eli vastaisi todellista arvonluontia: 

- Miten monikansallisten yritysten tulisi toteuttaa siirtohinnoittelussa aineettoman 

omaisuuden arvonmääritys, jotta se olisi mahdollisimman linjassa todellisen 

arvonluonnin kanssa? 

Tämä kysymys on työllistänyt myös ylikansallisia tahoja, kuten OECD:tä, joka on luonut 

kansainvälistä konsensusta edustavan siirtohinnoitteluohjeen (OECD 2015, 3). 

Kysymykseen haettiin vastausta haastattelemalla siirtohinnoitteluasiantuntijoita alan 

käytännöistä. Tutkimusmenetelmä sisältää implisiittisesti oletuksen siitä, että asiantuntijat 

pyrkivät käytännöillään yhdenmukaistamaan siirtohinnan todellisen arvonluonnin kanssa. 

Vastauksista suljettiin siis ulkopuolelle siirtohinnoittelun verosuunnitteluaspektin 

huomioiminen. 

Vastauksia arvonmäärityksen toteutuksessa huomioitavista seikoista kerättiin teemojen 

avulla pääluokkiin, joista on löydettävissä osittain vastauksia tutkimuskysymykseen. Siihen 

ei kuitenkaan ole mahdollista vastata täysin tyhjentävästi. Tulosten perusteella voidaan 

kuitenkin todeta, että aineettoman omaisuuden arvonmäärityksessä tulee suomalaisessa 

siirtohinnoittelukäytännössä käyttää erityisen paljon tapauskohtaista arviointia ja 

dokumentoida analyysiä kantavia perusteluja, jotka pohjautuvat liiketoimintaan. 

Haastattelututkimuksen perusteella ilmenneet keskeiset huomioitavat seikat vastaavat 

kirjallisuudessa käytyä keskustelua, jossa siirtohinnoittelun arvonmääritys suhteutetaan 

usein yritysrahoituksen puolella tehtävään kaupalliseen arvonmääritykseen (katso 

esimerkiksi Jaakkola et al. 2012, 73-74; Rapo & Turunen 2016, 391). Siirtohinnoittelun 
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arvonmäärityksen ja kaupallisen arvonmäärityksen käytännön eroavaisuudet tunnistetaan 

kaikkialla, mutta eroihin suhtaudutaan vaihtelevalla asenteella. Siirtohinnoittelun 

arvonmäärityksessä tulee huomioida markkinaehtoisen hinnan subjektiivinen näkökulma 

arvon käsitteeseen. Markkinaehtoinen hinta eroaa esimerkiksi käyvästä arvosta. 

Siirtohinnoittelussa tulee myös asiantuntijoiden mukaan huomioida erityisesti 

arvonmäärityksen kaksipuoleisuus ja tehdä arvonmääritysanalyysi sekä ostajan että myyjän 

näkökulmasta, joiden vaihteluvälien päällekkäisyyskohdasta valitaan markkinaehtoinen 

hinta. Käytäntö vastaa näiltä osin kirjallisuudessa esitettyä näkemystä (kirjallisuudesta 

esimerkiksi Holtzman & Nagel 2014, 59; Brauner 2008, 2-8; Jaakkola et al. 2012, 136). 

Verotuskäytännössä on myös korostunut erityinen vaatimus huomioida transaktion 

verovaikutukset kullekin osapuolelle, josta myös Salo (2016) on keskustellut julkisesti. 

Haastattelujen perusteella verovaikutusten huomioiminen käytännössä on vaihdellut sekä 

veronkantajien että Verohallinnon tekemässä työssä. Aineettomalle kohdistetun 

diskonttokoron määrittäminen ei ole siirtohinnoittelussa yksiselitteistä (Finan & Launiau 

2011, 4), mutta prosessissa on haastattelujen perusteella turvallista hyödyntää painotettua 

pääoman keskikustannusta ainakin lähtökohtana. Taloudellista vaikutusaikaa tulee arvioida 

hyödynnettävyyden näkökulmasta, ja huomioon tulee ottaa soveltuvissa tapauksissa myös 

terminaaliarvo. Haastattelujen perusteella taloudellisten vaikutusaikojen olettamien kohdalla 

esiintyy ristiriitaisuuksia, eikä Verohallinto ole aina käytännössä tarkastellut sitä 

hyödynnettävyyden kautta. Kokonaisuutena arvonmääritys tulee suorittaa perustellen 

valinnat ja olettamat loogisesti kuvaamaan liiketoimen markkinaehtoisuutta. 

Toisella tutkimuskysymyksellä aineettoman omaisuuden siirtohinnoittelun kehitystä 

tarkasteltiin markkinaehtoisen arvonmäärityksen tutkimuksen apuna. BEPS-raporttien 

vaikutuksia tutkimalla analysoitiin aineettomien arvonmäärityskäytäntöjen kehittymistä. 

- Miten BEPS-raporttien päivitykset siirtohinnoitteluohjeisiin vaikuttavat aineettoman 

omaisuuden siirtohinnoittelun arvonmääritykseen Suomessa? 

Vaikka BEPS-raportit tulivat osaksi OECD:n siirtohinnoitteluohjeistusta julkaisunsa 

yhteydessä (Verohallinto 2016) ja Pankakoski (2016, 187) esittää BEPS-raporteilla olleen 

välitön vaikutus siirtohinnoitteluun, ei niillä ollut tämän tutkielman tulosten perusteella 

hetkellistä vaikutusta arvonmääritystyöhön sillä hetkellä, koska niiden sisältö oli omaksuttu 

jo julkaisuvaiheessa. Asiantuntijoiden mukaan BEPS-raporttien sisältö on lisäksi 

muotoutunut siirtohinnoittelukäytäntöjen pohjalta, eikä toisin päin. Tästä huolimatta BEPS-
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hankkeen aikana aineettomien siirtohinnoittelu on käytännössäkin kokenut asteittaisia 

muutoksia aivan arvonmääritykseen vaikuttaviin perusteisiin asti. 

OECD on muotoillut päivityksessä uudelleen aineettoman määritelmää, omistajuuden 

muodostumista ja riskien kantamista koskevan ohjeistuksensa. Näillä muutoksilla on hyvin 

laajat vaikutukset arvonmäärityksen taustalla vaikuttaviin tekijöihin, eli siihen mitä eriä 

arvostetaan ja kenellä lopulta on oikeus arvonmäärityksen perusteella määräytyvään 

korvaukseen. BEPS on laajentanut aineettoman käsitteen listasta yleispäteväksi 

määritelmäksi, jonka seurauksena uusia aineettomia tulee huomioida siirtohinnoittelussa. 

Tämä tekee aineettoman omaisuuden arvonmäärityksestä entistä haasteellisempaa. BEPS-

hankkeen myötä toiminnallinen DEMPE-omistajuus ja riskien tosiasiallinen kantaminen ovat 

muodostuneet pääasialliseksi tuoton allokoimista ohjaaviksi periaatteiksi, mikä on erittäin 

suuri muutos vanhaan ohjeistukseen nähden. Uuden ohjeistuksen puitteissa aineettoman 

omaisuuden markkinaehtoinen hinta voi muuttua merkittävästi yhden yhtiön näkökulmasta. 

Tutkielman tulosten perusteella BEPS-raportit tarkensivat kassavirtapohjaisessa 

arvonmäärityksessä huomioitavia seikkoja, joista selkeimpänä näkyy ohjeistuksessa 

nimenomaisesti esiin tuotu transaktion verovaikutus, joka tulee huomioida erikseen 

arvonmäärityksessä. Arvonmääritykset kaipasivat Pankakosken (2016, 187) mukaan 

päivitettyä kansainvälistä ohjeistusta, mutta varsinaisia merkittäviä muutoksia 

arvonmäärityksen suorittamisen ohjeistukseen ei tulosten perusteella ole havaittavissa. 

Käytännön ohjeet ja vaikutukset varsinaisen arvonmääritystyön suorittamiselle jäivät 

vähäisiksi. 

BEPS sisältää verohallinnoille uusia välineitä, joiden avulla arvioida siirtohintoja, mikä 

aiheutti huolta asiantuntijoissa. Yksi näistä uusista välineistä on hard-to-value-intangibles 

(HTVI)-viitekehys, joka mahdollistaa epävarmoissa tilanteissa toteutuneen ex-post-tiedon 

käyttämisen osoituksena markkinaehtoisesta hinnasta transaktion ex-ante-toteumahetkellä. 

HTVI-ohjeistusta voidaan soveltaa, mikäli toteuma olisi ollut kohtuudella ennustettavissa. 

Tutkielman tulosten perusteella se asettaa kasvavia paineita arvonmäärityksen 

dokumentoinnille, joka puolustaa veronkantajan tekemää analyysiä. 

Kolmannella tutkimuskysymyksellä täydennetään jatkumo ja otetaan kantaa mitä BEPS on 

jättänyt jälkeensä. Vastauksilla kartoitetaan, mitä asioita aineettomien arvonmäärityksen 

kehittämisessä tulisi ottaa jatkossa huomioon. 
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- Mitä aineettomien arvonmääritykselle erityisiä ongelmakohtia siirtohinnoittelu pitää 

yhä sisällään Suomessa ja miten nämä ongelmat tulisi ratkaista? 

Tulosten perusteella BEPS ei tuonut ratkaisua arvonmäärityksen kiistellyn parametrin, 

diskonttokorkokannan määrittämiseen liittyviin ristiriitaisuuksiin. On yhä epäselvää millä 

tavoin siirtohinnoittelussa sopiva diskonttokorkokanta määritellään ja voiko markkinoilla 

käytettäviä korkopreemioita soveltaa. Pääoman keskikustannusta kannattaa käyttää 

lähtökohtana tai osana sovellusta. Kaikkia ehdotettuja vakiintuneiden 

arvonmääritysstandardien mukaisia menettelyjä ei verottaja kuitenkaan hyväksy 

sellaisenaan. Arvonmäärityksen perusteet eivät voi lopulta joustaa siirtohinnoittelussa, joten 

arvonmääritysstandardien soveltamista tulee kehittää keskusteluin ja sopiva selkeämmin 

säännöistä. 

Tulosten mukaan siirtohinnoittelun prosessien pitkät kestot vaikuttavat haitallisesti yritysten 

liiketoimintaan, mikä olisi vältettävissä nopeammilla etukäteisillä verotuksellisilla päätöksillä. 

Verohallinnon mahdollisuuksia käyttää asemaansa yksipuolisten päätöksen tekemiseen 

tulisi rajoittaa uudella riippumattomalla ja asiantuntevalla verottajan kannanottoja arvioivalla 

taholla. Arvonmäärityksien tukena tehtävässä järkevyystarkastelussa tulisi käyttää 

enemmän markkinaperusteista informaatiota, jonka hyödyntäminen on Verohallinnolta 

jäänyt osittain puutteelliseksi. Verottajan ja veronkantajien välisten paikalleen juuttuneiden 

erimielisyyksien osalta tulisi avata uudelleen keskusteluyhteys, jotta ongelmista päästäisiin 

etenemään. 

Tutkielman tulosten perusteella erityisesti aineettoman omaisuuden siirtohinnoittelun 

verotuskohteluun sisältyy kansainvälisille konserneille merkittäviä epävarmuuksia, jotka 

tulisi myös huomioida uusien sääntöjen ja käytäntöjen luomisessa. Toimialaa tulisi viedä 

tasavertaisempaan suuntaan, eli yhtiötä tulisi kuunnella enemmän. BEPS-hankkeen 

johdosta yhtiön arvokasta sisäistä tietoa voidaan hyödyntää arvoketjuanalyysissä entistä 

enemmän, ja niin tulisi myös käytännössä pystyä tekemään. 

Tutkielman tulosten pohjalta voidaan todeta, että vaikka alansa parhaat asiantuntijat ovat 

rakentaneet OECD:n ohjeet ja raportit erityisohjeistukseksi, on niiden rooli Suomen 

siirtohinnoittelun arvonmäärityskäytännössä varsin pieni tai vähän merkitsevä suhteessa 

kansalliseen pakottavaan lainsäädäntöön, vaikka Verotusmenettelylain päivitysten 

työryhmät viittaavatkin puolestaan OECD:n materiaaleihin. Toisekseen BEPS-raporttien 

julkaisun hetkellistä vaikutusvoimaa syö se seikka, että ohjeiden materiaali on rakennettu 
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vaiheittain keskustelemalla merkittävien kansainvälisten yhteisöjen ja eri veroviranomaisten 

kesken. Näistä seikoista seuraa se, etteivät BEPS-toimenpiteiden raportit tuo varsinaisesti 

mitään uutta tietoa siirtohinnoittelun ammattilaisille, vaan pikemminkin ohjeisiin on pyritty 

kuvaamaan jo käytössä olleita tapoja toimia sekä selkeytetty tulkintoja aikaisemmasta 

versiosta. 

OECD ei ole katsonut tarpeelliseksi ottaa ohjeistuksessaan kantaa yksittäisiin 

arvonmääritysmenetelmiin, joita käytetään esimerkiksi aineettomien 

arvonmääritystilanteissa. Sen sijaan OECD on uudessa ohjeistuksessaan ilmaissut 

selkeämmin mahdollisuudesta käyttää esimerkiksi kassavirtapohjaisia 

arvonmääritysmenetelmiä, joihin käytännössä kaikki Suomessa tehtävät arvonmääritykset 

siirtohinnoittelutilanteissa ovat pohjautuneet haastateltavien mukaan. BEPS-projektin 

jälkeisestä siirtohinnoitteluohjeistuksesta löytyy toki arvonmääritykseen vaikuttavia 

muutoksia suhteessa vuoden 2010 siirtohinnoitteluohjeisiin. Nämä muutokset ja muutkin 

keskustelun kohteena olevat kysymykset menettelytavoista koskevat kuitenkin muita osia 

siirtohinnoitteluprosessia kuin itse menetelmän valintaa. Tunnistamiskysymykset liittyvät 

olennaisesti arvonmäärityksen pohjana toimivaan analyysiin, jolloin OECD:n laajentama 

aineettoman omaisuuden määritelmä on merkittävä muutos tulkintaan siitä, mitä ylipäätään 

tulee arvostaa siirrettäessä myös aineettomia eriä sisältävää liiketoimintaa. Aineettoman 

omaisuuden määritelmä on siirtohinnoitteluohjeiden päivityksessä yleistetty listamuodosta 

kaikkiin ei-fyysisiin ja ei-rahallisiin omaisuuseriin, joiden omistamisesta tai käytöstä on 

hyötyä liiketoiminnassa, ja joiden siirto kompensoitaisiin riippumattomien välisessä 

transaktiossa (OECD 2015, 67). 

Uusi ohjeistus linkittää oikeuden tuottoon vahvasti DEMPE-toimintoihin, mikä korostuu 

aineettoman omaisuuden kohdalla. Aikaisemmin esiintyneet mahdollisuudet käyttää 

juridiseen omistajuuteen tai keskinäisiin sopimuksiin perustuvia argumentteja aineettomiin 

kohdistuvaan tuottoon oikeuttavana tekijänä ovat supistuneet merkittävästi, kun 

ohjeistuksessa on siirrytty tarkastelemaan todellisia toimintoja, käyttäytymistä ja kykyä 

kantaa riskejä. 

Vaikka siirtohinnoitteluasiantuntijat esittivät, ettei OECD:n siirtohinnoittelumenetelmillä 

päästä aineettomien siirtohinnoittelussa käytännössä mihinkään, suhtauduttiin 

Verohallinnossa OECD:n menetelmiin myönteisemmin. Verohallinnon edustaja näki 

menetelmien periaatteille sovelluskohteita osana arvonmääritystoimenpiteitä, jotka eivät ole 

siirtohinnoittelumenetelmien kanssa ristiriidassa, vaan niiden jatkumoa. 
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Arvonmääritysmenetelmien luotettavuutta siirtohinnoittelussa voidaan siis lisätä käyttämällä 

oletuksien, menetelmien ja parametrien tukena markkinaehtoisuuteen tähtääviä 

menetelmiä, esimerkiksi määrittelemällä rojaltitaso tai diskonttokorko markkinainformaatiota 

hyväksi käyttäen. 

Arvonmääritykseen vaikuttaa teknisten yksityiskohtien lisäksi laajemman perusperiaatteet. 

Tulosten perusteella arvonmääritys joudutaan kuitenkin lopulta tekemään uskomuksiin 

pohjautuvien olettamien avulla. Siirtohinnoittelussa tulisi OECD:nkin metodologian mukaan 

nojautua toimintoihin ja tosiasioihin, mutta arvonmääritys antaa osapuolille tilaa määritellä 

kuvaukset omien tavoitteiden mukaisesti. Tämä suurpiirteinen arvonmääritys on lopulta 

enemmän tarinavetoista. Lopputulokselle merkityksellisimpiä ovat tietenkin arvoa luovan 

toiminnan suuret linjat, joita voi kuvata suhteellisen vähäisilläkin muuttujamäärillä. 

Haastateltavat välittivät viestiä aidosta halusta keskustella entistä avoimemmin 

veronmaksajien ja verottajien välillä siirtohinnoitteluun ja arvonmäärityksiin liittyvistä 

asioista. Epämuodollisempi keskustelu sai voimakasta kannatusta, ja vapaampaa 

keskustelufoorumia peräänkuulutettiin myös. 

Arvonmääritykset ovat niin yritysrahoituksen kuin siirtohinnoitteluanalyysin keskiössä, mutta 

kontekstien erityisvaatimukset tulee huomioida tehdyssä työssä tarkoin. Tutkielman tulosten 

perusteella laskentaprosessia ohjaavat periaatteet eroavat joiltain osin olennaisesti 

verotuksessa ja muussa arvonmäärityksessä. Taloudelliset arvonmääritysmenetelmät 

ovatkin hyödyllisiä vain silloin, kun arvonmääritystä lähestytään markkinaehtoperiaatteen 

vaatimukset huomioiden ja arvonmäärityksen lopputulosta tukemaan on esitetty luotettavia 

perusteluja (Pankakoski 2016, 194). Markkinaehtoisen hinnan tai käyvän arvon 

määrittäminen on joka tapauksessa vaikea tehtävä, joka vaatii paljon tapauskohtaista 

arviointia. Asiantuntijan tulee osata kuitenkin kohdistaa analyysinsä oikeisiin kohteisiin, 

missä tämän tutkielman tulokset ovat hyödynnettävissä. 

Laeilla pyritään kuvaamaan ja hallitsemaan käytännön ilmiöitä, mikä vaatii nykyisessä alati 

muuttuvassa ja tapauskohtaisessa liike-elämässä erityisen tarkasti suunniteltua 

joustavuutta, jotta lain soveltuvuus ja kelpoisuus olisi taattu. Knuutisen (2014, 11) 

johtopäätös siitä, että tuloverojärjestelmää vaivaa muodon ja sisällön jännite, joka johtuu 

taloudellisen todellisuuden ja vero-oikeudellisen normiston välisistä eroista, on verrattavissa 

hyvin tämän tutkielman johtopäätökseen siitä, ettei suomalaisessa siirtohinnoittelun 

verotuskäytännössä ole onnistuttu pääsemään monikansallisten yritysten 
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liiketoimintaympäristössä vallitsevien tilanteiden tasolle aineettoman omaisuuden 

arvonmääritystä koskevien menettelyjen kanssa. 

Lopulta siirtohinnoittelun markkinaehtoisuuden arvioinnissa palataan siihen tosiasiaan, ettei 

verottajien ja veronkantajien välillä voi vallita täyttä luottamusta, sillä verotus pohjautuu 

pitkälti veronkantajan itse ilmoittamiin tietoihin, joiden tosiasiallisuudesta on yhä erittäin 

vaikea varmistua. Niin kauan kuin verotus tehdään tapauskohtaisen arvioinnin pohjalta, 

riittää verotuksen lopullisuudessa epävarmuutta kaikille osapuolille vuosienkin päähän 

transaktioiden tapahtuma-ajoista. 

Tällä epävarmuudella on hintansa, kun yritysten täytyy käyttää enemmän resursseja 

transaktioihin, pitää yllä dokumentaatiota ja varautua oikaisuihin. Myös kansallisille 

verohallinnoille syntyy paineita lisätä siirtohinnoittelun valvontaa ja tarkastusta, jotta 

tulkinnanvaraisuudesta nousevaa epävarmuutta ei käytetä hyväksi verosuunnittelussa. 

Tutkimustulosten mukaan BEPS-hanke ei poistanut tätä epävarmuutta Suomen 

verotukseen osallistuvien kansainvälisten yritysten aineettomien erien siirtohinnoittelusta. 

Osan liike-elämän puolen veroasiantuntijoiden mielestä BEPS-hanke varusti kaikki OECD:n 

vaikutuspiiriin kuuluvat verohallinnot verotuskeinoilla, joita vähemmän kokeneet 

verohallinnot eivät välttämättä osaa käyttää oikein ja vastuullisesti. Näin on perusteltavissa, 

että BEPS-hanke tulee aiheuttamaan mittavia haittavaikutuksia lisääntyvien 

veroriitatapausten muodossa. 

 

6.2 Tutkielman luotettavuuden ja eettisyyden arviointi 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2012, 6) on antanut ohjeet hyvästä ja eettisestä 

tieteellisestä käytännöstä. Koko tutkielman toteuttamisessa pyrittiin luotettavuuden 

lisäämiseksi kuvaaman läpinäkyvästi kaikki tutkielman etenemisen vaiheet, kuten hyvä 

tieteellinen käytäntö edellyttää. Tämä mahdollistaa tutkielman toistettavuuden ja lisää 

luotettavuutta. Tiedonkeruussa ja haastatteluaineiston keräämisessä on noudatettu 

eettisesti kestäviä periaatteita ja haastateltavien salassapitoehtoja on noudatettu. 

Tutkielman työ on suoritettu tiedeyhteisön tunnustamalla tavalla ja muiden tutkijoiden työ on 

huomioitu viittaamalla asianmukaisesti ja selkeästi lähdetietoihin, joista alkuperä on helposti 

löydettävissä. Lähdekritiikki on säilytetty kirjallisuuden käsittelyssä. Tutkimuksessa käytetyt 

menetelmät on perusteltu tutkimusasetelmalla ja tutkimuksen tulokset on raportoitu 

objektiivisesti, avoimesti ja läpinäkyvästi jättämättä mitään tietoa pois. 



104 
 

Tutkijan subjektiivisen näkemyksen taustavaikutuksia ei voida sulkea pois täysin, sillä ne 

ilmenevät tutkimusprosessin aikana tehtyjen valintojen muodossa. Jo tutkimusaiheen ja 

viitekehyksen muodostaminen sisältää henkilökohtaisia näkemyksiä aihepiiristä. 

Haastattelukysymysten valikoituminen, kysymysten asianmukainen esittäminen ja 

vastausten tulkinta ovat keskeisimmät mahdolliset tämän tutkimuksen luotettavuuteen 

negatiivisesti vaikuttavat tekijät. Aiheen ja menetelmien valinnalla on kuitenkin pyritty 

lieventämään näitä ongelmia. Aihetta ja aineiston havaintoa rajattiin ajallisesti 

viimeisimpään siirtohinnoitteluohjeen päivitykseen. Siirtohinnoittelua tarkasteltiin 

nimenomaisesti aineettomien näkökulmasta ja tarkastellen niihin sovellettavia menetelmiä. 

Valintaa voitiin perustella sillä, että OECD (2015) on kerännyt relevantit raporttinsa aiheesta 

myös omaksi kokonaisuudekseen. 

Puolistrukturoitu haastattelumenetelmä soveltuu erittäin hyvin siirtohinnoittelun aiheeseen, 

koska siirtohinnoittelussa on paljon hiljaista käytännön tietoa ja vähän kokeneita 

asiantuntijoita, joten on luotettavuutta parantavaa keskittyä syvemmin jokaisen 

haastateltavan sanomaan. Lisäksi tutkijan ei itse tarvitse osata kysyä tarkkoja kysymyksiä, 

vaan ohjata haastateltava oikean aihepiirin pariin. 

Aineiston keruun menetelmä siis parantaa osaltaan luotettavuutta, sillä kysymyksiin on 

saanut vastata vapaamuotoisesti tuoden asiantuntijoiden omat näkemykset esille, ja he ovat 

saaneet tuoda selkeästi esille omat keskeisimmät kokemuksensa aihepiiristä. Tämä 

mahdollistaa tutkijan näkökulmasta lähtökohdiltaan vapaamman aineiston rakenteen. 

Teemahaastattelu ottaa huomioon asiantuntijoiden tulkinnat asioista ja heidän asioille 

antamansa merkitykset, kuten myös sen, että merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa 

(Hirsjärvi & Hurme 2015, 48). 

Aineiston tulkinta pitää vielä tehdä objektiivisesti, missä auttaa aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin painottuminen pelkästään tosiasiallisiin lausumiin, joissa on vähemmän 

tulkinnanvaraa kuin mielipiteiden tai lausumien hengen tulkitsemisessa. Koska teoriassa ja 

aikaisemmassa tutkimustiedossa ei ole käsitelty tutkimusongelmia riittävän 

teorialähtöisyyden käyttämiseksi, on induktiivinen aineistolähtöinen menetelmävalinta 

tutkimusmenetelmistä sopivin.  Kuitenkin tutkielman eri vaiheissa jouduttiin tekemään 

jatkuvasti käytännön valintoja, jotka tuovat subjektiivisuutta tutkimustuloksiin. Hirsjärvi & 

Hurme (2015, 186) suhtautuvat varauksella perinteiseen reliabiliteetin määritelmään 

teemahaastattelun arvioinnissa. Heidän mukaansa haastateltaville on ominaista ajassa 

tapahtuva muutos, jolloin samaa henkilöä tutkittaessa ei voida odottaa samoja tuloksia. 
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Elävä ja mahdollisesti toistuva haastattelutilanne voi lisätä eri haastattelukertojen välistä 

variaatiota entisestään. On myös epätodennäköistä, että kaksi arvioijaa ymmärtäisivät 

kolmannen sanoman täysin samalla tavalla (Hirsjärvi & Hurme 2015, 186). 

Toisaalta haastateltavien vapaus valita itse se, minkä he kokivat tutkittavassa ilmiössä 

tärkeäksi saattaa johtaa haasteisiin koskien aineiston validiteettia. Haastateltavat 

keskustelivat aiheesta lopulta omasta ammatillisesta näkökulmastaan, eivätkä välttämättä 

tutkimuksen tutkimusongelmien näkökulmasta. Kyseessä onkin haastattelututkimukseen 

liittyvä systemaattisen riskin virhe, jota ei voi täysin hallita. Ongelma voidaan tässä 

tutkielmassa liittää pääosin rakennevaliditeetin käsitteeseen, eli siihen koskeeko tutkimus 

sitä, mitä sen on oletettu koskevan ja heijastavatko käytetyt käsitteet tutkituksi aiottua ilmiötä 

(Hirsjärvi & Hurme 2015, 187). 

Voidaan myös perustellusti asettaa kyseenalaiseksi haastateltavien motiivit lausua ääneen 

näkemyksiä oman erikoisalansa yksityiskohdista. Haastateltavat joutuivat mahdollisesti 

jättämään pois joitakin toimintatapoja, menetelmiä tai mielipiteitä, jotta ne eivät tulisi ilmi 

ulkopuolisille, tai mikäli ne olisivat konsensuksen tai jopa sääntelyn vastaisia. On myös 

mahdollista, että haastateltavat pyrkivät tietoisesti tai tiedostamatta ohjaamaan keskustelua 

vahvistaakseen omaa toimintaansa ja perusteluja toimia kyseisillä tavoilla. 

Haastattelumenetelmässä on siten selkeä oman intressin uhka. Näihin ongelmiin vastattiin 

ensinnäkin takaamalla haastateltaville anonymiteetti siten, ettei heitä voi tunnistaa 

vastauksiensa perusteella. Lisäksi haastattelutilanteessa pyrittiin suhtautumaan neutraalisti 

ja ymmärtäväisesti esitettyihin näkemyksiin, jolloin useasti haastateltavat olivat 

halukkaampia olemaan avoimempia ilmaisuissaan. 

BEPS-raportit olivat tutkielman laatimishetkellä vielä niin tuoreita, että niiden kansallinen lain 

tasoinen implementointi oli vielä kesken, eikä varsinaista vero-oikeudellista 

ratkaisukäytäntöä ollut kaikilta osin ehtinyt muodostumaan. Asiantuntijat joutuivat 

arvioimaan sitä, miten muutokset tulevat vielä näkymään, sillä pitkistä prosesseista johtuen 

uusista käytännöistä ei ollut loppuun saatettuja tapauksia. Tältä osin osa tutkimustuloksista 

on spekulatiivisella tasolla, sillä jatkuva muutos on koko ajan käynnissä. Hirsjärvi & Hurme 

(2015, 186-187) kuvaavat ennustevaliditeettia puolistrukturoidussa haastattelussa 

arvioitavan sillä tasolla, jolla tutkimus on pystynyt lausumaan myöhemmin todennettavan 

kuvan todellisuudesta. Luonnollisesti tämän varmentaminen jäisi myös spekuloinniksi, joten 

se ei ole relevanttia. 
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6.3 Jatkotutkimusaiheita 

Siirtohinnoittelu on tutkimuskohteena huomattavan monipuolinen ja toimialan suhteellisen 

lyhyen aktiivisen historian vuoksi myös erittäin vauhdikkaasti päivittyvä ja 

käytännönläheinen. Siirtohinnoitteluun tutustuvan kannattaa huomioida jatkuvasti 

kehittyvän OECD:n siirtohinnoitteluohjeistuksen muutkin osa-alueet, kuten juuri tuoreeltaan 

lisätyn maakohtaisen raportoinnin (Country-by-Country Reporting) asettamat vaatimukset 

siirtohinnoitteludokumentaatiolle.  Transaktiotasolla uudelleenluonnehdinta ja sivuuttaminen 

ovat merkityksellisiä teemoja, joiden sääntelyä olisi mielenkiintoista tarkastella. 

Tämän tutkielman tuloksien perusteella Suomen Verohallinnon siirtohinnoittelukäytännöissä 

ei ole sovellettu sellaisenaan kaikkia arvonmääritysalalla vakiintuneita standardeja ja 

käytäntöjä, kuten diskonttokoron oikaisuja preemioita, samalla tavalla kuin muissa 

taloudellisen arvonmäärityksen sovelluksissa on tapana. Olisi mielenkiintoista analysoida 

tarkemmalla tasolla eri tahojen näkemyseroja siitä, mitkä osat vakiintuneesta 

arvonmäärityskäytännöstä tarkalleen ottaen soveltuvat siirtohinnoittelun 

arvonmääritykseen. Tähän olisi yhdistettävissä tutkimusnäkökulma, joka huomioisi tahojen 

taloudelliset intressit esittää näkemyksiään. Verotuskäytäntöä tuleekin useissa yhteyksissä 

arvioida kriittisesti: toisivatko esitetyt näkemykset vain vapausasteita omaan toimintaan? 

Myöskin siirtohinnoittelun oikaisuja voisi tämän tutkielman perusteella tarkastella lähemmin. 

Olisi mielenkiintoista kartoittaa käyttävätkö verohallinnot BEPS-hankkeessa niille annettuja 

työkaluja tehokkaampaan verotukseen, etenkin huomioiden kansainväliset erot. Tätä voisi 

seurata tutkimalla onko BEPS-päivitysten jälkeen tehty enemmän siirtohinnoitteluoikaisuja, 

ja ovatko oikaisujen argumentit pitäneet myös oikeudellisessa käsittelyssä. 

Suomalaisesta siirtohinnoittelukäytäntöä tutkiville eräänä mielenkiintoisena 

tutkimusaiheena voidaan pitää myös Verohallinnon uuden ennakollisen keskustelun 

vaikutuksia, vaikkapa myöskin varsinaisen siirtohinnoitteluoikaisun tekemisen 

todennäköisyyteen. Vielä ei tiedetä miten uuden menettelytavan käytännöt näkyvät 

verotuskäytännössä verotarkastuksissa, vaikka muutosta avoimeen keskusteluyhteyteen 

onkin peräänkuulutettu. 
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6.4 Yhteenveto 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin konsernin sisäisissä transaktioissa käytettävien 

markkinaehtoisten siirtohintojen määrittämistä aineettomalle omaisuudelle. Aineettoman 

omaisuuden arvo perustuu usein kassavirtoihin, joita sen perusteella odotetaan saatavan 

tulevaisuudessa. Tämän vuoksi aineettoman omaisuuden markkinaehtoinen siirtohinta 

määritetään usein taloudellisia arvonmääritysmenetelmiä hyödyntäen. 

Tutkielman aineisto kerättiin teemahaastatteluin viideltä suomalaiselta 

siirtohinnoitteluasiantuntijalta. Nauhoitetut haastattelut litteroitiin tekstiksi, joka analysoitiin 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysin tuloksina aineistosta 

muodostettiin kuusi pääluokkaa, joiden avulla vastattiin tutkimuskysymyksiin: 

- Miten monikansallisten yritysten tulisi toteuttaa siirtohinnoittelussa aineettoman 

omaisuuden arvonmääritys, jotta se olisi mahdollisimman linjassa todellisen 

arvonluonnin kanssa? 

- Miten BEPS-raporttien päivitykset siirtohinnoitteluohjeisiin vaikuttavat aineettoman 

omaisuuden siirtohinnoittelun arvonmääritykseen Suomessa? 

- Mitä aineettomien arvonmääritykselle erityisiä ongelmakohtia siirtohinnoittelu pitää 

yhä sisällään Suomessa ja miten nämä ongelmat tulisi ratkaista? 

Yhteenvetona tutkimustuloksista ja johtopäätöksinä voidaan todeta muun muassa 

seuraavat seikat. Aineettoman omaisuuden käsite on muuttunut ja laajentunut BEPS-

hankkeen myötä. Oikeus aineettoman omaisuuden tuottoon määritellään BEPS-hankkeen 

jälkeen DEMPE-toimintoja suorittavien ja riskiä kantavien tahojen eduksi, toisin kuin 

vanhassa siirtohinnoitteluohjeistuksessa. Siirtohinnoittelu- tai arvonmääritysmenetelmien 

lukumäärä tai soveltaminen ei ole muuttunut käytännössä, vaikka muut tuottoperusteiset ja 

diskontattujen kassavirtojen menetelmät ovat saaneet enemmän kirjallista tunnustusta 

siirtohinnoitteluohjeissa. Käytännössä aineettoman omaisuuden siirtohinnoittelu suoritetaan 

aina kassavirtapohjaisia menetelmiä hyödyntäen. Tässä arvonmäärityksessä tulee 

huomioida erityisen tarkasti markkinaehtoperiaatteen vaatimukset, ja valintojen pohjana 

tulee hyödyntää yhtiön liiketoiminnan arvoketjun analyysiä. Dokumentoinnissa tulee olla 

erityisen tarkka, koska etenkin uudesta siirtohinnoitteluohjeesta löytyy tukea monenlaisille 

näkökulmille ja tulkinnoille. 
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BEPS-raporteissa on tarkennettu ja päivitetty arvonmääritystä koskevia suosituksia 

verovaikutusten huomioimisen osalta, mutta pääosa näistä päivityksistä ovat tulkintoja ja 

näkökulmia. BEPS-hankkeen suuremmat vaikutukset aineettomien arvonmääritykselle 

siirtohinnoittelussa näkyvät erityisesti prosessin alkuvaiheen analyysin muuttuneina 

painopisteinä, eli arvonmäärityksen taustatekijöissä. Lisäksi arvonmääritystilanteisiin 

vaikuttaa siirtohinnoitteluprosessin loppupäässä BEPS-hankkeen siirtohinnoitteluohjeisiin 

lisäämä HTVI-ohjeistus. Ongelmallisina pidettyjä HTVI-tapauksia ei toistaiseksi ole ollut 

Suomessa. Ohjeistusta soveltamalla Verohallinto voi kumota ennusteisiin perustuvan 

kassavirtaperusteisen arvonmäärityksen ja käyttää ex-post-tuloksia siirtohintojen pohjana, 

jos siirtohinnoittelun dokumentoinnissa havaitaan puutteita sen suhteen, mitä 

arvonmäärityksessä olisi pitänyt huomioida kohtuullisen ennustettavuuden nojalla. 
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LIITE 1. Haastattelupyyntö 

Otsikko: Haastattelupyyntö siirtohinnoittelututkimukseen 

Hei! 

Olen laskentatoimen maisteriopiskelija Lappeenrannan kauppakorkeakoulusta. Teen pro 

gradu -tutkielmaa aineettoman omaisuuden arvonmäärityksestä siirtohinnoittelussa. Teen 

asiantuntijahaastatteluja keskeisimmissä suomalaisissa organisaatioissa kartoittaakseni 

BEPS-hankkeen vaikutuksia käytännön siirtohinnoitteluun. Olen löytänyt yhteystietonne 

organisaationne internet-sivuilta. Lähestyn juuri teitä, koska olette siirtohinnoittelualan 

kokenut asiantuntija, ja toivoisin, että voisin haastatella teitä ja/tai muuta sopivaa henkilöä 

organisaatiostanne. 

Haastattelut ovat tyyliltään teemahaastatteluja, joten haastateltavilla on mahdollisuus 

keskustella tutkielmani keskeisistä teemoista kohtuullisen vapaasti. Lähetän haastateltaville 

rungon esimerkkikysymyksiä, jotta käsiteltäviin aiheisiin on mahdollisuus tutustua 

etukäteen. Tarkoituksenani on nauhoittaa haastattelut, jotta voimme keskittyä itse 

keskusteluun. 

Takaan kaikille osallistujille mahdollisuuden täyteen anonymiteettiin siten, etten tule 

käsittelemään haastattelemieni henkilötietoja, organisaatiota tai asemaa julkisesti. 

Suunnittelen myös viittaukset siten, ettei niidenkään kautta ole mahdollista tunnistaa 

haastateltavia tai käsiteltäviä esimerkkejä. Halutessanne voitte myös tarkastaa 

haastattelustanne käytettyjen osien asianmukaisuuden ennen tutkielman julkaisua. 

Nauhoitukset säilytän luottamuksellisesti suojattuna, ja ne tulevat vain minun sekä ohjaajieni 

professori Pasi Syrjän ja professori Satu Pätärin käyttöön. 

Toteuttaisin haastattelun mielelläni organisaationne tiloissa, mutta voin järjestää sopivan 

paikan myös muualla. Haastattelutilannetta varten olisi hyvä varata noin puolentoista tunnin 

verran aikaa. Aikatauluni on hyvin joustava, mutta toivoisin haastatteluajankohdan olevan 

helmi- tai maaliskuussa. Olettehan minuun päin yhteydessä, niin voimme sopia 

haastattelulle ajan. Annan myös mielelläni lisätietoja. 

Ystävällisin terveisin, 

Markus Hagqvist 

050-5169907 

markus.hagqvist@student.lut.fi 

mailto:markus.hagqvist@student.lut.fi


 
 

LIITE 2. Haastattelurunko 

1. Taustakysymykset 

a. Kuka olette ja minkälaisessa toimenkuvassa työskentelette? 

b. Minkälainen työhistoria Teillä on kansainvälisen verotuksen ja siirtohinnoittelun parissa? 

c. Oletteko erikoistuneet johonkin erityisosa-alueeseen siirtohinnoittelussa? 

d. Minkälainen siirtohinnoitteluosaaminen on mielestänne oleellista tulevaisuudessa? 

2. Aineeton omaisuus 

a. Minkälaisia aineettomia omaisuuksia yritykset siirtohinnoittelevat? Minkälaiset transaktiot 

ovat tyypillisiä ja minkälaiset harvinaisempia? Käsitelläänkö aineetonta koskaan omana 

eränä? 

b. Onko aineettoman omaisuuden tunnistamisessa tai määrittelyssä erityisiä ongelmakohtia? 

Onko BEPS-raporttien päivityksillä vaikutusta tähän? 

c. Miten aineettoman omaisuuden transaktioita olisi mielestänne hyvä luokitella 

arvonmääritysmenetelmien sopivuuden näkökulmasta? Kuvaako Pankakosken (2016) 

esittämä OECD:n uusiin ohjeisiin pohjautuva erittely: yksinkertaiset aineettomat, laajaa 

lähestymistapaa vaativat aineettomat ja Hard-to-Value-Intangibles tilannetta käytännössä? 

d. Mitä erityiskysymyksiä vaikeimpien aineettoman omaisuuden erien arvonmääritykseen 

siirtohinnoittelussa liittyy suhteessa muuhun siirtohinnoitteluun? 

3. Arvonmääritysmenetelmät 

a. OECD:n menetelmien merkitys aineettomien erien siirtohinnoittelulle? 

b. Tuottopohjaisten menetelmien soveltuvuus aineettoman omaisuuden siirtohinnoitteluun? 

i. Kassavirrat vai tuotot? Voidaanko yleensä erotella muusta toiminnasta? Miten? 

ii. Miten käytetty diskonttokorko on määritetty? Soveltuuko WARA? 

iii. Miten käytetty diskonttokorko suhteutuu yrityksen muissa yhteyksissä käyttämiin 

diskonttokorkoihin tai WACC:iin? 

iv. Miten siirtohinnoittelukäytännöissä otetaan huomioon verovaikutukset eri 

osapuolille? 

c. Mitä muita menetelmiä tai näkökulmia mielestänne tulisi huomioida aineettoman 

omaisuuden siirtohintojen markkinaehtoisuuden määrittelyssä? 

4. Epävarmuuden hallinta siirtohinnoittelussa 

a. Minkälaista herkkyysanalyysia tehdään aineettomien arvonmäärityksen yhteydessä ja miten 

analyysit dokumentoidaan siirtohinnoitteludokumenteille? 

b. Olisiko hyötyä esitellä laajemmin siirtohinnan käyttäytymistä arvonmääritystilanteissa, joissa 

käytettyihin arvotekijöihin sisältyy epävarmuutta?  

i. Simulaatiot osana analyysia? 

ii. Optiopohjaiset menetelmät osana analyysia? 

iii. Peliteoria voiton allokoimisessa? Mikä toimii allokoinnin perusteena? 

5. BEPS-raporttien vaikutukset arvonmääritykselle 

a. Vaikutukset käytettyihin menetelmiin tai muihin käytäntöihin arvonmääritysprosessissa? 

b. Onko BEPS mahdollistanut uusia menetelmiä tai lähestymistapoja? Otettu käyttöön? 

c. Onko BEPS mielestänne selkeyttänyt tai monimutkaistanut menetelmiin kohdistuvia 

vaatimuksia? Miten? 

6. Siirtohinnoitteluoikaisut 

a. Miten ex-post-tietoa käytetään siirtohinnoittelutarkastuksien yhteydessä arvioitaessa tehtyjä 

ennusteita?  

b. Mikäli siirtohinta ei ole ollut markkinaehtoisten arvojen vaihteluvälillä ja 

siirtohinnoitteluoikaisu on tehty, mihin kohtaan vaihteluväliä oikaisu tehdään? 

7. Muuta huomioitavaa 

a. Miten muuttaisitte OECD:n tai Suomen sallittuja käytäntöjä arvonmäärityksessä ja miksi? 

b. Haluaisitteko nostaa esille jotain, josta ei ole vielä keskusteltu? 

  



 
 

LIITE 3. Sisällönanalyysin luokat 

Alaluokat Yläluokat Pääluokat 

Siirtohinnoittelualan toimivuus Siirtohinnoittelun 

kehitys 

O
E

C
D

:n
 s

ä
ä
n

n
ö

k
s
e

t 

Siirtohinnoittelu muuttuu jatkuvasti 
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OECD:n asema arvonmääritysstandardeihin nähden 
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standardit 
OECD ei aseta uusia standardeja 

Säännöt kodifioiduista kansainvälisesti noudatetuista 
standardeista 

Pitää soveltaa lähtökohtaisesti vakiintuneita 
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BEPS osa kodifioitua materiaalia 

Markkinaehtoperiaatteen ensisijaisuus Markkinaehtoperiaate 

Siirtohinnoitteluohjeiden markkinaehtoperiaatteen mukaisuus 

Tavoitteena kuvata miten riippumattomat toimisivat Siirtohinnoitteluohjeen 

tavoite Tavoitteena auttaa ymmärtämään kokonaisuutta 

Varmuuden lisäys OECD:n ja BEPS:n tavoitteena 

Tiivis paketti, ei voi olla kaikenkattava teos Siirtohinnoitteluohjeen 

kattavuus Laaja kompromissitulos, josta löytää materiaalia tukemaan mitä 
tahansa näkemystä  

Siirtohinnoitteluohjeen ulkopuoliset käytännöt 

Käytäntöjä 
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Siirtohinnoitteluohjeet joustavat 

BEPS ei muuttanut arvonmääritystyötä 

Viittaukset arvonmääritykseen epämääräisiä ennen 

Tuotu erityisiä näkökulmia arvonmääritykseen 

Arvonmäärityksessä ei pärjää pelkästään OECD:n ohjeilla 

Ei sisällä kassavirtalaskelmien yksityiskohtia 

Ei sisällä arvonmääritysmenetelmää 

BEPS toi tarkempia arvonmääritysmenetelmiä 

Arvonmääritykset keskiöön 

BEPS tuonut esille arvonmääritysmaailman 

Nyt mahdollista käyttää vakiintuneita arvonmääritysmenetelmiä 

Aineettomien merkitys korostunut BEPS-vaikutukset 

HTVI kesken 

Liian tuore ilmiö arvioitavaksi 

BEPS:iin oli odotuksia 

Ajantasaistettiin siirtohinnoitteluohjeet 



 
 

BEPS ei tuonut mitään täysin uutta 

BEPS-raporteissa tuotu lisää ohjeistusta 

BEPS-implementointi kaatunut 

BEPS on jo virallista ohjeistusta 

Luonnokset vaikuttaneet heti ajattelutapoihin 

Antaa vapautta jälkiviisauteen 

Antaa välineitä verottajille 

BEPS on lisännyt epävarmuutta 

Pitää dokumentoida hyvin arvonmääritys Epävarmuus 

verotuksesta 

siirtohinnoittelussa 

Ongelmia aikaisemmin eri tavalla dokumentoiduista tapauksista 

Käytetään muuttuneita viitekehyksiä vanhoihin tapahtumiin 

Puuttumiskynnys vanhoihin epävarma, pitäisi olla korkea 

Heikentää oikeusvarmuutta 

Epävarmuus verottajien näkemyksistä 

Epävarmuuteen varautuminen alentaa omistaja-arvoa 

BEPS lisää veroriitoja lyhyellä aikavälillä 

Riidanratkaisun sääntely puutteellista 

BEPS selkeyttää aikaa myöten 

Päätökset täytyy tehdä yrityksissä epävarmuuden vallitessa Viitekehyksestä 

keskustelu Keskusteltavat tekijät 

Määrittelyn muutos on merkittävä verotuksessa Aineettoman määrittely 

Aineettoman määritelmän muutos 

Määritelmän muutoksesta neuvoteltiin 

Tunnistaminen selkeytynyt 

Lähestymistapa oikea 

Määritelmä konkreettisesta abstraktiin 

Abstrakteja ja vaikeita eriä siirtohinnoitteluun 

Erän ei tarvitse olla suojattavissa enää 

Vuoden 2010 aineettomien ohjeistus vanhentunutta 

Vuoden 2010 siirtohinnoitteluohje ex-post näkökulmaa 

Tuotu tärkeästi DEMPE esiin DEMPE-toiminnot ja 

tuloksen allokointi DEMPE:t ja riskit isoja muutoksia 

Toimintojen arvottaminen aikaisemmin yksinkertaisempaa 

Pidetiin yksinkertaisina, jotta verottajat ymmärtäisivät 

Maksajan roolin vähentyminen 

Olennaista tekeminen 

Toiminnot tärkeimpiä ja tuovat omistajuuden 

Henkilöstöresurssit toimintojen perusteena 

DEMPE-analyysissä yhtiön oman arvoketjun informaatiota 
voitonjaossa 

DEMPE-käytännöt voivat hyödyttää kaikkia 

Voidaan arvottaa kaikkia toimintoja, riskejä ja omaisuuseriä 
järkevästi 

Perusajatus ei ole muuttunut 

Toiminnot, riskit, varat tärkeitä 

Tekeminen ja riskin ottaminen yhtenevät 



 
 

Riskin ottaminen ja kantaminen 

Käyttäytyminen riskin ottamisessa edelle 

Kyky kantaa riski 

Omistajuuden käsitteen muutos 

Globaalien sopimuspohjaisten T&K-toimintojen muutos 
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Siirtohinnoittelumenetelmät eivät sovellu arvonmääritykseen 

Perinteiset siirtohinnoittelumenetelmät eivät käy aineettomille 

Voitonjaon perusteet 

Profit split 

TNMM voi soveltua 

Kustannus käy juuri hankitulle aineettomalle 

Markkinahintavertailumenetelmä ainoa käytettävä perinteinen 

Kassavirtamenetelmät aikaisemminkin pääasialliset 
arvonmääritystavat 

Diskontattujen 

kassavirtojen 

menetelmät 
Kassavirtamenetelmien kaavamaisuus 

Kassavirtamenetelmä voi jäädä abstraktiksi 

Valuaatiokirjallisuus merkittävä perusta 

Yritysrahoituksen ja siirtohinnoittelun arvonmääritys eriävät Yritysrahoituksen ja 

siirtohinnoittelun erot: 

(millaista aineettomien 

arvonmääritys on) 

Arvo ja hinta eri asioita 

Diskonttokorko voi olla erilainen verotuksessa 

Kahden osapuolen näkökulmat erona 

Taloudellisessa arvonmäärityksessä korkeampi osaaminen 

Verovaikutus erona 

Ei selkeästi mitään selittämään eroa 

Proseduurit ja lähestymistavat melko samantyyppisiä Yritysrahoituksen ja 

siirtohinnoittelun 

samankaltaisuudet 

Arvonmääritykset eivät ole irrallisia verotuksesta tai 
siirtohinnoittelusta 

Fundamentit eivät voi joustaa verotuksessa 

Kokonaisuus, ei yksityiskohdat Siirtohinnoittelun 

arvonmäärityksen 

ominaisuuksia 

Kassavirtamenetelmien herkkyys muuttujien muutoksille 

Paljon liikkumavaraa 

Arvonmäärityksen subjektiivisuus ja perusteltavuus 

Arvonmääritys on subjektiivista 

Alussa on jo ymmärrys lopputuloksesta 

Tapauskohtaisuus 

Tapaukset helppoja, jos oletetaan asioita 

Ennusteet laaditaan positiivisiksi 

Taloudellisen vaikutusajan määrittäminen 

Taloudelliset vaikutusajat ovat lyhentyneet epävarmuuden takia 

Taloudellinen vaikutusaika ja juridinen suoja-aika 

Hintahaarukka muodostuu laskelman epävarmuustekijöistä Hintahaarukka 

Osapuolten näkökulmien vaihteluvälit yhdessä 

Myyjän ennuste alarajana 

Pisteen valitseminen polttava kysymys 

Kaikki pisteet markkinaehtoisia 



 
 

Piste hintahaarukalta liiketoiminnan tai perustellun valinnan 
pohjalta 

Neuvotteluvoiman mallintamisesta keskustellaan 

Neuvotteluvoiman mallintamista turha tuoda verotukseen 

Ei ehdottomia sääntöjä pisteen valinnalle 

Keskiarvon käyttäminen lähtökohtaisesti 

Oikaisut lähtökohtaisesti mediaaniin 

Ostajalle arvokkaampi kuin myyjälle Ostajan ja myyjän 

näkökulmat Parhaassa tapauksessa erilliset laskelmat 

Myyjän laskelma ostajan näkökulmasta 

Riittävästi dataa molemmista 

Myyjästä on usein dataa 

Verovaikutuksista eroja 

Ostajalle synergiaetuja ja hyötyjä 

Kassavirrat paremmat, jos saatavilla Kassavirtojen tai 

tuottojen käyttö Tuottoja karkeampaan arviointiin ja analyysiin 

Tuotot, jos ovat pääoman sitoutuminen ei vaihtele 

Molemmilla katsotaan hyötyjä 

Vakiintuneelle bisnekselle  tuottoennusteet ei olennaisin 

Kohdennettujen kassavirtojen määrittämisen vaikeus 

Diskonttokorkokannasta neuvotellaan loppuun asti Diskonttokorosta 

neuvottelu Koron elementeistä neuvoteltu yli vuosikymmen  

Verohallinto ei hyväksy preemioita, alennuksia ja riskilisiä Preemiot 

diskonttokorossa Arvonmääritykseen lisätyt komponentit pyyhitään pois 

Verottajan pitäisi hyväksyä oikaisut WACC:iin 

Preemioissa on paljon haasteita 

Ei torjuta käyttöä, vaan perustelu olennaisempaa 

Pitää huomioida yhtiön koko 

Maakohtaiset oikaisut suhteessa markkinavertailukohteisiin 

Preemiot eivät kuvaa aineetonta tai sen riskiä 

Ovat kyseenalaisia preemioita markkinoilla 

Keskustellaan, liittyykö vain osakemarkkinoihin 

Preemioita käytetään markkinoilla, siirtohinnoittelussa analyysi on 
erilaista 

Preemioiden käyttö on tapauskohtaista 

Epäjohdonmukaisuus vakiintuneiden käytäntöjen ja Verohallinnon 
näkemyksen välillä 

Preemio ei sovi WARA-analyysiin 

Tähdätään omaisuuden omaan korkoon Aineettomalle 

kohdistettu korko Pienemmän osan korko vaikeampi määrittää 

Aineeton on riskisempää kuin muu omaisuus 

Aineeton kehitetty samalla keskimääräisellä rahoituksella 

Diskonttokorko aineettomille yli WACC:n 

Ei konsernin WACC:ia yksittäistä erää varten 

Määritys benchmarkkaamalla 

Liiketoimintatasolla käytetään yhtiön WACC:ia 



 
 

WACC on hyvä lähtökohta WACC:n käyttö 

WACC on hyväksyttävä ja soveltuva, muttei luonnonlaki 

Verottaja suosii  CAPM:ia ja WACC:ia 

Varminta määrittää diskonttokorko WACC:ina 

WARA teoreettisesti paras aineettomalle WARA:n käyttö 

WARA teoriassa yksinkertainen, käytännössä vaikea 

WARA:a käytetään hyvin harvoin 

WARA:ssa Käytettäisiin toteutuneita tuottoja arviona tulevasta 

Vakiintunut, käypä tapa 

WARA tehtävä liiketoiminnan arvonmäärityksessä 

Verottaja soveltanut WARA:a tapauskohtaisesti 

Jatkossa verottajan sovellettava WARA:a 

Varmistutaan sisäisestä johdonmukaisuudesta ja loogisuudesta Varmistuminen useilla 

lähestymistavoilla Vastaavan toiminnan ROA 

Useita tapoja määrittää diskonttokorko OECD:n ja kansainvälisten 
arvonmääritysstandardien mukaan 

Suhteutetaan muissa yhteyksissä käytettyihin korkoihin 

Määritettävä useilla tavoilla, jotta varmistutaan järkevyydestä 

Yritettävä löytää markkinoilta tukea lopputuloksille 

Kaikki tuottoperusteiset menetelmät hyväksyttyjä, valittava sopiva 
ja dokumentoitava 

Tuottoperusteiset 

menetelmät 

Ylituottojen menetelmä 

Verovaikutuksia selkeytetty Verovaikutukset 

käytössä Verovaikutukset selkeitä 

Omaisuuden ja liiketoiminnan kaupassa huomioitava 

Verovaikutukset huomioidaan lähtökohtaisesti 

Alistuttava käyttöön 

Suomen vaaditaan myyjän verovaikutus Ostajan ja myyjän 

verovaikutukset Myyjän vaikutusta ei vaadittu, jos ei synny verokustannusta 
käytännössä 

Molemmat näkökulmat käytössä 

Myyjän verovaikutus as is-laskelmassa 

Ostajan laskelmaan ostajan verovaikutukset huomioon 

Verohallinto sivuuttanut ostajan verovaikutuksen 

Pitäisi käyttää TAB:ia 

Vero-erillä ei omaa arvoa Verovaikutusten 

vastaisuus Kauppa lähtee muista ajureista 

Monimutkaistavat ja leventävät 

Ei pitäisi käyttää, jos lisää eroa markkinaperusteiseen 

Ovat jo hinnassa mukana 

Kokonaisarviointi ja parametrien vaihteluväli 
Kokonaisarviointi ja 

parametrien vaihteluväli 

Aineettoman tunnistaminen Keskeinen aineeton 

omaisuus 
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Aineettoman jaottelua 

Aineettoman sisältyminen tavaratransaktioihin 

Aineeton valmistustoiminnassa 



 
 

Aineettoman sisältyminen liiketoimintaan 

Liiketoiminnan aineettomat arvokkaita 

Liiketoimintamalli ei arvokas kaikkialla 

Erikseen määriteltäviä aineettomia eriä 

Aineettomia liittyen liiketoimintaan 

Erikseen määriteltävät aineettomat myös liiketoiminnassa 

Concept fee käyttö lisääntynyt 

Location savings epäselvä 

IT-projektit ja -investoinnit riideltyjä 

Tapauksia ei ollut Hard to Value 

Intangibles (HTVI) Tulee esiin pre-BEPS transaktioiden tarkastuksessa 

Alussa olevia ja riskisiä 

Määrittely ongelma 

Tulkinta molemmissa valtioissa 

Verohallinnolle mahdollinen 

Väitelty aihe 

Poikkeaa pääsäännöstä 

Ei aina markkinaehtoperiaatteen mukaista 

Markkinaehtoperiaate ei ota kantaa 

Ei ole olemassa riippumattomien välillä 

Riskit huomioidaan kaupassa 

Ei oikaisuklausuuleja tai palata kauppaan 

Hinnanoikaisulauseke nostaisi kynnystä Jälkikäteisen käsittelyn 

kritiikki Avautuu jälkikäteinen arviointi 

Menettely epäreilu liiketoiminnalle 

Hyvän rajan määritys 

HTVI:n 20%-virhemarginaali epärealistinen 

Vertailukohteita ei markkinoilla Vertailukelpoisuus 

Vertailukelpoisuus ei täyty 

Vertailukohde laajemmalle kokonaisuudelle 

Vertailukohde rutiininomaiselle 

Korvaava tieto yhtiön sisältä 

Oma vertailukohde ulkopuoliselle 

Puuttuessa hyväksyttävä epävarmuus 

Rojaltihaun kyseenalaistaminen 

Aineettoman rojaltitaso 

Päälisin puolin samat vääriä 

Taustalla arvoon vaikuttavat tekijät 

Rutiinia ei tarvitse korvata Rutiinikäsite 

Rutiinille kuuluu rutiini korvaus 

Rutiini ja ei-rutiini aineeton 

Keskinäinen keskustelu Siirtohinnoittelun 

kehittäminen 
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Ennakollinen keskustelu 

Ennakkosopimus (APA) 

Kaksipuoleiset päätökset 



 
 

Nopeus ja yksinkertaisuus bisnekselle 

Keskimääräinen vaikutus 

Epävarmuuden hyväksyminen 

Varmuuden lisääminen 

Veroriidat todellinen ongelma 

Kesto 

Resurssien rajallisuus 

Oikeuskäytäntö Ratkaisukäsittelyt 

Hallinto-oikeuden riittämättömyys 

MAP- ja arbitraatiomenettelyt 

Ulkomailla vältelty oikeutta 

Siirtohinnoittelun kasvaminen Taitojen parantaminen 

Kokemuksen merkitys 

Järjestelmäosaamisen merkitys 

Datan käyttäytymisen ymmärrys 

Tietoa enemmän saatavilla 

Valuaatio-osaamisen merkitys 

Bisnesymmärrys vaaditaan 

Verohallinnon toimet Siirtohinnoittelun 

tarkastaminen Siirtohinnoittelun oikeellisuus 

Verohallinnon yksipuolisuus 

Jälkikäteisyys epäreilua 

Vanhat asiat pitäisi pystyä sulkemaan 

Veroasiat pitäisi saada eteenpäin nopeasti 

Yhtiöiden puolustaminen suosisi Suomeakin 

Verohallinnon valta-asema 

Verohallinnon työn tarkastaminen 

Muuttujien määrä Lähestymistapa 

analyysin osiin 
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Muuttujien laatu 

Kaavamainen tulonjako 

Suhtautuminen eri menetelmiin 

Simulaatiot Analyysitekniikat 

Optiotekniikat 

Skenaarioanalyysi 

Herkkyysanalyysi 

Kustannuksiin vertailu 

Järkevyystarkastelu riskisten kohteiden kohdalla Järkevyystarkastelu 

Tarkastelu talonpoikaisjärjellä 

Järkevyys muuallakin ja standardien mukaan 

Ei pakotettuja transaktioita 

Tuottojen taso 

Tuki analyysille itsensä ulkopuolelta Tuki analyysille 

Analyysit eri näkökulmista tueksi 

Tukianalyysit ei hinnoittelun pohjana 

Markkinainformaation tuki 



 
 

Verottajalla jäänyt syrjään markkinaperusteisuus 

Vertailu kokonaisuutena 

Verotettavan tulon jakautuminen kokonaisuutena ennen ja jälkeen 

Kokonaisuus ja keskeiset perustelut Perusteleminen 

Perustelutavat tapauskohtaisia 

Analyysia pyritään perustelemaan 

Perustelut ja testaus eivät kiinnosta ennen verotarkastusta 

Kaikki on perusteltavissa 

Yhtiön tiedot ja näkökulmat Analyysi käytännössä 

Ei pelkkä matemaattinen teoreettinen analyysi 

Analyysi on liiketoimintalähtöinen 

 


