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1. JOHDANTO 

Kansainvälisestä kaupasta yli 70 % käydään konsernien sisällä, ja tämän johdosta 

siirtohinnoittelulla on kasvava merkitys kansainvälisessä kaupankäynnissä. 

Siirtohinnalla on keskeinen merkitys sekä verovelvollisen että veronsaajan kannalta.  

Konsernin sisäisissä liiketoimissa voi esiintyä markkinaehtoisesta poikkeavaa 

hinnoittelua, joka voi johtua joko tahattomasta virheestä tai toisaalta konsernit voivat 

pyrkiä ohjaamaan Suomessa verotettavaksi kuuluvaa tuloa alhaisempien 

verokantojen maihin. Eri maiden verojärjestelmien eroista johtuen tulo voi jäädä 

kokonaan verottamatta. Tyypillisiä siirtohinnoitteluun liittyviä tilanteita ovat muun 

muassa liiketoiminnan uudelleen järjestelyt, aineettoman omaisuuden arvostaminen 

ja konsernin sisäinen rahoitus. (Waal J., 2012, 89) 

Viime aikoina mediassa on ollut usein otsikoissa siirtohinnoittelu, ja miten yritykset 

ovat siirtohinnoittelua käyttämällä voineet ohjata tuloja pienemmän verokannan 

maihin. Tätä on kutsuttu aggressiiviseksi verosuunnitteluksi tai veronkierroksi ja 

esimerkiksi Suomen lainsäädäntö ei ole pystynyt puuttumaan tähän. Yhtenä 

räikeimmistä tapauksista olivat Stora Enson puukaupat. Siinä konsernin 

brasilialaisyhtiö oli myynyt sellua kustannuslisämallilla Hollantiin. Tämän jälkeen sellu 

myytiin korkeammalla hinnalla muuan muassa Suomeen ja Kiinaan. Stora Enson 

sellukaupan verotuksessa syntyy tuplavaikutus johtuen siitä, että Brasilia ei verota 

sitä, mitä sille kuuluu, ja Hollannissa on taas erilaisia verohuojennuksia. Jos sellu 

olisi myyty suoraan Brasiliasta Suomeen, olisivat voitot verotettu Suomessa. 

(Salminen E., 2012) 

1.1 Työn tavoitteet ja tutkimusongelma 

Tutkielman tarkoituksena on selvittää, voidaanko siirtohinnoittelua käyttää 

verosuunnittelussa. Tutkielmassa keskitytään verosuunnittelun ja siirtohinnoittelun 

käsitteiden määrittelyyn ja selvitetään niihin liittyvää lainsäädäntöä. Oikeustapausten 

tarkastelun tavoitteena on löytää tapauksia, joissa yritys on käyttänyt 

siirtohinnoittelua verosuunnittelussa lain ja/tai siirtohinnoitteluohjeistusten vastaisesti 

ja siten määritellä rajoja siirtohinnoittelun käyttöön verosuunnittelussa. Rajasin 

tutkielman Suomen oikeustapauksiin ja tämän hetkiseen lainsäädäntöön, koska 

lainsäädäntö vaihtelee maiden mukaan.  
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Pääongelmana tutkimuksessa on se, voidaanko siirtohinnoittelua käyttää 

verosuunnittelussa. Muita tutkimusongelmia ovat, miten siirtohinnoittelua voidaan 

käyttää verosuunnittelussa ja mitä ongelmia sen käyttämisestä verosuunnittelussa 

voi ilmetä. 

1.2 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

Tutkimuksen pohjana on laaja kirjallisuuskatsaus verosuunnittelusta, 

siirtohinnoittelusta ja niihin liittyvistä oikeustapauksista. Siirtohinnoittelua koskevia 

oikeustapauksia löytyi yhteensä kymmenen, osa tapauksista löytyi Finlex -

tietopankista ja osa Jaakkola R. et. al. kirjasta Siirtohinnoittelu käytännössä. Näistä 

oikeustapauksista kolme oli korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä ja loput olivat 

hallinto-oikeuden. Valitsin kolme oikeutapausta, joista ensimmäinen kuvasi 

mielestäni hyvin siirtohinnoittelun käyttöä verosuunnittelussa. Seuraavat kaksi 

oikeutapausta liittyivät konsernin edun ja -haitan veloittamiseen konsernin sisällä. 

Valitsin kyseiset oikeutapaukset, koska ne olivat hyvin samankaltaisia sekä toinen 

niistä littyy läheisesti tulevaan lakimuutokseen korkojen vähennysoikeudesta.  

1.3 Työn rakenne 

Tutkielman johdantokappaleessa pyritään selvittämään syyt aiheen valintaan ja 

määrittelemään tutkielman tavoitteet. Johdannon tarkoituksena on antaa alustavaa 

tietoa siitä, mitä tutkielmassa tullaan käsittelemään. Johdannon jälkeen tutkielma 

jatkuu teoriaosuudella, jossa tarkastellaan ensimmäisenä verosuunnittelua, jossa 

esitellään mitä verosuunnittelu on ja minkälaisia riskejä sekä  tasoja 

verosuunnitteluun kuuluu. Seuraavaksi tarkastellaan siirtohinnoittelua yleisesti 

tutustumalla sen periaatteisiin, eri siirtohinnoittelumenetelmiin, lainsäädäntöön ja 

dokumentointivelvollisuuteen. Empiirisessä osuudessa kerrotaan ensin lyhyesti 

oikeustapauksista ja tehdään johtopäätöksiä niistä. Tämän jälkeen esitellään lain 

muutos, jonka tarkoituksena on hillitä kansainvälisten konsernien verosuunnittelua. 

Lopuksi käydään läpi johtopäätökset ja tuodaan esille tutkielman tärkeimmät kohdat.  
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1.4 Aikaisemmat tutkimukset 

Siirtohinnoittelusta on tehty monia tutkimuksia. Suurin osa löydetyistä tutkimuksista 

koski konsernien tulojensiirtoja veroparatiiseihin siirtohinnoittelun avulla. Bartelsman 

E. J.  ja Beetsma R. M.J.W (2001, 2225-2252) tutkivat, miten siirtohinnoittelua 

voidaan käyttää verojen välttämiseen. Heidän analyysinsä mukaan siihen on monia 

eri kanavia. Tärkein kanava on kehitysmaat, joiden lainsäädäntö siirtohinnoittelusta 

puuttuu tai joissa suoritettava valvonta on erittäin heikkoa. Myös Sikka P. ja Willmott 

H. (2009, 342-356) tutkivat siirrohinnoittelun käyttöä verojen välttämiseksi. 

Siirtohinnoittelusta on tehty muutamia pro gradu -tutkielmia. Tähän tutkimukseen 

liittyvästä kansainvälisen siirtohinnoittelun käytöstä verosuunnittelussa on tehnyt pro 

gradu -tutkielman Tampereen yliopistossa Kleemola P. (2007, 1-58). Hän tutki 

kansainvälisen konsernin verosuunnittelua ja tulonjärjestelystä teoreettisten mallien 

avulla. Hänen mukaansa teoreettiset mallit ja empiiriset tutkimukset osoittavat, että 

yrityksellä on monia keinoja, joiden avulla ne voivat pienentää globaalia 

kokonaisverorasitustaan. Näitä ovat muun muassa väliyhteisöjen käyttö 

verosuunnittelussa. 
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2. VEROSUUNNITTELU 

Verosuunnittelun lähtökohtana on se, että verovelvollisella on vapaus valita 

vaihtoehto, joka on hänelle itselleen taloudellisesti edullisin. Verovelvolliselle 

edullisimman vaihtoehdon selvittäminen edellyttää verosuunnittelua.  Sen 

tarkoituksena on esittää, miten verot vaikuttavat yrityksen eri aikavälejä koskeviin 

suunnitelmiin. Verosuunnittelussa on kyse toimintavaihtoehdoista, joilla pyritään 

ennakoimaan, selvittämään ja arvioimaan veroseuraamuksia ja -kustannuksia. Sen 

perustana ovat sellaiset toimintavaihtoehdot, joihin liittyvät veroseuraamukset 

voidaan varmuudella ennakoida myös pitkällä aikavälillä. Verosuunnittelun lähikäsite 

on veron minimointi, siinä verot ja verokustannukset ovat keskeisessä tai 

hallitsevassa asemassa kuin taas verosuunnittelussa verot tai verokustannukset ovat 

yksi tekijä muiden joukossa. (Alhola K. et al., 2002, 10-11; Leppiniemi J. & Walden 

R., 2009, 17-19; Wikström K., 2006, 80-81) 

Lemppiniemen ja Waldenin (2009, 19) mukaan tavanomaisimmat verosuunnittelun 

tavoitteet liittyvät seuraaviin näkökohtiin: 

 Suunniteltujen toimenpiteiden veroseuraamusten ennakoiminen 

 Niiden menettelytapojen etsiminen, joiden avulla yrityksen tavoitteet voidaan 

saavuttaa mahdollisimman edullisin verokustannuksin; voidaan pyrkiä 

vaikuttamaan sekä veron määrään että maksamisajankohtaan 

 Yrityksen rakennetta koskevien ratkaisujen tekeminen niin, että turvataan 

mahdollisimman suuri liikkumavara yrityksen verotettavan tulon ja 

nettovarallisuuden laskemisessa sekä mahdollistetaan eri toimenpiteiden 

veroseuraamusten ennakoiminen mahdollisimman tarkasti ja luotettavasti 

 Yrityksen rakenneratkaisujen tekeminen niin, että rakenteen olisivat 

mahdollisimman joustavia verolainsäädännön ja verotuskäytännön muutosten 

huomioon ottamiseksi 

 Hallitsemattomien verotustilanteiden estäminen, jotka johtuvat yllättävistä 

verotulkinnoista ja odottamattomista verolainsäädännön muutoksista. 

Verosuunnittelussa huomioon otettavat seikat ja valintakriteerit vaihtelevat 

yrityksissä. Suunnittelun näkökulma voi jossain yrityksissä rajoittua ainoastaan 

yrityksen omaan verotukseen, kun taas suppeassa omistuksessa olevan yrityksen 
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päätöksentekoon voivat vaikuttaa omistajien verotukseen liittyvät näkökohdat. 

Veronmaksupolitiikka yrityksissä vaihtelee. Yritys saattaa pitää tärkeänä tuloksen ja 

verojen tasaisuutta, mutta se voi myös aktiivisesti pyrkiä verojen minimointiin, jos sillä 

on esimerkiksi osingonjakopakko. Yritysten asenteet ovat erilaisia myös siinä, kuinka 

pitkälle menevään verosopeutukseen yritys on valmis. Toinen yritys saattaa muuttaa 

organisatorisia rakenteitaan tai investointikäyttäytymistään veron minimoimiseksi, 

kun taas toinen yritys ehkä lähtee siitä, että verot ovat menestykselliseen toimintaan 

liittyvä normaali voitonjakoerä. Verosuunnittelu voidaan jakaa eri tasoihin 

suunnittelun aikavälin perusteella, josta kerrotaan enemmän seuraavassa 

kappaleessa. (Leppiniemi J. & Walden R., 2009, 143; Tikka K. S. et al., 2012) 

2.1 Verosuunnittelun tasot 

Verosuunnittelussa voidaan nähdä kolme tasoa; strateginen, taktinen ja operatiivinen 

taso, jolla yritys voi saavuttaa sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteensa. Näitä eri 

tasoja tai tasojen välisiä rajoja ei verosuunnittelussa voida kovin täsmällisesti erottaa, 

koska eri tasot ja veroihin liittyvät toimenpiteet lomittuvat monin tavoin toisiinsa. 

Strategia ilmaisee sen, millä tavalla päämäärä pyritään saavuttamaan. 

Verostrategisia valintoja voivat olla muun muassa yritysmuodon ja yritysrakenteen 

valinta. Yleisesti suunnitelma voidaan nähdä sitä strategisempana, mitä 

peruuttamattomia vaikutuksia sen toteutumisella on yritykselle. (Leppiniemi J. & 

Walden R., 2009, 143-144)  

Taktisen verosuunnittelun tarkoituksena on osoittaa keinot, joiden avulla 

suunnittelukauden tavoitteet voidaan saavuttaa ja ne liittyvät usein sellaisiin 

toimenpiteisiin, jotka edellyttävät tiettyä kirjanpidon ja verotuksen tavoitetulosta. 

Verotaktisia valintoja voivat olla muun muassa yrityksen ja omistajan väliset 

taloudelliset suhteet, tilikauden valinta ja muuttaminen sekä investointien 

ajoittaminen. Yleensä verotaktiset valinnat ovat ratkaisuja, joiden muuttaminen 

suhteellisen helppoa. Operatiivista verosuunnittelua on huolehtiminen siitä, että 

yksittäisissä toimenpiteissä menetellään oikein ja tarkoituksen mukaisesti tilinpäätös- 

ja verotusnäkökulmat huomioon ottaen. Operatiivinen verosuunnittelu on oikeita 

menettelytapojen noudattamista, ohjeiden antamista ja valvontaa. Sitä toteutetaan 

yksittäisissä tilinpäätöksissä ja sen pyrkimyksenä on vaikuttaa veronalaisen voiton 
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määrään. (Leppiniemi J. & Walden R. 2009, 144-145; Tuominen E. & Linnakangas 

E., 1995, 21) 

2.2 Verosuunnittelun riskit 

Verosuunnitteluun voi liittyä soveltamisriskejä, jotka saattavat aiheutua oikeustilan 

yleisestä epäselvyydestä tai siitä, että tietoisesti koetellaan jonkin normin 

soveltamisalan äärirajoja. Veroetuja tavoitellessaan yritys voi pitäytyä niissä 

vaihtoehdoissa, joiden veroseuraamukset ovat varmasti ennakoitavissa ja joiden 

tuomat veroedut ovat lainsäätäjän hyväksymiä. Verosuunnittelussa törmätään 

käytännössä kuitenkin usein rajoihin, joita veronkiertämistä koskeva yleislauseke ja 

peiteltyä osingonjakoa koskevat säännökset sille asettavat. (Tikka K. S. et al., 2012) 

Ongelmia verosuunnittelussa aiheuttavat tilanteet, joissa normaaliin liiketoimeen 

liittyvät verovaikutukset ovat epävarmoja lainsäädännön tai oikeuskäytännön 

tulkinnanvaraisuuden vuoksi. Aina tällaista epävarmuutta ei voida poistaa myöskään 

Verohallinnon antamalla ennakkotiedolla tai keskusverolautakunnan antamalla 

ennakkoratkaisulla ajan puutteen tai muiden syiden vuoksi. Pitkän aikavälin 

verosuunnitteluun erityisesti liittyy lainsäädäntöriskejä. Lain uudistus saattaa 

olennaisesti muuttaa sellaisen toimen esimerkiksi yritysmuodon valinnan -

veroedellytyksiä, jonka vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Yllätykset 

veroseuraamuksissa saattavat johtua siitä, ettei aikanaan ole huolehdittu toimien 

yksityisoikeudellisesta moitteettomuudesta ja siksi yhtiöoikeudelliset sekä 

sopimusoikeudelliset epäselvyydet sekä kirjanpidolliset sekavuudet aiheuttavat 

helposti vaikeuksia myös verotuksessa. (Tikka K. S. et al., 2012) 

2.3 Verosuunnittelu ja tilinpäätössuunnittelu 

Suomessa kirjanpito ja verotus kytkeytyvät monin tavoin toisiinsa ja tästä syystä 

tilinpäätössuunnittelu liittyy läheisesti verotussuunnitteluun. Yrityksen 

veronmaksupolitiikka saattaa vaihdella, mutta pyrkimys veron minimointiin tulee 

useimmiten esille yrityksen tilinpäätöskäyttäytymisessä. Tilinpäätöksen 

verotuksellista suunnittelua voivat muun muassa olla arvovaraisten seikkojen 

punnitseminen veroseuraamusten kannalta, todistusmateriaalinen kerääminen 

ajoissa ja tapahtuneen verotuksen jälkihuolto.  Verosuunnitteluun liittyvät tavoitteet 
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voivat vaihdella verovelvollis- ja verovuosikohtaisesti.  (Alhola K. et al., 2002, 11;  

Leppiniemi J. & Walden R., 2009, 19; Tikka K. S. et al., 2012) 

Yrityksen tilinpäätössuunnittelu voi olla luonteeltaan passiivista tai aktiivista. 

Passiivisessa suunnittelussa tyydytään niihin tuloksenvaikuttamiskeinoihin, jotka 

muodostuvat automaattisesti toiminnan myötä syntyvistä mahdollisuuksista kuten 

toimintavarauksen ja poistojen mitoituksen tyyppiset tilinpäätösratkaisut. Taas 

Aktiivisessa tulossuunnittelussa ryhdytään erityisiin verotusseikoista johtuviin toimiin 

kuten investointien jouduttaminen. Tilinpäätössuunnittelun tavoitteet ovat usein 

tilannesidonnaisia ja ne koskevat seuraavia osa-alueita: eri tarkoituksia palvelevien 

yksittäisten tietojen saaminen mahdollisimman vaivattomasti ja 

kustannustehokkaasti, tilinpäätöksen esittämistavan valinta, yrityksen näyttämän 

tuloksen mitoittaminen ja sen sisällön suunnittelu sekä haluttujen veroratkaisujen 

aikaansaaminen, kirjanpito-, yhteisö- ja verolainsäädännön välisistä yhteyksistä 

johtuvien veronäkökulmien huomioon ottaminen. (Leppiniemi J. & Walden R., 2009, 

18-19; Tikka K. S. et al., 2012) 

2.4 Verosuunnittelun ja verokierron ero 

Verovelvollisen valinnanvapauden suoja ei ole rajaton verosuunnittelussa. 

Aggressiivinen verosuunnittelu voi joissain tilanteissa synnyttää veron 

minimointitoimenpiteitä, joilla tähdätään verolakien tarkoituksen kannalta vieraisiin 

veroetuihin. Verovelvollinen on saattanut ryhtyä järjestelyihin, joiden tarkoituksena 

ainoastaan tavoiteltu veroetu.  Tällöin ei enää kysessä verosuunnittelu vaan 

veronkiertäminen. (Tikka K. S. et al., 2012; Wikström K., 2006, 85-86) 

Veronkiertämistä estävä yleislauseke on VML 28 § (18.12.1995/1558). Se kattaa 

tilanteet, joissa ”jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen 

oikeudellinen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta”. 

Toiseksi yleislauseke tulee sovellettavaksi, ”milloin kauppahinta, muu vastike tahi 

suoritusaika kauppa- tai muussa sopimuksessa on määrätty taikka muuhun 

toimenpiteeseen on ryhdytty ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että suoritettavasta 

verosta vapauduttaisiin”. Veronkiertosäännöksen tarkoituksena ei ole estää 

normaalia verosuunnittelua. Sen tarkoitus on ainoastaan torjua etujen myöntäminen 

silloin, kun järjestely toteutetaan puhtaasti verotuksellisista syistä tai verotukselliset 

tekijät ovat pääasiallisin syy koko järjestelylle. Mikäli verovelvollinen ei tällöin esitä 
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selvitystä siitä, että olosuhteelle tai toimenpiteelle annettu oikeudellinen muoto 

vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta taikka ettei toimenpiteeseen ole 

ryhdytty ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että suoritettavasta verosta vapauduttaisiin, 

on lain mukaan veroviranomaisella on näissä tapauksissa oikeus arvioida verotettava 

tulo ja omaisuus. Joissakin tilanteissa saatetaan perusteettoman veroedun 

epäämiseen päätyä veron kiertämistä ja peiteltyä osinkoa koskevan säännöksen 

samanaikaisen soveltamisen tuloksena. (Tikka K. S. et al., 2012; Verohallinto 2012a) 

Veronkiertämistoimet ovat luonteeltaan usein hyvin yksilöllisiä, yleislausekkeen 

soveltamisessa on kuitenkin havaittavissa tiettyjä tyyppitilanteita, joita tarkastelemalla 

voidaan tarkentaa hyväksyttävien ja ei-hyväksyttävien veroetujen välistä rajaa. 

Verovelvollisen menettely voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin. Rasittavan 

verokohtelun torjuja antaa rasittavan säännöksen soveltamisen estämiseksi toimelle 

tai olosuhteelle sellaisen oikeudellisen muodon, joka ei ole normaalien 

kielenkäyttösääntöjen mukaan sijoitettavissa normin soveltamisalaan, mutta joka 

kuitenkin edustaa niitä taloudellisia seikkoja, joihin veroseuraamus on tarkoitettu 

kytkeä. Tällaisessä tapauksessa verovelvollinen voi satunnaisen myyntivoiton 

verotuksen estämiseksi korvata kaupan vuokrauksella ja kauppahintaa vastaavalla 

vuokranantajalle annetulla lainalla. Suosivan verokohtelun tavoittaja pyrkii siihen, että 

jotakin suosivaa säännöstä sovellettaisiin, ja antaa tässä tarkoituksessa toimelle tai 

olosuhteelle sellaisen oikeudellisen muodon, joka normaalisti arvostellen sijoittuu 

normin soveltamisalan piiriin, mutta joka ei kuitenkaan edusta niitä taloudellisia 

seikkoja, joihin normin edellyttämän oikeusseuraamuksen liittäminen olisi 

perusteltua. Tätä voi olla muun muassa tilanne, jossa taloudelliselta luonteeltaan 

yksityistä liiketoimintaa harjoitetaan yhtiön muodossa, tai menettely, jossa juokseva 

tulo, kuten osinko, on pyritty muuntamaan lievemmän verokohtelun alaiseksi 

luovutusvoitoksi. (Tikka K. S. et al., 2012) 
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3. SIIRTOHINNOITTELU 

Siirtohinnoittelulla tarkoitetaan hinnoittelua, jota käytetään etuyhteydessä olevien 

yritysten välisissä liiketoimissa (Verohallinto, 2012b). Etuyhteys syntyy yleensä 

saman konsernin yritysten välille, johtuen konsernin emoyrityksen 

enemmistöosuuden vaikutusvallasta (Jaakkola R. et al., 2012, 31; Kukkonen M., 

2010, 161). Verotusmenettelylain 31 §:n (18.12.1995/1558) mukaan ”osapuolella on 

määräysvalta toisessa osapuolessa silloin, kun: 

1) se välittömästi tai välillisesti omistaa yli puolet toisen osapuolen pääomasta; 

2) sillä välittömästi tai välillisesti on yli puolet toisen osapuolen kaikkien osakkeiden 

tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä; 

3) sillä välittömästi tai välillisesti on oikeus nimittää yli puolet jäsenistä toisen yhteisön 

hallitukseen tai siihen verrattavaan toimielimeen tai toimielimeen, jolla on tämä 

oikeus; tai 

4) sitä johdetaan yhteisesti toisen osapuolen kanssa tai se muutoin voi tosiasiallisesti 

käyttää määräysvaltaa toisessa osapuolessa.” 

Taas OECD:n malliverotussopimuksen mukaan yrityksiä voidaan pitää 

etuyhteydessä keskenään olevina silloin, kun sopimusvaltion yritys välittömästi tai 

välillisesti osallistuu toisen sopimusvaltion yrityksen johtoon, valvontaan tai omistaa 

osan sen pääomasta taikka saman henkilöt välittömästi tai välillisesti osallistuvat 

sekä sopimusvaltion että toisen sopimusvaltion yrityksen johtoon, valvontaan tai 

omistavat osan niiden pääomasta. (Karjalainen J. & Raunio M., 2007, 18-19) 

Siirtohinnoittelun perustana on markkinaehtoperiaate. Etuyhteysyritysten liiketoimien 

on oltava markkinaehtoisia. Tämä tarkoittaa sitä, että kauppa- ja rahoitussuhteissa 

on käytettävä samoja hinnoittelu- ja muita ehtoja kuin jos liiketoimet tehtäisiin 

vastaavissa olosuhteissa riippumattomien yritysten välillä. Kansainvälisen verotuksen 

alueella siirtohinnoilla tarkoitetaan sellaisia hinnoitteluperiaatteita, jotka ovat 

hyväksyttävissä veronalaiseksi tuloksi saajan valtiossa ja taas vähennyskelpoiseksi 

menoksi maksajan valtiossa. Mikäli siirtohinnat poikkeavat saajan ja maksajan 

valtioiden välillä, voi seurauksena olla kahdenkertainen tai niin sanottu nollaverotus. 
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Juuri markkinaehtoperiaatteen noudattamisella pyritään siihen, että tulo kertyy ja 

vero maksetaan oikeassa valtiossa. Konserninsisäisiä eli etuyhteydessä olevien 

yritysten välillä tehtyjä liiketoimia voivat olla tavaroiden ja palvelujen kauppa, korvaus 

aineettomien oikeuksien hyödyntämisestä tai rahoitus. (Kukkonen M. & Walden R., 

2010, 161; Verohallinto, 2012a) 

3.1 Markkinaehtoperiaate 

Markkinaehtoperiaate edellyttää, että etuyhteysyritysten välisten transaktioiden 

hinnoittelussa noudatetaan niitä periaatteita, joita noudatettaisiin hinnoiteltaessa 

toisistaan riippumattomien yritysten välisiä vertailukelpoisia liiketoimia 

vertailukelpoisissa olosuhteissa. Periaate rakentuu niin kutsutulle 

erillisyhtiöperiaatteelle, jonka mukaan kansainvälisiä konserniin kuuluvia yrityksiä 

käsitellään erillisinä yrityksinä eikä yhdistetyn liiketoiminnan erottamattomina osina. 

Markkinaehtoperiaatteen soveltaminen on käytännössä vertaamista. 

Vertailukelpoisuus edellyttää, että vertailtavien tapausten erot eivät merkittävästi 

vaikuta siirtohinnoittelumenetelmän mukaiseen tekijään tai että erot voidaan poistaa 

tekemällä riittävän tarkkoja oikaisuja. Käytännössä vertailukelpoisuutta arvioidaan 

viiden vertailukelpoisuuden osatekijän avulla, joita ovat tavaran tai palvelun 

ominaisuudet, sopimusehdot, osapuolten toiminnot, varat ja riskit, taloudelliset 

olosuhteet ja liiketoimintastrategiat. Tutkittaessa tietyn transaktion 

markkinaehtoisuutta, on tarkastelun lähtökohtana siirtohinnoitteludokumentaatio. 

(Becker H. & Reijonen M., 2012, 208; Raunio M. & Svennas K., 2012, 196-197) 

Yrityksen on identifioitava vaihdannan kohteen eli tavaran ja palveluiden 

ominaisuudet. Siihen kuuluu yksityiskohtaisten tietojen kerääminen transaktioista, 

mikä edellyttää pääsääntöisesti yhtiöiden kirjanpidon läpikäyntiä tarvittavilta osin. 

Vaihdannan kohteen luonne, laatu ja laajuus vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, ja 

markkinaehtoisen hinnan määrittelyssä tulisi analysoida vaihdannan kohteen 

reaalinen sisältö kuten tyyppi, arvo, laskutus, sopimusehdot ja suhde muihin 

etuyhteyssuhteissa tehtyihin liiketoimiin. Vaihdannan tyypillä tarkoitetaan, sitä mitä 

transaktio koskee eli onko kyseessä tavara vai palvelu. Tämän lisäksi tulee ilmoittaa 

myös transaktion arvo. Laskutukseen liittyvät tiedot sisältävät vähintään laskutukseen 

liittyvistä järjestelyistä. Taas sopimusehdoilla voi olla merkitystä markkinaehtoista 

hintaa arvioitaessa ja siksi niiden tiedon kerääminen sekä esittäminen 
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dokumentoinnin yhteydessä on tärkeää. Sopimusehtojen taloudellisen merkitykseen 

vaikuttaa muun muassa alennukset, maksuehdot, toimitusehdot. (Karjalainen J. & 

Raunio M., 2007, 50; Kukkonen M. & Walden R., 2010, 179-180,183) 

Markkinaehtoisen hinnan määrään vaikuttaa tavaran ja palvelun ominaisuuksien 

lisäksi kunkin osapuolen suorittaman toiminnot. Toimintoanalyysin tarkoituksena on 

selvittää transaktioiden osapuolten liiketoimintaan liittyvät toiminnot, riskit ja 

toimintaan sitoutuneet varat. Mitä laajempia ja vaativampia toimenpiteitä osapuoli 

toteuttaa, sitä suurempaan korvaukseen transaktion toinen osapuoli olisi 

riippumattomassa yhteydessä lähtökohtaisesti oikeutettu. Toimintoanalyysillä on 

keskeinen rooli vertailutietojen etsinnässä ja niiden vertailukelpoisuuden 

määrittämisessä. Toimintoanalyysissä tulee huomioida varsinaisten toimintojen 

lisäksi näiden toimintojen sopimusehtojen vaikutukset liiketapahtumakokonaisuuteen. 

(Karjalainen J. & Raunio M., 2007, 52-53; Kukkonen M. & Walden R., 2010, 181-182) 

 

Kuvio 1.Toimintoanalyysiin vaikuttavia seikkoja. (Karjalainen J. & Raunio M., 2007, 

53) 

Toimintoanalyysi vaatii tietojen keräämistä useista lähteistä, kuten kuviosta 1 

ilmenee. Tyypillisesti toimintoanalyysi aloitetaan selvittämällä perustiedot yrityksen tai 

konsernin toiminnasta tutustumalla taustamateriaaliin. OECD:n siirtohinnoitteluohjeet 

ja verotusmenettelylaki (VML) Suomessa lähtevät siitä, että toimintoanalyysi tulee 
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laatia kaikista transaktion osapuolista tai jopa liiketoimikohtaisesti. 

Markkinaehtoisuuden tarkastelu edellyttää sitä, että yhtiön toimintaympäristö ja 

liiketoiminnasta syntyy riittävän tarkka kuva, joka mahdollistaa oikean vertailukohteen 

valinnan ja toisaalta yrityksen oman aseman määrittelyn suhteessa valittuun 

vertailukohteeseen. (Karjalainen J. & Raunio M., 2007, 53-55) 

Toimintoanalyysissä riskien arvioinnissa tulee tarkastella taloudellisen 

kokonaisuuden rakennetta ja organisaatiota. Riskien olemassaolon tarkastelussa 

ratkaisevaa on riskien mahdollinen toteutuminen ja niiden seuraukset.  Liiketoimiin 

liittyviä tyypillisiä riskejä ovat markkinariski, varastoriski, luottotappioriski, takuuriski, 

tuotevastuuriski ja valuuttakurssiriski.  Markkinariski liittyy tuottojen varmuuteen ja 

markkinoiden volatiliteettiin. Se ei välttämättä liity yksittäiseen tekijään, vaan se on 

useamman tekijän huomioimista. Mitä epävakaammilla markkinoilla yritys toimii, sitä 

suurempi markkinariski on. (Karjalainen J. & Raunio M., 2007, 58; Kukkonen M. & 

Walden R., 2010, 182) 

Varastoriski voi olla merkittävä tekijä yhtiön tulonodotuksia määriteltäessä. Se kuvaa 

sitä riskiä, joka liittyy varastossa oleviin tavaroihin. Riskin suuruuteen vaikuttaa 

tuotteen ominaisuudet. Mitä helpommin tuote pystyy pilaantumaan, sitä suurempi 

riski on. Varastoriskiin vaikuttaa myös tavaran hintavaihtelut, jos kyseessä 

esimerkiksi metalli, jonka hinta määräytyy markkinoilla. Luottotappioriskiin liittyy 

pääsääntöisesti saatavien varmuuteen. Tämä yleensä vaihtelee toimialasta riippuen, 

esimerkiksi pankkien ja luottolaitosten toiminnassa luottotappioriskillä on merkittävä 

rooli niiden toiminnassa. Takuuriski liittyy taas siihen, kuka vastaa takuun 

aiheuttamista kustannuksista. Riskin suuruuteen vaikuttaa olennaisesti sen 

realisoitumisen todennäköisyys. Tuotevastuuriski on takuuriskiä laajempi, koska 

tuotevastuuta koskeva lainsäädäntö asettaa tuotevastuuseen yhtiön. 

Valuuttakurssiriski liittyy valuuttakurssien vaihteluihin. Kuten edellä olevasta käy ilmi, 

ei riskien analysointi ole yksinkertaista eikä niiden vaikutus transaktion osapuolten 

tulonodotuksiin ole myöskään yksiselitteinen. Riskien tasoon vaikuttaa olennaisesti 

toimiala ja markkinoiden erityispiirteet. Riskianalyysillä on keskeinen merkitys 

siirtohinnoittelussa yhtiöiden tyypittämisen että tulonodotusten kannalta ja näin ollen 

se on keskeinen osa yhtiön siirtohinnoittelupolitiikan toimivuuden analysointia. 

(Karjalainen J. & Raunio M., 2007, 59-61) 
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Kukkosen ja Waldenin (2010, 183) mukaan markkinatilanteen arviointi keskittyy 

yleensä seuraaviin osiin: 

 Kilpailutilanne 

 Korvaavien suoritteiden määrä 

 Maantieteellinen sijainti 

 Markkinoiden koko ja ostovoima 

 Toimijoiden suhteellinen kilpailuasema 

 Tuotantokustannukset 

 Lainsäädäntö. 

Markkinatilanteen arvioinnissa voidaan ottaa myös huomioon yrityksen 

liiketoimintastrategia, sillä se voi vaikuttaa hintaan. Mikäli yritys lähtee valtaamaan 

uusia markkinoita, voi se hinnoitella tuotteensa eri tavalla kuin markkinoilla 

pidempään toiminut yritys. Ratkaisevaa hinnoittelun kannalta on se, voiko strategia 

tuottaa pitkällä aikavälillä voittoa ja olisiko riippumaton osapuoli valmis samanlaiseen 

strategiaan. (Kukkonen M. & Walden R., 2010, 183) 

Markkinaehtoisuuden analysointiin kuuluu testattavan osapuolen valinta. Testattava 

osapuoli on liiketoimen osapuolista se, jonka osalta siirtohinnoittelun 

markkinaehtoisuutta varsinaisesti analysoidaan. Testattavaksi osapuoleksi valitaan 

yleensä liiketoimen se osapuoli, joka on toiminnoiltaan ja riskeiltään 

yksinkertaisempi. Tässäkin toimintoanalyysi on merkittävässä osalla, koska sen 

perusteella kerättyä tietoa käytetään pääsääntöisesti testattavan osapuolen 

valintaan. Vertailukelpoiset yritykset voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin 

vertailukohteisiin. Sisäisiä ovat yritykset, joiden kanssa intressikokonaisuus on 

liikesuhteessa ja taas ulkoisia ovat intressikokonaisuudesta täysin riippumattomia 

yrityksiä. Yleisesti saatavilla olevia tietolähteitä riippumattomista liiketoimista ovat 

julkiset tietokannat. (Karjalainen J. & Raunio M., 2007, 63; Kukkonen M. & Walden 

R., 2010, 189) 

3.2 Siirtohinnoittelumenetelmät 

Siirtohinnoittelun onnistumisen kannalta tärkeää on siirtohinnoittelumenetelmän 

valinta. Siirtohinnoittelumenetelmän valintaan vaikuttaa konsernin sisäisissä 

liiketapahtumissa osapuolina olevien yritysten liiketoiminta sekä  yritysten liike-



14 
 

 
 

tapahtumiin liittyvät toiminnot ja riskit. Menetelmää valittaessa tulee kiinnittää 

huomioita menetelmän vahvuuksiin ja heikkouksiin liiketapahtuman näkökulmasta. 

Menetelmät jaetaan kahteen ryhmään, perinteisiin liiketoimintamenetelmiin ja 

liiketoimien voittotasoa testaaviin menetelmiin. Perinteisiä siirtohinnoittelumenetelmiä 

ovat markkinahintavertailumenetelmä, jälleenmyyntihintamenetelmä ja kustannus-

voittolisämenetelmä. Ensisijainen menetelmä näistä on suoraksi menetelmäksi 

kutsuttu markkinahintavertailumenetelmä. (Jaakkola R. et al., 2012, 260; Karjalainen 

J. & Raunio M., 2007, 65) 

Voittopohjaisia menetelmiä ovat liiketoiminettomarginaalimenetelmä ja voitonjakamis-

menetelmä. Voittopohjaisia menetelmiä voi käyttää vain silloin, kun perinteisiä 

siirtohinnoittelumenetelmiä ei voi käyttää yksin, tai poikkeuksellisissa olosuhteissa ei 

voida käyttää lainkaan. Joissakin maissa on käytössä muitakin kuin OECD:n 

siirtohinnoitteluohjeissa mainittuja menetelmiä. Menetelmiä saatetaan myös soveltaa 

eri tavalla ja eri maiden kriteerit menetelmien valinnalle voivat vaihdella. (Jaakkola R. 

et al, 2012, 75; Karjalainen J. & Raunio M., 2007, 66) 

3.2.1 Markkinahintavertailumenetelmä 

OECD:n ensisijaisesti suosittama menetelmä on markkinahintavertailumenetelmä. 

Siinä verovelvollisen etuyhteydessä tehdyissä liiketoimissa käytettyjä siirtohintoja 

verrataan vertailukelpoisiin riippumattomien osapuolten kanssa tehdyissä 

liiketoimissa käytettyihin hintoihin tavarasta, aineettomasta omaisuudesta tai 

palvelusta. Etuyhteydessä olevien ja riippumattomien osapuolten väliset transaktiot 

ovat vertailukelpoisia, jos mikään vertailtavien transaktioiden tai niiden osapuolena 

olevien yritysten välinen ero ei olennaisesti vaikuttaisi hintaan avoimilla markkinoilla 

tai tällaisen erojen olennaiset vaikutukset voidaan poistaa tekemällä kohtuullisen 

tarkkoja oikaisuja. (Jaakkola R. et al., 2012, 75; Karjalainen J. & Raunio M., 2007, 

67) 

Karjalaisen ja Raunion (2007, 67) mukaan vertailukelpoisia transaktioita ovat ne, 

joissa samaa tai vertailukelpoista tuotetta:       

1. Myydään sekä konserniyhtiöille että ulkopuolisille,  

2. ostetaan sekä konserniyhtiöiltä että ulkopuolisilta tai                                                

3. myydään ja ostetaan toisistaan riippumattomien ulkopuolisten yritysten välillä.  
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Kohdissa 1 ja 2 on kysymyksessä sisäinen vertailuhinta ja tapauksessa 3 käytössä 

ulkoinen vertailuhinta. Sisäiset vertailuhinnat ovat markkinahintavertailumenetelmän 

käytön kannalta tärkeitä johtuen siitä, että käytännössä näistä transaktioista on 

riittävän yksityiskohtaista tietoa vertailukelpoisuuden arvioimiseksi. (Karjalainen J. & 

Raunio M., 2007, 67) 

Menetelmän soveltaminen vaatii, että tarkastelun kohteena olevista liiketoimista 

löytyy riittävästi vertailutietoa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat laatu, 

luotettavuus, luovutuksen muoto, luonne ja laajuus. Lisäksi osatekijöiden kuten 

markkinoiden, kilpailuolosuhteen, toimintojen, sitoutuneiden varojen, riskien, 

myyntivolyymin ja muiden olosuhteiden on oltava mahdollisimman samankaltaisia 

vertailtavaan liiketoimeen nähden, jotta markkinahintavertailumenetelmä olisi 

sovellettavissa.  Se soveltuu luotettavimmin tuotteisiin, joissa edellä mainittuja 

yksilöllisiä, yleisistä kauppaehdoista poikkeavia piirteitä on vähän. Käytännössä 

markkinahintavertailumenetelmää ei usein voida soveltaa hintojen 

markkinaehtoisuuden todistamiseen. Ongelmia ovat juuri tiedonsaanti ja aidosti 

vertailukelpoisten liiketoimien löytäminen, sillä usein ulkopuolisten tahojen välisistä 

liiketoimista ei ole maantieteellistä ja liikesalaisuussyistä saatavilla riittäviä hinta- ja 

muita yksityiskohtaisia tietoja.  (Jaakkola R. et al., 2012, 76; Karjalainen J. & Raunio 

M., 2007, 67; Kukkonen M. & Walden R., 2010, 194; Mehtonen P., 2005, 114) 

Markkinahintavertailumenetelmä on luotettava erityisesti silloin, kun riippumattomat 

yritykset myyvät täsmälleen samanlaisia tuotteita kuin etuyhteysyritykset keskenään. 

Näitä ovat muun muassa öljy ja metallit, joille on saatavissa yleisesti tiedossa oleva 

hintanoteeraus. Tällöinkin silti konsernin sisäinen hinta saattaa edellyttää oikaisuja 

ollakseen vertailukelpoinen markkinoilla noteeratun hinnan kanssa, mikäli on 

olemassa puhtauden tai edelleenjalostettavuuden perusteella useita eri laatuja, 

joiden hinnat eroavat toisistaan. (Jaakkola R. et al., 2012, 76) 

3.2.2 Jälleenmyyntihintamenetelmä 

Jälleenmyyntihintamenetelmässä aloitetaan hinnasta, jolla etuyhteysyritykseltä 

ostettu tuote jälleenmyydään ulkopuoliselle asiakkaalle. Markkinaehtoinen hinta 

myytäessä tuotteita konsernin sisäisesti saadaan vähentämällä tuotteen lopullisesta 

jälleenmyyntihinnasta normaali jälleenmyyjälle kuuluva kate. Katteen suuruus 



16 
 

 
 

määräytyy ennen kaikkea toimintojen ja riskien perusteella. Kate sisältää 

suoritteeseen kohdistettavissa oleva kulut ja voittomarginaalin. Katetta kutsutaan 

bruttomarginaaliksi eli jälleenmyyntihintamarginaaliksi. (Jaakkola R. et al., 2012, 78; 

Kukkonen M. & Walden R., 2010, 195) 

Hyväksyttävä voittomarginaali arvioidaan jälleenmyyvän yrityksen vastaavien 

riippumattomien osapuolten kanssa tehtyjen kauppojen katteista eli voittomarginaali 

voidaan hahmottaa täysin ulkopuolisten tahojen katteista kuten toimialan tyypillisen 

katteen perusteella. Jälleenmyyntihintamenetelmän ongelmat liittyvät tilanteisiin, 

joissa luovutuksen kohteena on ainutkertaista aineetonta varallisuutta tai mikäli 

jälleenmyyjän suorittamien toimintojen määrä ja arvo ovat erityisen merkittäviä. 

Menetelmä sopii hyvin tapauksiin, joissa tuote myydään sellaisenaan eteenpäin. 

Mikäli tuotetta jatkojalostettaisiin, se taas heikentäisi tuotteen vertailu 

mahdollisuuksia, koska eri yrityksissä tuotantomenetelmät ja -kustannukset ovat eri 

suuruisia. (Kukkonen M. & Walden R., 2010, 195; Mehtonen P., 2005,117-118) 

Kukkonen ja Walden (2010, 195) mukaan riippumaton liiketoimi etuyhteystoimeen 

nähden vertailukelpoinen, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy: 

1. Mikään vertailtavien liiketoimien tai liiketoimet tekevien yritysten välinen ero ei 

olennaisesti voisi vaikuttaa jälleenmyyntimarginaaliin avoimilla markkinoilla, tai 

2. kohtuullisen tarkkoja oikaisuja voidaan tehdä erojen olennaisen vaikutuksen 

poistamiseksi. 

Jälleenmyyntihintamenetelmää käytettäessä vertailukelpoisuudelle ei aseteta yhtä 

tiukkoja vaatimuksia kuin markkinahintavertailumenetelmää käytettäessä. Sen sijaan 

jälleenmyyjän toimintojen eli toimintaan sitoutuneiden varojen sekä toiminnassa 

otettujen riskien samankaltaisuuden vaatimus on olennainen. Tuotteiden ei tarvitse 

olla samanlaisia, mutta samankaltaisia. Vaatimus perustuu ajatukseen, että 

samankaltaisten tuotteiden jälleenmyyjien riskit ovat samanlaisia, minkä seurauksena 

jälleenmyyntikatteen voidaan arvioida olevan samalla tasolla. Tästä johtuen 

jälleenmyyntihintamenetelmää käytettäessä jälleenmyyjän saamaa katetta tulee 

verrata myyntitoiminnan kannalta samankaltaisten tuotteiden myynnistä kertyvään 

katteeseen. (Karjalainen J. & Raunio M., 2007, 74-75) 
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Aikatekijällä on vaikutusta jälleenmyyntihintamarginaaliin.  Mitä enemmän aikaa 

alkuperäisen ostotapahtuman välillä kuluu, sitä todennäköisemmin muita tekijöitä 

kuten valuuttakurssivaihteluita ja muita kustannuksia on otettava vertailussa 

huomioon. Jälleenmyyntihintamarginaali on sen tarkempi, jos liiketoimi toteutuu 

lyhyen ajan kuluessa sen jälkeen, kun jälleenmyyjä on ostanut tavarat.  Myös 

jälleenmyyjälle annettu yksinoikeus vaikuttaa jälleenmyyntihinnanmarginaalin 

vaihteluun. Yksinoikeudelle annettavaan arvoon vaikuttaa maantieteellinen 

ulottuvuus, ajallinen kesto, suhteellinen kilpailukyky ja vaihtoehtoisten tuotteiden 

olemassaolo. (Kukkonen M. & Walden R., 2010,196-197; Mehtonen P., 2005, 120) 

Jälleenmyyntihintamenetelmä sopii hyvin sähköiseen kaupankäyntiin, jossa 

informaatioteollisuuden massatuotteita siirretään sellaisenaan, ja tuotteissa on sen 

verran eroja, että suora hintavertailu ei ole mahdollinen. Tällöin vaaditaan, ettei 

tuotetta merkittävästi jatkojalosteta tai liitetä osaksi toista tuotetta, koska siten taas 

vertailukelpoisen jälleenmyyntimarginaalin määrittäminen vaikeutuu. Lähtökohtaisesti 

jälleenmyyntihintamenetelmässä voiton perusteeksi voidaan huomioida jonkin 

toimialan tyypillinen voitto. Toisaalta taas yrityskohtainen tehokkuus tai 

erityisosaaminen voidaan huomioida korkeamman hyväksyttävän voiton perusteeksi. 

(Kukkonen M. & Walden R., 2010, 197; Mehtonen P., 2005, 119) 

3.2.3 Kustannusvoittolisämenetelmä 

Kustannusvoittolisämenetelmässä markkinaehtoinen hinta määritellään selvittämällä 

tavaroiden tai palveluiden myyjän konserniin sisäiseen liiketapahtumaan liittyvät 

kustannukset ja joihin lisätään markkinaehtoinen voittolisä. Kustannusten tulee 

sisältää sekä välittömät että välilliset kustannukset ja kiinteät yleiskustannukset.  

Välittömät kustannukset voidaan rinnastaa muuttuviin kustannuksiin, joita ovat muun 

muassa raaka-aineet. Välilliset kustannukset sisältävät tuotantotoimintaan liittyviä 

kustannuksia ja näitä voivat olla esimerkiksi tuotantokoneiden huolto tai 

tuotantotiloista aiheutuneet kustannukset. Kiinteät yleiskustannukset voivat sisältää 

yrityksen valvonta-, yleis- ja hallintokustannuksia. Kustannusten suuruuteen 

vaikuttavat myyjän toiminnot, riskit ja markkinaolosuhteet. (Jaakkola R. et al., 2012,  

80; Kukkonen M. & Walden R., 2010, 198) 
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Karjalaisen ja Waldenin (2007, 79) mukaan kustannusten määrää ja tyyppiä koskevat 

erot voivat edellyttää oikaisua: 

1. Voittolisässä, mikäli kustannukset kuvaavat toiminnallisia eroja, 

2. mahdollisen lisäpalkkion määrittelyssä, mikäli kustannukset kuvaavat 

lisätoimia tai 

3. ei missään, silloin kun kustannukset kuvaavat yhtiön tehokkuutta tai 

tehottomuutta. 

Menetelmä soveltuu parhaiten puolivalmisteiden, pitkäaikaisten toimitussopimusten 

sekä konsernin sisäisten palveluiden siirtohintojen arviointiin. Ihannetapauksessa 

voittolisää tulisi verrata saman myyjän riippumattomille tahoille tapahtuvasta 

myynneistä ansaitsemaan voittolisään (sisäinen vertailuhinta). Mikäli tällaista sisäistä 

vertailuhintaa ei ole saatavissa, voittolisää tulee verrata ulkopuolisten yritysten 

vastaavassa tilanteessa ansaitsemaan voittolisään (ulkoinen vertailuhinta). 

Vertailukelpoisuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon vertailtavan konserniyhtiön ja 

toisaalta itsenäisen yrityksen toiminnot, riskit ja olosuhteet. (Jaakkola R. et al., 2012, 

80) 

3.2.4 Liiketoiminettomarginaalimenetelmä 

Liiketoiminettomarginaalimenetelmässä pyritään määrittämään nettovoittomarginaali 

ja vertaamaan sitä vastaavien liiketoimien nettovoittomarginaaliin riippumattomien 

yritysten välillä. Menetelmässä nettovoittomarginaali suhteutetaan sopivimpaan 

perusteeseen kuten kustannuksiin, myyntiin tai taseen loppusummaan ja tätä 

vertailtavaa tunnuslukua kutsutaan voittoindikaattoriksi. Liiketoiminetto-

marginaalimenetelmän soveltaminen muistuttaa jälleenmyyntimenetelmän tai 

kustannusvoittomenetelmän soveltamista. (Jaakkola R. et al., 2012, 83; Kukkonen M. 

& Walden R., 2010, 201) 

Vertailukelpoisena nettovoittomarginaalina tulisi ensisijaisesti käyttää mahdollista 

sisäistä vertailuhintaa eli verovelvollisen vastaavien, mutta riippumattomien tahojen 

välisten liiketapahtumien tuottamaa nettovoittoa. Mikäli vertailukelpoisia 

liiketapahtumia ulkopuolisten kanssa ei ole, tunnuslukua verrataan ulkopuolisten 

yritysten vastaavaan tunnuslukuun edellyttäen, että yritykset ovat toiminnoiltaan ja 

riskeiltään vertailukelpoisia tarkasteltavan yrityksen kanssa. Menetelmä ei ole niin 
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herkkä toiminnolliselle vertailukohteiden eroavaisuuksille kuin 

liiketoimipohjaisetmenetelmät. (Karjalainen J. & Raunio M., 2007, 82; Kukkonen M. & 

Walden R., 2010, 201) 

Liiketoiminettomarginaalimenetelmä soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa konsernin 

sisäisen liiketapahtuman toinen osapuoli tuottaa rutiiniluonteisesti tavaroita tai 

palveluita toiselle osapuolelle, joka taas on vastuussa vaativammista toiminnoista ja 

siten kantaa oleellisimmat riskit tai käyttää liiketapahtumassa arvokkaita aineettomia 

oikeuksia. Riskien jakautumisella osapuolten kesken on olennainen merkitys 

liiketoiminettomarginaalia käytettäessä, sillä riskin toteutumiseen varautuminen ja 

myös riskin toteutuminen vaikuttavat tuloksen tasoon. Mikäli molemmat 

liiketapahtuman osapuolet suorittavat vaativia toimintoja tai kantavat oleellista riskiä, 

ei liiketoiminettomarginaalimenetelmä ole soveliain menetelmä markkinaehtoisuuden 

testaamiseen, vaan voitonjakamismenetelmä. (Jaakkola R. et al., 2012, 83-84, 

Karjalainen J. & Raunio M., 2007, 83) 

Eräs liiketoiminettomarginaalinmenetelmän vahvuus liittyy konsernin sisäiseen 

liiketapahtumaan, jossa analysoidaan vain konsernien sisäisen liiketapahtuman 

osapuolen tunnuslukuja. Tällöin lopputulokseen ei vaikuta vaikka toisen osapuolen 

taloudellisia tietoja ei olisikaan saatavissa, tai ne olisivat tämän toisen osapuolen 

liiketoiminnan monimutkaisuudesta johtuen vaikeasti tulkittavissa. Merkittävin 

menetelmän vahvuus on, että liikevoittotason tietoja on yleensä melko helppo löytää, 

kun vertailukohteina käytetään tietopankeista etsittyjen vertailukelpoisten yritysten 

tunnuslukuja. Tämä johtuu siitä, että tietopankkeihin raportoiduista yritysten 

tuloslaskelmista on yleensä helposti löydettävissä liikevoittotason lukuja. 

Liiketoiminettomarginaalimenetelmä on käytännössä yleisimmin käytetty 

siirtohinnoittelumenetelmä. (Jaakkola R. et al., 2012, 84) 

3.2.5 Voitonjakamismenetelmä 

Voitonjakamismenetelmässä määritellään toisilleen läheisten yritysten yhdessä 

harjoittamasta liiketoiminnasta syntynyt voitto, joka jaetaan osapuolille 

liiketaloudellisesti hyväksyttävillä perusteilla, jolla toisistaan riippumattomat yritykset 

jakaisivat vastaavasta toiminnasta syntyneen voiton.  Voiton jakaminen edellyttää 

toimintoarviointia, jossa otetaan huomioon osapuolien kyseisessä toiminnassa 
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käyttämä omaisuus sekä riskien ja toimintojen jakautuminen yritysten kesken. 

Tarkoittaen sitä, että laskettu kokonaisvoitto jaetaan kullekin yritykselle 

hyväksyttävissä olevien voitonjakotekijöiden suhteessa. Edellä mainittuja 

voitonjakotekijöitä voivat olla muun muassa liikevaihdon, henkilöstön tai 

sitoutuneiden pääomien määrä. (Jaakkola R. et al., 2012, 90; Karjalainen J. & Raunio 

M., 2007, 86; Kukkonen M. & Walden R., 2010, 201) 

Voitonjakamismenetelmässä vertailutietojen hankkiminen keskittyy siihen, miten 

vertailukelpoisissa olosuhteissa toisistaan riippumattomat osapuolet sopisivat voiton 

jakamisesta ja siksi vertailukelpoisuus ei siten edellytä tuotteiden samankaltaisuutta, 

toimintojen tai riskien samankaltaisuutta. Voitonjakamismenetelmän vahvuus on 

siinä, että se soveltuu sellaisenaan konsernin sisäisten liiketapahtumien tarkasteluun, 

joissa molemmat osapuolet suorittavat vaativia toimintoja, kantavat merkittäviä 

riskejä ja käyttävät arvokkaita omaisuuseriä. Menetelmä mahdollistaa 

erityislaatuisten konsernien sisäisten liiketapahtumien markkinaehtoisuuden 

arvioinnin liiketapahtuman tosiseikkojen perusteella. Sitä sovellettaessa 

liiketapahtuman tulos ei jakaudu epätasaisesti osapuolten välillä. (Jaakkola R. et al., 

2012, 91; Karjalainen J. & Raunio M., 2007, 87) 

3.3 Siirtohinnoittelun dokumentointivelvollisuus 

Siirtohinnoitteludokumentaatio on laadittava lähtökohtaisesti kaikista rajat ylittävistä 

konsernien sisäisistä liiketoimista. Se ei kuitenkaan koske kaikkia yrityksiä. Laissa 

vapautettuja siirtohinnoitteludokumentointivelvollisuudesta ovat pienet ja keskisuuret 

yritykset (Jaakkola R. et al., 2012, 32). VML 14 a § (18.12.1995/1558) mukaan 

”pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä: 

1) jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 henkilöä; 

2) jonka liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 

43 miljoonaa euroa; ja 

3) joka täyttää mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 

annetussa komission suosituksessa 2003/361/EY tarkoitetut yrityksen 

riippumattomuutta kuvaavat ja muut suositukseen sisältyvät pienen ja 

keskisuuren yrityksen tunnusmerkit.” 
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VML:ssa säädetään siirtohinnoitteludokumentoinnin sisällöstä, määräajoista liittyen 

dokumentoinnin esittämiseen ja täydentämiseen.  Siirtohinnoitteludokumentoinnin 

tarkoituksena on osoittaa etuyhteysyritysten välisten liiketoimien markkinaehtoisuus 

ja antaa siten verovelvolliselle suojaa veroviranomaisten jälkikäteen tekemiä 

siirtohinnoitteluoikaisuja sekä vähentää tällaisiin liiketoimiin kohdistuvaa 

kaksinkertaisen verotuksen riskiä. Veroviranomaiset tutkivat siirtohinnoittelun 

markkinaehtoisuutta dokumentoinnin avulla. (Jaakkola R. et al., 2012, 32) 

Lain mukaan siirtohinnoitteludokumentaation tulee sisältää seuraavat tiedot: 

 Kuvaus liiketoiminnasta, liiketoimintastrategiasta, liiketoimintaympäristöstä ja 

asemasta markkinoilla; 

 Kuvaus etuyhteyssuhteista; 

 Tiedot etuyhteyssuhteessa tehdyistä liiketoimista sekä yrityksen ja sen 

kiinteän toimipaikan välisistä toimista; 

 Toimintoarviointi tehdyistä liiketoimista mukaan lukien selvitys osapuolten 

käyttämästä omaisuudesta ja ottamista riskeistä; 

 Vertailuarviointi käytettävissä oleva tieto vertailukohteista mukaan lukien ja 

kuvaus siirtohinnoittelumenetelmästä ja sen soveltamisesta (Jaakkola R. et 

al., 2012, 35; Helminen M., 2012, 226-227). 

VML:n mukaan jos verovelvollinen ei ole esittänyt siirtohinnoitteludokumentointia tai 

sitä täydentävää lisäselvitystä määräajassa taikka on esittänyt 

siirtohinnoitteludokumentoinnin tai lisäselvityksen olennaisesti vallinaisena tai 

virheellisenä, verovelvolliselle voidaan määrätä enintään 25 000 euron suuruinen 

veronkorotus. Veronkorotus voidaan määrätä yhtä todennettua laiminlyöntiä kohden 

ja siten verokorotus voi kertaantua laiminlyöntien lukumäärää kohden. 

Siirtohinnoittelun yhteydessä tulee veronkorotusta määrättäessä huomioida kaikki 

tekijät, jotka ovat vaikuttaneet käytetyn ja oikaistun siirtohinnan välisen eron 

syntymiseen. Veronkorotuksen määrää huojentavia seikkoja ovat vertailukelpoisten 

markkinahintojen puuttuminen ja markkinaehtoisen hinnan määrittämisen 

tulkinnanvaraisuus. Taas vastaavasti selvät ja tarkoituksenmukaiset siirtohintojen 

vääristymät ovat veronkorotuksen määrää kasvattavia seikkoja. (Kukkonen M. & 

Walden R., 2010, 221-222) 



22 
 

 
 

3.4 Markkinaehtoperiaatteesta poikkeava siirtohinnoittelu 

Markkinaehtoperiaatteesta poikkeavaa siirtohinnoittelua voidaan pitää peiteltynä 

voitonsiirtona (VML 31 §). Siinä etuyhteysyritysten välinen siirtohinnoittelu poikkeaa 

vastaavassa tilanteessa olevien riippumattomien yritysten hinnasta ja/tai muista 

taloudellisista ehdoista. Peiteltynä voitonsiirtona voidaan pitää tilanteita, joissa voittoa 

on siirretty eri valtioissa tai samassa valtiossa sijaitsevien etuyhteysyritysten välillä. 

(Kukkonen M. & Walden R., 2010, 162) 

Kukkosen ja Waldenin (2010, 162) mukaan peiteltyä voitonsiirtoa voi esiintyä 

esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 

 Tavaraliikenteen yli- tai alihinnoittelu 

 Palveluiden yli- tai alihinnoittelu 

 Immateriaalioikeuksien käyttöoikeuden yli- tai alihinnoittelu 

 Immateriaalioikeuksien myynnin yli- tai alihinnoittelu 

 Palvelumaksujen yli- tai alihinnoittelu 

 Rahoituspalveluiden yli- tai alikorko tai muu hinnoitteluperuste 

 Oma- ja vieraan pääoman välinen alikapitalisointi. 

VML 31 §:n (18.12.1995/1558) nojalla veroviranomaisilla on oikeus oikaista 

verotusta, jos etuyhteys yritysten välisessä liiketoimessa on sovittu tai määrätty 

ehdoista, jotka poikkeavat siitä, mitä toisistaan riippumattomien osapuolten välillä 

olisi sovittu ja tästä syystä jos verotettava tulo on jäänyt pienemmäksi tai tappio 

muodostunut suuremmaksi kuin se olisi ollut, jos hinnoittelu olisi ollut 

markkinaehtoista. Oikaisu tarkoittaa sitä, että verotus toimitetaan niin kuin 

markkinaehtoperiaatetta olisi noudatettu. Peitellyn voitonsiirron oikaisua kutsutaan 

siirtohinnoitteluoikaisuksi. Tällöin veronalaiseksi tuloksi voidaan katsoa sellainen tulo, 

jota ei tosiasiassa saatu, mutta olisi voitu saada (fiktiivinen tulo). Menonosalta oikaisu 

voidaan toteuttaa estämällä menon vähennyskelpoisuus verotuksessa, jos kyseistä 

menoa ei olisi syntynyt markkinaehtoisessa liiketapahtumassa (fiktiivinen meno). 

(Immonen R. et al., 2011, 271; Karjalainen J. & Raunio M., 2007, 25; Kukkonen M. & 

Walden R., 2010, 162-163) 
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Peitelty osinko (VML 29 §) eroaa peitellystä voitonsiirrosta siten, että peitelty osinko 

voidaan laajassa mielessä lukea veron kiertämisen kokonaisuuteen. Jotta transaktio 

luetaan peitellyksi osingoksi, edellytetään lainkohdan mukaan olennaista 

poikkeamista tavallisesta hinnoittelusta, ja on kiinnitettävä huomiota siihen, onko 

järjestely tapahtunut osingosta menevän veron välttämiseksi. Peitellyn osingon 

saajana voi olla osakeyhtiö ja siten se soveltuu suhteessa tytäryhtiö – emoyhtiö. 

Peitellyllä osingon jaolla tarkoitetaan tapausta, jossa osakeyhtiö siirtää osakkaalleen 

osinkoa vastaavan edun muun oikeustoimen kuin osingonjaon yhteydessä. Lisäksi 

edellytetään vielä sitä, että yhtiön taloudellinen asema on poikkeavan hinnoittelun tai 

muun syyn vuoksi heikentynyt. Peiteltyä osinkoa käsitellään ansiotulona eli lisäykset 

osakkaan verotuksessa tehdään ansiotuloon. Yleisesti siirtohinnoittelun 

hyväksyttävyyttä suhteessa emoyhtiö – tytäryhtiö tarkastellaan siirtohinnoittelua 

koskevan VML 31 §:n nojalla. (Immonen R. et al., 2011, 265-267, Verohallinto, 

2012c) 
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4. SIIRTOHINNOITTELU VEROSUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 

Verojen kerääminen kansainvälisistä yrityksistä on tullut vaikea tehtävä. Toisinkuin 

kansalliset yritykset, kansainväliset yritykset voivat minimoida verojaan siirtämällä 

tuloja matalan verokannan maihin. Yksi tärkeä kanava tähän on siirtohinnoittelu 

konsernin yritysten kesken. OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden mukaan 

verosuunnittelutavoitteen olemassaolo ei tee siirtohintaa tai liiketoiminnan 

uudelleenjärjestelyä ei-markkinaehtoiseksi. Oleellista on ainoastaan se, että 

liiketapahtumalla on liiketoiminnallinen peruste, ja että se on markkinaehtoinen.  

Suunnitellessa siirtohintoja yrityksen tulee toimia huolellisesti, että suunnittelua ei 

tulkita veronkierroksi tai peitellyksi voitonsiirroksi.  Siirtohinnoittelun pohjana on 

oltava todelliset tapahtumat. Yksikään verosopimus ei salli sitä, että tuotteen ja 

palveluiden kustannukset kirjataan yrityksen haluamassa maassa ja siihen liittyvät 

tulot muualla. (Bergmann H. et al., 2011, 206; Jaakkola R. et al, 2012, 136; 

Keuschnigg C. & Deverareux M., 2010, 7) 

Tietyn valtion rajojen sisälle sijoittuminen ja sopivan liiketoimintatavan valinta ovat 

luonteeltaan strategisia päätöksiä. Toimintatavan muodon valinnalla on yleensä 

verotuksellisia vaikutuksia siihen, miten ja missä yrityksen liiketuloa voidaan verottaa. 

Verosuunnittelussa voidaan hyödyntää valtioiden verokannustimia ja -huojennuksia. 

Tietyillä toimialoilla on globaalissa toiminnassa joitakin erityisen suotuisia 

sijoittumispaikkoja, joissa kansainvälisen konsernin on tehokkaampi toimia kuin 

muualla. Tarkoituksen mukaisella verosuunnittelulla voi mahdollisesti hallita 

konsernin efektiivistä korkokantaa, sillä yritysverokannat, vähennys- ja 

jaksotusoikeudet ja verokannustimet vaihtelevat maakohtaisesti. (Bergmann H. et al., 

2011, 206; Mehtonen, 2005, 177-179) 

4.1 Suomen oikeuskäytäntöä koskien siirtohinnoittelua ja verosuunnittelua 

Suomen siirtohinnoittelusäännökset ovat verrattain uusia säännöksiä. Suomen 

verotus- ja oikeuskäytännössä peiteltyjä voitonsiirtoja koskevien säännösten 

soveltaminen on ollut suhteellisen harvinaista. Oikaisusäännöstä on sovellettu 

useimmin tilanteisiin, joissa on kyse suomalaisen tytäryhtiön mahdollisesta 

voitonsiirrosta ulkomaiselle emoyhtiölle. Oikaisusäännöksellä on puututtu 

suomalaisen emoyhtiön ja sen ulkomaisen tytäryhtiön väliseen siirtohinnoitteluun, 
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Välittömät 

muuttuvat 

valmistus-

kustannukset 

Liikevaihto: 

4. 300.000 mk 

 

Puolivalmisteiden 

välittömät 

muuttuvat 

kustannukset 

kun on ilmeistä, että alihinnoittelulla on tavoiteltu veroetuja. Yrityksen hyvään 

strategiseen suunnitteluun kuuluu sen tietäminen, missä kulloinkin kulkee 

hyväksyttävän verosuunnittelun ja -optimoinnin raja. (Jaakkola R. et al., 2012, 40; 

Mehtonen P., 2005, 164; Verohallinto, 2011, 245).  

4.1.1 KHO:1986-B-II-578 15.9.1986/3441 

 

Kuvio 2. Oikeustapauksen KHO:1986-B-II-578 kuvaus. 

Oikeustapauksessa suomalainen valmistusta ja markkinointia harjoittava yhtiö oli 

vuonna 1981 perustanut Irlantiin tytäryhtiön, jonka toiminta käsitti emoyhtiön 

toimittamien puolivalmisteiden jatkojalostuksen ja viennin Pohjois-Amerikkaan. Irlanti 

tarjosi ulkomaalaisille yhtiöille eräitä huomattavia taloudellisia etuja, joita olivat muun 

muassa verovapaus ensimmäisen 10 toimintavuoden ajan. Emoyhtiön tuotannosta 

oli noin 95 % mennyt vientiin ja siitä 80 % Pohjois-Amerikkaan. Tytäryhtiön 

markkinoitavaksi oli siirtynyt vain kaksi yrityksen tuotteista, muu vienti tapahtui 

edelleen suoraan Suomesta. Emoyhtiö oli verovuonna myynyt tytäryhtiölle 

puolivalmisteita 916.488 mk:lla, kun taas puolivalmisteiden välittömät muuttuvat 

valmistuskulut olivat olleet 724.856 mk. Tytäryhtiö oli tuottanut voittoa 2,4 milj. mk 

ensimmäisen tilikautensa aikana, kun sen liikevaihto oli ollut 4,3 milj. mk. Näissä 

oloissa katsottiin emoyhtiön ja tytäryhtiön välisissä liiketoimissa menetellyn 

poikkeavasti siitä, mitä toisistaan riippumattomien yritysten välillä olisi sovittu. Tämän 

vuoksi emoyhtiön tuloon lisättiin alihinnoittelun muodossa tapahtuneena peiteltynä 

voitonsiirtona 291.605 mk. (Finlex 2012a) 

Emoyhtiö A

Tytäryhtiö B 
(jatkojalostus)

Puolivalmisteiden 

myynti: 

916.488 mk 

724. 856 mk 

Liikevoitto: 

2. 400.000 mk 
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1 % 

Nettomyynnistä 

Konsernin A 

nimen ja 

logon 

käyttöoikeus 

Johtopäätöksenä esitettävät väitteet: 

Oikeustapauksessa on kyse verosuunnittelua harjoittavasta konsernista, joka 

käyttänyt oikeuttaan valita sille edullinen toimintamuoto. Se on perustanut 

tytäryrityksen maahan, joka on tarjonnut sille veroetuja, mutta samaan aikaan 

perustamisella on ollut myös liiketaloudellinen ja toiminnallinen peruste, tuotteen 

jatkojalostus. Konserni on joko tarkoituksellisesti tai epähuomiossa siirtohinnoitellut 

markkinaehtoperiaatteen vastaisesti puolivalmisteet. Koska kyseessä on vanha 

oikeustapaus ei tällöin ole ollut vielä siirtohinnoitteluohjeistusta, vaan oikeustapausta 

on arvioitu verotusL 73 § 1 momentin (482/1958) mukaan, joka muistuttaa 

sanamuodoltaan VML 31 § (18.12.1995/1558) peiteltyä voitonjakoa. Oikeus on 

selkeästi ottanut kantaa siihen, että konsernin täytyy hinnoitella konsernin sisäisissä 

liiketoimissa markkinaehtoisesti erillisyhtiöperiaatetta noudattaen. 

4.1.2 Helsingin HAO 06/1258/4 10.11.2006 

 

Kuvio 3.  Oikeustapauksen Helsingin HAO 06/1258/4 kuvaus. 

A Oy maksoi rojaltia kansainvälisen A-konsernin A-nimen ja -logon käyttämisestä 

luxemburgilaiselle konserniyhtiölle, joka oli 1 % A Oy:n nettomyynnistä. Rojaltia ei 

hyväksytty vähennyskelpoiseksi A Oy:n verotuksessa ja rojalti lisättiin A Oy:n tuloon 

EVL 7 §:n ja VML 31 §:n perusteella. A Oy valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, 

koska sen mukaan rojaltimaksut olisi pitänyt hyväksyä vähennyskelpoisiksi menoiksi. 

A Oy:n mukaan yhtiön nimestä ja -logosta saatavat hyödyt ilmenevät alentuneina 

raaka-aineiden ostohintoina eli raaka-ainetoimittajien A-nimeen ja -logoon liittämänä 

ostovoimana. HAO hylkäsi yhtiön valituksen ja perusteli päätöstään sillä, että A Oy:lle 

nimestä ja logostamahdollisesta syntyneet hyödyt ovat sellaisia konserniin 

Konserni A

Yritys A Oy
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kuulumisesta syntyneitä etuja, joista konserniyhtiöllä ei voida katsoa olevan 

perustetta veloittaa toista konserniyhtiötä. Yritykselle ei myönnetty valituslupaa 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen. (Jaakkola R. et al., 2012, 40) 

Mikäli kansainvälisen konsernin toiminnot on keskitetty yhteen yritykseen, jonka 

toiminnot palvelevat kaikkia konserniin kuuluvia yrityksiä, on tilanne toinen. Tällaisia 

toimintoja voivat olla muun muassa tutkimus- ja kehitystoiminta. Sen kulut voidaan 

laskuttaa muilta konserniyrityksiltä vaikka liikevaihdon suhteessa. Tätä menetelmää 

kutsutaan kustannustenjakojärjestelmäksi. Kustannustenjakojärjestelmään 

perustuvia ulkomaisille konserniyrityksille maksettavia korvauksia on tavallisesti 

pidetty Suomessa vähennyskelpoisina menoina. Vähennyskelpoisuuden 

edellytyksenä on se, että suoritus hyödyttää suomalaisen yrityksen liiketoimintaa. 

Oikeustapausten ratkaisuissa KHO 1993/3009 ja KHO 1994/1847 saattoi 

maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittava yhtiö vähentää palvelumaksun 

verotuksessaan. Yrityksen on täytynyt saada palvelumaksun perusteella 

liiketoiminnalle tarpeellisia oikeuksia, palveluja ja muita etuja. KHO:n ratkaisuissa on 

kiinnitetty huomiota siihen, ettei tuotteista ole maksettu kokonaishintaa, eikä 

palvelumaksu mukaan luettuna ole ylittänyt sitä, mitä ulkopuoliselta samoista 

tuotteista veloitettiin. Kun suomalainen tytäryritys ei selvittänyt saaneensa maksun 

vastasuoritukseksi liiketoiminnassaan tarpeellisia hyödykkeitä tai palveluksia, ei 

emoyritykselle suoritettu palvelumaksu, joka perittiin tutkimus-, tuotekehittely- ja 

muiden palvelukulujen kattamiseksi konserniin kuuluvien yhtiöiden myyntituottojen 

suhteessa, ollut suomalaisen yrityksen vähennyskelpoinen meno (KHO 1986/2772). 

(Verohallinto, 2011, 244) 

Johtopäätöksenä esitettävät väitteet: 

Oikeustapauksessa ei ole kyse transaktiossa, koska yritys A oy ei ei periaatteessa 

saanut mitään konserni A:lta. Jos A-konsernin nimen ja -logon käyttö olisi hyväksytty 

vähennyskelpoiseksi A Oy:n verotuksessa, niin tällöin se tarkoittaisi sitä, että 

yritykset saisivat veloittaa myös konserniin kuulumiseen aiheutuvia haittoja. 

Erillisyysperiaatteen mukaisesti ei konsernin verokohtelu saa erota yksittäisen 

yrityksen verokohtelusta eli konserni ei saa lain mukaan hyötyä konserniin 

kuulumisesta verotuksellisesti. Ongelmallista siirtohinnoittelussa aineettomien 

oikeuksien osalta tekee sen, että kansainvälinen konserni voi transaktiossa luovuttaa 
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3,135-3,25 % 

sellaista omaisuutta tytäryritykselle, jota normaalisti yritys ei myisi ulkopuoliselle. Se 

tekee siirtohinnan arvioimisesta vaikeaa. 

4.1.3 KHO:2010:73 3.11.2010/3092 

 

Kuvio 4. Oikeustapauksen KHO:2010:73  kuvaus. 

Pohjoismaiseen konserniin kuuluvalla A Oy:llä oli konsernin ulkopuoliselta 

riippumattomalta osapuolelta elinkeinotoimintaa varten otetut kaksi lainaa, joiden 

kokonaiskorkoprosentti oli 3,135 - 3,25. Yrityksen pitkäaikaiset lainat olivat runsaat 

36 miljoonaa euroa ja sen omasta puolestaan antamat vakuudet noin 41 miljoonaa 

euroa. Konsernin koko rahoitus järjestettiin uudelleen. Yritys A Oy maksoi 

uudelleenrahoitukseen liittyen vanhat pankkilainansa ja otti uuden lainan 

ruotsalaiselta konserniyhtiöltä B AB:ltä. Konserniyritysten välisissä lainoissa käytettiin 

korkoprosenttia 9,5. Korkoprosenttiin olivat vaikuttaneet ulkopuolisilta otettujen 

riskilainojen, pankkilainojen sekä osakkailta saatujen lainojen korkoprosentit. A Oy:n 

pitkäaikaiset lainat olivat runsaat 38 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyn jälkeen ja 

konserniin kuuluvien yritysten puolesta antamat vakuudet noin 300 miljoonaa euroa. 

A Oy:n pääomarakenteessa ei tapahtunut olennaisia muutoksia uudelleenjärjestelyn 

vuoksi. A Oy ei ollut saanut konsernin rahoitusyritykseltä toimineelta B AB:ltä 

sellaisia rahoituspalveluja, joita tulisi ottaa huomioon koron markkinaehtoisuuden 

arvioinnissa. 

A Oy:n B AB:lle maksamat korot olivat ylittäneet selvästi määrän, joka olisi maksettu 

toisistaan riippumattomien yritysten välillä. Vähennyskelpoisten korkojen määrää ei 

A Oy

B AB

Alkuperäiset 

Lainanantajat 
(ulkopuolinen rahoitus) 

9,5 % 



29 
 

 
 

voitu myöskään suoraan määrittää koko konsernin ulkopuolisen rahoituksen 

keskimääräisen 7,04 prosentin koron perusteella tilanteessa, jossa yrityksen oma 

luottokelpoisuus ja muut olosuhteet olisivat mahdollistaneet olennaisesti 

edullisemman rahoituksen. A Oy:n verotettavaan tuloon oli siten lisättävä 

vähennyskelvottomiksi katsottuja korkoja 9,5 ja 3,25 prosentin erotusta vastaava 

määrä. (Finlex, 2012b) 

KHO 2010:73 ratkaisussa katsottiin, että konserninyritysten välisissä lainoissa koron 

suuruutta ei voitu suoraan määrittää koko konsernin ulkopuolisen rahoituksen 

keskimääräisen koron perusteella tilanteessa, jossa yrityksen oma luottokelpoisuus 

ja muut olosuhteet olisivat mahdollistaneet olennaisesti edullisemman rahoituksen. 

Merkittävin osa päätöksessä on nimenomaan siinä korostettu erillisyhtiöperiaate 

konsernin sisäisissä rahoitusaktioissa ja arvio koron markkinaehtoisuudesta on siten 

lähtökohtaisesti tehtävä kunkin konserniyrityksen osalta erikseen. Koska yritys ei 

saanut konsernin rahoitusyhtiöltä toimineelta A AB:lta sellaisia rahoituspalveluja, joita 

olisi syytä ottaa huomioon koron markkinaehtoisuuden arvioinnissa, 

markkinaehtoisen koron määrä on arvioitu ennen uudelleenrahoitusta olleen 

pankkilainan koron avulla. (Jaakkola R. et al., 2012, 45; Raunio M. & Svennas K., 

2011, 192; Verohallinto, 2011, 245) 

KHO:n päätös eroaa konserniverokeskuksen ja Helsingin HAO päätöksestä. Nämä 

hyväksyivät markkinaehtoisen koron määräksi 7,04 %, mikä vastasi B AB:n 

ulkopuolisilta ottamien lainojen keskimääräistä korkoa. HAO perusteli päätöstä sillä, 

että tuolloin ollutta VML 31 §:n (18.12.1995/1558) kansainvälistä peiteltyä 

voitonsiirtoa koskevassa säännöksessä edellytettiin poikkeavien taloudellisten 

ehtojen lisäksi, että tuloa on siirtynyt taholle, joka ei ole Suomessa yleisesti 

verovelvollinen. HAO ei ollut tutkinut asiaa lainkaan siirtohinnoittelukysymyksenä 

vaan kansainvälistä peiteltyä voitonsiirtoa koskevan säännöksen pohjalta. Yritys toi 

valituksissaan ja vastineissaan esille konserninäkökulmaa. Sen mukaan 

uudelleenrahoituksen taustalla oli verotuksesta riippumattomat syyt. Yrityksellä ei 

ollut itsenäistä mahdollisuutta ottaa ulkopuolista lainaa, ja ulkopuolisten lainojen 

poismaksaminen tapahtui osana uudelleenrahoitusjärjestelyä. Konsernin saamien 

lainojen keskikorko oli 9,5 % ja sen mukaan sillä ei ollut mahdollisuutta saada lainaa 

alhaisemmalla korolla ottaen huomioon sen vakuudet. (Raunio M. & Svennas K., 

2011, 191-192) 
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Veroasiamies ja Vova korostivat erillisyhtiötarkastelua. Niiden mukaan konsernin 

rahoitusjärjestely ei ole tapahtunut A Oy:n tarpeesta lähtöisin olevista syistä vaan 

lähinnä omistajan intressistä. Korkoja ei voida kohdentaa konserniyhtiölle minkään 

keskimääräisperiaatteen mukaisesti vaan sen mukaan, mitä yksittäinen konserniyhtiö 

sen oman olosuhteet huomioiden joutuisi lainoituksestaan maksamaan. HAO:n 

soveltamaa keskimääräisperiaatetta ja siihen liittyvää konsernihaitan käsitettä 

voidaan pitää siirtohinnoitteluperiaatteista poikkeavana ja Vovan mukaan 

virheellisenä tulkintana. Juuri markkinaehtoperiaate edellyttää, että konsernin 

sisäisessä lainoituksessa ei peritä käyvän koron ylittävää korkoa.  Asiaan ei vaikuta, 

onko uudelleenjärjestely konsernin näkökulmasta liiketaloudellisesti perusteltu. 

(Raunio M. & Svennas K., 2011, 192) 

Johtopäätöksenä esitettävät väitteet: 

Tässä yritys on siirtänyt lainansa konsernin sisäisiksi eli tehnyt verosuunnittelua, 

jolloin konsernin yritys, joka antaa lainan hyötyy korkotuloista ja taas lainanmaksaja 

yritys voi edelleen vähentää korot omassa verotuksessaan. Tällaiseen 

verosuunnitteluun tuleva lakimuutos puuttuu. Mielenkiintoisinta oli oikeustapauksessa 

juuri KHO:n ja HAO:n eroavat päätökset. Oikeustapaus on samantyyppinen kuin 

Helsingin HAO 06/1258/4. Siinä käsiteltiin sitä, voiko konsernissa veloittaa konserniin 

kuulumisesta koituvia hyötyjä, ja taas tässä tapauksessa annettiin päätös siitä, 

voidaanko konserniin kuulumisesta koituvia haittoja veloittaa. Mikäli konsernin yritys 

järjestelee lainojansa siten, että sille koituu haittaa eli sen lainakorko suurenee. 

Verotuksessa tätä ei voi hyödyntää, vaan lainoissa konsernin sisällä on noudatettava 

markkinaehtoperiaatetta eli mikäli se saisi lainaa ulkopuoliselta taholta halvemmalla, 

otetaan huomioon verotuksessa vain markkinaehtoinen osuus ja loput jää yrityksen 

omaksi tappioksi.  

4.2 Hallituksen esitys korkomenojen vähennysoikeuden rajoittamisesta 

verotuksessa 

Hallitus esittää, että vuoden 2013 alussa yhteisöjen sekä avoimien yhtiöiden ja 

kommandiittiyhtiöiden suorittamien korkomenojen vähennysoikeutta rajoitettaisiin 

elinkeinoverotuksessa. Tarkoituksena on turvata Suomen veropohjaa sekä hillitä 

yritysten verosuunnittelua, jossa konsernin korot ohjataan lievästi verotettuun 

valtioon. Rajoitus olisi yleinen rajoitus ja sitä sovellettaisiin kotimaisiin ja ulkomaisiin 
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yhteisöihin ja yhtiöihin. Rajoitus koskisi sekä kotimaisia että rajat ylittäviä 

korkosuorituksia. Muutosten on arvioitu lisäävän verotuottoja vuosittain noin 70 

miljoonaa euroa. (Valtiovarainministeriö, 2012) 

Kansainvälisissä konserneissa voidaan tehdä verosuunnittelua ja käyttää hyväksi 

korkovähennysoikeutta. EVL 7 §:n (24.6.1968/360) mukaan ”elinkeinotulolähteessä 

ovat vähennyskelpoisia tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot ja 

menetykset”. Tyypillisessä tapauksessa Suomessa asuvien konserniyhtiöiden taseet 

ovat velkapainotteisia ja sen lainat on otettu ulkomaiselta konserniyhtiöltä. Myös 

löytyy viitteitä siitä, että ulkomaiset kiinteistösijoittajat ovat hankkineet Suomesta 

kiinteistöjä holdingyhtiörakenteen avulla. Siinä ulkomainen sijoittaja omistaa 

tyypillisesti holdingyhtiönä toimivan osakeyhtiön osakkeet ja osakeyhtiö omistaa 

kiinteistön joko suoraan tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön kautta. Vuokratulot ovat 

holdingyhtiölle veronalaista tuloa, mutta taas vuokraustoiminnasta aiheutuvat kulut, 

mukaan lukien keskinäiselle kiinteistöosakeyhtiölle suoritetut vastikkeet, ovat 

vähennyskelpoisia. Kiinteistöyhtiön rahoitusrakenne on tyypillisesti rakennettu siten, 

että veronalainen osuus  vuokratuloista vastaa verotuksessa vähennyskelpoisia 

korkoja. Kiinteistöyhtiöt ovat voineet käyttää rahoitusrakenteita, joissa vieraan 

pääoman suhde on ollut omaan pääomaan esimerkiksi 1:10. (Äimä K., 2011, 1543) 

 

Kuvio 5. Esimerkki kansainvälisen konsernin verosuunnittelusta. (Valtanen T. & 

Hyytinen T., 2012) 

Ulkomainen 
kiinteistösijoitusyhtiö

Kiinteistö
Suomalainen 
holdingyhtiö

Suomen 
valtio

Korot 

100 e 

Laina 

Omistus 

Vuokratulot 

100 e 
Korkovähennys 

100 e  

Verot 0 e 



32 
 

 
 

Lakiehdotuksessa korkomenot voisi vähentää täysimääräisesti korkotulojen määrää 

vastaavalta osin, jos: 

1. Nettokorkomenot, joilla tarkoitetaan korkotulot ylittäviä korkomenoja, ovat 

verovuonna enintään 500 000 euroa, myös ne voitaisiin vähentää kokonaan. 

2. Nettokorkomenot ylittävät 500 000 euroa, voisi nettokorkomenot vähentää siltä 

osin kuin ne ovat enintään 30 % elinkeinotoiminnan tuloksesta. Tämän  määrän 

ylittävät nettokorkomenot eivät olisi vähennyskelpoisia ja vähennyskelvottomien 

nettokorkomenojen määrä olisi kuitenkin enintään konserniyritysten välisten 

nettokorkomenojen suuruinen. (Valtiovarainministeriö, 2012) 

Korkovähennyksen rajoitusta ei sovellettaisi silloin, kun yrityksen oman pääoman 

suhde tilinpäätöksen mukaiseen taseen loppusummaan on korkeampi tai yhtä suuri 

kuin vahvistetun konsernitaseen vastaava suhdeluku ja yritys esittää selvityksen siitä. 

Hallituksen esityksen mukaan rajoitussäännöksiä ei myöskään sovellettaisi luotto-, 

vakuutus- ja eläkelaitoksiin sekä eräiltä osin näiden konserniyhtiöihin. Toisaalta 

vähennyskelvottomat nettokorkomenot voitaisiin vähentää seuraavien verovuosien 

tuloista kunkin verovuoden vähennyskelpoisten korkomenojen rajoissa. Myös 

ulkomaiset kiinteistöyhtiöt on jätetty lain ulkopuolelle, ja lainsäädäntö ei kiellä 

holdingyhtiöiden käyttöä, jolloin yritykset voivat toimia kuten ennenkin, mikäli niillä on 

samanlainen rakenne, kuten kuviossa 5. Veroprofessori Heikki Niskakankaan 

mukaan laissa on porsaanreikä: ”jos koronmaksaja on tuloverolain mukaan 

verotettava eikä elinkeinoverolain mukaan verotettava, siinä tilanteessa 

verovelvollinen saa vähentää korkonsa edelleen rajoituksetta”. 

(Valtiovarainministeriö, 2012; Valtanen T. & Hyytinen T., 2012) 

Myös EK otti kantaa ehdotettuun lainmuutokseen. EK:n mukaan pääsääntönä tulisi 

jatkossakin olla korkomenojen laaja vähennysoikeus eikä nyt esitettyä korkojen 

yleistä vähennysrajoitusta tule toteuttaa. Mikäli korkomenojen vähennysoikeutta 

rajoitettaisiin, tulisi vähennysrajoitukset kohdistaa selkeisiin väärinkäyttötilanteisiin. 

EK:n mukaan korkomenojen vähennysoikeuden rajoittaminen lisää investointien 

kustannuksia ja heikentää halukkuutta investoida Suomeen. Ongelmia voi tulla muun 

muassa kotimaisissa konserneissa, sillä konsernin sisäisten korkomenojen 

vähennysoikeuden rajoittaminen johtaa korkojen epäsymmetriseen käsittelyyn, koska 

korkomenoa vastaava korkotulo verotetaan täysimääräisesti Suomessa. (EK, 2012) 
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Johtopäätöksenä esitettävät väitteet: 

Mielestäni on hyvä, että hallitus puuttuu siihen, miten konsernit voivat hyödyntää 

siirtohinnoittelua verosuunnittelussa. Lainsäädännön pitäisi olla sellanen, että se ei 

tue aggressiivista verosuunnittelua. Ongelmana on vaan se, että lainsäädännön 

muutoksien vaikutuksia ei aina voida arvioida pidemmällä ajalla. Mikäli muut EU-

maat taas tarjoavat samantyyppistä korkovähennystä ja muita veroetuuksia, on 

konsernin helppo siirtää toimintaansa näihin maihin. Ainoa miten voidaan puuttua 

tosiasiallisesti aggressiiviseen verosuunnitteluun konserneissa ja siirtohinnoittelussa, 

on se, että lainsäädännöt olisivat yhtenäisiä koko EU-alueella ja ei syntyisi niin 

kutsuttuja veroparatiiseja eli maita, joiden veroetuudet poikkeavat suuresti muista 

maista. Jos lakiin jätetään selkeitä aukkoja, niin mielestäni tällöin koko lainmuutos on 

turha. 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Verosuunnittelun lähtökohtana on verovelvollisen vapaus valita sille taloudellisesti 

edullisin vaihtoehto. Vaihtoehdon selvittäminen vaatii verosuunnittelua. Liian usein 

verosuunnittelu nähdään veronkiertona, vaikka sitä se tosiasiallisesti ei ole. 

Verosuunnitteluun liittyy myös riskejä, sillä yritys voi tietoisesti koetellaan jonkin 

normin soveltamisalan äärirajoja. Veronkierrossa yrityksen toimen pääasiallinen syy 

on veroetuuden saaminen tai veron välttäminen. 

Siirtohinnoittelulla tarkoitetaan hinnoittelua, jota käytetään etuyhteydessä olevien 

yritysten välisissä liiketoimissa. Siirtohinnoittelun perustana on markkinaehtoperiaate. 

Tämä tarkoittaa sitä, että kauppa- ja rahoitussuhteissa on käytettävä samoja 

hinnoittelu- ja muita ehtoja kuin jos liiketoimet tehtäisiin vastaavissa olosuhteissa 

riippumattomien yritysten välillä. Nykyään kansainvälisestä kaupasta suurin osa 

käydään konsernin sisällä ja siksi siirtohinnoittelulla on tärkeä merkitys myös valtiolle. 

Siirtohinnoittelua käyttämällä yritykset voivat siirtää tulojaan matalan verokannan 

maihin ja tähän myös esitetty uusi laki korkovähennyksen rajoittamisesta puuttuu. 

Lain tarkoituksena on hillitä kansainvälisten konsernien verosuunnittelua siten, että 

yritys voi käyttää korkovähennystä vain tietyissä määritellyissä tilanteissa. 

Ongelmana on, että laissa ei ole puututtu holdingyhtiöiden tai ulkomaisten 

kiinteistöyhtiöiden käyttöön verosuunnittelussa, jolloin osa kansainvälisistä 

konserneista voi jatkaa toimintaansa samaan malliin. 

Siirtohinnoittelua voidaan käyttää verosuunnittelun välineenä. Tällöin on tärkeää, että 

kansainväliset konsernit noudattavat Suomen lainsäädäntöä ja siirtohinnoittelu-

ohjeistusta. Liiketoimella on oltava liiketaloudellinen ja toiminnallinen peruste. 

Veronkiertosäädöksen mukaan, jos liiketoimi tehdään puhtaasti verotuksellisista 

syistä, on se veronkiertoa. Tämä koskee myös siirtohinnoittelun käyttöä 

verosuunnittelussa eli yritykset eivät saa siirtohinnoittelua käyttämällä siirtää tulojaan 

toiseen maahan vain verojen välttämiseksi tai veroetujen saamiseksi.  

Oikeustapauksia tutkimalla on vaikea luoda rajoja siirtohinnoittelun käyttöön 

verosuunnittelussa, koska jokainen oikeustapaus on yksilöllinen, jolloin niiden 

rinnastaminen toisiinsa on hankalaa. Oikeustapauksista ei ole niin yksityiskohtaista 

tietoa, jotta voitaisiin vetää yleisiä johtopäätöksiä. Selvää on kuitenkin se, että 
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kansainvälinen konserni ei saa veloittaa konserniin kuulumiseen aiheutuvia haittoja 

tai etuja. Siirtohinnoittelumenetelmiä on monenlaisia ja osaksi niiden soveltaminen on 

hankalaa. Tämä vuoksi niiden valinta vaatii asiantuntemusta konsernilta. Suurimpia 

ongelmia aiheuttavat poikeukselliset liiketoimet konsernin yritysten kesken kuten 

aineettomat oikeudet, jolloin markkinaehtoisen hinnan määritteleminen vaikeutuu 

vertailukohteiden puuttumisen takia. 

Tutkimusta voisi jatkaa siten, että selvitettäisiin, miten korkovähennyksen lainmuutos 

on vaikuttanut kansainvälisten konsernien verosuunnitteluun. Voitaisiin tutkia onko 

esimerkiksi konsernit siirtäneet toimintaansa muihin EU-maihin ja ovatko yritykset 

hyödyntäneet laissa olleita aukkoja verosuunnittelussa perutamalla ulkomaisia 

kiinteistöyhtiöitä. Tutkimukseen voisi haastatella konserniverokeskuksen 

siirtohinnoitteluasiantuntijoita ja etsiä tilastotietoa Suomessa toimivien ulkomaisten 

kiinteistöyhtiöiden määrästä. 
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