
TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 

Liina-Reetta Lohi 

RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS 

PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA 

Pro gradu -tutkielma

Laskentatoimi

Helmikuu 2014 



SISÄLLYS 

Tiivistelmä 

Sisällys 

Kuviot 

1 JOHDANTO ........................................................................................................ 6

1.1 Taustaa ........................................................................................................ 6

1.2 Tutkimuskysymykset, tavoitteet ja rajaukset .......................................... 8

1.3 Työn rakenne .............................................................................................. 8

2 ARVONLISÄVEROTUS ................................................................................. 10

2.1 Kulutusverotus ja sen kehittyminen ....................................................... 10

2.2 Arvonlisäverotuksen periaate ................................................................. 12

2.2.1 Verollinen myynti ........................................................................... 12

2.2.2 Verovelvollisuus ............................................................................. 13

2.2.3 Veron peruste ja verokannat ........................................................... 13

2.2.4 Vähennysoikeus .............................................................................. 14

3 RAKENNUSTOIMIALA SUOMESSA .......................................................... 16

3.1 Rakennustoimiala ..................................................................................... 16

3.2 Urakkamuodot ja rakennusurakkasopimus .......................................... 16

3.3 Rakennushankkeen osapuolet ................................................................. 17

3.4 Harmaa talous ja talousrikollisuus rakennusalalla .............................. 18

3.5 Rakennusalan harmaantalouden torjunnan keinoja ............................ 21

3.5.1 Verotarkastus .................................................................................. 21

3.5.2 Henkilötunniste ja kulkulupa .......................................................... 22

3.5.3 Tilaajavastuulaki ............................................................................. 23

3.5.4 Veronumero .................................................................................... 25

3.5.5 Muita keinoja .................................................................................. 26

4 RAKENTAMISPALVELUIDEN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVERO ..... 27



4.1 Käännetyn verovelvollisuuden tavoitteet ............................................... 27

4.2 Käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden menettelyn pääpiirteet......... 28

4.2.1 Miten käännetty verovelvollisuus toimii ........................................ 28

4.3 Mitkä palvelut katsotaan rakentamispalveluksi ................................... 30

4.4 Tavaran vai palvelun myyntiä ................................................................ 31

4.5 Ostajalle asetetut kriteerit ....................................................................... 32

4.5.1 Rakentamispalvelun myyntiä muutoin kuin satunnaisesti .............. 32

4.5.2 Omaan lukuun rakentaminen .......................................................... 32

4.5.3 Välimiestilanne ............................................................................... 34

4.5.4 Myynti valtiolle tai kunnalle ........................................................... 34

4.6 Ulkomainen elinkeinonharjoittaja ja rakentamispalvelut ................... 34

4.7 Käännetyn verovelvollisuuden vaikutukset ........................................... 36

4.7.1 Vaikutukset asiakirjoihin ................................................................ 36

4.7.2 Muutokset Raportointi- ja kirjanpitojärjestelmissä ......................... 37

4.7.3 Vaikutukset kassavirtaan ................................................................ 38

4.7.4 Vaikutukset valtion verokertymään ................................................ 38

4.8 Käänteinen arvonlisäverotus Euroopan unionin jäsenmaissa ............. 40

4.8.1 Belgia .............................................................................................. 40

4.8.2 Alankomaat ..................................................................................... 40

4.8.3 Itävalta............................................................................................. 41

4.8.4 Saksa ............................................................................................... 41

4.8.5 Ruotsi .............................................................................................. 42

4.8.6 Unkari ............................................................................................. 43

4.8.7 Irlanti ............................................................................................... 43

5 VÄHÄINEN LIIKETOIMINTA ..................................................................... 45

5.1 Verovelvollisuuden alaraja ...................................................................... 45

5.2 Vapaaehtoinen verovelvollisuus ja täysi verohuojennus ...................... 46



5.3 Osittainen veronhuojennus ..................................................................... 46

6 ALARAJAHUOJENNUS KUVITTEELLISELLA RAKENNUSALAN 
PIENYRITTÄJÄLLÄ/ALIURAKOISIJALLA ............................................. 49

6.1 Huojennus ennen käännetyn arvonlisäverojärjestelmän voimaan tuloa
 ................................................................................................................... 49

6.2 Huojennus käännetyn arvonlisäverojärjestelmän voimaan tultua ..... 50

7 DE LEGE FERENDA....................................................................................... 52

8 JOHTOPÄÄTÖKSET ...................................................................................... 56



KUVIOT 

Kuvio 1. Tavanomainen arvonlisäverojärjestelmä ..................................................... 15

Kuvio 2. Rakennushankkeen osapuolet (Kankainen ym. 2005: 8-9). ........................ 18

Kuvio 3. Käännetty arvonlisäverojärjestelmä (Dooxe (ei pvm), Verohallinto 2012b).
 .................................................................................................................................... 29

TAULUKOT

Taulukko 1. Harmaantalouden vaikutukset rakennusalalla yrityskyselyn mukaan, 
pistemäärät (Hirvonen ym. 2010). ............................................................................. 20



6 

1 JOHDANTO 

Laki rakennuspalveluiden käännetystä arvonlisäverotuksesta astui voimaan 1.4.2011. 

Käännetyn arvonlisäveron tarkoituksena on pyrkiä vähentämään rakennusalan 

harmaata taloutta. Erityisesti rakennusalalla talousrikollisuus ja harmaan talouden 

aiheuttamat vahingot ovat olleet huomattavat. Käännetyn arvonlisäverotuksen 

tarkoituksena on myös parantaa rehellisten yritysten kilpailutilannetta. Aikaisemmin 

epärehellisellä yrittäjällä on ollut mahdollisuus jättää valtiolle tilittämättä 

arvonlisävero, mikä on mahdollistanut epärehellisten yrittäjien halvemman hinnan.  

Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan tilanteessa, jossa myytävä palvelu 

on rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta rakentamista varten.  

Rakennuspalvelun ostajan on oltava elinkeinonharjoittaja, joka myy 

rakentamispalveluita säännöllisesti, vuokraa säännöllisesti työvoimaa rakentamista 

varten, toimii niin sanottuna välimiehenä tai myy tietynlaisia kiinteistöjä 

säännöllisesti. (Tannila ym. 2012: 26.) 

Yleisessä arvonlisäverojärjestelmässä myyjä on verovelvollinen.  Yleisessä 

järjestelmässä myyjä laskuttaa ostajaa arvonlisäverollisella laskulla ja tilittää 

myynnistä kertyneen arvonlisäveron valtiolle. Ostajalla on sen sijaan oikeus vähentää 

ostoon sisältyneen arvonlisäveron omassa arvonlisäverotuksessaan (Eduskunta 2010.) 

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus poikkeaa yleisestä 

arvonlisäverojärjestelmästä. Käännetyssä arvonlisäverotuksessa rakennuspalvelun 

ostaja suorittaa arvonlisäveron myyjän puolesta. Rakennusalan käännetyn 

arvonlisäverovelvollisuuden keskeisenä sisältönä on, että aliurakoitsijat eivät suorita 

rakentamispalvelumyynneistä arvonlisäveroa, vaan veron suorittaa pääurakoitsija eli 

rakennuspalvelun ostaja.  (Eduskunta 2010.) 

1.1 Taustaa 

1990-luvun puolivälissä Suomessa aloitettiin harmaantalouden systemaattinen 

torjunta. Torjunnan avulla rakennusalan valvontaa koskevaa lainsäädäntöä on saatu 

kehitettyä muun muassa tilaajavastuulain avulla ja pyritty estämään petollista 
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toimintaa muun muassa kulkulupajärjestelmän avulla. Toimenpiteistä huolimatta 

harmaan talouden aiheuttamat vero menetykset ovat huomattavat ja sen aiheuttava 

kilpailuhaitta rehellisille yrityksille on yleisesti tunnustettu. (Eduskunta 2010.) 

Vuonna 2009 Valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksen hallituksen 

toimintaohjelmaksi talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi vuosina 

2010�2011. Ohjelma sisältää 18 toteutettavaa hanketta, joista yksi on käännetyn 

arvonlisäverojärjestelmän käyttöönotto rakennusalalla. Hankkeiden avulla pyritään 

vähentämään harmaata taloutta ja rikollisen liiketoiminnan mahdollisuuksia saavuttaa 

rehellisesti toimivien yritysten kustannuksella kilpailuetua (Valtioneuvosto 2009: 2-

6.) 

Käänteinen arvonlisäverotus perustuu Euroopan neuvoston vuonna 2006 säädettyyn 

arvonlisäverodirektiiviin 199. Artiklan ensimmäisen a-kohdan mukaan Euroopan 

unionin jäsenvaltiot saavat halutessaan määrittää veronmaksuvelvolliseksi 

verovelvollisen, joka vastaanottaa rakennustyön suorituksen, mukaan lukien kiinteään 

omaisuuteen liittyvien siivous-, korjaus-, kunnossapito-, muutos- ja purkamistöiden 

suorituksen tai sellaisen rakennuskohteen luovutuksen, joka arvonlisäverodirektiivin 

14 artiklan kolmannessa kohdassa tulkitaan tavaran luovutukseksi. 

Arvonlisädirektiivin 14 artiklan kohdassa kolme kerrotaan, että tiettyjen 

rakennuskohteiden luovutuksen voidaan tulkita tavaran luovutuksena. 

Arvonlisäverodirektiivin 199 artiklan b-kohdan mukaan veronmaksuvelvolliseksi 

voidaan määrittää myös toimija, joka asettaa henkilöstön a-kohdassa tarkoitettuja 

toimia hoitamaan. Direktiivin 199 Artiklan toisen kohdan mukaan artiklan 

ensimmäisessä kohdassa kuvailtua mahdollisuutta soveltaessaan jäsenvaltiot saavat 

itse määritellä alaan sisältyvät tavaroiden ja palveluiden suoritukset ja ne tavaroiden 

luovuttajat palveluiden suoritukset sekä vastaanottajien luokat, joihin mainittuja 

toimenpiteitä sovelletaan (Neuvoston direktiivi 2006/112/EY.) 

Rakennusalalla on jo pitkään kärsitty harmaasta taloudesta. Väärinkäytösten 

estämiseksi käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden on ottanut käyttöön seitsemän 

EU:n jäsenvaltioita. Belgia, Alankomaat, Itävalta, Saksa, Ruotsi, Unkari ja Irlanti 

soveltavat rakennuspalveluiden myynnissä käänteistä arvonlisäverovelvollisuutta (HE 

41/2010 vp 2010: 4-5.) 1.4.2011 myös Suomi otti käyttöön käännetyn 
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arvonlisäverovelvollisuuden rakennusalalla (Huhtala ym. 2011. 15). Tällä hetkellä siis 

käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta soveltaa kahdeksan EU:n jäsenvaltiota 

rakennuspalveluiden myynnissä. 

1.2 Tutkimuskysymykset, tavoitteet ja rajaukset 

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia rakennusalan käänteisen 

arvonlisäverotusmenettelyn merkitystä alan kannalta sekä erityisesti aliurakoitsijana 

toimivan pienyrittäjän asemaa uuden käänteisen arvonlisäverolain voimaan tultua. 

Toiseksi tutkielmassa tutkitaan käänteisen arvonlisäverotuksen vaikutusta 

elinkeinonharjoittajien toimintaan ja harmaaseen talouteen. Tutkimuksessa haluan 

vastata, miten rakennusalan käännetty arvonlisäverotus toimii käytännössä, millaisia 

muutoksia rakennusalan käänteinen arvonlisäverotus on tuonut rakennusalalla 

toimiville elinkeinon harjoittajille ja millaisia muutoksia uusi käänteinen 

verovelvollisuus on tuonut aliurakoitsijana toimivalle rakennusalan pienyrittäjän 

verokertymään. 

Tutkimus on rajattu käsittelemään Suomessa voimassa olevaa rakennusalan käänteistä 

arvonlisäverotusta. Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät muut alat, joissa käännettyä 

arvonlisäverotusta voidaan soveltaa. Muutokset arvonlisäverotuksessa vaikuttavat 

aina jollain tavalla elinkeinonharjoittajiin ja yhteiskuntaan. Tutkimuksessa on 

tarkoituksena perehtyä, siihen millaisia vaikutuksia rakennusalan käänteisellä 

arvonlisäverotuksella on ollut.  

1.3 Työn rakenne 

Tutkimuksen aluksi käsitellään kulutusverotusta ja arvonlisäverotusta, jotta lukijalle 

muodostuu selkeä kuva aiheen taustoista sekä arvonlisäverojärjestelmän yleisestä 

toimivuudesta.  Arvonlisävero-osuudessa käsitellään arvonlisäverotuksen kehitystä 

Suomessa, ominaisuuksia ja pääperiaatteita.  

Kolmannessa pääluvussa käsitellään suomalaista rakennustoimialaa yleisesti. 

Rakennusalan ja sen keskeisempien ongelmien esittely antaa lukijalle kuvan siitä, 
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kuinka merkittävä rooli rakennusalalla on Suomen kansantaloudessa ja mitä ongelmia 

käänteisellä arvonlisäverolla pyritään ratkaisemaan. 

Tutkimuksen neljännessä käsitellään rakennuspalveluiden käännettyä 

arvonlisäverotusta. Alussa käydään läpi käännetyn verovelvollisuuden tavoitteita, 

menettelyn pääpiirteitä ja toimivuutta. Tutkimuksessa käsitellään myös sitä, mitkä 

palvelut katsotaan olevan rakentamispalvelua ja millaisia kriteerejä 

rakentamispalvelun ostajalla on. Luvun lopuksi käydään läpi käännetyn 

verovelvollisuuden vaikutuksia asiakirjoihin, raportointi- ja kirjanpitojärjestelmiin, 

kassavirtaan ja verokertymään.  

Viidennessä pääkappaleessa käsitellään vähäisen liiketoiminnan määritelmää ja siten 

selvennetään tutkimuksessa käsiteltävän rakennusalan pienyrittäjän määritelmä. 

Tutkimuksessa pienyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka liikevaihto on enintään alle 

22 500 euroa vuodessa. Kuudennessa pääluvussa käsitellään kuvitteellista 

rakennusalalla aliurakoitsijana toimivaa pienyrittäjää ja tuodaan esimerkkilaskelmien 

avulla esille kuinka aliurakoisijana toimivan pienyrittäjän kokonaistulo on muuttunut 

uuden lain voimaan tultua.  
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2 ARVONLISÄVEROTUS 

Finanssipolitiikassa on kysymys julkisen sektorin tulojen ja menojen sääntelemisestä 

ja ohjaamisesta. Veropolitiikka on osa finanssipolitiikkaa, ja siinä on kysymys julkisen 

talouden tulojen ja menojen säätelemisestä ja ohjaamisesta.  Julkisen sektorin tulot 

koostuvat pääosin verotuloista. Verot ovat rahasuorituksia yksityiseltä taloudelta 

julkiseen talouteen. Julkisen vallan nojalla julkisyhteisö määrää verot maksettavaksi 

yksipuolisesti. Verotulot ovat julkisyhteisölle tuloja, joilla valtio rahoittaa 

toimintaansa. (Wikström 2008: 13 ja 19.) 

Hyvän verojärjestelmän tunnuspiirteitä ovat tehokkuus, oikeudenmukaisuus sekä 

yksinkertaisuus. Laajan ekonomistikunnan näkemyksen mukaan laajat veropohjat ja 

suhteellisen matalat veroasteet toteuttavat hyvän verojärjestelmän vaatimuksia 

paremmin, kuin voimakkaasti eriytynyt verotus. Vero järjestelmä on eri aikoina, eri 

yhteyksissä ja eri syistä tehtyjen päätöksien summa eikä kokonaisvaltaisen 

suunnitelman summa, tämän vuoksi verojärjestelmä täyttää hyvän verojärjestelmän 

vaatimuksia puutteellisesti. Verojärjestelmää myös korjataan pienin askelin reaktiona 

eri aikoina keskeisiksi koettuihin ongelmiin. (Kari ym. 2007: 21), (Wikström 2008: 

13, 19.) 

2.1  Kulutusverotus ja sen kehittyminen 

Kulutuksen verottaminen on yksi tapa julkisen talouden varojen keräämiseen. 

Suomessa on käytössä useita kulutusveroja. Nykyisin kannettavista veroista 

kulutusverojen ryhmään voidaan sijoittaa ainakin valmistevero, autovero, 

vakuutusmaksuvero, ajoneuvoverot, jätevero, tullit, koiravero ja arvonlisävero. 

(Juanto ym. 2012: 2.) 

Kulutuksen verottaminen on olennaisesti tuloverotusta vanhempaa perua. Jo 

keskiajalla Ruotsi-suomessa kerättiin aksiiseja eli valmisteveroja. Kulutusverojen 

painopiste oli alussa alkoholijuomaveron edeltäjässä paloviinaverossa, jota kannettiin 

1500- luvun lopulta alkaen. Tulleista muodostui valtiolle tärkeä tulon lähde Suomen 

autonomian ajan alkupuolelta lähtien ja 1800- luvun lopulla ne muodostivat valtion 
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talouden kulmakiven. Merkittävä tulonlähteenä tullit säilyttivät asemansa toiseen 

maailmansotaan saakka. (Wikström 2008: 340.)  

Suomessa otettiin käyttöön vuonna 1941 yleinen kulutus verotus. Tuolloin säädetyn 

liikevaihtoveron tarkoituksena oli olla väliaikainen veromuoto paikkaamaan valtion 

taloutta. Liikevaihtovero kuitenkin säilyi Suomessa erilaisine uudistuksineen 1.6.1994 

saakka, jolloin nykyinen arvonlisäverolaki tuli voimaan. Arvonlisäjärjestelmän 

olemassaolo oli yhtenä edellytyksenä Suomen liittymiselle Euroopan unionin 

jäseneksi. Kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa sovelletaan 

arvonlisäverojärjestelmää, eikä jäsenvaltion arvonlisäverolaki saa olla ristiriidassa 

Euroopan unionin arvonlisävero direktiivin pakottavien säännösten kanssa (Äärilä ym. 

2013: 25.) 

Suomen EU-jäsenyyden seurauksena kulutusverotuksessa tapahtui merkittäviä 

muutoksia. Kesäkuussa 1994 liikevaihtovero korvattiin arvonlisäverolla osittain EU-

jäsenyyttä ennakoiden. (Juanto ym. 2012: 3.) Liikevaihtoverosta arvonlisäveroon 

siirryttäessä tehtiin verojärjestelmään tekemään runsaasti uudistuksia. Muun muassa 

veropohjaa laajennettiin koskemaan lähtökohtaisesti kaikkea tavaroiden ja palveluiden 

myyntiä. Liikevaihtoverossa rakentaminen ja pääosa palvelutuotannosta olivat 

verotuksen ulkopuolella. EU-jäsenyyden toteutuessa muun muassa yhteisön 

sisämarkkinajärjestelmään siirtymisen vuoksi arvonlisäverolakiin jouduttiin tekemään 

vielä suuria muutoksia. Myös valmisteveroa, autolainsäädäntöä ja tulliverotusta on 

jouduttu uudistamaan EU-jäsenyyden vuoksi. (Wikström 2008: 355-358.) 

Kulutusverossa maksun lähde on kulutus. Kulutusverot ovat tavallisesti niin sanottuja 

välillisiä veroja, jossa verorasitus ei kohdistu verovelvolliseen, vaan verovelvollinen 

siirtää verorasituksen eteenpäin lisäämällä veron määrän myyntihintaansa. 

Taloudelliselta kannalta kuluttajia voidaan luonnehtia veronmaksuvelvollisiksi, sillä 

verorasitus kohdistuu hinnanlisänä kulutukseen. (Wikström 2008: 339.) Kuitenkin 

esimerkiksi koiraveron katsotaan olevan poikkeus tavanomaisesta kulutusverosta, sillä 

sen ajatellaan olevan välitön kulutusvero, jossa verorasitus kohdistuu suoraan 

verovelvolliseen (Juanto ym. 2012: 2.) 
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Kulutusverot voidaan jakaa yleisiin ja erityisiin kulutusveroihin sen mukaan, kuinka 

laajaan hyödykkeiden joukkoon vero kohdistuu. Yleiset kulutusverot kohdistuvat 

laajaan hyödykkeiden joukkoon, kun taas erityisiä kulutusveroja kannetaan vain 

tietyistä hyödykkeistä. Arvonlisävero on yleinen kulutusvero, ja muun muassa 

autovero ja valmisteverot ovat erityisiä kulutusveroja. Yleisten ja erityisten 

kulutusverojen määräytymisperusteissa on myös eroa. Yleiset kulutusverot 

määräytyvät tavallisesti hintasidonnaisesti prosentuaalisena osuutena myyntihinnasta, 

kun taas erityiset kulutusverot määräytyvät esimerkiksi tuoteyksikön painon tai 

tilavuuden perusteella. (Wikström 2008: 4-5.) 

2.2 Arvonlisäverotuksen periaate 

Arvonlisävero on yleinen kulutusvero ja tärkein välillinen vero. Välillisellä verolla 

tarkoitetaan arvonlisäverotuksessa sitä, että veron lopulliset maksajat eli kuluttajat 

eivät tilitä veroa valtiolle, vaan veron tilittävät tavaroita ja palveluita myyvät yritykset. 

Veron tilittävät yritykset siirtävät veron myyntihintoihinsa, joten kuluttajat maksavat 

veron myyjäyritykselle korkeamman myyntihinnan muodossa. Arvonlisäveroa 

maksetaan tavaroiden ja palveluiden vaihdannan kaikissa vaiheissa. Verovelvollisia 

ovat siten tavaroiden ja palveluiden tuottaja ja jälleenmyyjät. Vaikka kaikki yritykset 

kaikissa vaihdannan vaiheissa tilittävät valtiolle arvonlisäveron, tarkoituksena on 

kuitenkin, että kuluttajan ostaman tuotteen hinnassa vero on vain kertaalleen 

verokannan osoittaman suuruinen. Yrityksille myönnetään vähennysoikeus, jonka 

avulla mahdollisuus veron kertaantumiseen poistetaan. Vähennysoikeudella 

tarkoitetaan, että verovelvollinen yritys saa vähentää valtiolle tilitettävän 

arvonlisäveron määrästä ostamiensa tuotantopanosten hintoihin sisältyvän 

arvonlisäveron. Tämän seurauksena kuluttajalle myytävän tavaran tai palvelun hinta 

sisältää vain kertaalleen osoittaman verokannan suuruisen veron. (Äärilä ym. 2008: 

26-27.) 

2.2.1 Verollinen myynti 

Arvonlisäverolain mukaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta 

tavaroiden ja palveluiden myynnistä, tavaroiden maahantuonnista ja tavaroiden 

yhteisöhankinnasta maksetaan arvonlisäveroa. Veroa tulee myös suorittaa 
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kiinteistöpalveluiden ottamisesta omaan käyttöön, vaikka se ei tapahdukaan 

liiketoiminnan muodossa. (Äärilä ym. 2008: 69.) 

Lain mukaan tavara on aineellinen esine tai energiahyödyke, kuten sähkö ja kaasu. 

Palvelulla taas tarkoitetaan kaikkea muuta liiketoiminnan muodossa myytävissä 

olevaa, joka ei ole tavara. Palveluna pidetään konkreettista työn ja palvelun 

suorittamista, erilaisia oikeuksia ja myös velvollisuutta pidättäytyä tietystä teosta tai 

sietää jonkun muun toimintaa. Tältä osin arvonlisäverotuksen kattavuus on hyvin 

laaja. (Kallio ym. 2012:116.) Tavaran myyntiä on tavaran omistusoikeuden 

vastikkeellinen luovutus, ja palvelun myynti on taas palvelun suorittamista tai muuta 

luovuttamista vastiketta vastaan. (Juanto ym. 2012: 48). 

2.2.2 Verovelvollisuus 

Lähtökohtaisesti liiketoiminnan muodossa tapahtuva tavaroiden ja palveluiden myynti 

katsotaan Suomessa olevan arvonlisäverovelvollista toimintaa. Liiketoimintana 

pidetään jatkuvaa, ansiotarkoituksessa tapahtuvaa, ulospäin suuntautuvaa ja itsenäistä 

toimintaa, johon sisältyy tavanomainen yrittäjäriski. Muun muassa vähäisen 

liiketoiminnan harjoittajat, yleishyödylliset yhteisöt, valtio ja kunnat on vapautettu 

arvonlisäverovelvollisuudesta. Vähäisellä liiketoiminnalla tarkoitetaan tilikauden 

myyntiä, joka on enintään 8500 euroa.   Mikäli ulkomaalaisella myyjällä ei ole 

Suomessa kiinteää toimipaikkaa eikä hän ole hakeutunut Suomessa verovelvolliseksi, 

tällöin sovelletaan niin sanottua käännettyä verovelvollisuutta, jossa ostaja on 

verovelvollinen. Rakennuspalveluiden kaupassa sovelletaan käännettyä 

arvonlisäverovelvollisuutta, jossa pääurakoitsija eli ostaja maksaa koko urakkaan 

kohdistuneen arvonlisäveron, ja siten aliurakoitsija eli myyjä ei ole verovelvollinen 

rakennuspalvelun myynnistä. (Juanto ym. 2012: 21-40.)  

2.2.3 Veron peruste ja verokannat 

Veron peruste on tavaran tai palvelun veroton hinta, josta arvonlisävero lasketaan. 

Markkinaehtoisessa myyntitilanteessa myyjä ja ostaja sopivat keskenään tavaralle tai 

palvelulle hinnan. Se sisältää myös kaikki myyjän ostajalta veloittamat erät, kuten 

kuljetuskustannukset, laskutuslisät, postikulut ja jakelulisät. Veron perusteesta 



14 

vähennetään mahdolliset myynnin oikaisuerä, kuten alennukset, hyvitykset ja 

luottotappiot. (Wikström 2008: 397-398.)  

Suomessa on käytössä neljä verokantaa 24 prosenttia, 14 prosenttia, 10 prosenttia ja 

nollaverokanta. 24 prosenttia on yleinen verokanta, jota sovelletaan yleisesti 

tavaroihin ja palveluihin. Elintarvikkeiden, ravintola- ja ateriapalveluiden ja eläinten 

rehujen arvonlisävero on 14 prosenttia. 10 prosentin verokantaa sovelletaan 

esimerkiksi henkilökuljetuksiin, kirjoihin, liikuntapalveluihin, lääkkeisiin ja 

majoituspalveluihin. Nollaverokannan alaisesta myynnistä puhutaan silloin, kun on 

kyse tavaroiden ja palveluiden myynnistä, joita ei veroteta. Muun muassa ulkomaan 

vienti, Suomen ulkopuolelle suuntautuvat tavarakuljetukset ja yleishyödyllisen 

yhteisön jäsenlehdet ovat nollaverokannan alaisia myyntejä. Nollaverokannan 

alaisessa toiminnassa liiketoiminnan harjoittajalla on kuitenkin oikeus vähentää 

toimintaa varten hankkimien tuotantopanosten verot arvonlisäverotuksessaan 

(Veronmaksajat  2013.)  

2.2.4 Vähennysoikeus 

Arvonlisäverovelvollisella on oikeus vähentää myynnin verosta ostoihin sisältyneen 

vero, mikäli tuotantopanokset on hankittu liiketoimintaa varten. Vähennysoikeuden 

tarkoituksena on estää arvonlisäveron kertaantuminen poistamalla tavaran tai palvelun 

hinnasta aikaisemman portaan maksama vero, kun tavara tai palvelu myydään 

eteenpäin verovelvollisena. Mikäli yrityksen vähennettävä vero ylittää myynnistä 

suoritettavan veron, veroviranomaiset palauttavat erotuksen takaisin verovelvolliselle. 

Vähennysoikeus on myönnetty vain verovelvolliselle, ja se kattaa vain verolliset ostot, 

joista myyjä on aikaisemmin tilittänyt veron veroviranomaiselle. Vähennysoikeuden 

johdosta ostojen arvonlisävero on verovelvolliselle vain läpikulkuerä eikä se aiheuta 

kustannuksia. (Äärilä ym. 2008: 202.) 

Vähennysoikeuden soveltamisessa on olemassa muutamia rajoituksia. Rajoituksia 

perustellaan hallinnollisin ja kulutusneutraliteettiin liittyvin syin. 

Kulutusneutraliteetin mukaan ostojen vähennysoikeutta ei tule myöntää sellaisten 

hankintojen osalta, joita käytetään verovelvollisen tai henkilökunnan yksityiseen 

kulutukseen.  Tällaisia yksityisen kulutuksen luonteisia hankintoja ovat esimerkiksi 
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verovelvollisen tai henkilökunnan asunto, harrastetila tai vapaa-ajanviettopaikkana 

käytettävä kiinteistö. Edustusmenojen vähennysoikeutta on myös rajoitettu. Rajoitus 

perusteluiden mukaan edustusmenojen osalta liikekäyttöä ja yksityiskäyttöä on vaikea 

erottaa toisistaan. (Wikström 2008: 393-394.) 

Kuvio 1. Tavanomainen arvonlisäverojärjestelmä
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3 RAKENNUSTOIMIALA SUOMESSA 

Suurin osa Suomen kansantalouden investoinneista on uusien rakennusten ja 

infrastruktuurin rakentamista tai olemassa olevan kannan uudistamista tai 

perusteellista korjaamista. Rakennusinvestointien osuus bruttokansantuotteesta oli 

noin 13 prosenttia vuonna 2012 (Rakennusteollisuus ry 2011, Rakennusteollisuus 

2012a.) Siten rakentamisen merkitys Suomen kansantaloudessa ja elinkeinoelämässä 

on hyvin merkittävä. 

3.1 Rakennustoimiala 

Suomessa toimii noin 50000 rakennusalan yritystä ja kokonaistuotannon arvo vuonna 

2011 oli lähes 30 miljardia euroa. Rakennustuotanto voidaan jakaa talonrakentamiseen 

ja maa- ja vesirakentamiseen. Talonrakentaminen, joka sisältää uudisrakentamisen ja 

korjausrakentamisen arvo oli 22,7 miljardia euroa eli noin 80 prosenttia koko 

rakennustuotannon arvosta vuonna 2011. Maa- ja vesirakentamisen arvo oli 5,7 

miljardia euroa vuonna 2011. Maa- ja vesirakentamisala huolehtii verkostojen, 

kulkuyhteyksien ja muiden ympäristö- ja maarakenteiden suunnittelusta, 

rakentamisesta ja kunnossapidosta (Rakennusteollisuus 2012b.) 

Suurissa rakennusurakoissa pääurakoitsijana toimii usein suuri yritys ja 

aliurakoitsijoina pieniä yrityksiä. Talonrakentamisessa suurena yrityksenä voidaan 

pitää yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät 

vähintään 150 henkilöä. Suuret rakennusalan yritykset ovat yleensä pitkään 

rakennusalalla toimineita, hyvämaineisia ja vakavaraisia yrityksiä. Pienissä 

rakennusurakoissa pääurakoitsijoina toimii yleensä pieni yritys. Yritystä, jonka 

liikevaihto on alle 5 miljoonaa euroa ja jolla on alle 20 työntekijää, voidaan pitää 

pienenä yrityksenä talonrakentamisessa. Suuret rakennusurakat voivat työllistää 

pääurakoitsijan lisäsi jopa satoja aliurakoitsijoita (Huhtala ym. 2011: 18.) 

3.2 Urakkamuodot ja rakennusurakkasopimus 

Rakennustyön voi tehdä joko omaa organisaatiota käyttäen tai teettämällä työn osittain 

tai kokonaan yhdellä tai useammalla rakennusalan yrityksellä urakointimenettelyä 
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käyttäen. Mikäli rakennustyö tehdään omaa organisaatiota käyttäen eli omana työnä, 

hankkii rakennuttaja itse tarpeellisen työvoiman, materiaalit ja koneet sekä organisoi 

hankkeen toteutuksen. Mikäli rakennustyöt teetetään ulkopuolisella urakkatyöllä, 

urakoitsijalla on velvollisuus toimittaa rakennuttajalle sopimuksen mukainen suoritus 

sovittua korvausta vastaan. Kun rakennuttaja antaa urakan ulkopuoliselle, välttyy se 

oman organisaation perustamiselta sekä omien koneiden ja materiaalien 

hankkimiselta. Tällaisessa tilanteessa rakennuttaja nimeää usein valvojan omia etuja 

ajamaan. Valvoja seuraa töiden edistymistä ja huolehtii rakentamisen 

asianmukaisuudesta. (Liuksiala 2004: 40-41.) 

Rakennusurakalla tarkoitetaan sopimusta, jossa urakoitsija sitoutuu sovittua korvausta 

vastaan tekemään tilaajalle määrätyn rakentamista koskevan työsuorituksen tiettyä 

korvausta vastaan ja mainituin ehdoin. Rakennusurakassa työsuoritukset ovat uuden 

rakennuksen tai infrarakenteiden tekoa, vanhan korjaamista tai saneerausta. 

Rakennushankkeen tunnusomaisena erityispiirteenä on määräaikaisuus, vaadittavien 

työsuoritusten moninaisuus, useiden osapuolten mukanaolo ja työsuoritusten alttius 

häiriötekijöille. (Kankainen ym. 2005:7.) 

 Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (228/1929) eli niin sanottu säätelee 

rakennussopimusten solmimisesta. Lain mukaan sopimukset syntyvät kahden 

yksipuolisen tahdon ilmauksen seurauksena. Rakentaja antaa tarjouksen ja työn tilaaja 

hyväksyy tarjouksen. (Kankainen ym. 2005: 7.) 

3.3 Rakennushankkeen osapuolet 

Kuten jo edellisessä kappaleessa 3.2 mainittiin, että rakennustyön voi tehdä omaa 

organisaatiota käyttäen tai teettämällä työn yhdellä tai useammalla rakennusalan 

yrityksellä urakointimenettelyä käyttäen (Liuksiala 2004: 40-41). Toteutusmuodot 

vaihtelevat sen mukaan minkälaisia hankkeeseen osallistuvien tahojen resurssit ovat 

sekä minkälaisissa sopimussuhteissa organisaatiot ovat keskenään. Kun 

rakennushanke toteutetaan urakointimenettelyä käyttäen, on hankkeessa useita 

osapuolia joista tilaaja ja urakoitsijan roolit ovat tärkeimpiä.  
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Kuvio 2. Rakennushankkeen osapuolet (Kankainen ym. 2005: 8-9). 

Rakennusurakassa tilaaja teettää rakennushankkeen omaan lukuunsa. Tilaaja voi olla 

joko luonnollinen tai juridinen henkilö.  Jos hanke teetetään yhdellä urakoitsijalla, 

kutsutaan urakoitsijaa tällöin pääurakoitsijaksi. Kun pääurakoitsija ostaa edelleen 

suorituksia aliurakoitsijoilta, pääurakoitsija on tällöin työn tilaaja. Yhden urakan 

sijasta rakennuttaja voi tehdä useita urakkasopimuksia. Kun hankkeen toteuttamisessa 

käytetään useita urakoitsijoita, niin rakennuttaja nimeää sopimusasiakirjoissa yhden 

urakoitsijoista pääurakoitsijaksi, tällaisessa tilanteessa muita urakoitsijoita kutsutaan 

sivu-urakoitsijaksi.  Tilanteessa, jossa ketään ei nimetä pääurakoitsijaksi, urakoitsijat 

ovat keskenään samanarvoisia erillisurakoitsijoita. (Kankainen ym. 2005: 9-10.) 

3.4 Harmaa talous ja talousrikollisuus rakennusalalla 

Harmaa talous ja talousrikollisuus aiheuttavat suomessa huomattavia vahinkoja.  

Harmaa talous rakennusalalla on kääntynyt kasvuun viime vuosina, ja alan 

talousrikokset ovat suuri ja resursseja vievä haaste verohallinnolle, poliisille ja 

tuomioistuinlaitokselle. Arvioiden mukaan vain noin 10 prosenttia talousrikoksista 

tulee poliisin tietoon. Vuonna 2007 salattujen työtulojen arvo rakennusalalla oli 500 

miljoonaa euroa ja piilotyön osuus oli lähes 10 prosenttia rakentamisen työvoimasta 
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(Huhtala ym. 2011: 19) Talousrikoksista, jotka oli rekisteröity poliisin tietokantaan 

vuonna 2007 ja joiden esitutkinta oli päättynyt ennen maaliskuuta 2009 joka seitsemäs 

oli yhteydessä rakennusalaan. Edellä mainituista talousrikoksista melkein 75 

prosenttia sisälsi kuittikauppaa. (Kankaanranta 2010: 421-426.) 

Kansantalouden laskusuhdanteen on arvioitu lisäävän harmaan talouden suhteellista 

osuutta rakennusalalla, mikä johtuu kiristyneestä kilpailusta, jossa jätetään 

huomioimatta verot ja muut lakisääteiset maksut. Laskusuhdanteessa urakkatarjousten 

hintaerot ovat pahimmillaan jopa kymmeniä prosentteja. Tämä johtuu siitä, että osasta 

tarjouksia on hintoja laskettaessa tietoisesti jätetty pois verot, työeläkemaksut, 

sosiaaliturvamaksut ja työntekijöille on laskettu erittäin pieni tuntipalkka. Tällainen 

velvoitteiden laiminlyöminen vääristää alan kilpailua ja heikentää rehellisen toimijan 

asemaa tarjouskilpailussa (Huhtala ym. 2011:19-20.) Eduskunnan 

tarkastusvaliokunnan tilaamaan harmaata taloutta käsittelevän tutkimuksen 

loppuraportin mukaan, rakennusalalla harmaantalouden suuruus ei ole kuitenkaan 

välttämättä riippuvainen suhdannetilanteesta, sillä noususuhdanteessa 

ammattitaitoisen työvoiman puute ratkaistaan usein pimeillä työmarkkinoilla. 

(Hirvonen ym. 2010.) 

Viime vuosina rakennusalalla toimintatavat ovat muuttuneet huomattavasti. Urakat 

ketjutetaan moniportaisiksi ja on siirrytty enenevissä määrin urakointimalleihin, jossa 

rakennus urakat ostetaan monelta taholta. (Keskusrikospoliisi 2010: 17.) 

Rakennusalalla harmaa talous liittyy usein tällaisiin pitkiin aliurakointiketjuihin. 

Hyvänä puolena aliurakoinnissa on, että se mahdollistaa joustavuuden työvaltaisessa 

rakentamisessa. Huonona puolena on kuitenkin, että pääurakoitsijat eivät aina tiedä, 

ketkä työskentelevät ketjun alkupäässä. Aliurakointiketjussa on ollut mahdollista, että 

aliurakoitsija on jättänyt arvonlisäveron tilittämättä valtiolle, vaikka pääurakoitsija on 

vähentänyt aliurakoitsijan laskuttamat verot omassa verotuksessaan. Näin valtiolta jää 

saamatta osa sille kuuluvista arvonlisäveroista (Huhtala ym. 2011: 20.) Aliurakka 

ketjujen lisäksi harmaata taloutta esiintyy paljon myös korjausrakentamisessa ja 

pientalojen rakennustyömailla (Keskusrikospoliisi 2010: 17). 

Rakennusteollisuus Ry teki syksyllä 2009 jäsenyrityksilleen kysely, jonka avulla 

selvitettiin harmaan talouden tärkeimpiä ilmenemismuotoja rakennusalalla. Saatujen 
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vastausten mukaan pimeän työvoiman käyttö on rakennusalan harmaan talouden 

tärkein ilmenemismuoto. Muita tärkeitä harmaan talouden ilmenemismuotoja on 

kuittikauppa, ulkomaalaisen työvoiman alipalkkaus ja muut puutteelliset 

vähimmäistyöehdot ja arvonlisäverojen laiminlyönti. (Hirvonen ym. 2010.)

Rakennusteollisuus Ry:n kyselyn avulla tutkittiin myös harmaan talouden vaikutuksia 

rakennusalalla. Kyselyn mukaan harmaa talous painaa rakennuspalveluiden hintatason 

epäterveelle tasolle, vääristää kilpailua ja pakottaa rakennusalan kohti epäterveitä 

toimintatapoja. Rakennusalan harmaantalous aiheuttaa valtiolle myös merkittäviä 

menetyksiä julkisten palveluiden rahoittamiseksi. ( Kuvio 3.)  

Taulukko 1. Harmaantalouden vaikutukset rakennusalalla yrityskyselyn 
mukaan, pistemäärät (Hirvonen ym. 2010). 

Kuittikauppa on rakennusalalla yhä yleisempää ja järjestäytyneempää. Kuittikaupassa 

perusteettomalla myynnillä näennäisesti myyty työsuoritus tehdään todellisuudessa 

kuitenkin ketjussa kuittikauppiaan edellä olevan aliurakoitsijan omilla niin sanotuilla 

pimeillä työmiehillä. Tällaisen toiminnan seurauksena valtion vero menetykset ovat 

suuret muun muassa ennakonpidätysmaksuissa, sosiaaliturvamaksuissa ja 
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eläkevakuutusmaksuissa.  Kuittikaupan avulla aliurakoitsija kasvattaa kirjanpidollisia 

kulujaan ja valvonnasta poistuneella rahalla maksetaan puolestaan työntekijöille 

pimeät palkat ja loput menee yrittäjän omaan taskuun. Toimenpiteen avulla 

kuittikaupalla peitetään pimeää työvoimaa. Valtion lisäksi kuittikaupasta on haittaa 

myös rehellisesti toimiville yrityksille. Kuittikaupan avulla vilpillinen yrittäjä voi 

maksaa parempia palkkoja sekä saada toiminnastaan suurempaa voittoa kuin 

rehellisesti toimiva yrittäjä, tällainen toiminta vääristää alan kilpailua ja ajaa rehelliset 

yrittäjät heikompaan asemaan (HE 41/2010 vp 2010: 9.) 

Rakennusalalla harmaata taloutta on myös ilmennyt arvonlisäveron maksamisen 

laiminlyönteinä. Vuonna 2008 ilmoitettujen, mutta maksamattomien arvonlisäverojen 

määrä oli noin 160 miljoona euroa, joka oli noin 8 prosenttia kaikista ilmoitetuista 

arvonlisäveroista. Merkittävää osaa näistä maksamattomista arvonlisäveroista ei tulla 

koskaan maksamaan. Maksamattomien verojen määrän on havaittu kasvavan 

siirtyessä suurista rakennusyrityksistä pieniin aliurakoitsijoina toimiviin yrityksiin. 

Edellä mainittujen maksamattomien arvonlisäverojen lisäksi arvioidaan, että 

arvonlisäveroa on jäänyt kokonaan ilmoittamatta. Vuonna 2008 kokonaan 

ilmoittamatta jääneen arvonlisäveron määrän on arvioitu olevan 100�110 miljoonaa 

euroa.   (Pekka Lith 2010.) 

3.5 Rakennusalan harmaantalouden torjunnan keinoja 

1990-luvun puolivälissä Suomessa aloitettiin harmaantalouden systemaattinen 

torjunta. Torjunnan avulla rakennusalan valvontaa koskevaa lainsäädäntöä on saatu 

kehitettyä muun muassa tilaajavastuulain avulla ja pyritty estämään petollista 

toimintaa muun muassa kulkulupajärjestelmän avulla. Toimenpiteistä huolimatta 

harmaan talouden aiheuttamat vero menetykset ovat huomattavat ja sen aiheuttava 

kilpailuhaitta rehellisille yrityksille on yleisesti tunnustettu (Eduskunta 2010.) 

3.5.1 Verotarkastus 

Verotarkastuksessa pyritään selvittämään, onko toimija antanut verohallinnolle oikeat 

ja riittävät tiedot verotuksen toteuttamiseksi ja maksuvelvollisuuden täyttämiseksi. 

Verotarkastuksessa selvitetään tarkastettavan toiminnan laajuus ja selvitetään vastaako 
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toiminta kirjanpitoa sekä onko kirjanpidossa merkityt tiedot ilmoitettu oikein 

verohallinnolle. (Verohallinto 2012a.) 

Verotarkastuksessa seurataan myös verolakien vaikutusta ja toimivuutta sekä tehdään 

mahdollisia korjausehdotuksia lakiin, mikäli huomataan laeissa epäkohtia. 

Verotarkastustoiminnan tarkoituksena on myös edistää verovelvollisten halua ja kykyä 

hoitaa verotukseen liittyvät velvollisuudet mahdollisimman hyvin.  Suomessa kaikki 

koti- ja ulkomaiset luonnolliset ja juridiset henkilöt voivat olla verotarkastuksen 

kohteena. (Verohallinto 2012a.) 

Vuonna 2011 noin 30 prosenttia kaikesta Verohallinnon verotarkastusyksikön 

verotarkastustyöajasta käytettiin harmaantalouden torjuntaan. Verotarkastusta voidaan 

pitää siis merkittävänä harmaantalouden selvityskeinona. Verotarkastukset 

kohdistetaan erityisesti sellaisille toimialoille, joilla harmaata taloutta tiedetään 

esiintyvän (Verohallinto 2012d.) 

3.5.2 Henkilötunniste ja kulkulupa 

Työturvallisuuslakiin lisättiin 1.2.2006 henkilötunnistetta koskeva 52 a §. Sen mukaan 

rakennustyömailla työskentelevillä on oltava kuvallinen henkilötunniste 

(Rakennusteollisuus (ei pvm)). Henkilötunnisteessa on oltava kuva, veronumero, 

työntekijän nimi ja työnantajan nimi (Eduskunta 2002). Tunnisteen 

käyttämisvelvollisuus koskee työmaita, joilla työskentelee usean työnantajan 

palveluksessa olevia työntekijöitä. Kukin urakoitsija hankkii työntekijöilleen 

henkilökortit ja ilmoittaa kohteessa työskentelevät työntekijät kohteen 

pääurakoitsijalle (Rakennusteollisuus ei pvma.) 

Rakennusurakan pääurakoitsijan on tiedettävä keitä työmaalla työskentelee. Tätä 

varten on kehitetty kulkulupaluettelo, johon kirjataan työmaalla työskentelevät 

henkilöt ja heidän työnantajansa. Kun kirjaus kulkulupa luetteloon on tehty, 

työntekijälle annetaan kulkulupa työmaalla. (Rakennusteollisuus ry (ei pvma).) 
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3.5.3 Tilaajavastuulaki 

Tilaajavastuulaki tuli voimaan 1.1.2007. Sen mukaan tilaajan on velvollisuus pyytää 

ja urakoitsijan on velvollisuus toimittaa tilaajalle selvitykset, että urakoitsija on 

hoitanut lainmukaiset velvoitteensa. Tilaajan tulee ennen alihankinta- tai 

vuokratyösopimuksen tekemistä hankkia enintään kolme kuukautta vanhat tiedot 

ennakkoperintärekisterimerkinnästä, työnantajarekisterimerkinnästä, todistukset vero- 

ja eläkevakuutusvelvollisuuden hoitamisesta, työehtosopimus tai sopimus keskeisistä 

työehdoista ja tapaturmavakuutustodistus. Mikäli urakoitsija on hoitanut lainmukaiset 

velvoitteensa, voidaan urakoitsija valita ja urakkasopimus allekirjoittaa. 

(Rakennusteollisuus ei pvmb.) Enintään kymmenen päivää kestäneet 

alihankintasopimukset ja vuokrayön käyttöä koskevat sopimukset on suljettu lain 

soveltamisen ulkopuolelle. Alihankintasopimukset joiden arvo ilman arvonlisäveroa 

on enintään 7500 euroa, on myös suljettu lain soveltamisen ulkopuolella. Mikäli 

sopimuspuolena on taho, johon tilaajalla on perustelu luottaa, selvityksiä ei tarvitse 

pyytää.  Tällainen sitä perustelluita syitä on, että sopimus osapuolena on esimerkiksi 

julkinen toimija, julkinen osakeyhtiö, valtion liikelaitos, kunnan omistama yhtiö tai 

muu julkisesti luotettava sopimuskumppani. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012: 6-10.) 

Jos sopimusosapuolen ja tilaajan välinen sopimus kestää yli 12 kuukautta, on 

sopimusosapuolen annettava tilaajalle sopimussuhteen voimassaolon aikana12 

kuukauden välein todistukset veroista ja eläkevakuutuksista. Tämän velvoitteen 

noudattamatta jättämisestä ei kuitenkaan seuraa selvitysvelvollisuuden laiminlyönnin 

seuraamusta, koska sopimuksissa ei ole yleensä purkavia ehtoja, sen varalta, että 

sopimusosapuoli ei noudata selvitysvelvollisuutta. Sopimusosapuolella ei ole 

myöskään selvitysvelvollisuutta, mikäli se tekee tilaajan kanssa uuden sopimuksen 

ennen kuin on kulunut 12 kuukautta siitä, kun selvitysvelvollisuus on ensimmäisen 

kerran toteutettu. Mikäli tilaaja kuitenkin epäilee, että sopimuspuolen olosuhteissa on 

tapahtunut merkittäviä muutoksia, on sillä velvollisuus vaatia sopimusosapuolelta 

selvityksiä. Tilaajalla on velvollisuus säilyttää selvitystiedot vähintään kaksi vuotta 

sopimusta koskevan työn päättymisen jälkeen.  (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012:10-

11.) 
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On tärkeää, että henkilöstön edustajat ovat tietoisia ulkopuolisen työvoiman käytöstä, 

jotta varmistetaan tilaajavastuulain tarkoituksen toteuttaminen ja valvonnan tehokas 

toteutuminen. Tämän vuoksi tilaajalla on velvollisuus ilmoittaa alihankintatyötä tai 

vuokratyötä koskevasta sopimuksesta henkilöstöä edustavalle luottamusmiehelle, tai 

jos luottamusmiestä ei ole valittu, niin tiedot on annettava työsuojeluvaltuutetulle.  

Tilaajan on selvitettävä henkilöstön edustajalle käytettävän työvoiman määrä, 

työkohde, työtehtävät, sopimuksen kestoaika, alihankkijasopimuksen tehneen 

yrityksen yksilöintitiedot ja sopimusosapuolen työntekijöiden työehtosopimus tai sen 

puuttuessa keskeiset työehdot. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012: 13-14.)  

Mikäli sopimusosapuoli laiminlyö selvitysvelvollisuuden seuraa laiminlyöntimaksu. 

Tietyissä tilanteissa tilaajalle voidaan lisäksi määrätä korotettu laiminlyöntimaksu. 

Tilaajavastuulain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset työsuojelun 

valvontalain mukaisesti. Aluehallintovirasto määrää laiminlyöntimaksun, joka määrää 

laiminlyöntimaksun maksettavaksi valtiolle. Laiminlyöntimaksun suuruus on 1600�

16000 euroa. Laiminlyöntimaksuja määriteltäessä otetaan huomioon sopimuksen arvo 

sekä laiminlyönnin laatu, aste ja laajuus.  Korotettu laiminlyöntimaksu on 16000�

50000 euroa. Korotettua laiminlyöntimaksua määritellessä huomioidaan sopimuksen 

arvo, saavutettu hyöty, toistuvuus, suunnitelmallisuus sekä muut olosuhteet.  (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2012: 14-16.)  

 Lain avulla pyritään edesauttamaan yritysten välistä tasaveroista kilpailua ja 

työehtosopimusten noudattamista. (Merilampi ei pvm). Tilaajavastuulakia koskevan 

hallituksen esityksen mukaan tilaajavastuulain taloudelliset vaikutukset näkisi siinä, 

että alihankinta ja vuokratyövoiman välitystä harjoittavat yritykset rekisteröisi 

asianomaisiin rekistereihin ja pitäisi rekisterinsä ajan tasalla. Esityksessä tuodaan 

esille, että vaikka tilaajavastuulailla ei olisi vaikutusta talousrikollisuuden kovaan 

ytimeen, sillä pystyttäisiin kuitenkin ennalta ehkäisemään harmaan talouden ja 

lainmukaisen toiminnan rajamaastossa toimivien yritysten epärehellistä toimintaa. Se 

poistaa markkinoilta yrityksiä, jotka toimivat epäterveellä tavalla. Rehellisten 

yritysten kannalta epäterveiden yritysten poistuminen on hyvä asia. Tilaajavastuulain 

ajatellaan kutienkin aiheuttavan tilaajayrityksille jonkin verran lisätyötä, koska tilaajat 

joutuvat selvittämään sopimuskumppaniensa valmiuksia hoitaa lainmukaiset 

velvoitteensa.  Arvioiden mukaan tilaajavastuulain ajateltiin vaikuttavat myös 
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työllisyyteen, koska pimeää alihankinta- tai vuokraustyövoimaa käyttäviä 

tilaajayrityksiä karsiutuisi markkinoilta. (Alvesalo ym. 2009: 12-13.) 

3.5.4 Veronumero 

1.9.2012 lähtien jokaisella rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä on 

velvollisuus pitää näkyvillä henkilötunnistetta, jossa tulee ilmi henkilön veronumero. 

Veronumero on yksilöllinen sarjanumero, josta ei voi päätellä henkilön sukupuolta, 

ikää tai syntymäaikaa. Veronumero on yksilöity henkilöittäin, eikä muutu henkilön 

vaihtaessa työnantajaa tai työmaata. Veronumeron on mahdollista saada henkilöt, 

joilla on suomalainen henkilötunnus. Suomen kansalaisilla henkilötunnus luodaan 

automaattisesti syntymätodistuksen perusteella. Ulkomaalaisten on itse haettava 

henkilötietojen merkitsemistä väestötietojärjestelmään. Väestötietojärjestelmään 

hakeuduttua myös ulkomaalaiset saavat suomalaisen henkilötunnuksen. (Verohallinto 

2012c.) 

Verohallinto ylläpitää julkista veronumerorekisteriä, josta kuka tahansa voi tarkistaa 

henkilön nimen ja veronumeron vastaavuuden, siten selvittää kuuluuko tietty henkilö 

rakennusalan verohallinnon veronumerorekisteriin. Vaikka henkilöllä olisi 

veronumero, häntä ei välttämättä ole merkitty veronumero rekisteriin. (Verohallinto 

2012c.) Verohallinto merkitsee henkilön veronumerorekisteriin työmaan 

pääurakoitsijan pyynnöstä, henkilön omasta pyynnöstä tai oma-aloitteisesti. 

Veronumero voidaan myös poistaa veronumerorekisteristä henkilön omasta 

pyynnöstä, mikäli hän ei toimi enää rakennusalalla. (Eduskunta 2011.) 

Veronumeron avulla pyritään varmistamaan, että jokainen rakennusalalla 

työskentelevä henkilö on verohallinnon rekisterissä ennen varsinaisen työnteon alkua. 

Se auttaa verohallintoa rakennusalalla toimivien työntekijöiden ja työnantajien sekä 

liikkeen- ja ammatinharjoittajien verovalvonnan toteuttamisessa. (Verohallinto 

2012c.) 
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3.5.5 Muita keinoja 

Vuonna 2009 Valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksen hallituksen 

toimintaohjelmaksi talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi vuosina 

2010�2011. Ohjelma sisältää 18 toteutettavaa hanketta, joista yksi on käännetyn 

arvonlisäverojärjestelmän käyttöönotto rakennusalalla. Hankkeiden avulla pyritään 

vähentämään harmaata taloutta ja rikollisen liiketoiminnan mahdollisuuksia saavuttaa 

rehellisesti toimivien yritysten kustannuksella kilpailuetua (Valtioneuvosto 

17.12.2009: 2-6.) Seuraavassa pääkappaleessa perehdytään rakennuspalveluiden 

käännettyyn arvonlisäverotukseen yhtenä harmaan talouden torjunnan keinona.  
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4 RAKENTAMISPALVELUIDEN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVERO 

Rakentamispalveluiden arvonlisäverovelvollisuus astui voimaan 1.4.2011. Sen 

tavoitteena on pyrkiä vähentämään rakentamiseen liittyvää harmaata taloutta. Säädöstä 

sovelletaan tilanteessa, jossa myytävä palvelu on rakentamispalvelua tai työvoiman 

vuokrausta rakentamista varten. Rakentamispalvelun ostajan on oltava 

elinkeinonharjoittaja, joka myy rakentamispalveluita säännöllisesti, vuokraa 

säännöllisesti työvoimaa rakentamista varten, toimii niin sanottuna välimiehenä tai 

myy tietynlaisia kiinteistöjä säännöllisesti. Käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden 

keskeisenä sisältönä on, että aliurakoitsijat eivät suorita rakentamispalvelumyynneistä 

arvonlisäveroa, vaan veron suorittaa pääurakoitsija eli rakennuspalvelun ostaja 

(Huhtala ym. 2011:15.) 

4.1 Käännetyn verovelvollisuuden tavoitteet 

Rakennusalan käänteisellä arvonlisäverovelvollisuudella on kaksi tavoitetta. 

Ensinnäkin pienentää valtin arvonlisäveromenetystä, joka aiheutuu aliurakoitsijoiden 

epärehellisyydestä, sekä parantaa rehellisten ja epärehellisten verovelvollisten välistä 

kilpailutilannetta rakennusalalla (HE 41/2010 vp 2010: 11.) 

Ennen säädöksen voimaantuloa rakennusalalla vaihdannan kaikissa vaiheissa 

maksettiin arvonlisäveroa. Ongelmia syntyi, kun aliurakointiketjussa osa 

aliurakoitsijoista jätti arvonlisäverot maksamatta. Tarkoituksena on estää tilanne, jossa 

palvelun ostaja vähentää arvonlisäveron, jonka myyjä on laskuttanut, ja jättää 

tilittämättä veron valtiolle. Tällaisessa tilanteessa syntyy valtiolle 

arvonlisäveromenetys. Käännetyssä arvonlisäverotuksessa pääurakoitsija tilittää koko 

rakennusurakan arvonlisäverot valtiolle. Näin vältetään tilanne, jossa aliurakoitsijat 

jättäisivät osaltaan arvonlisäveronsa maksamatta (HE 41/2010 vp 2010: 11-12.)  

Käänteisen arvonlisäverovelvollisuuden uskotaan parantavan kilpailutilannetta 

rakennusalalla. Ongelma epärehellisistä aliurakoitsijoista poistuu, koska yhdelläkään 

aliurakoitsijalla ei ole enää sisällytetty hintoihin arvonlisäveroa. Tämän seurauksena 

urakkahinnoittelussa ei ole enää arvonlisäverotuksesta johtuvia eroja  (HE 41/2010 vp 

2010: 11-12.) 



28 

Käännetyllä arvonlisäverotuksella ajatellaan olevan positiivisia vaikutuksia 

harmaaseen talouteen rakennusalalla. Se ei kuitenkaan poista tulosverotukseen 

liittyviä veromenetyksiä ja -petoksia, kuittikauppaa tai muuta rakennusalan harmaata 

taloutta (HE 41/2010 vp 2010: 13.) 

4.2 Käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden menettelyn pääpiirteet 

Arvonlisäverolain ensimmäisen pykälän mukaan liiketoiminnan muodossa Suomessa 

tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä on suoritettava eli maksettava 

arvonlisäveroa valtiolle. Lain toisen pykäläin mukaan arvonlisäverovelvollinen on 

tavaran tai palvelu myyjä, ellei toisin säädetä (Huhtala ym. 2011: 32.) 

Ennen käänteisen arvonlisäverovelvollisuuden voimaantuloa rakennuspalvelun myyjä 

oli aina verovelvollinen, ellei kyse ollut ALV 9 §:n mukaisesta ulkomaankaupasta tai 

vähäisen liiketoiminnan harjoittamisesta. Myyjä laskutti ostajalta arvonlisäveron ja 

tilitti myynnin veron valtiolle. Aikaisemmin arvonlisäveroa maksettiin ja tilitettiin 

jokaisessa vaihdannan vaiheessa myynnistä tilitettävien ja ostoista vähennettävien 

arvonlisäverojen erotus.  Harmaan talouden ongelma syntyi, kun myyjä ei tilittänyt 

arvonlisäveroa valtiolle ja ostaja sai vähentää ostoonsa sisältyvän arvonlisäveron, jos 

hankinta tuli vähennykseen oikeuttavaan käyttöön (Huhtala ym. 2011: 33.) 

4.2.1 Miten käännetty verovelvollisuus toimii 

Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta soveltaessa palvelun myynnistä 

arvonlisäverovelvollinen on ostaja. Rakentamispalveluiden käännetty 

verovelvollisuuden soveltaminen on pakollista, mikäli ALV 8c §:n 

soveltamisedellytykset täyttyvät ja myyntimaa on Suomi. Mikäli 

soveltamisedellytykset täyttyvät, syntyy käännetyn verovelvollisuuden 

soveltamispakko niin kahden suomalaisen elinkeinonharjoittajan välisessä kaupassa 

kuin myös kansainvälisessä kauppa tilanteessa (Huhtala ym. 2011: 32.) 

Arvonlisäverolain pykälän 8c mukaan rakennuspalveluiden myynnistä sekä 

työvoiman vuokrauksesta verovelvollinen on kyseisiä palveluja ostava, jos ostaja on 

elinkeinonharjoittaja, joka muutoin kuin satunnaisesti myy kyseisiä palveluita tai 
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suorittaa ALV 31§:n 1 momentin 1 kohdassa tai 33§:ssä tarkoitettuja kiinteistön 

luovutuksia tai ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka myy palvelun rakennuspalveluita 

harjoittavalle elinkeinonharjoittajalle (Arvonlisäverolaki 1993.) 

Rakennusalan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan aliurakoitsijan 

myydessä rakentamispalveluita seuraavalle aliurakoitsijalle tai pääurakoitsijalle. 

Kuten kuvio 1 havainnollistaa, että koko aliurakkaketjussa kaikki toimijat 

pääurakoitsijaan asti soveltavat käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Käännettyä 

verovelvollisuutta ei kuitenkaan sovelleta tilanteessa, jossa pääurakoitsija myy 

palvelun työn tilaajalle. Käännetyn verovelvollisuuden soveltamistilanteessa 

pääurakoitsija veloittaa rakentamispalvelun myynnin arvonlisäverollisena ja tilittää 

veron valtiolle. Näin ollen koko urakkaketjussa arvonlisävero maksetaan vain yhden 

kerran valtiolle (Huhtala ym. 2011: 34.) 

Kuvio 3. Käännetty arvonlisäverojärjestelmä (Dooxe (ei pvm), Verohallinto 
2012b). 

Rakennuspalveluiden käännettyä verovelvollisuutta soveltaessa ostajalle syntyy aina 

veron tilitysvelvollisuus. Ostaja voi kuitenkin vähentää rakentamispalveluiden 

käännetyn verovelvollisuuden perusteella suoritettavan arvonlisäveron, mikäli 

säädetyt vähennysoikeudet täyttyvät. Arvonlisäverolain 10 luvun mukaan 

vähennysoikeus on olemassa, mikäli osto on arvonlisäverollista liiketoimintaa varten 

hankittu ja ostaja on arvonlisäverovelvollinen. Myös palvelun myyjä voi vähentää 
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hankintojen arvonlisäveron, vaikka se ei maksakaan rakennuspalvelumyynneistä 

arvonlisäveroa (Huhtala ym. 2011: 35-36.) 

4.3 Mitkä palvelut katsotaan rakentamispalveluksi 

Rakentamispalvelussa rakentaminen perustuu työnsuorittajan ja työn tilaajan väliseen 

sopimukseen ja palvelu suuntautuu yrityksestä ulospäin (Rakennusteollisuus ry 2011, 

s.15). Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan varsin laajasti erilaisiin 

rakentamisalan palveluihin. Arvonlisäverolain pykälän 31 momentin 3 mukaan 

rakentamispalveluna pidetään kiinteistöön kohdistuvaa rakennus- ja korjaustyötä sekä 

työn yhteydessä asennetun tavaran luovuttamista. Säädöksen mukaan 

rakentamispalveluna pidetään myös tällaiseen työhön liittyvää valvontaa, suunnittelua 

ja muuta niihin verrattavaa palvelua. Käänteisen verovelvollisuuden soveltamisessa ei 

ole merkitystä sillä, kohdistuuko rakentamispalvelun osto ostajan arvonlisäverolliseen 

vai -verottomaan toimintaan. (Tannila ym. 2012: 26-27.) 

Hallituksen esityksen (HE 41/2010) mukaan rakennuspalveluina pidetään 

rakennusalueen pohjatöitä, kaiken tyyppisten rakennusten ja rakennelmien 

rakentamista, korjausrakentamista ja perusparannus- ja entisöintitöitä, 

rakennusasennustöitä, rakentamisen viimeistelytöitä, rakennuskoneiden ja laitteiden 

vuokrausta käyttäjineen. Rakentamispalveluna pidetään myös työvoimanvuokrausta 

edellä mainittuja rakentamispalveluja varten. 

Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta muun muassa viheralueiden istutukseen ja 

hoitoon, kiinteistöpalveluihin, arkkitehtipalveluihin, projektinjohtoon, 

rakennuskonsultointiin ja koneiden ja laitteiden vuokraukseen ilman kuljettajaa. (HE 

41/2010 vp 2010: 18-19.) 

Rakentamispalvelun tulee kohdistua kiinteistöön. Arvonlisäverolain 28§:n mukaan 

maa-aluetta, rakennusta ja pysyvää rakennelmaa ja niiden osaa pidetään 

arvonlisäverotuksessa kiinteistönä. Maa-alueita ovat kiinteistörekisterissä olevat tilat 

ja tontit, kiinteistön määräosat, määräalat sekä osuudet yhteisistä alueista 

vesialueineen. Rakennus on kiinteästi maapohjalle pystytetty asuin-, liike- tai muussa 

käytössä oleva talo. Kiinteistö on pysyvä rakennelma, jos rakennelma ei ole helposti 
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siirrettävissä ja purettavissa oleva eikä sitä ole tarkoitettu tilapäiseksi rakennelmaksi. 

Usein kiinteillä rakennelmilla on kiinteät perustukset. Pysyvinä rakennelmina pidetään 

esimerkiksi laitureita, siltoja, televerkkoja ja sähkö-, vesi- ja kaukolämpöverkostoja. 

(Tannila ym. 2012: 28-30.) 

Sellaiset koneet ja laitteet, jotka hyödyttävät itse kiinteistöä luetaan kiinteistöön 

kuuluviksi. Verohallinnon ohjeen mukaan tällaisia koneita ja laitteita ovat muun 

muassa valvonta- ja hälytysjärjestelmät, hissit, asennettuna myydyt tulisijat sekä 

kiinteistön normaali ilmanvaihtojärjestelmä. Kiinteistöön kuuluvien koneiden ja 

laitteiden asentaminen, korjaaminen ja huolto ovat rakentamispalvelua. Kiinteistöllä 

harjoitettavaa erityistä toimintaa palvelevat koneet ja laitteet eivät ole osa kiinteistöä, 

joten niihin kohdistuvia palveluita ei pidetä rakentamispalveluina. Verohallinnon 

ohjeen mukaan tällaisia laitteita ovat muun muassa koulun, sairaalan tai vastaavan 

ammatti- tai suurkeittiön laitteet, kauppojen tuotesuojaportit ja muut vastaavat 

elinkeinotoiminnassa käytettävät turva- ja hälytysjärjestelmät sekä pysäköintihallien 

pysäköintivalvontalaitteet. (Tannila ym. 2012: 32-33.) 

Arvonlisäverotuksessa kiinteinä rakennelmina pidetään myös erilaisia verkkoja ja 

verkostoja. Tällaisia ovat esimerkiksi kaukolämpö-, sähkö-, maakaasuverkot, vesi- ja 

viemäriverkostot televerkot ja valaistusverkot. Silloin kun tällaisiin verkostoihin 

kohdistuvaa rakentamistyötä suorittaa jokin muu kuin verkostot omistava taho, on 

kyse rakentamispalvelun myynnistä. Rakentamispalvelun myyntinä ei kuitenkaan 

pidetä verkostot omistavan yhtiön omaa verkostoonsa suorittamia rakentamistyötä. 

(Tannila ym. 2012: 34.) 

4.4 Tavaran vai palvelun myyntiä 

Rakentamispalvelun myyntinä ei pidetä pelkän tavaran myyntiä rakennustyömaalle. 

Kun on kysymys tavaran myynnistä, verotus tapahtuu tavaran myyntiä koskevien 

säännöksien mukaan.   Mikäli tavarat kuitenkin luovutetaan osana rakentamispalvelua, 

kyse on rakentamispalvelun myynnistä. Verohallinnon linjauksen mukaan esimerkiksi 

rautakauppiaan parketin myynti pelkkänä tavara on tavaran myyntiä, mutta mikäli 

parketti myydään asennettuna, kyse on rakentamispalvelun myynnistä. Tällöin parketti 

on osa rakentamispalvelua. Tavaran toimitukseen liittyvä asennus voi kuitenkin olla 
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niin vähäinen, että toimitusta pidetään tavaran myyntiä. Tällainen myynti tapahtuu 

esimerkiksi, kun pakastin, jääkaappi tai astianpesukone toimitettaan siten, että myyjä 

liittää koneen omalle paikalleen. Pakastimen, jääkaapin ja astianpesukoneen voi olla 

myös osa rakentamispalvelua, mikäli asennus suoritetaan saman asentajan toimesta 

keittiön asennuksen yhteydessä. (Tannila ym. 2012: 45-47.)  

4.5 Ostajalle asetetut kriteerit 

4.5.1 Rakentamispalvelun myyntiä muutoin kuin satunnaisesti 

Rakennusalan käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan silloin, kun ostajana on 

sellainen elinkeinonharjoittaja, joka myy rakennuspalveluita tai suorittaa kiinteistön 

luovutuksia muutoin kun satunnaisesti.  Satunnaisuudella tarkoitetaan, että mikäli 

ostaja myy rakentamispalveluita ainoastaan poikkeuksellisesti ja yksittäisissä 

tilanteissa, käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta ei sovelleta. Säännös on alun perin 

tarkoitettu sovellettavaksi ainoastaan rakennusyritysten välisiin liiketoimiin, mutta 

käytännössä moni muukin yritys myy rakentamispalveluita muutoin kuin 

satunnaisesti, ja siten soveltaa käännettyä verovelvollisuutta. Tästä johtuen jokaisen 

yrityksen tulisi tarkastella, täyttyvätkö soveltamiseen edellyttämät kriteerit, jos 

kriteerit täyttyvät tulee tällaiset ostolaskut vaatia verottomina. (Tannila ym. 2012: 58-

61.) 

Ostajan kriteerien täyttymistä arvioidessa tulee hallituksen esityksen mukaan 

kiinnittää huomiota ostajan pääsääntöiseen toimintaan, toimialaan, palveluiden 

tarjoamiseen ja myynnin säännöllisyyteen sekä rakennuspalveluiden suoritusten 

määrään ja laajuuteen. Näin ollen yhtiön tosiasiallinen toiminta ratkaisee, eikä 

arviointi pelkän toimialaluokituksen perusteella riitä. Yritys on rakennuspalveluita 

myyvä taho, mikäli yhtiö myy ja markkinoi säännöllisesti rakentamispalveluina 

pidettäviä palveluita. (Tannila ym. 2012: 59.) 

4.5.2 Omaan lukuun rakentaminen 

ALV 31§ 1 momentin 1 kohdan mukaan käännettyä verovelvollisuutta tulee soveltaa 

myös silloin, kun ostajana on elinkeinonharjoittaja, joka rakentaa tai rakennuttaa 
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hallinnassaan oleville maa-alueille myyntiä varten rakennuksia tai pysyviä 

rakennelmia tai ALV 31§ 1 momentin 2, se harjoittaa perustajaurakointia eli myy 

rakennuspalveluita hallinnoimalleen yhtiölle. Omaan lukuun rakentamisessa on 

kysymys tilanteesta, jossa elinkeinonharjoittajan tarkoitus on myydä uudisrakennus 

ilman, että rakennuttaja ottaa rakennusta ensin omaan käyttöön. (Huhtala ym. 2011: 

107-108.) 

Perustajaurakoinnissa perustaja urakoitsija myy hallinnassaan olevalle asunto- tai 

kiinteistöosakeyhtiölle rakentamispalveluja. Perustajaurakoitsija perustaa asunto tai 

kiinteistöyhtiön, merkitsee perustamansa yhtiön osakkeet, hankkii maapohjan ja tekee 

kiinteistöyhtiön kanssa urakkasopimuksen rakennuksen suunnittelusta ja 

rakennusurakasta.  Varsinainen tulo perustajaurakoitsijalle syntyy asunto- tai 

kiinteistöyhtiön osakkeiden myynnistä, joka on arvonlisäverotonta myyntiä. 

Vastaavalla tavalla kuin varsinaisessa omaan lukuun rakentamisessa 

perustajaurakoitsijan rakentamisen arvonlisäverotus tapahtuu oman käytön 

arvonlisäverotuksena. Perustaja urakoinnissa sovelletaan käännettyä 

arvonlisäverovelvollisuutta myös silloin, kun rakentamispalveluiden ostaja on 

perustajaurakoitsija. Käänteistä arvonlisäverotusta ei kuitenkaan sovelleta suunnittelu-

, valvonta- tai muihin niihin rinnastettaviin palveluihin. Siten esimerkiksi 

perustajarakennuttamispalveluita tarjoava yritys, joka myy vain 

rakennuttamispalveluita määräysvallassaan olevalle asunto- tai kiinteistöyhtiölle ei 

sovella myynneissään käännettyä arvonlisäverotusta. (Huhtala ym. 2011: 110-111.) 

Omaan lukuun rakentamisessa elinkeinonharjoittaja ei suorita lainkaan arvonlisäveroa 

kiinteistön myynnin yhteydessä, koska kiinteistöjen luovutus on arvonlisäverotonta 

toimintaa. Elinkeinonharjoittajan on kuitenkin velvollisuus suorittamaan omankäytön 

arvonlisäveroa sitä mukaan, kun rakentamistyö edistyy. Merkitystä ei ole sillä 

rakennetaanko rakennus luovutettavaksi tai vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. 

Omankäytön veronperusteena eli summana, josta arvonlisäveron määrä lasketaan, 

käytettään rakentamisesta aiheutuneita välilisiä ja välittömiä kustannuksia.  Mikäli 

rakentamisen hoitaa ulkopuolinen taho, ulkopuolinen rakennusurakoitsija laatii 

arvonlisäverottoman laskun ja omaan lukuun rakentaja raportoi laskun perusteella 

käännetyn arvonlisäveron. Omaan lukuun rakentaminen on rakentajalle 



34 

arvonlisäverollista toimintaa, jolloin käännetty vero on vähennyskelpoinen. (Huhtala 

ym. 2011: 107-114.) 

4.5.3 Välimiestilanne 

Arvonlisäverolain 8 c §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan rakennusalan käännettyä 

verovelvollisuutta sovelletaan myös, kun ei-rakennusalalla toimiva yritys tilapäisesti 

myy välimiehenä ostamansa rakentamispalvelun edelleen rakennusyritykselle. 

Esimerkiksi, tilanne jossa elinkeinonharjoittaja, joka ei harjoita rakennustoimintaa, 

ostaa ja edelleen myy rakentamispalvelun rakennusalan yritykselle, sovelletaan 

käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta molempiin myynteihin (Verohallinto 2012b) 

Välimiestä koskeva säännös on hallituksen esityksen (HE 41/2010 vp) mukaan otettu 

lakiin estääkseen veronkiertoa (Huhtala ym. 2011: 117).  

4.5.4 Myynti valtiolle tai kunnalle 

Valtio ei ole rakentamispalveluita myyvä taho, joten käännettyä verovelvollisuutta ei 

sovelleta sen ostamiin rakentamispalveluihin. Tästä johtuen valtiolle tehdyistä 

rakentamispalveluista laskutetaan aina verollisesti. Valtion omistamat liikelaitokset ja 

osakeyhtiöt ovat valtiosta erillisiä arvonlisäverovelvollisia, joten niiden ostajan 

asemaa sen sijaan tarkastellaan itsenäisesti. (Verohallinto 2012b.) 

Kuntien asemaa arvonlisäverotuksessa tarkastellaan kuntakohtaisesti. 

Rakennuspalveluiden käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan kaikkiin 

kyseisen kunnan tai kuntayhtymän ostamiin rakennuspalveluihin, mikäli kyseinen 

kunta tai kuntayhtymä myy muutoin kuin satunnaisesti rakentamispalvelua 

ulkopuolisille. (Verohallinto 2012b.) 

4.6 Ulkomainen elinkeinonharjoittaja ja rakentamispalvelut 

Arvonlisäverolain mukaan verollista liiketoimintaa Suomessa harjoittava suorittaa 

veron Suomeen riippumatta siitä, onko palvelun myyjä suomalainen vai 

ulkomaalainen. Ulkomaalaisella elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan lain mukaan 

elinkeinonharjoittajaa, jonka kotipaikka ei ole Suomessa. Kotipaikalla tarkoitetaan 
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paikkaa, josta yrityksen toimintaa pääasiallisesti ohjataan, jossa keskushallinto 

sijaitsee ja yhtiön johto kokoontuu. Rakennusalalla ulkomaiselle 

elinkeinonharjoittajalle katsotaan syntyneen kiinteä toimipaikka Suomeen, mikäli 

urakkakohde tai useat peräkkäiset urakkakohteet kestävät yli 9 kuukautta. (Tannila 

ym. 2012: 87-89.) 

Mikäli ulkomaalainen yhtiö ostaa rakentamispalveluja Suomessa suomalaiselta 

myyjältä, ulkomaalaisen yhtiön tulee rekisteröityä Suomessa verovelvolliseksi ja 

suorittaa rakennuspalvelun ostoon liittyvä vero samoin kuin suomalaisenkin ostajan. 

Rakennuspalveluiden käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan myös 

kahden ulkomaalaisen väliseen rakentamispalvelun myyntiin. Jos sekä ostaja, että 

myyjä ovat ulkomaalaisia elinkeinonharjoittajia, ostaja on verovelvollinen 

rakentamispalveluiden myynnistä, mikäli se myy rakennuspalveluita muutoin kuin 

satunnaisesti. Tällöin ulkomaalaisen ostajan on rekisteröidyttävä 

arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa ja tilitettävä käännetty arvonlisävero valtiolle. 

Mikäli ulkomaalaisella ostajalla ei ole rakentamispalvelujen myyjän asemaa, 

rakentamispalvelun myynnistä verovelvollinen on ulkomainen myyjä, joka tällöin on 

velvollinen rekisteröitymään arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa ja tilittämään 

myynnin arvonlisäveron. Ulkomaalaisten elinkeinonharjoittajien välisissä 

rakentamispalveluiden myynneissä syntyy siten ainakin jommallekummalle 

velvollisuus rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi Suomeen. (Tannila ym. 2012: 89-

90.) 

Mikäli suomalainen elinkeinonharjoittaja myy rakentamispalveluita ulkomaalaiselle 

elinkeinonharjoittajalle, joka myy rakentamispalveluita muutoin kuin satunnaisesti, 

sovelletaan myyntiin käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Tällaisen ulkomaalaisen 

ostajan on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi Suomeen, mikäli sillä ei ole 

Suomessa kiinteää toimipaikkaa ja se ei ole hakeutunut täällä verovelvolliseksi. 

(Verohallinto 2012b.) 
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4.7 Käännetyn verovelvollisuuden vaikutukset 

4.7.1 Vaikutukset asiakirjoihin 

Mikäli ostajalla ja myyjällä ei ole täyttä varmuutta siitä, sovelletaanko liiketoimessa 

käännettyä verovelvollisuutta vai ei, voivat he yhdessä laatia sopimuslausekkeen siitä, 

kuinka toimitaan esimerkiksi vero- tai muiden kulujen jakamisessa, mikäli 

verohallinnosta tulee eriävä päätös osapuolien välisten toimien arvonlisäverotuksesta. 

Muita kustannuksia ovat esimerkiksi rakennuspalvelun ostajalle aiheutuneet 

viivästysseuraamukset maksamattomista arvonlisäveroista. Rakentamispalveluita 

myydessä tai vuokratessa henkilöstöä rakentamista varten, myyjän kannattaa myös 

vaatia sopimukseen vakuutus siitä, onko ostajalla Arvonlisäverolain 8c §:n mukainen 

rakentamispalvelun ostajan asema vai ei. Mikäli verohallinnon mukaan ostajan ja 

myyjän välisessä liiketoimessa olisi tullut soveltaa rakennuspalveluiden käänteistä 

arvonlisäverovelvollisuutta, Verohallinto voi maksuunpanna tilaajan jo vähentämän 

arvonlisäveron, koska myyjän olisi tullut soveltaa myyntiin käännettyä 

arvonlisäverovelvollisuutta ja siten tilaajan saamassa laskussa ollut arvonlisävero ei 

näin ollen ollut vähennyskelpoinen. Mikäli myyjän ja ostajan välisessä 

sopimuslausekkeessa lukee, että myyjä palauttaa laskuttamansa arvonlisäveron, jos 

myyntiin tulee soveltaa käänteistä arvonlisäverovelvollisuutta, on myyjällä 

velvollisuus palauttaa laskuttamansa arvonlisäveron takaisin ostajalle. Tällöin 

sopimuslausekkeen laatiminen on ostajan etu. Myyjän kannattaa myös vaatia 

sopimuslauseke, jossa ostaja joutuu korvaamaan myyjälle aiheutuneet kaikki 

maksuunpanoon liittyvät kustannukset, jos maksuunpano johtuu ostajan virheellisestä 

ilmoituksesta ALV 8 c §:n tarkoitetusta asemastaan. Sopimuslausekkeen avulla 

myyjän on myös hyvä velvoittaa ostajan ilmoittamaan mahdollisista asemassaan 

tapahtuvista muutoksista ja mainita muutoksiin liittyvät seuraamukset. (Huhtala ym. 

2011: 168-169.) 

Ostajan ja myyjän välisissä tilaus- ja tarjousasiakirjoissa tulisi käydä ilmi, onko ostaja 

ALV 8 c §:n mukainen rakentamispalveluiden ostaja. Asiakirjoissa tulee siten mainita 

sovelletaanko liiketoimessa käänteistä arvonlisäverovelvollisuutta vai ei. Jos tilaajalla 

on ostajan asema, voidaan tilausasiakirjassa esimerkiksi mainita, että 

rakentamispalveluiden käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan tilaajan ostoihin, 
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koska ALV 8 c §:n mukaan tilaaja myy säännöllisesti rakentamispalveluita tai vuokraa 

henkilöstöä kyseisiä palveluita varten.  Tarjousasiakirjoissa olisi myös hyvä käydä ilmi 

käänteisen arvonlisäverovelvollisuuden soveltamisesta tai soveltamatta jättämisellä. 

Tämä vaikuttaa tarjoussummien muotoiluun ja tarjouksen laatijan kassavirtojen 

suunnitteluun. Elinkeinonharjoittajien välisten liiketoimien huolellisesti laaditut 

tilaus- ja tarjousasiakirjat helpottavat niiden toimintaa. (Huhtala ym. 2011:171.) 

Kun rakentamispalvelun myyntiin sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta, 

myyjän lähettämään laskuun ei merkitä verokantaa tai veron määrään. Laskuun on 

kuitenkin merkittävä verottomuuden syy, esimerkiksi �Rakentamispalvelun myynti, 

ostaja verovelvollinen ALV 8 c §�.  Laskun perusteella ostaja laskee arvonlisäveron, 

jonka hän ilmoittaa ja maksaa valtiolle. Laskussa on myös tultava ilmi, että ostaja on 

arvonlisäverovelvollinen ja ostajan verotunnus, joka on Suomessa y-tunnus. Lisäksi 

laskun tulee täyttää AVL 209 b §:ssä säädetyt yleiset laskumerkintävaatimuksen. 

Laskuun tulee merkitä myyjän ja ostajan nimi ja osoite, laskun antamispäivä, myyjän 

ja ostaja arvonlisävero tunnisteet, palvelun laajuus ja luonne, veronperuste, palvelun 

suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä ja laskun yksilöivä juokseva tunniste. 

(Huhtala ym. 2011: 171-172.) 

4.7.2 Muutokset Raportointi- ja kirjanpitojärjestelmissä 

Rakennuspalveluiden käännetyn arvonlisävelvollisuuden soveltamisella on 

vaikutuksia raportointi- ja kirjanpitojärjestelmissä. Elinkeinonharjoittajan tulee 

kausiveroilmoituksella ilmoittaa käännetyn verovelvollisuuden alaiset 

rakennuspalveluiden myynnit ja ostot. Käännetyn verovelvollisuuden alaisista 

myynneistä ja ostoista tilitettävä vero eritellään kausiveroilmoituksessa omille 

riveilleen. Tällöin rakennuspalveluiden myynnit ja ostot erottuvat muista liiketoimista. 

Mikäli käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta rakentamispalveluiden myyntiin, 

myynnin vero ilmoitetaan kausiveroilmoituksessa täysin normaalisti. Myös ostaja 

ilmoittaa tässä tapauksessa verovähennykseen oikeuttavan veron määrän normaaliin 

tapaan kausiveroilmoituksella. (Tannila ym. 2012: 106-107.) 

Käännetty verovelvollisuus vaikuttaa myös rakennuspalveluiden kirjanpidon 

kirjauksiin. Myyjän veroton myynti lasku kirjataan omalle myyntitililleen 
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pääkirjanpitoon tai se erotetaan omalla alv-koodillaan muusta myynnistä. Vastaavasti 

ostot, jotka ovat käänteisen verovelvollisuuden alaisia, erotellaan muista ostoista 

kirjanpidosta joko käyttämällä erillisiä kirjanpidon tilejä tai muulla 

erottelumenetelmällä. On tärkeää erotella käänteisen verovelvollisuuden alaiset 

myynnit ja ostot, jotta arvonlisäveroraportointi tapahtuisi oikein. (Tannila ym. 2012: 

110.) 

4.7.3 Vaikutukset kassavirtaan 

Rakennuspalveluiden käännetyllä arvonlisäverovelvollisuuden soveltamisella on 

vaikutuksia sekä pääurakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden kassavirtoihin. 

Rakennuspalveluiden myyjän asemassa oleva aliurakoitsija lähettää pääurakoitsijalle 

eli ostajalle arvonlisäverottoman laskun. Aliurakoitsijalla on kuitenkin oikeus 

vähentää vähennysoikeus edellytysten täyttyessä ostojensa arvonlisäveron. Verotilillä 

oleva negatiivinen arvonlisävero saatava kuitataan ensisijaisesti muilla verotilillä 

olevilla velvoitteilla, kuten työnantajasuoritteilla. Mikäli arvonlisävero on 

negatiivinen vielä näiden suoritteiden jälkeen, veroviranomainen palauttaa veron 

takaisin verovelvolliselle. Palautettavan arvonlisäveron perusteiden tutkiminen vie 

kuitenkin usein aikaa ja aliurakoitsijat voivat joutua odottamaan verovähennysten 

palautuksia ja tällä on negatiivinen vaikutus aliurakoitsijan kassavirtaan. (Tannila ym. 

2012: 111-112.) 

Rakennuspalveluita ostavan pääurakoitsijan asemassa olevan elinkeinonharjoittajan 

myynti loppuasiakkaalle laskutetaan arvonlisäverollisena myyntinä eli vero tilitetään 

normaalisti valtiolle. Aliurakoitsijat lähettävät pääurakoitsijoille kuitenkin 

arvonlisäverottoman ostolaskun, joten pääurakoitsijoiden ei tarvitse maksaa 

rakennuspalveluiden ostoistaan enää arvonlisäveroa valtiolle, näin ollen näiden 

ostojen arvonlisäveroa ei tarvitse rahoittaa, mikä aiheuttaa positiivisen vaikutuksen 

pääurakoitsijan kassavirtaan. (Tannila ym. 2012: 112.) 

4.7.4 Vaikutukset valtion verokertymään 

Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö julkaisi 31.10.2012 raportin, jossa 

arvioitiin rakennuspalveluiden käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden vaikutuksia. 
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Verohallinto arvioi lainmuutoksen vaikutuksia verotarkastustietojen analysoinnilla, 

kausi- ja verotilin tietojen analysoinnilla, verotuottoon vaikuttavien ilmiöiden 

mittaamisella ja kyselytutkimuksen tulosten tarkastelulla. (Marttinen 2012.) 

Raportissa esitetyssä tilastollisessa tarkastelussa havaittiin, että aliurakoitsijoiden 

maksettava arvonlisävero on kääntynyt negatiiviseksi, joka on ollut odotusten 

mukainen, sillä arvonlisäverojen maksaminen on siirtynyt urakkaketjussa 

pääurakoitsijoille. Tilastollisessa tarkastelussa havaittiin myös, että pääurakoitsijat 

ovat pääosin hoitaneet velvoitteensa, eikä pääurakoitsijoiden maksamatta jääneiden 

verojen määrä ole kasvanut merkittävästi käänteisen arvonlisäverovelvollisuuden 

käyttöönoton jälkeen. (Marttinen 2012.) 

Rakennuspalveluiden käännetyn arvonlisäverolain muutoksen suunnitteluvaiheessa 

arvioitiin käännetyn verovelvollisuuden käyttöönottoon liittyviä riskejä. Arvioituja 

riskejä oli muun muassa, että vääräsisältöisten arvonlisäveron vähennysten määrä 

kasvaa, pääurakoitsija jättää tilittämättä urakkaketjun sisältyvän arvonlisäveron ja 

rakennuspalvelun ostot jätetään ilmoittamatta kausiveroilmoituksessa. Raportin 

mukaan käännetyn verovelvollisuuden käyttöönotto on sujunut varsin hyvin eikä 

edellä mainittujen riskien toteutumista ole havaittu. Tutkimuksessa todetaan, että 

arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen on siirtynyt odotetusti pääurakoitsijoille 

ja pääurakoitsijat ovat hoitaneet velvoitteensa. Virhetilanteita, joita tarkastuksessa 

havaittiin, olivat enimmäkseen tahattomia kausiveroilmoituksen ilmoitus- ja 

menettelytapapuutteita tai -virheitä. Raportissa todetaan, ettei lain muutos ole tuonut 

mukanaan uusia harmaan talouden ilmenemismuotoja tai systemaattista veronkiertoa 

eikä veropetosten määrä ole lainmuutoksen seurauksena lisääntynyt. Käännetty 

arvonlisäverojärjestelmä ei ole odotusten mukaan poistanut kuittikauppaa 

rakennusalalta, kuittikaupassa on osittain kuitenkin jäänyt arvonlisävero pois, mikä on 

vähentänyt kuittikaupasta yrittäjille saatavaa välitöntä hyötyä.  (Marttinen 2012.) 

Verohallinnon julkaiseman raportin mukaan käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden 

soveltaminen rakennusalalla on kasvattanut verotuottoa vuodessa aikana ainakin 75 

miljoonaa euroa. Vero tuoton kasvun mittaamisessa ei ole kuitenkaan otettu huomioon 

muita tekijöitä, jotka vaikuttavat verokertymään. Muun muassa suhdanteet vaikuttavat 
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vero kertymiin. Matala suhdanne vaikuttaa yleensä negatiivisesti verokertymään, kun 

taas noususuhdanne vaikuttaa kertymiin positiivisesti. (Marttinen 2012.) 

4.8 Käänteinen arvonlisäverotus Euroopan unionin jäsenmaissa 

Rakennusalalla on jo pitkään kärsitty harmaasta taloudesta. Väärinkäytösten 

estämiseksi käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden on ottanut käyttöön seitsemän 

EU:n jäsenvaltioita. Belgia, alankomaat, Itävalta, Saksa, Ruotsi, Unkari ja Irlanti 

soveltavat rakennuspalveluiden myynnissä käänteistä arvonlisäverovelvollisuutta (HE 

41/2010 vp 2010: 4-5.) 1.4.2011 myös Suomi otti käyttöön käännetyn arvonlisävero 

velvollisuuden rakennusalalla (Huhtala ym. 2011: 15). Tällä hetkellä käännettyä 

arvonlisävero velvollisuutta soveltaa kahdeksan EU:n jäsenvaltiota 

rakennuspalveluiden myynnissä. 

4.8.1 Belgia 

Belgia oli ensimmäinen Euroopan unionin jäsenvaltio, joka sovelsi käänteistä 

arvonlisäverojärjestelmää rakennusalalla. Käyttöönoton sääntely perustuu Euroopan 

unionin arvonlisäverodirektiiviin 394. Artiklan mukaan jäsenvaltio voi soveltaa 

erityistoimenpiteitä veronkierron estämiseksi, mikäli se sovelsi niitä ennen 

ensimmäistä päivää tammikuuta 1977. Jäsenvaltion kuitenkin artiklan mukaan 

ilmoitettava erityistoimenpiteiden soveltamisesta Euroopan unionin komissiolle ennen 

tammikuun ensimmäistä päivää 1978. (HE 41/2010 vp 2010: 4-7.) 

4.8.2 Alankomaat 

Alankomaissa käänteinen arvonlisäverojärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 1982. 

Siellä rakennusalan aliurakointisuhteissa verojen ja maksujen väärinkäytöksiä pyritään 

ehkäisemään ennakonpidätyksiin, sosiaaliturvamaksuihin ja arvonlisäveroihin 

kohdistetuilla keinoilla. Arvonlisäverojen osalta verojen ja maksujen väärin käytöksiä 

pyritään estämään käännetyllä arvonlisäverojärjestelmällä. (HE 41/2010 vp 2010: 5.) 

Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta pääurakoitsijan toimeksiantajalleen 

suorittamiin rakentamispalveluihin. Tällaisissa tilanteissa sovelletaan yleistä 
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arvonlisäverotusta, koska niissä esiintyy harvoin väärinkäytöksiä. (HE 41/2010 vp 

2010: 5.) 

Rakennusalalla aliurakoitsijat ja työvoiman vuokraajat soveltavat käännettyä 

verovelvollisuutta, kun kyseessä aineellisen luonteisesta, pysyviin rakennuksiin ja 

rakennelmiin kohdistuneista työsuorituksista. Aineellisen luonteisella työllä 

tarkoitetaan esimerkiksi päällystystyöt, teiden rakennus, maapohjatyö, siivous, 

lattianpäällystys, katon asennus, kaikenlainen korjaustyö. Esimerkiksi 

rakennusvalvontaa, rakennustelineiden- ja nostureiden vuokrausta ei katsota 

aineellisen luonteiseksi toiminnaksi. (HE 41/2010 vp 2010: 5.) 

4.8.3 Itävalta 

Vuoden 2002 lokakuusta lähtien rakennusalan käännettyä verovelvollisuutta on 

noudatettu Itävallassa. Käännettyä arvonlisävero velvollisuutta sovelletaan 

rakentamispalveluihin ja rakennusalan työvoiman vuokraukseen. Siellä 

rakentamispalveluiden ostaja verovelvollinen, mikäli se myy ostamansa 

rakentamispalvelut edelleen tai tuottaa itse rakentamispalveluita. Pääurakoitsijan 

suorittamia rakentamispalveluiden myyntejä toimeksiantajalleen ei lasketa 

rakentamispalvelun myynniksi. (HE 41/2010 vp 2010: 5.) 

Itävallassa arvonlisäverolain säädökset aiheuttivat paljon ongelmia. Tällaisia olivat 

muun muassa määrittely- ja rajanvetotilanneongelmat. Ongelmien johdosta säädöksiin 

tehtiin muutoksia, joiden on todettu parantavan säädösten noudattamista. On arvioitu, 

että uudistuksen jälkeen valtion arvonlisäverokertymä kasvanut noin 200 miljoonalla 

eurolla. Väärinkäytöksistä johtuvia veromenetyksiä on kuitenkin vaikea arvioida, 

koska verokertymään vaikuttaa moni asia. (HE 41/2010 vp 2010: 5.) 

4.8.4 Saksa 

Saksassa käännetty arvonlisäverovelvollisuus astui voimaan huhtikuussa 2004. 

Käänteistä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan kiinteistön luovutuksiin ja 

rakentamispalveluihin. Rakennusten ja rakennelmien rakentaminen sekä 

kunnossapito-, korjaus-, muutos- ja purkutyöt lasketaan käännetyn 
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arvonlisäverotuksen piiriin.  Suunnittelu- valvontapalveluita ei kuitenkaan lasketa 

käänteisen arvonlisäverovelvollisuuden piiriin. (HE 41/2010 vp 2010: 5 ja 6.) 

Mikäli rakentamispalveluiden ostaja on elinkeinonharjoittaja, soveltaa hän silloin 

rakennuspalveluiden ostoissaan käännettyä arvonlisäverotusta. Säännöstä ei 

kuitenkaan sovelleta, mikäli ostaja on satunnaisesti rakennusalalla toimiva 

elinkeinonharjoittaja. Satunnaisuudella tarkoitetaan, että elinkeinonharjoittajan 

edellisen vuodenliiketoiminnasta enintään 10 prosenttia on ollut rakentamispalveluita. 

(HE 41/2010 vp 2010: 6.) 

4.8.5 Ruotsi 

Käännetty arvonlisäverojärjestelmä on ollut Ruotsissa voimassa vuoden 2007 

huhtikuusta lähtien. Säädöksen soveltaminen edellyttää, että rakentamispalveluiden 

ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka myy palveluita muutoin kuin satunnaisesti. Ostaja 

voi olla myös elinkeinonharjoittaja, joka myy elinkeinonharjoittajalle, joka myy 

rakentamispalveluita muutoin kuin satunnaisesti. (HE 41/2010 vp 2010: 6.) 

Ruotsissa käänteistä verovelvollisuutta sovelletaan laajasti. Tällä tarkoitetaan, että 

rakentamispalveluiden ostajan toiminta ei tarvitse olla pääasiallisesti 

rakennustoimintaa. Riittää, että elinkeinonharjoittaja myy rakentamispalveluita 

muutoin kuin satunnaisesti. Ei ole myöskään merkitystä myydäänkö ostettua palvelua 

edelleen. (HE 41/2010 vp 2010: 6.) 

Rakennusalalla toimimattoman yrityksen rakentamispalveluiden välitys myynneissä 

sovelletaan myös rakennusalan käänteistä verovelvollisuutta. Sillä ei ole merkitystä 

onko ostajalla rakennusalan toimialaluokitusta. Käänteisen arvonlisäverotuksen 

soveltamisessa ostajan kansalaisuudella ei ole merkitystä, ostaja voi olla ruotsalainen 

tai ulkomainen elinkeinonharjoittaja. Mikäli rakentamispalveluiden ostajan ostaja 

edellytykset täyttyvät rakentamispalveluita ostaessa, sovelletaan tällöin käännettyä 

verovelvollisuutta.   (HE 41/2010 vp 2010: 6.) 

Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan sellaisiin rakentamispalveluihin, jotka 

koskevat maapohja- ja perustustöitä, rakennustyötä, rakennusasennusta, rakennuksen 
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loppukäsittelyä tai kuljettajan kanssa vuokrattuihin rakennuskoneisiin. Käännettyä 

verovelvollisuutta sovelletaan myös työvoiman vuokraukseen ja rakennussiivoukseen, 

jotka liittyvät edellä mainittuihin palveluihin. (HE 41/2010 vp 2010: 6.) 

Rakennusalan käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan vain rakentamiseen liittyvien 

palveluiden myyntiin. Rakentamiseen liittyvien tavaroiden myynneissä sovelletaan 

siis yleistä arvonlisäverotusta. Mikäli rakentamispalveluun sisältyy rakentamiseen 

käytettävää materiaalia, käsitellään myyntiä yhtenä kokonaisuutena ja 

rakennuspalvelun myyntinä. Rakentamisessa käytettävän tavaran myynti 

asennuksineen on tavaran myyntiä, jos palvelun osuus on vähäinen. Määriteltäessä 

palvelun osuutta tavaran myynnissä sopimuksen hinta, käytetty työaika ja 

työkustannukset ovat ratkaisevia tekijöitä. (HE 41/2010 vp 2010: 7.) 

Ruotsissa on todettu, että aliurakointiketjussa tapahtuva arvonlisäverojen kiertäminen 

on vähentynyt käänteisen arvonlisäverovelvollisuuden johdosta. Vuoden 2008 tehdyn 

arvion mukaan valtion verokertymä on käänteisen veromenettelyn johdosta kasvanut 

noin 700 miljoonalla kruunulla eli noin 72 miljoonalla eurolla. (HE 41/2010 vp 2010: 

7.) Arvioiden perusteella Ruotsissa rakennusalan käänteisellä 

arvonlisäverojärjestelmällä on ollut positiivinen vaikutus rakennusalalta kertyneisiin 

arvonlisäveroihin. Joka on myös varmasti kannustanut naapurimaata Suomea 

ottamaan käyttöön rakennusalan käänteinen arvonlisäverojärjestelmä.  

4.8.6 Unkari 

Rakennusalan käännetty verovelvollisuus on ollut Unkarissa voimassa vuoden 2008 

alusta lähtien. Käännettyä arvonlisävero menettelyä sovelletaan rakentamispalveluihin 

ja kiinteistöjen luovutuksiin. Unkarissa käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvat 

rakennusten ja rakennelmien rakentaminen, muutos-, korjaus-. ja purkutyöt sekä 

työvoiman vuokraus rakennusalalla. (HE 41/2010 vp 2010: 6.) 

4.8.7 Irlanti 

Irlannissa rakennusalan käännetty verovelvollisuus astui voimaan syyskuussa 2008. 

Sen soveltamisala määritellään viittaamalla olemassa olevaan rakennusalan 
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lähdeverojärjestelmään. Siinä käännettyä arvonlisäveromenettelyä sovelletaan laajasti 

rakentamispalveluihin. (HE 41/2010 vp 2010: 6.) 
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5 VÄHÄINEN LIIKETOIMINTA 

5.1 Verovelvollisuuden alaraja 

Arvonlisäverolain kolmannen pykälän mukaan elinkeinonharjoittaja ei ole 

arvonlisäverovelvollinen, jos tilikauden liikevaihto on enintään 8500 euroa. (Äärilä 

ym. 2013: 47.) 

Mikäli yrityksen liikevaihto on vähintään 8500 euroa, on yrityksen hakeuduttava 

arvonlisäverorekisteriin. Kun yritys on hakeutunut arvonlisäverorekisteriin, sen on 

perittävä asiakkailta arvonlisäveron ja tilitettävä vero valtiolle. (Verohallinto 2011.) 

Liikevaihdon alarajaa laskettaessa otetaan huomioon sellaisten tavaroiden ja 

palveluiden myynnit, joista verovelvollisten elinkeinonharjoittajien on tilitettävä 

arvonlisäveroa. Edellä mainittujen myyntien lisäksi otetaan huomioon alarajaa 

laskettaessa myös joitakin verottomia myyntejä. Tällaisia verottomia myyntejä ovat 

- tavaran myynti Euroopan Unionin jäsenvaltioihin 

- vienti myynti ulkomaille 

- veroton matkustajamyynti 

- verottomien palveluiden myynti 

- verottomien vesialusten ja niihin kohdistuvien työsuoritusten myynti 

- vähintään neljä kertaa vuodessa ilmestyvän sanoma- tai aikakauslehden 

painosten myynnit yleishyödylliselle yhteisölle 

- verottomat myynnit diplomaattisille edustoille ja kansainvälisille järjestöille 

- verottomat moottoriajoneuvojen myynnit 

- muiden kuin liitännäistuotteiden rahoitus- ja vakuutuspalveluiden myynnit 

- kiinteistön tai siihen kohdistuvan oikeuksien luovutukset 

(Äärilä ym. 2013: 47.) 

(Eduskunta 2003: 3) mukaan liiketoimintaa voidaan pitää vähäisenä toimintana, kun 

yrityksen liikevaihto on enintään 8500 euroa. Vähäisen toiminnan vapauttaminen 

verosta johtuu hallinnollisista syistä. Verovelvollisuuden alarajan tarkoituksena on 
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rajata verotuksen ulkopuolelle lähinnä harrastusluonteinen toiminta, eikä varsinaista 

ammatti ja liiketoimintaa. Neutraalisuusyistä verovelvollisuuden raja on asetettu 

melko matalaksi, koska se on asettanut eriarvoiseen asemaan rajan tuntumassa 

vastaavaa toimintaa harjoittavat yritykset. Eriarvoisuus ongelma korostuisi sitä 

enemmän, mitä korkeampi verovelvollisuus raja on.  

5.2 Vapaaehtoinen verovelvollisuus ja täysi verohuojennus 

Yrityksellä on oikeus hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka 

liikevaihto olisi alle 8500 euroa. Mahdollisuudella vapaaehtoiseksi verovelvolliseksi 

hakeutumisella on pyritty estämään veron kertaantumisen pienyrittäjän myydessä 

tavaroita tai palveluita toiselle verovelvolliselle. Mikäli vapaaehtoisesti 

verovelvolliseksi hakeutujan liikevaihto on enintään 8500 euroa, saa verovelvollinen 

tilikauden aikana maksetut arvonlisäverot kokonaisuudessaan jälkikäteen takaisin. 

Käyttöomaisuuden myynnistä maksettuja arvonlisäverojen osalta veroja ei kuitenkaan 

saa takaisin, vaikka liikevaihto olisikin enintään 8500 euroa. (Äärilä ym. 2013: 49.) 

5.3 Osittainen veronhuojennus 

(Eduskunta 2003: 4) mukaan verovelvollisuuden 8500 euron alarajalla ajateltiin 

olevan haitallisia vaikutuksia pienyritysten kasvuun. Rajan kohdalla vähäinenkin 

liikevaihdon kasvu ja siten liikevaihtorajan ylitys aiheutti jyrkkiä muutoksia 

elinkeinonharjoittajan veroseuraamuksessa, sillä rajan ylittymisen jälkeen 

elinkeinonharjoittajaan sovelletaan kaikkia verovelvollisuudesta aiheutuvia 

velvoitteita.  Tästä johtuen ajateltiin, että verovelvollisuuden alaraja saattaa estää 

pienimuotoista toimintaa harjoittavia yrittäjiä laajentamasta toimintaansa. 

Arvonlisäverolain pykälässä 149 säädetään verovelvollisuuden alarajaan liittyvästä 

huojennuksesta. Sen tarkoituksena on pienien elinkeinonharjoittajien 

kasvumahdollisuuksien edistäminen. Huojennuksen avulla lievennetään 

verovelvollisuuden alarajan ylittämisestä aiheutuvaan verovelvollisuuteen liittyviä 

velvoitteita, mikä madaltaa pienyrityksen kynnystä laajentaa liiketoimintaa ja se myös 

vähentää elinkeinonharjoittajan houkutusta siirtyä harmaaseen talouteen. (Äärilä ym. 

2013: 50.)  
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Yritys, jonka liikevaihto on vähintään 8500 euroa ja alle 22 500 euroa, on oikeutettu 

osittaiseen arvonlisäveronhuojennukseen. Kaikilla yhtiömuodoilla on oikeus edellä 

mainittuun alarajahuojennukseen. Huojennukseen ei kuitenkaan ole oikeutta kunnilla 

ja ulkomaalaisilla verovelvollisilla, joilla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa. 

(Verohallinto 2011.)  

Arvonlisäveron alarajahuojennuksen määräytymisperusteena on tilikauden 

liikevaihto. Huojennuksen saamiseen tai huojennuksen määrään ei vaikuta, se missä 

vaiheessa yritys on merkitty arvonlisäverorekisteriin. Alarajahuojennukseen 

oikeutettavaa liikevaihto lasketaan kalenterivuosittain. Mikäli tilikausi, jota 

alarajahuojennus koskee, on lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, muunnetaan 

tilikauden liikevaihto vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa. Muuntamisessa 

liikevaihto kerrotaan luvulla 12 ja jaetaan sen jälkeen tilikauden kuukausien 

lukumäärällä. Kuukausien lukumäärää laskiessa otetaan huomioon vain täydet 

kalenterikuukaudet. (Verohallinto 2011.) 

Verovelvollisten joiden liikevaihto on yli 8500 ja alle 22500 ovat oikeutettuja 

alarajahuojennukseen, jonka suuruus määräytyy seuraavan alarajahuojennus 

laskukaavan mukaan: 

1) Vero-    (liikevaihto-8500) x vero                                                                                         

                         14000 

Esimerkiksi yritys, jonka liikevaihto tilikauden aikana on 12 000 euroa ja myyntien 

arvonlisäveroprosentti on 24, lasketaan alarajahuojennuksen määrä seuraavasti: 

Arvonlisävero = 0,24x12000= 2880 euroa 

Alarajahuojennus = 2880-  (12000-8500) x 2880   = 2160 euroa 

                                       14000 

(Verohallinto 2011.) 

Alarajahuojennukseen oikeuttavaan liikevaihtoon ei lueta arvonlisäveron osuutta, 

metsätaloudesta saatua vastiketta, arvonlisäverolaissa tarkoitettua kiinteistön 
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käyttöoikeuden luovutuksesta saatua vastiketta ja käyttöomaisuuden myynnistä saatua 

vastiketta.  (Verohallinto 2011.) 

Laskettaessa alarajahuojennusta tilikaudelta tilitettävään veroon ei lueta 

metsätaloudesta tilitettävää veroa ja AVL 30§:ssä tarkoitetusta kiinteistön 

käyttöoikeuden luovuttamisesta tilitettävää veroa. Tämä tarkoittaa, ettei edellä 

mainittujen erien myyneistä suoritettavia veroja eikä ostoista vähennettäviä veroja 

otata huomioon tilikaudelta tilitettävää veroa laskettaessa. (Verohallinto 2011.) 

Tilitettävää veroa laskettaessa ei myöskään oteta huomioon käyttöomaisuuden 

myynnistä suoritettavaa veroa, yhteisöhankinnasta suoritettavaa veroa ja veroa, jossa 

ostajana on arvonlisäverolain 2a, 8a- 8c ja 9 §:n perusteella suoritettava vero. 

Arvonlisäverolain 2a, 8a-8c ja 9 pykälissä sovelletaan käännettyä 

arvonlisäverovelvollisuutta, jonka mukaan ostaja on verovelvollinen. (Verohallinto 

2011.)  

Mikäli edellä mainitun laskukaavan mukainen arvonlisäverohuojennus on 

negatiivinen, ei verovelvollinen saa huojennusta. Huojennusta ei myöskään saa, jos 

alarajahuojennukseen oikeuttava tilikaudelta tilitettävä vero on negatiivinen.  

(Verohallinto 2011.) 
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6 ALARAJAHUOJENNUS KUVITTEELLISELLA RAKENNUSALAN 

PIENYRITTÄJÄLLÄ/ALIURAKOISIJALLA 

Alarajahuojennus koskee verovelvollisia, joiden tilikauden liikevaihto on vähintään 

8500 ja enintään 22 500 euroa. 8500 euron ylittyessä saa verovelvollinen liikevaihdon 

kasvaessa asteittain pienenevän huojennuksen. Alarajahuojennusta ei kuitenkaan 

sovelleta, mikäli verovelvollisen tilitettävä vero on negatiivinen. (Eduskunta 1192.) 

Rakennusalan käänteisen arvonlisäverojärjestelmän voimaantultua rakennusalan 

aliurakoisijan tilitettävä arvonlisävero on negatiivinen, mikäli suurin osa sen 

myynneistä on rakentamispalveluiden myyntiä.   

Havainnoidaan esimerkeillä kuvitteellisen aliurakoisijan kokonaistulon muutoksia 

käänteisen arvonlisäverotuksen voimaantuloa edeltävänä aikana ja voimaantulon 

jälkeen. Esimerkeissä oletetaan, että yrityksen tilikausi on kalenterivuosi. 

6.1 Huojennus ennen käännetyn arvonlisäverojärjestelmän voimaan tuloa 

Kyseellä on rakennusalan toimiva arvonlisäverovelvollinen elinkeinonharjoittaja. 

Kuvaan elinkeinonharjoittajan vuoden 2010 arvonlisävero kohtelua, joka kuvaa 

tilannetta ennen käännetyn arvonlisäverojärjestelmän voimaan tuloa.  Oletetaan, että 

elinkeinonharjoittajan liikevaihto koostuu kokonaan rakennusalan aliurakoista. 

Esimerkissä elinkeinonharjoittajan tilikauden 2010 liikevaihto oli 15 000 euroa. 

Laskelmissa on käytetty Arvonlisäverolain 149 pykälän a kohdassa esitettyä 

alarajahuojennus kaavaa.  

Esimerkin avulla voimme havainnoida, että elinkeinonharjoittajan kokonaistulos on 

tilikaudella 16928,57 euroa, joka sisältää liikevaihdon ja verottajan takaisin maksaman 

Tilikausi 1.1.2010�31.12.2010 

Liikevaihto 15 000
Maksetut arvonlisäverot (24 %) 3600
Alarajahuojennuksen määrä 1928,57

Kertyneet kokonaistulot 16928,57
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alarajahuojennuksen. Kyseisessä tilanteessa aliurakoitsija on laskuttanut ostajalta 

24 %:n arvonlisäveron ja tilittänyt veron valtiolle. Valtio kuitenkin palautti 

elinkeinonharjoittajalle alarajahuojennuksena 1928,57 euroa maksetuista 

arvonlisäveroista.  

Arvonlisäero on elinkeinonharjoittajalle niin sanottu läpikulkuerä, joten ei ole 

merkitystä periikö myyjä elinkeinonharjoittajana toimivalta ostajalta arvonlisäveroa. 

Myyjä tilittää arvonlisäveron ostajalta ja tilittää veron valtiolle ja ostajalla on oikeus 

vähentää ostoihin sisältyneen arvonlisäveron omassa verotuksessaan. (Äärilä ym. 

2008: 27-28.) 

Arvonlisäverollisten yritysten ja yhteisöjen arvonlisäverollisten myyntien ja ostojen 

erotus eli arvon lisäys on siis arvonlisäveron veropohja (Holm 2006: 31). 

6.2 Huojennus käännetyn arvonlisäverojärjestelmän voimaan tultua 

Kyseellä on rakennusalalla toimiva arvonlisäverovelvollinen elinkeinonharjoittaja. 

Esimerkissä kuvataan elinkeinonharjoittajan vuoden 2012 arvonlisävero kohtelua, 

jolloin käännetty arvonlisäverojärjestelmä oli astunut voimaan Oletetaan, että 

elinkeinonharjoittajan liikevaihto koostuu kokonaan rakennusalan aliurakoista. 

Esimerkissä elinkeinonharjoittajan tilikauden 2012 liikevaihto oli 15 000 euroa.  

Tilikausi 1.1.2012-31.12.2012 

Liikevaihto  15000
Maksetut arvonlisäverot (24%) 3600

Alarajahuojennuksen määrä 0
Kertyneet kokonaistulot 15000

1.4.2011 voimaan tulleen käännetyn arvonlisäverotuksen myötä rakennusalan 

aliurakoitsijana toimivalla elinkeinonharjoittajalla ei ole enää oikeutta 

alarajahuojennukseen. Laskelmien avulla voimme päätellä, että rakennusalalla 

aliurakointia harjoittavan elinkeinonharjoittajan kokonaistulo samansuuruisesta 

liikevaihdolla laski 16928,57 eurosta 15000 euroon vuodesta 2010 vuoteen 2012. 
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Kahden edellisen laskelman perusteella voidaan todeta, että rakennusalan käänteisen 

arvonlisäverotuksen voimaan tultua rakennusalan aliurakoitsijana toimivan 

elinkeinonharjoittajan asema on heikentynyt, koska sen tilikauden kokonaistulo on 

laskenut 1928,57 euroa.  

Mikäli suurin osa aliurakoitsijan myynneistä on rakennuspalveluiden myyntiä, 

rakennusalan käänteisen arvonlisäverojärjestelmän voimaan tulo on vaikuttanut 

negatiivisesti rakennusalan aliurakoitsijan saamaan kokonaistuloon. Uuden lain 

voimaan tultua edellä mainitulla rakennusalan aliurakoitsijalla ei ole enää oikeutta 

arvonlisäveron alarajahuojennukseen.  
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7 DE LEGE FERENDA 

Rakennusalan käänteisen arvonlisäverotuksen käyttöönotto on vaikuttanut 

rakennusalalla toimivan aliurakoitsijan kokonaistuloon ja kassavirtaan negatiivisesti. 

Tutkimukseni viimeisessä pääluvussa tuon esille vaihtoehtoisia ratkaisuja, miten lakia 

tulisi muuttaa vai onko mahdollisille muutokselle tarvetta. Ensimmäisessä 

vaihtoehdossa esitän perusteluja lain muuttamiselle, jonka seurauksena rakennusalan 

aliurakoitsijana toimiva pienyrittäjä olisi yhdenvertaisessa asemassa suhteessa muihin 

pienyrittäjiin. Toisessa vaihtoehdossa esitän kritiikkiä lain muuttamisen 

tarpeellisuudesta.  

Vaihtoehto 1. 

Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ilman 

hyväksyttävää perustetta ketään ei saa asettaa eri asemaan iän, sukupuolen, alkuperän, 

uskonnon, kielen, mielipiteen, vakaumuksen, terveyden tilan, vammaisuuden tai muun 

henkilöön liittyvän syyn perusteella. (Eduskunta 1999.) 

Käännetty verovelvollisuus asettaa rakennusalan pienyrittäjän epätasa-arvoiseen 

asemaan suhteessa muihin pienyrittäjiin ja siten ei kohtele yhdenvertaisesti 

rakennusalan pienyrittäjää suhteessa muihin pienyrittäjiin.  

Sixten Korkmanin artikkelin: �Verotuksen reunaehtoja�, mukaan hyvän 

verojärjestelmän tunnuspiirteitä ovat tehokkuus, oikeudenmukaisuus sekä  

yksinkertaisuus. Ekonomistikunnassa on omaksuttu näkemys, jonka mukaan laajat 

veropohjat ja matalat veroasteet toteuttavat hyvän verojärjestelmän ominaisuuksia 

paremmin kuin voimakkaasti eriytynyt verotus. Käytännössä verojärjestelmä on 

kuitenkin eri yhteyksissä, eri aikoina ja eri syistä tehtyjen päätösten myötä 

muodostunut kokonaisuus kuin kokonaisvaltaisen suunnitelman tulos, jonka vuoksi 

verojärjestelmä ei täytä hyvän verojärjestelmän vaatimuksia. Verojärjestelmää myös 

korjataan yleensä pienin askelin etsittäessä ratkaisua kulloinkin keskeisiksi koettuihin 

ongelmiin. (Kari ym. 2007.) 
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Käänteinen arvonlisäverotus ei täytä hyvän verojärjestelmän tunnuspiirrettä, koska se 

ei kohtele oikeudenmukaisesti rakennusalalla aliurakoitsijana toimivaa pienyrittäjää 

suhteessa muihin pienyrittäjiin ja tekee lainsäädännöstä monimutkaisemman. 

Monimutkaisemman se tekee verotuksesta koska, se poikkeaa yleisestä 

arvonlisäverokäytännöstä, jonka mukaan myyjä laskuttaa ostajalta arvonlisäveron ja 

tilittää veron valtiolle. 

Ensimmäiseksi vaihtoehdoksi esitän arvonlisäverolain muuttamista, jonka 

seurauksena epäkohta saataisiin korjattua. Epäkohta korjaantuisi muuttamalla 

alarajahuojennusta käsittelevää arvonlisäverolain 149 pykälää. Pykälää 149 tulisi 

muuttaa poistamalla pykälästä kolme kohtaa. Pykälästä tulisi poistaa kohta, joka 

kieltää rakennusalan käännetyn arvonlisäverotuksen piirissä olevaa soveltamaan 

alarajahuojennus pykälää, kohta jonka mukaan huojennusta on mahdollista saada vain 

tilikaudelta tilitettävästä verosta ja kohta jossa estetään huojennus, mikäli tilikauden 

tilitettävä vero on negatiivinen.   Muutosten seurauksena saataisiin rakennusalan 

pienyrittäjä tasa-arvoiseen asemaan suhteessa muihin pienyrittäjiin. 

Vaihtoehto 2.  

Mikäli arvonlisäverolain pykälästä 149 poistettaisiin kohta, joka kieltää rakennusalan 

käännetyn arvonlisäverotuksen piirissä olevaa soveltamaan alarajahuojennuspykälää, 

aiheuttaisi lakimuutos verottajalle verotuksen kohdentamisessa vaikeuksia. Ennen 

lakimuutosta rakennusalan pienyrittäjä laskutti ostajalta arvonlisäveron ja tilitti veron 

verohallinnolle. Mikäli rakennusalalla toimivan pienyrittäjän liikevaihto oli alle 

22 500 euroa, palautti verottaja osan maksetuista arvonlisäveroista takaisin 

pienyrittäjälle. Maksetun arvonlisäveron perusteella verottaja pystyi selkeästi

näkemään maksetuista arvonlisäveroista alarajahuojennuksen määrän. Uuden lain 

voimaantultua rakennusalan aliurakoitsija ei enää laskuta arvonlisäveroa ostajalta eikä 

tilitä veroa valtiolle, vaan pääurakoitsija tilittää arvonlisäveron verottajalle 

aliurakoitsijan puolesta.  Mikäli lakia muutettaisiin niin, että aliurakoitsijoille 

palautettaisiin alarajahuojennuskaavan mukaisesti osa pääurakoitsijan aliurakoitsijan 

puolesta maksamista arvonlisäveroista, olisi verottajalla haasteellista tarkastaa onko 

kaikki käänteisen arvonlisäverotuksen piiriin kirjatut myynnit todella tapahtunut. 

Isoissa urakoissa pääurakoitsijoilla voi olla satoja ja jopa tuhansia aliurakoitsijoita.  
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Arvonlisäverolain alarajahuojennuksen tarkoituksena on pienten 

elinkeinonharjoittajien kasvu mahdollisuuksien edistäminen. Huojennuksen avulla 

lievennetään verovelvollisuuden alarajan ylittämisestä aiheutuvaan 

verovelvollisuuteen liittyviä velvoitteita, mikä madaltaa pienyrityksen kynnystä 

laajentaa liiketoimintaa ja se myös vähentää elinkeinonharjoittajan houkutusta siirtyä 

harmaaseen talouteen. (Äärilä ym. 2013: 50.)  

Nykyisessä tilanteessa käänteistä arvonlisäverotusta soveltaessa arvonlisävero ei 

vaikuta rakennusalalla toimivan aliurakoitsijan kasvumahdollisuuksiin, koska 

aliurakoitsijan ei tarvitse laskuttaa pääurakoitsijalta arvonlisäveroa eikä siten tilittää 

käännetyn arvonlisäverotuksen piirissä olevia myyntejä.  

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä edellä mainittujen syiden perusteella. 

Syrjintä voi olla välitöntä syrjintää, välillistä syrjintää, häirintää, ohjetta tai käskyä 

syrjiä. Välittömällä tarkoitetaan, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin 

jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa 

tilanteessa. Välillinen syrjintä on sitä, että näennäisesti puolueeton peruste, säännös tai 

käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena 

oleviin nähden. Mikäli perusteella, säännöksellä tai käytännöllä on hyväksyttävä 

tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia 

ei kyseessä ole syrjintä. Häirinnällä tarkoitetaan henkilön tai ihmisryhmän 

koskemattomuuden ja arvon tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista siten, että 

luodaan vihamielinen, uhkaava, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri. 

(Eduskunta 2004.) 

Käänteisen arvonlisäverotuksen tarkoituksena on vähentää harmaata taloutta 

rakennusalalla. Lailla on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt 

keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia. Valtion verokertymä on kasvanut käänteisen 

arvonlisäverotuksen myötä ja siten harmaa talous vähentynyt. Voidaan todeta, että 

uusi laki on onnistunut tavoitteissaan ja se on välttämätön tavoitteiden 

saavuttamiseksi.  
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Alarajahuojennusta on mahdollista saada vain tilikaudelta tilitettävästä verosta. 

Arvonlisäverolain 149 a §:n 3 momentin mukaan huojennusta ei voi myöskään saada, 

jos tilikaudelta tilitettävä vero on negatiivinen. (Arvonlisäverolaki 1993.) 

Mikäli rakennusalalla toimivan aliurakoitsijan koko liikevaihto koostuu rakennusalan 

aliurakoista, ei yrittäjällä synny tilikauden aikana tilitettävää veroa, joten 

arvonlisäverolain 149 a §:n mukaan yrittäjälle ei ole mahdollista saada huojennusta. 

Rakennusalan aliurakoitsijana toimineelle pienyrittäjällä tilikauden vero muodostuu 

negatiiviseksi eli vähennettävät verot ylittävät suoritettavan veron määrän, joka estää 

sen saamasta huojennusta. Mikäli pienyrittäjälle muodostuu tilitettävää veroa 

tilikauden aikana ja tilitettävä vero on positiivinen, on sillä mahdollisuus saada 

huojennusta.  

Edellä mainittujen perustelujen pohjalta voidaankin todeta, että lain muuttamisen 

tarpeellisuudelle ei ole riittäviä perusteita. Alarajahuojennuksen tarkoituksena on 

pienten elinkeinonharjoittajien kasvumahdollisuuksien edistäminen. Käännetty 

arvonlisäverovelvollisuus ei vaikuta aliurakoitsijana toimivan rakennusalan 

pienyrittäjän kasvumahdollisuuksiin. Yhdenvertaisuuslain mukaan uusilaki ei syrji 

rakennusalan pienyrittäjää, koska lailla on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen 

saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia. Lain muuttaminen 

niin, että se asettaisi tasa-arvoiseen asemaan suhteessa muihin samassa asemassa 

oleviin yrittäjiin, aiheuttaisi myös verottajalle verojen kohdentamisessa haasteita.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Suomessa erityisesti rakennusalalla harmaa talous ja väärinkäytökset on merkittävä 

ongelma. Rakennusalalla yleisiä väärinkäytöksiä ovat verojen ja lakisääteisten 

maksujen suorittamatta jättäminen. Erityisesti arvonlisäveron tilittämisessä on 

havaittu ongelmia. Valtiolta on jäänyt saamatta verotuloja, kun jotkut yritykset eivät 

ole maksaneet arvonlisäveroa verottajalle, mutta näiden yritysten asiakkaan ovat 

kuitenkin vähentäneet ostoihin sisältyneen arvonlisäveron. Edellä mainitun ongelman 

estämiseksi on otettu käyttöön käänteinen arvonlisäverotus.  

Käänteisen arvonlisäverojärjestelmän on ajateltu kasvattavan valtion verokertymää ja 

sen ajatellaan myös vähentävän epärehellisten yrittäjien kilpailuetua suhteessa 

rehellisiin kilpailijoihin. Epärehellisillä aliurakoitsijoilla ei ole enää mahdollista jättää 

arvonlisäveroa maksamatta ja näin ollen tarjota urakkaa halvemmalla hinnalla, kuin 

rehellinen aliurakoitsija. Verohallinnon julkaiseman raportin mukaan käänteinen 

arvonlisäverojärjestelmä on lisännyt valtion verokertymää noin 75 miljoonalla eurolla.  

Käänteinen arvonlisäverotus on vaikuttanut sekä pääurakoitsijan että aliurakoitsijan 

kassavirtaan. Se on myös tuonut muutoksia rakennusalan toimijoiden raportointi- ja 

kassavirtoihin. Uusi käänteinen järjestelmä vaikuttaa rakennusalan toimijoiden 

kirjanpitojärjestelmiin. Käänteisen arvonlisäverotuksen piirissä olevat myynnit 

kirjataan eri tileille kuin muut myynnit, jotta rakennuspalveluiden myynnit voidaan 

erottaa muista myynneistä.  

Voidaan todeta, että valtio on hyötynyt uudesta käänteisestä 

arvonlisäverojärjestelmästä kasvaneiden verotulojen myötä. Rakennusalan toimijoille 

uusi järjestelmä on aiheuttanut perehtymistä, joka on vienyt aikaa ja aiheuttanut 

kustannuksia. Pääurakoitsijat ovat hyötyneet järjestelmästä paremman kassavirta 

tilanteen vuoksi. Uudessa järjestelmässä aliurakotisijan lasku ei sisällä arvonlisäveroa 

ja pääurakoitsija maksaa arvonlisäveron vasta siinä vaiheessa, kun se on luovuttanut 

lopputuotteen ostajalle. Rakennusalan aliurakoitsijoille uusi järjestelmä on vaikuttanut 

negatiivisesti kassavirtoihin. Vähennysoikeuteen oikeutettavien ostojen arvonlisävero 

tulee maksuun viiveellä valtiolta ja siten vaikuttaa negatiivisesti kassavirtoihin. 

Rehelliset aliurakoitsijat kuitenkin myös hyötyvät uudesta järjestelmästä, sillä 
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epärehellisillä aliurakoitsijoilla ei ole enää kilpailuetua rehellisiin aliurakoitsijoihin 

nähden. 

Käännetty arvonlisäverotus on vaikuttanut rakennusalalla toimivaan pienyrittäjään 

negatiivisesti pienemmän kokonaistuloon, johtuen alarajahuojennus mahdollisuuden 

poistumisesta. Käännetty verovelvollisuus asettaa rakennusalan pienyrittäjän ja 

epätasa-arvoiseen asemaan suhteessa muihin pienyrittäjiin. Epäkohta saataisiin 

korjattua muuttamalla alarajahuojennusta käsittelevää arvonlisäverolain 149 pykälää. 

Pykälästä tulisi poistaa kohta, joka kieltää rakennusalan käännetyn 

arvonlisäverotuksen piirissä olevaa soveltamaan alarajahuojennus pykälää, kohta 

jonka mukaan huojennusta on mahdollista saada vain tilikaudelta tilitettävästä verosta 

ja kohta jossa estetään huojennus, mikäli tilikauden tilitettävä vero on negatiivinen.  

Näin ollen saataisiin rakennusalan pienyrittäjä tasa-arvoiseen asemaan suhteessa 

muihin pienyrittäjiin.  

Alarajahuojennuksen tarkoituksena on pienten elinkeinonharjoittajien 

kasvumahdollisuuksien edistäminen. Käännetty arvonlisäverovelvollisuus ei vaikuta 

aliurakoitsijana toimivan rakennusalan pienyrittäjän kasvumahdollisuuksiin. 

Yhdenvertaisuuslain mukaan uusilaki ei syrji rakennusalan pienyrittäjää, koska lailla 

on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat 

asianmukaisia ja tarpeellisia. Lain muuttaminen niin, että se asettaisi tasa-arvoiseen 

asemaan suhteessa muihin samassa asemassa oleviin yrittäjiin, aiheuttaisi myös 

verottajalle verojen kohdentamisessa haasteita. Edellä mainittujen perustelujen 

pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että lain muuttamisen tarpeellisuudelle ei ole 

riittäviä perusteita. 
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LIITE 

Liite 1. ALV 8 c § 

Rakentamispalveluiden ostajat 

8 c § 

Verovelvollinen 31 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen rakentamispalvelujen 

myynnistä sekä työvoiman vuokrauksesta kyseisiä palveluja varten on ostaja, jos: 

1) ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka muutoin kuin satunnaisesti myy kyseisiä 

palveluja tai suorittaa 31 §:n 1 momentin 1 kohdassa tai 33 §:ssä tarkoitettuja 

kiinteistön luovutuksia; tai 

2) ostaja on sellainen elinkeinonharjoittaja, joka myy kyseisen palvelun 1 kohdassa 

mainitulle elinkeinonharjoittajalle. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta, jos myynti olisi 3 §:ää 
sovellettaessa veroton. 
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