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Kansainvälinen huomio on viimevuosina kiinnittynyt entistä voimakkaammin 

siirtohinnoitteluun ja sen ongelmakohtiin. Veroviranomaiset ympäri maailman 

ovat alkaneet aggressiivisemmin puuttumaan siirtohinnoittelun keinoin 

tehtävään verosuunnitteluun ja -välttelyyn. Siirtohinnoittelun saaman runsaan 

huomion ja lisääntyneiden tarkastusten myötä, myös pk-konsernien osalta 

siirtohinnoittelun merkitys on korostunut. Viime vuosien kehitys on johtanut 

siihen, että yhä pienempien yritysten täytyy kiinnittää aivan erityistä huomiota 

siirtohinnoitteluunsa ja siirtohintojen dokumentoimiseen. 

 

Vaikka siirtohinnoittelua on tutkittu vuosien saatossa runsaasti, pk-yritysten 

näkökulma ja dokumentointiin keskittyvä lähestymistapa ovat jääneet 

vähäiselle huomiolle. Tässä tutkimuksessa keskitytään siirtohinnoitteluun ja 

siirtohintadokumentaatioon Suomessa toimivan, kansainvälistä liiketoimintaa 

harjoittavan pk-konsernin näkökulmasta. Tutkielman tavoitteena on tarjota 

perusteellinen yleiskuva siirtohinnoittelun merkityksestä ja luoda konstruktio 

optimaalisesta siirtohinnoittelun dokumentointiprosessista. Tutkimus 

toteutetaan konstruktiivista tutkimusotetta käyttäen. 

 

Luodun dokumentointimallin keskeiset havainnot ovat seuraavat. 

Perusteellisen projektisuunnitelman merkitys on keskeinen onnistuneen 

dokumentointiprosessin kannalta. Dokumentoinnin keskittäminen emoyhtiöön 

ja vastuunalaisten henkilöiden nimeäminen tehostaa prosessia olennaisesti ja 

varmistaa yhtenäisen dokumentaatiokokonaisuuden konsernissa. 

Kansainvälisen soveltuvuuden korostaminen, EU TPD:n noudattamisen ja 

englanninkielisen dokumentoinnin kautta, optimoi dokumentointiprosessin 

resurssikäyttöä tarjoten yhtenäisen mallin dokumentoinnille kaikissa maissa, 

joissa konserni toimii. Master filen tietosisällön korostaminen ja usein 

päivitettävien taloudellisten tietojen sisällyttäminen liitteisiin, nopeuttaa 

prosessia ja helpottaa myöhempinä vuosina päivitettävyyttä. Tutkimus tuottaa 

sisällysluettelomallit sekä Master filelle, että Local filelle, joiden pohjalta pk-

konserni voi edellä esitetyt seikat huomioiden luoda kustannustehokkaan ja 

työmäärältään kohtuullisen muodollisen dokumentointiprosessin, jota 

noudattamalla vuodesta toiseen saavutetaan merkittäviä tehokkuusetuja.  

 

Tutkimuksessa hyväksi havaitut menetelmät ovat johdonmukaisia aiemman 

siirtohinnoittelun dokumentointia koskevan tutkimustiedon ja kirjallisuuden 

kanssa. 
Asiasanat      
Siirtohintadokumentaatio, pk-yritys, markkinaehtoperiaate, EU TPD, OECD, 

konstruktiivinen tutkimus 
Muita tietoja     
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1 JOHDANTO 

Johdantoluvussa aihe kuvataan lyhyesti, esitellään keskeiset käsitteet, aiheen rajaus ja 

taustat. Johdannossa myös kuvataan tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen tosiasiallinen 

tavoite. Johdantoluvun lopuksi tutkielman rakenne kuvataan lyhyesti. 

1.1 Tutkimuksen tausta ja aiempaa tutkimusta 

Tässä tutkielmassa aiheena on siirtohinnoittelu ja sen dokumentointi suomalaisessa 

listaamattomassa teollisuuden kasvuyrityksessä. 

Siirtohinnoittelun merkitys on tämän päivän globaalissa taloudessa kasvanut suureksi. 

Karjalaisen ja Raunion (2006: 11) mukaan kyselyt kansainvälisten yritysten 

veroasioista vastaaville henkilöille osoittavat, että siirtohinnoittelua pidetään 

tärkeimpänä ja haastavimpana veroasiana yrityksissä. (Borkowski 2001) toteaa, että 

siirtohinnoittelu on sekä liiketoimintastrateginen, että verotuksellinen asia yrityksissä. 

Konsernien sisäiset liiketoimet muodostavat eri arvioiden mukaan jopa 60% 

maailmankaupasta (Valtioneuvoston Kanslia 2014). Tästä kaupasta puhutaan niin 

etuyhteysosapuolten välisenä, kuin konsernin sisäisenä kauppana. Etuyhteyskaupalla 

tarkoitetaan transaktioita, joissa toistensa kanssa konsernisuhteessa olevat yritykset 

käyvät kauppaa keskenään tavaroilla, palveluilla tai maksavat korvauksia aineettoman 

omaisuuden hyödyntämisestä. Näiden etuyhteydessä suoritettujen liiketoimien 

hinnoittelua kutsutaan siirtohinnoitteluksi (Drtina & Reimers 2009). (Jaakkola, 

Laaksonen, Nikula, Palmu, Paronen, Sandelin & Vasenius 2012: 19.) 

Kansainvälisen kaupan voimakas lisääntyminen ja yritysten kansainvälistyminen on 

johtanut siihen, että eri valtioiden veroviranomaiset ovat huolestuneet verotuksen 

lainmukaisesta toteutumisesta kansainvälisissä yrityksissä. Valtioiden väliset erot 

verolainsäädännön osalta huolestuttavat poliitikkoja ja näin siirtohinnoittelu on 

ajankohtainen asia myös valtiohallinnoissa ympäri maailman (Bartelsman & Beetsma 

2003). Jo pelkästään EU:n sisällä yhteisövero vaihtelee Bulgarian 10% ja Ranskan 

noin 35% välillä. Verotukselliset erot kannustavat yrityksiä siirtohinnoittelun keinoin 
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siirtämään konsernin voittoja pienemmän verorasituksen maihin. Mikään maa ei 

hyväksy veropohjansa murentumista siirtohinnoittelun vuoksi. (Buter 2011.) 

Tutkimuksen mukaan veroviranomaiset esimerkiksi Ranskassa, Saksassa, 

Alankomaissa, ja Iso-Britanniassa ovat kaikki modernisoimassa 

siirtohinnoittelujärjestelmäänsä puolustaakseen paremmin valtionsa verotuloja niin 

Euroopassa kuin globaalissakin taloudessa. Tämä ei ole välttämättä veronmaksajan 

etu, sillä sääntelyn tiukentuminen lisää verovelvollisen taakkaa niiden 

noudattamisessa. (Sporken ym. 2001.) 

Varmistaakseen veropohjan säilymisen ja verotuksen lainmukaisen toteutumisen, 

verovelvollisten on täytynyt alkaa dokumentoimaan siirtohinnoitteluaan ja konsernin 

sisäistä kaupankäyntiä. Siirtohinnoittelun pohjana on markkinaehtoperiaate, siis 

vaatimus siitä, että etuyhteydessäkin tehty kauppa tulee hinnoitella markkinaehtoisesti 

niin, kuin toisistaan riippumattomat osapuolet sen hinnoittelisivat. Tämän periaatteen 

perustana on OECD:n Arm’s Length principle. Jaakkola ym. (2012: 21) toteaa, että 

toisistaan riippumattomien osapuolten välisessä kaupassa, hinnoittelu ja liiketoimen 

ehdot määräytyvät aidosta neuvottelutilanteesta ja siksi verotettava tulo kohdentuu 

luontevalla tavalla osapuolten välillä. Etuyhteydessä toimivien välisessä kaupassa 

tämä aito neuvottelutilanne ei toteudu ja siksi tällaisessa kaupassa on mahdollista, ja 

usein se olisi taloudellisessa mielessä kannattavaakin, tehdä siirtohinnoittelu poiketen 

siitä, miten riippumattomat osapuolet sen olisivat tehneet. Siirtohinnoittelulla on 

olennainen merkitys tuloverotuksessa ja siinä voidaankin ajatella olevan viime kädessä 

kysymys verotulojen jakamisesta vähintään kahden valtion välillä (Karjalainen & 

Raunio 2007: 17). (Holtzman & Nagel 2014, Kukkonen & Walden 2010:161.) 

Matei & Pirvu (2011) toteavat tutkimuksessaan, että siirtohinnoittelu on nykyään yksi 

merkittävimmistä verosuunnittelun ja verovälttelyn välineistä. Kehitys on johtanut 

veroviranomaisten aiempaa aggressiivisempaan tarttumiseen siirtohinnoitteluun. 

Rangaistukset, dokumentointivaatimukset ja lisääntynyt tietojenvaihto maiden välillä 

sekä tilintarkastajien lisääntynyt koulutus ovat merkkejä siirtohinnoitteluun liittyvästä 

mielenkiinnosta veroviranomaisten taholta. (Holtzman & Nagel 2014.) 
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Aiheen merkityksestä kertoo myös se, että kansainvälinen mielenkiinto niin eri 

ohjeistuksia antavien instituutioiden osalta kuin tilintarkastusta ja konsultointia 

tarjoavien yhtiöidenkin osalta on lisääntynyt merkittävästi. Suuret tilintarkastusyhtiöt 

kuten KPMG, PwC, Deloitte ja Ernst&Young ovat alkaneet tarjota siirtohinnoitteluun 

ja sen dokumentointiin liittyviä palveluita, joilla konserni voi hallita veroriskiä ja 

toteuttaa tehokasta verosuunnittelua. (Deloitte 2017, Ernst & Young 2017, KPMG 

2017, PwC 2017.) 

Siirtohinnoittelua koskeva lainsäädäntö on maakohtaista ja eroavaisuudet esimerkiksi 

dokumentoinnin ja käytettävien siirtohintamenetelmien osalta ovat joissain tilanteissa 

merkittäviä.  Siirtohinnoittelua ja dokumentointia koskevaa lainsäädäntöä ja 

ohjeistusta on kuitenkin yhdenmukaistettu olennaisesti. Merkittävin toimija tässä 

kehityksessä on ollut Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD, joka on 

julkaissut laajat ohjeistukset koskien siirtohinnoittelua ja näistä ohjeista on tullut 

keskeinen osa kansainvälistä siirtohinnoittelulainsäädäntöä. Euroopan Unionissa 

taloudellinen yhdentyminen on monimutkaistanut verotukseen liittyviä ongelmia ja 

hankaloittanut kansallisten viranomaisten valvontatehtävää rajat ylittävien 

liiketoimien osalta. Erilainen verolainsäädäntö jäsenmaiden välillä aiheuttaa 

konflikteja. (Borkowski 2003) toteaa tutkimuksessaan, että lainsäädännölliset erot 

velvollisuuksissa ja rangaistuksissa vääristävät kilpailua saman toimialan yritysten 

välillä, erilainen kohtelu riippuen sijaintimaasta antaa perusteetonta kilpailuetua. 

Verotulojen suojelemisesta on tullut keskeinen talouspolitiikan tavoite kansallisessa 

päätöksenteossa. (Karjalainen & Raunio 2007: 14–15, Matei & Pîrvu 2011.) 

Suomessa siirtohinnoittelua koskeva lainsäädäntö muutettiin vuonna 2007 niin, että 

konserneilta alettiin edellyttää siirtohinnoittelun markkinaehtoisuutta ja sen 

dokumentointia. Suomen lainsäädäntö seuraa kansainvälistä kehitystä, joten niin 

Suomessa kuin laajasti kansainvälisestikin siirtohinnoittelua sääntelevät ylikansalliset 

ohjeistukset. Keskeisiä toimijoita OECD:n lisäksi on EU ja sen julkaisemat 

käytännesäännöt. OECD:n BEPS-hankkeen myötä Suomen lainsäädäntöä 

siirtohinnoittelua koskien päivitettiin jälleen koskien vuotta 2017 ja verovuosia siitä 

eteenpäin, muutos koski dokumentoinnin sisältövaatimuksia tarkentaen ja 

yhdenmukaistaen niitä suhteessa kansainvälisiin ohjeistuksiin. Tässä tutkimuksessa 

keskitytään dokumentointiin EU:n käytännesääntöjen mukaan, jotka perustuvat 
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OECD:n dokumentointiohjeistuksiin ja lakimuutoksen jälkeen vastaavat Suomenkin 

lainsäädäntöä sellaisenaan. 

Tutkimuksen keskeinen teema on siirtohinnoitteludokumentoinnin suorittaminen 

kansainvälisessä kasvavassa suomalaisessa teollisuuden listaamattomassa yrityksessä. 

Tutkimuksen kannalta on kuitenkin keskeistä, että siirtohinnoittelu käsitteenä avataan 

yksityiskohtaisesti niin dokumentoinnin näkökulmasta kuin laajemmin yrityksen 

liiketoiminnan ja verotuksenkin näkökulmista. Siirtohinnoittelu on konsernin tärkein 

verosuunnittelu väline, mutta myös keskeinen yritysstrategian ja johtamisen kannalta. 

Siirtohinnoittelua käytännössä ja dokumentointia ei voida käsitellä toisistaan 

irrallisina kokonaisuuksina, vaan dokumentoinnin ymmärtäminen edellyttää 

siirtohinnoittelun laaja-alaisen ymmärryksen. 

1.1.1 Siirtohinnoittelun dokumentointi 

Verovelvollinen on velvollinen laatimaan dokumentaation ohjeistusten mukaisesti. 

Dokumentoinnin tulee sisältää kaikki luvut, laskelmat ja aikataulut, jotka liittyvät 

konsernin sisäisiin transaktioihin. (Holtzman & Nagel 2014.) 

Dokumentaation tulee sisältää informaatiota liittyen verovelvolliseen, konserniin sekä 

etuyhteysliiketoimiin. Keskiössä on analyysi suoritetuista liiketoimista, osapuolten 

välisestä riskinjaosta sekä käytetystä hinnoittelumenetelmästä. (Milcev & Rus 2008.) 

Suomessa dokumentointivelvoite ei koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä joilla, 

palveluksessa enintään 250 henkilöä, liikevaihto enintään 50 miljoonaa tai taseen 

loppusumma enintään 43 miljoonaa ja joka täyttää Komission suosituksessa 

määritellyt pienen ja keskisuuren yhtiön ehdot. (Karjalainen & Raunio 2007: 194.)  

Siirtohinnoitteluun liittyvät riskit ovat kuitenkin kasvaneet PK-yrityksissä olennaisesti 

johtuen veroviranomaisten lisääntyneistä tarkastuksista myös PK-yrityksissä. 

Tarkastukseen joutumiseen ainoa kriteeri ei ole enää yrityksen koko, vaan nykyään 

tarkastus voidaan suorittaa satunnaisesti vain silläkin perusteella, että yrityksellä on 

toimintoja vähintään kahdessa valtiossa. Siirtohintadokumentaation merkitys on viime 
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vuosina kasvanut merkittävästi tehokkaana riskinhallintamekanismina. (Kumar & 

Sosnoski 2011, Wolosoff & Powell 2010.) 

Euroopan Unionin käytännesääntöjen mukaan monikansallisen yrityksen tulisi 

valmistella kaksiosainen dokumentaatio, joka sisältää kaikkia konserniyhtiöitä 

koskevan yhteisen kantatiedoston (Master file) ja tarvittavan määrän maakohtaisia 

dokumentaatioita (Local file). (Jaakkola ym. 2012: 94.)  

Master filessä esitellään konsernin liiketoiminta ja strategia. Siinä määritellään 

konsernin organisaatiorakenne ja esitellään konsernin sisäisiin liiketoimiin osallistuvat 

konserniyhtiöt. Master file toimii kantatiedostona koko dokumentaatiolle, koskien 

koko konsernia yleisesti. (Jaakkola ym. 2012: 95.)  

Local filessä laaditaan yrityskohtainen kuvaus yhtiön liiketoiminnasta ja strategiasta. 

Esitellään yksityiskohtaiset tiedot yhtiön konsernin sisäisistä liiketoimista. Siis 

millaisia liiketoimia on tehty, miten ne on hinnoiteltu ja kuinka paljon transaktioita on 

tapahtunut. Local filessä suoritetaan myös vertailuanalyysi, jolla todennetaan 

siirtohinnoittelun markkinaehtoisuus. Dokumentissa myös selvitetään 

siirtohinnoittelumenetelmät ja niiden soveltaminen sekä kuvataan miten yhtiö on 

soveltanut konsernin siirtohinnoittelupolitiikkaa. (Jaakkola ym. 2012: 95.) 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaukset 

Tutkielman tavoitteena on selvittää siirtohintadokumentaation laatimisprosessia 

listaamattomassa suomalaisessa kansainvälisessä kasvuyrityksessä. Tutkielmassa 

keskitytään dokumentointiprosessin haasteisiin ja pyritään kehittämään menetelmä, 

jolla dokumentoinnin voi laatia mahdollisimman tehokkaasti kohdeyrityksen 

kaltaisessa tilanteessa. 

Siirtohinnoittelua tapahtuu kansainvälisesti toimivassa konsernissa kokoajan. Sen 

merkitys liiketoiminnassa on keskeinen. Siirtohinnoittelun dokumentointi on paljon 

resursseja ja aikaa vaativa työ, joka voidaan usein mieltää liiketoiminnasta irralliseksi, 

ylimääräiseksi rasitteeksi. Tutkielma pyrkii löytämään kustannustehokkaan ja 

mahdollisimman vaivattoman ratkaisun dokumentoinnin suorittamiseen käytännössä. 
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Tavoitteena on luoda dokumentointiin yleistettäviä menetelmiä, joilla dokumentoinnin 

resurssitarve voidaan optimoida. Tavoite on siis laatia muodollinen 

dokumentointiprosessi, joka voidaan toteuttaa kansainvälisissä pk-konserneissa 

toimialasta, konsernirakenteesta tai muista erottavista tekijöistä riippumatta. 

Laajemmin tutkielmallani pyrin selvittämään aiempaa tutkimusta hyväksi käyttäen 

siirtohinnoittelun laaja-alaisen merkityksen kansainvälisen pk-konsernin 

liiketoiminnassa ja avata siirtohinnoittelun käsitteistöä sekä ylikansallista ja 

Suomalaista siirtohinnoittelusääntelyä. Tämä toimii pohjana tutkielman 

siirtohinnoittelundokumentointia koskevalle teoriaosalle ja lopulta varsinaiselle 

dokumentointiprosessin teoretisoinnille.  

Tutkimusongelma on aiheen mukaisesti: Siirtohinnoittelu ja sen dokumentointi pk-

konsernissa. 

Tutkimuskysymys on: Miten laatia siirtohintadokumentaatio kansainvälisessä pk-

konsernissa kustannustehokkaasti ja työmäärältään kohtuullisesti? 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

1.3.1 Konstruktiivinen tutkimusote 

Tutkimusmenetelmänä käytetään konstruktiivista tutkimusotetta. Konstruktiivinen 

tutkimus keskittyy ratkaisemaan jonkin käytännön ongelman, peilaten sitä samaan 

aikaan aiheen teoriaan ja aiempaan tutkimukseen. Konstruktiivinen tutkimusote 

voidaan määritellä innovatiivisia konstruktioita tuottavana metodologiana, joka pyrkii 

ratkaisemaan reaalimaailman ongelmia ja tuottamaan kontribuutioita sille 

tieteenalalle, jossa sitä sovelletaan. Konstruktio on siis kehitetty ratkaisu valittuun 

tutkimusongelmaan. Tutkimusote on luova ja heuristinen. Aiempi teoria on 

kulmakivenä luotaessa uutta teoriaa konstruktiolla. (Kasanen ym. 1993.) 

Konstruktiivisen tutkimuksen tavoite on yhdistää olemassa olevaa teoriatietoa 

johonkin reaalimaailman ongelmaan ja sen ratkaisemiseksi kehitettyyn konstruktioon 

(Lehtiranta ym. 2015). 
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Kuviossa 1 havainnollistetaan konstruktiivisen tutkimuksen keskeiset elementit 

selkeästi. 

 

Kuvio 1 Konstruktiivisen tutkimusotteen keskeiset elementit (Mukaillen: Lukka 2014) 

Konstruktio on keskeinen käsite tässä tutkimusotteessa. Se on varsin abstrakti käsite, 

jolle ei ole olemassa yhtä oikeaa määritelmää, vaan konstruktiolle on käytännössä 

loputon määrä erilaisia toteutumia. Kaikki erilaiset artefaktit, kuten mallit, 

diagrammit, suunnitelmat, organisaatiorakenteet, kaupalliset tuotteet ja 

tietojärjestelmämallit, ovat konstruktioita.  Konstruktiot eivät ole löydettyjä malleja, 

vaan ne keksitään ja kehitetään ja testataan. (Kasanen ym. 1993.) 

Konstruktiivinen tutkimus voidaan ajatella seitsemänvaiheisena prosessina (Labro & 

Tuomela 2003):  

1) Etsitään relevantti ongelma, jolla on tutkimuspotentiaalia, 

2) Selvitetään tutkimusyhteistyön mahdollisuudet kohdeorganisaation kanssa, 

3) Hankitaan syvällinen asiantuntemus tutkimuksen aiheesta, niin aiemman 

tutkimustiedon, kuin kohdeorganisaation osalta, 

4) Innovoidaan ja rakennetaan teoreettinen ratkaisu valittuun ongelmaan, 

5) Tutkitaan luodun konstruktion käytännön toimivuus, 

6) Pohditaan ratkaisun soveltamisalaa ja 

Konstruktio 
(ratkaisu 

ongelmaan)

Ongelman ja ratkaisun 
käytännöllinen 

merkitys

Ratkaisun 
toimivuus 

käytännössä

Yhteys 
aikaisempaan 

teoriaan

Tutkimuksen 
teoreettinen 
kontribuutio
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7) Tunnistetaan ja analysoidaan tutkimuksen teoreettinen kontribuutio 

Ensimmäisessä vaiheessa tutkijan tulisi pohtia valitsemaansa aihetta niin käytännön 

kuin teoriankin kannalta. Hyvä aihe on merkityksellinen käytännön näkökulmasta ja 

sen käsittely aiheen tutkimuksissa on aiemmin jäänyt vaillinaiseksi tai tieteellinen 

käsitys aiheesta on paradoksaalinen. Toisessa vaiheessa sitoutetaan kohdeorganisaatio 

tutkimukseen, tämä on onnistumisen kannalta keskeistä. Kolmannessa vaiheessa 

aiheeseen tutustutaan aiemman tutkimuksen perusteella. Tärkeää on myös tutustua 

kohdeorganisaatioon mahdollisimman syvällisesti aiheen kannalta relevantteihin 

asioihin keskittyen. Neljännessä vaiheessa luodaan ratkaisuehdotus tutkimuksen 

kohteena olevaan käytännön ongelmaan. Tämä on selkein tekijä, mikä erottaa 

konstruktiivisen tutkimuksen muista kenttätutkimuksen menetelmistä (Labro & 

Tuomela 2003).  Kuudennessa vaiheessa pohditaan ratkaisun soveltamisalaa. 

Tärkeintä on prosessin tulosten ja ennakkoehtojen analysoiminen, sekä pohtia luodun 

ratkaisumallin käytettävyyttä myös kohdeyrityksen ulkopuolella. Tässä vaiheessa 

tutkijan olisi hyvä etäisyyttä empiiriseen työhönsä ja käydä yhdessä 

kohdeorganisaation kanssa läpi oppimisprosessia. Seitsemännessä vaiheessa 

tunnistetaan ja analysoidaan tutkimuksen teoreettinen kontribuutio. Tutkimuksessa on 

mahdollista saavuttaa teoreettista kontribuutiota kahdessa mielessä, uusi konstruktio 

itsessään todetaan toimivaksi. Tällöin tutkimus on tuottanut lisää tietoa aiempaan 

tutkimustietoon. Toinen näkökulma on riippuvuussuhteet uuden konstruktion takana. 

Uuden konstruktion rakentamisyrityksen ja sen toimivuuden testaamisen lisäksi 

tutkimusprojekti on toiminut foorumina olemassa olevan teoreettisen tietämyksen 

testaamiselle, soveltamiselle ja kehittämiselle. (Lukka 2014.) 

Lehtiranta ym. (2013) määrittelevät konstruktiivisen tutkimuksen niin, että sen 

tulokset määrittelevät, miten tietyssä tilanteessa täytyy toimia saadakseen halutun 

lopputuloksen. Konstruktiivinen tutkimus on kokeellista. Tutkimuksessa pyritään 

kehitettyä konstruktiota tarkastelemaan instrumenttina, jolla pyritään jalostamaan tai 

testaamaan olemassa olevaa teoriaa tai luomaan kokonaan uusi teoria. (Kasanen ym. 

1993.) 

Konstruktiivinen tutkimusote voidaan nähdä yhtenä soveltavan tutkimuksen tyyppinä. 

Soveltavan tutkimuksen tunnusomaisena piirteenä on uuden tietämyksen luominen 
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normatiivisessa muodossa. Konstruktiivinen tutkimus eroaa olennaisesti analyyttisesta 

mallin rakentamisesta, jossa pyritään tuottamaan johonkin ongelmaan ratkaisumalli, 

joka toimii periaatteessa, mutta jonka todellinen käytännön sopivuus on epäselvä. 

Kuitenkin rajanveto perinteisen tieteellisen soveltavan ongelmanratkaisun ja 

konstruktiivisen tutkimuksen välille on vaikeaa. Konstruktiivisen tutkimuksen 

keskeisin arviointikriteeri on tulosten käytännön merkitys, tulosten relevanssi, 

yksinkertaisuus ja toimivuus. (Kasanen ym. 1993.) 

Konstruktiivista tutkimusta on kritisoitu ja sen tieteellistä validiteettia on 

kyseenalaistettu. Kritiikkiä on esitetty myös siitä, että konstruktiivinen tutkimus on 

liian lähellä konsultointia. Konstruktiivisen tutkimuksen teoriakontribuutio kuitenkin 

erottaa tutkimuksen konsultaatiosta. On kuitenkin osoitettu, että konstruktiivinen 

tutkimus onnistuessaan täyttää merkittävän osan yleisistä tieteen määritelmistä. 

(Kasanen ym. 1993.) 

Konstruktiivisen tutkimusotteen valintaa voi perustella esimerkiksi tutkimusaiheen 

relevanssilla. Käytännön relevanssin korostaminen on keskeinen argumentti. 

Akateemista tutkimusta on kritisoitu viime aikoina siitä, että tutkimus on menettänyt 

sen yhteyden käytäntöön, siis käytännön relevanssin. Tutkimusotteen valintaan 

vaikuttaa myös tutkimuskohteen tarpeet. Toimeksiantajayritys tahtovat tutkimukselta 

selkeää käytännön relevanssia, ei vain neutraalia akateemista selittämistä. (Lukka 

2014.) 

Tässä tutkimuksessa pyritään luomaan konstruktio optimaalisesta 

dokumentointiprosessista kohdeyrityksen tilanteessa ja etsimään siitä yleistettäviä 

toimintamalleja. Tutkimuksen aineistona toimii dokumentointiprosessin aikana 

raportoidut havainnot, joita peilataan aiheen olemassa olevaan tutkimustietoon. 

1.3.2 Aineisto ja tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksessa rakennetaan siirtohinnoittelun dokumentaatio kohdeorganisaatiolle 

Euroopan Unionin käytännesääntöjä ja Suomen päivittynyttä lainsäädäntöä 

noudattaen. Kohdeyrityksenä on suomalainen teollisuuden yritys. Yhtiön tuotanto, 

omistus ja hallinto ovat Suomessa ja ulkomaiden myynti hoidetaan pääasiassa 
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myyntiyhtiöinä toimivien ulkomaisten tytäryritysten kautta. Yritys työllistää yli 800 

henkilöä ja toimii tällä hetkellä 20 maassa. Liikevaihdoltaan yritys on 120 miljoonan 

euron kokoluokkaa.  Konserni suunnittelee, valmistaa ja myy rakennusalan tuotteitaan 

ympäri maailmaa, pääasialliset markkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. 

Näitä toimintoja suorittamaan on perustettu kuhunkin toimintoon erikoistuneita 

konserniyhtiöitä. Konsernissa on siis tuotantoa suorittava tuotantoyhtiö, sekä joukko 

eri paikallisilla markkinoilla toimivia myyntiyhtiöitä.  

Teoreettinen viitekehys avaa siirtohinnoittelun terminologiaa, aiheen tutkimusta ja 

siirtohinnoittelua koskevaa lainsäädäntöä ja ylikansallista ohjeistusta. Teoria on koko 

tutkimuksen perusta ja välttämätön empiriaosuuden merkityksen ja ymmärtämisen 

kannalta. 

Tutkimuksessa käytetään aineistona kohdeyrityksestä kerättyä kvalitatiivista 

aineistoa. Se koostuu tutkimuksen tekijän omista havainnoista toimeksiantoa 

suoritettaessa, epämuodollisista keskusteluista yrityksen edustajien ja konsulttien 

kanssa sekä varsinaisen dokumentoinnin eri osista. 

Tutkija suorittaa siirtohinnoittelun dokumentoinnin käytännössä kohdeyritykselle 

yhteistyössä yrityksen avainhenkilöiden kanssa. Avainhenkilöitä ovat yrityksen eri 

toimintojen vastuunalaiset johtajat sekä kontrollerit. Tutkimuksen tekijä toimii siis 

kohdeyrityksen dokumentoinnin päävastuullisena laatijana. Lähtötilanne projektin 

alussa on, että kohdeyrityksen dokumentointi on jäänyt usealta viime vuodelta 

tekemättä, joten nyt laadittava dokumentaatio täytyy tehdä käytännössä täysin alusta.  

 Dokumentoinnin toteutus kohdeyrityksessä sisältää tutustumisen ylikansallisiin 

ohjeistuksiin ja päivitettyyn lainsäädäntöön, sekä konsernin liiketoimintaan ja 

siirtohinnoitteluun. Tutkimuksen tekijä yhdessä yrityksen edustajien kanssa laatii 

perusteellisen dokumentointisuunnitelman, siis luo konstruktion 

dokumentointiprosessista. Tätä laadittua suunnitelmaa noudattaen tutkielman tekijä 

suorittaa varsinaisen dokumentoinnin konsernin yhtiöille. Tutkimuksessa käytetty 

aineisto perustuu tutkimuksen tekijän kokemuksiin ja havaintoihin tässä prosessissa. 

Näitä havaintoja analysoidaan olemassa olevan aiheen aiemman tutkimuksen avulla. 
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Kerättyjen havaintojen ja keskusteluiden pohjalta tutkimuksessa pyritään löytämään 

yleistettävissä olevia menetelmäehdotuksia dokumentoinnin eri vaiheiden 

suorittamiseksi ja näin luomaan muodollisen prosessin optimaalisesta 

dokumentoinnista. Kehitetyt menetelmät siis testataan kohdeyrityksessä ja niiden 

toimivuus arvioidaan, sekä niiden teoreettinen kontribuutio analysoidaan. 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu seitsemästä pääluvusta. Johdannossa käydään läpi tutkimuksen 

taustaa, aiempaa tutkimusta ja tutkimuksen tavoitteita ja rajauksia sekä tutkimuksen 

rakennetta.  

Luvussa kaksi esitellään siirtohinnoittelun käsitettä muutamien keskeisimpien 

käsitteiden kautta. Luvussa kuvataan myös siirtohinnoittelun merkitys ja tavoitteet 

kansainvälisen konsernin näkökulmasta. 

Luku kolme keskittyy siirtohinnoittelua ohjaavien periaatteiden ja ylikansallisen 

ohjeistuksen kuvaamiseen. Luvussa esitellään keskeisimmät kansainväliset 

ohjeistukset, sekä Suomen lainsäädäntötaustaa. Lisäksi luvussa esitellään 

tyypillisimmät siirtohinnoittelumenetelmät. Luvussa esitellään niin operatiiviset, 

dokumentointiin kelpaamattomat menetelmät, kuin kansainvälisesti hyväksytyt 

markkinaehtoiset siirtohintamenetelmätkin. Operatiivisten menetelmien kuvaus on 

keskeistä siksi, että konserneissa usein, kuten myös toimeksiantajakonsernissa, 

siirtohinnoittelu on järjestetty yleisesti hyväksytyistä menetelmistä poikkeavin 

menetelmin. Luvussa myös lyhyesti kuvataan menetelmän valintaan vaikuttavia 

tekijöitä ja tilanteita jatkuvassa siirtohintojen asettamisessa. 

Luku neljä keskittyy siirtohinnoittelun dokumentoinnin yleisen määritelmän esittelyyn 

ja kuvaa lyhyesti Suomen lainsäädäntöä koskien dokumentointia. Luku etenee 

syventyen yksityiskohtaisemmin dokumentoinnin asiasisältöön. Luku keskittyy 

tutkimuksen kannalta keskeisen EU TPD:n mukaisen dokumentoinnin 

sisältövaatimuksiin, jotka täyttävät myös Suomen lainsäädännön asettamat 

sisältövaatimukset. 
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Luvussa viisi esitellään toimeksiantajayrityksessä suoritettu dokumentointiprosessi ja 

sen vaiheet. Luvussa kuusi arvioidaan kehitetyt menetelmät ja peilataan niitä aiheen 

tutkimus- ja teoriatietoon. Viimeisessä luvussa seitsemän esitetään tutkimuksen 

keskeiset tulokset, tutkimuksen rajoitukset sekä määritellään mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita.  
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2 SIIRTOHINNOITTELU JA SEN MERKITYS LIIKETOIMINNASSA 

2.1 Etuyhteyssuhde 

Siirtohinnoittelua käsitteenä määriteltäessä on keskeistä ymmärtää ne olosuhteet, 

joissa siirtohinnoittelua tapahtuu. Siirtohinnoittelua tapahtuu konserneissa. 

Konsernilla tarkoitetaan toisiinsa omistus- tai hallintasuhteissa olevien yhtiöiden 

muodostamaa kokonaisuutta. Konserni syntyy, kun osakeyhtiöllä on määräysvalta 

toisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa yhteisössä. Omistava yhteisö on emoyhtiö ja 

määräysvallassa oleva yhteisö on tytäryhtiö (OYL 8:12§).  

Siirtohinnoittelua käsiteltäessä usein puhutaan myös etuyhteys- tai intressiyrityksistä, 

jossa konsernin ajatellaan muodostuvan edellä mainitun suoran omistussuhteen lisäksi 

myös muun oleellisen vaikutusvallan kautta, mikä huomioi myös välillisen 

vaikutusvallan yhtiössä. (Kukkonen & Walden 2010: 15–19.)  

Määräysvalta liiketoimen osapuolten välillä on keskeinen tekijä etuyhteyssuhteen 

syntymisessä. Suhde voi syntyä myös välillisesti niin, että jollain kolmannella 

osapuolella on määräysvalta liiketoimen molemmissa osapuolissa. Määräysvalta voi 

perustua osakeomistuksen lisäksi myös nimitysoikeuteen tai äänivaltaan. (Karjalainen 

& Raunio 2007: 26.) 

Määräysvalta toiseen osapuoleen syntyy kun välitön tai välillinen omistus on yli puolet 

toisen osapuolen pääomasta tai äänimäärästä. Määräysvalta ja sen myötä etuyhteys 

syntyy myös kun toisella osapuolella on oikeus nimittää yli puolet jäsenistä toisen 

yhtiön hallitukseen, tai mikäli toinen osapuoli muulla tavoin on kykenevä käyttämään 

määräysvaltaa toisessa osapuolessa. ( VML 4:31§.) 

2.2 Etuyhteysliiketoimet ja siirtohinta 

Siirtohinnoittelulla tarkoitetaan konsernin sisäistä kaupankäyntiä ja tällaisessa 

intressiyritysten välisessä kaupankäynnissä käytettäviä hinnoitteluperiaatteita. 

Siirtohinnoittelu on siis samaan konserniin kuuluvien yritysten välisten liiketoimien 

hinnoittelua (Valtioneuvoston Kanslia 2014). 
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Siirtohinnalla tarkoitetaan hintaa, joka peritään transaktiosta kahden etuyhteydessä 

olevan yrityksen välillä (Matei & Pîrvu 2011). Yleinen periaate on, että siirtohinta 

tulee asettaa vertailukelpoisesti suhteessa siihen, miten toisistaan riippumattomat 

toimijat vastaavissa olosuhteissa saman transaktion hinnoittelisivat. OECD on 

ohjeistuksessaan määritellyt hinnoitteluperiaatteeksi niin sanotun Arm’s length 

principlen, toisin sanoen markkinaehtoperiaatteen. Tämä periaate on kansainvälisesti 

tunnustettu ja siitä on hyvin yhteneväinen tulkinta ympäri maailman. 

Markkinaehtoisuus on keskeisin siirtohinnoittelua ohjaava periaate. 

Markkinaehtoperiaatetta käydään tarkemmin läpi myöhemmin. (OECD 2010). 

(Holtzman & Nagel 2014.) 

2.3 Siirtohinnoittelun merkitys ja tavoitteet 

Siirtohinnoittelun tavoitteet voidaan ajatella jakautuvan sisäisiin ja ulkoisiin 

tavoitteisiin. Sisäinen tavoite tarkoittaa konsernin johdon tavoitetta siirtohinnoittelun 

avulla luoda tasapuolinen kannustinjärjestelmä konsernin eri yhtiöiden johtajille ja 

motivoida työntekijöitä. Ulkoisia tavoitteita ovat kansainvälinen verosuunnittelu, 

valuuttakurssiriskin hallinta, konfliktien välttäminen veroviranomaisten kanssa sekä 

kilpailukyvyn ylläpitäminen kansainvälisillä markkinoilla. (Anandarajan ym. 2007.) 

Siirtohinnoittelun merkitys yrityksen näkökulmasta usein nähdään myös niin, että sillä 

on sekä liiketoimintastrateginen, että verotuksellinen merkitys. Siirtohinnoittelulla 

hallitaan eri maissa sijaitsevien konserniyhtiöiden verotusta ja sitä kautta koko 

konsernin kokonaisverotusta. Siirtohinnoittelua pidetään yhtenä merkittävimpänä 

konsernin verosuunnittelun välineenä. (Borkowski 2001.) 

Siirtohinnoittelulla on myös merkittävä vaikutus yrityksen taloudelliseen raportointiin. 

Teknisesti se vaikuttaa tilinpäätöksen monimutkaistumisena ja laajempana liitetietojen 

julkaisemisvelvoitteena. (McKinley & Owsley 2013.) 

Liiketoimintastrateginen merkitys on verotuksen rinnalla toinen keskeinen osa 

siirtohinnoittelua organisaatiossa. Tämä tarkoittaa sitä, että tärkeän 

verosuunnittelullisen toiminnon lisäksi siirtohinnoittelu on keskeisessä osassa 

yrityksen strategian luomisessa ja toteuttamisessa. Siirtohinnoittelua ei voida ajatella 
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irrallisena osana yrityksen johdon kontrollijärjestelmästä. Choen ja Hyden (2007) 

mukaan nämä kaksi keskeistä tehtävää voivat olla useinkin ristiriidassa keskenään ja 

sen vuoksi konserneissa saatetaan käyttää erillistä siirtohinnoittelua johtamis- ja 

kannustamistarkoituksessa ja erillistä verotuksessa. (Borkowski 2001.) 

Taulukko 1. Kansainvälisen siirtohinnoittelun keskeisimmät tavoitteet (Cravens 1997) 

Tavoite     Tärkeys 

Verorasituksen hallinta     28% 

Kilpailukyvyn ylläpitäminen     17% 

Tasapuolisen kannustinjärjestelmän edistäminen     11% 

Edistää tavoitteiden yhdenmukaisuutta     10% 

Motivoida työntekijöitä     10% 

Tullimaksujen hallinta     9% 

Verolainsäädännön noudattaminen     7% 

Käteissiirtojen hallinta     4% 

Hallita valuutanvaihtoa     2% 

Osoittaa sosiaalista ja poliittista vastuullisuutta     1% 

Hallita inflaatiota     1% 

Yhteensä     100% 

 

Taulukossa 1 on esitelty Cravensin (1997) tekemän kyselytutkimuksen tuloksia. 

Tutkimuksessa vastaajia pyydettiin valitsemaan järjestyksessä kolme tärkeintä 

tavoitetta yrityksen kansainvälisessä siirtohinnoittelussa. Verotuksen hallinta, siis 

verosuunnittelu, oli kyselyn selkeästi tärkeimmäksi valittu tavoite. Liiketoiminnan ja 

kaupan voimakas kansainvälistyminen on entisestään lisännyt siirtohinnoittelun 

vertouksellista merkitystä. 

2.3.1 Verotuksellinen merkitys 

Siirtohinnoittelu on tärkeä konsernin verosuunnittelun työkalu, kuten Taulukosta 1 on 

nähtävissä. Siirtohinnoittelun avulla monikansallinen konserni kykenee hallitsemaan 

konsernin tuloksenmuodostumista ja ohjaamaan tulon syntymistä konsernin sisällä eri 

yhtiöihin. Verosuunnittelu ja järkevä siirtohinnoittelu mahdollistavat merkittävien 

liiketoiminnallisten etujen ja verosäästöjen saavuttamisen ja konsernin efektiivisen 

veroasteen alentamisen. (Engblom ym. 2015: 605.) 



22 

 

Siirtohinnoittelu on liiketoiminnan alue, jossa on korkea verotuksellinen riski ja jolla 

on merkittäviä vaikutuksia yrityksen verosuunnitteluun ja taloudelliseen raportointiin. 

(McKinley & Owsley 2013.) 

Siirtohinnoittelun avulla verotuksellisen hyödyn ja joissain tilanteissa kilpailuedunkin 

saaminen perustuu valtioiden välisiin eroihin yritysverotuksessa. Yrityksillä on 

mahdollisuus siirtohinnoittelun keinoin siirtää tulosta alhaisemman verorasituksen 

maihin. (Plesner Rossing 2013.) 

Markkinaehtoisen vaihteluvälin rajoissa sisäistä hinnoittelua muuttamalla konserni voi 

suhteellisen helpostikin hallita verorasituksen kohdentumista eri yhtiöihin 

konsernissa. Koska konserni ei kuitenkaan ole verotuksellinen kokonaisuus, vaan 

jokaista siihen kuuluvaa erillistä yhtiötä verotetaan erikseen, tulee konserniyhtiöiden 

liiketoiminnan synnyttämät tulot ja menot kohdistaa oikean suuruisina sille yhtiölle, 

jolle ne kuuluvat. Tämän oikeanlaisen kohdentamisen keskeisenä työkaluna on 

siirtohinnoittelu. Markkinaehtoisen siirtohinnoittelun avulla yritys varmistaa, että 

jokaiseen juridiseen konserniyhtiöön kertyy sen toimintojen ja kantamien riskien 

perusteella sille kuuluva tulo. (Kukkonen & Walden 2010: 161.)  

Verosuunnittelussa siirtohinnoittelua hyväksi käyttäen yritys voi hallita tuloksen 

muodostumista konserniyhtiöissä esimerkiksi konsernin sisäisten lainojen tai muiden 

rahoituspalveluiden, konsernin sisällä myytävien tuotteiden hinnoittelun ja konsernin 

sisäisten palveluveloitusten avulla. (Bartelsman & Beetsma 2003.) 

Yrityksen kansainvälistyminen ja toimintojen siirtäminen eri maihin monimutkaistaa 

verotukseen liittyviä asioita konsernissa sekä lisää olennaisesti konsernin veroriskiä. 

Nämä monimutkaisuudet ja riskit liittyvät yleensä siirtohinnoitteluun, joten näiden 

hallinta vaatii tehokasta siirtohinnoittelun johtamista. Taloudellisen riskin lisäksi 

yrityksen on tärkeää huomioida myös sosiaalinen riski, mikä kyseenalaisella 

verosuunnittelulla ja siirtohinnoittelupolitiikalla on. (Plesner Rossing 2013.) 
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2.3.2 Liiketoimintastrateginen merkitys 

Siirtohinnoittelulla on suuri merkitys kansainvälisesti toimivan konsernin 

liiketoimintastrategiassa. Cravens (1997) toteaa, että siirtohinnoittelu on selkeä osa 

monikansallisen yrityksen strategiaa, eikä sitä voida ajatella vain irrallisena 

laskentatekniikkana. 

 

Kuvio 2 Siirtohinnoittelun ja liiketoimintastrategian suhde (Mukaillen: Cravens 1997) 

Kuvio 2 kuvaa yrityksen kansainvälisen siirtohinnoittelupolitiikan suhdetta yrityksen 

liiketoimintastrategiaan. Siirtohinnoittelu on yksi keskeisistä johdettavissa olevista 

strategian komponenteista. Kansainvälisen konsernin tavoitteisiin ja strategiaan liittyy 

usein olennaisesti kansainvälisyys ja kotimaan rajat ylittävät toiminnot, joiden 

käytännön toteuttamiseen siirtohinnoittelu aina kuuluu olennaisena osana. 

Siirtohinnoittelu on sekä johdon kontrollijärjestelmän työkalu strategian 

toteuttamiseen, että jo itsessään osa yrityksen strategiaa (Cravens 1997). Taulukko 1 

esittelee selkeästi keskeisimpiä siirtohinnoittelun strategisia ulottuvuuksia. 

Siirtohinnoittelupolitiikka perustuu kansainvälisissä yrityksissä strategiaan, jonka 

pohjalta yritys määrittää liiketoiminnalliset tavoitteet ja suunnittelee toimintansa niin, 

että tavoitteet saavutettaisiin. Toimintasuunnitelma perustuu käsitykseen omista 

vahvuuksista ja haasteista, jotka kohdataan. Konsernissa eri yksiköt hoitavat eri 
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tehtäviä ja kantavat erilaisia riskejä, tämä toimintojen ja riskien jakaminen voidaan 

ajatella yrityksen johtamiseksi ja strategian toteuttamiseksi. Siirtohinnoittelu, siis 

konsernin sisäisten yksiköiden välisten liiketapahtumien hinnoittelu, perustuu juuri 

näihin toimintojen, riskien ja omaisuuserien jakautumiseen. (Jaakkola ym. 2012: 123.) 

Siirtohinnoittelupolitiikkaa suunniteltaessa yritys joutuu sovittamaan hinnoittelunsa 

toimivaksi osaksi strategiaansa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että siirtohinnoittelu 

mahdollistaa kannustinjärjestelmän tarkoituksenmukaisen toimimisen ja motivoi 

työntekijöitä. Samaan aikaan yrityksen täytyy huomioida lainsäädännön asettamat 

ehdot siirtohinnoittelulle, toisin sanoen OECD:n ohjeistuksessa määriteltävän 

markkinaehtoisuuden tulee toteutua. Kuten edellä todetaan, usein 

johtamistarkoitukseen sopivin siirtohinnoittelu ei johda markkinaehtoiseen 

lopputulokseen ja siksi konserni laatii verotukselliseen tarkoitukseen ja 

johtamistarkoitukseen erilliset siirtohinnat, tai oikaista käytettyjä siirtohintoja 

verotuksen yhteydessä. (Jaakkola ym. 2012: 123.) 

Siirtohinnoittelulla on siis keskeinen tehtävä johdon kontrollijärjestelmän osana. Sen 

avulla eri yksiköiden johtoa motivoidaan, kannustetaan ja heidän käyttäytymistään 

ohjataan koko konsernin kannalta optimaaliseen suuntaan. Eri yksiköiden ja niiden 

johtajien intressit on hyvä pitää mielessä siirtohinnoittelua suunniteltaessa. 

Siirtohinnoittelulla on keskeinen tehtävä myös tuotannollisen yhtiön kulujen ja riskien 

hallinnassa. Kumar & Sosnoski (2011) tutkivat tuotannollisen pk-yrityksen kulujen 

hallintaa ja sopivan siirtohinnoittelukäytännön muodostamista. Kuviossa 3 esitetään 

pk-yrityksen strateginen kustannustenhallintamalli. Malli osoittaa siirtohinnoittelun 

keskeisen roolin osana strategista kustannusten vähentämistä ja konsernin 

liiketoimintaa. Optimaalisella tavalla toteutettu siirtohinnoittelu on keskeinen tekijä 

pk-yrityksen joustavuudessa. Sillä on myös suora vaikutus tuotannollisen yhtiön 

tuotantotoiminnan kustannuksiin ja strategiseen onnistumiseen. 
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Kuvio 3 Strateginen PK-yrityksen kustannustenhallintamalli (Mukaillen: Kumar & Sosnoski 2011) 

Konsernin siirtohinnoittelua suunniteltaessa ja dokumentoitaessa on keskeistä 

ymmärtää ne olosuhteet, joissa siirtohinnoittelua tehdään ja ne tavoitteet, johon sillä 

pyritään. Tutkimuksen aiheen kannalta kuvio 3 selkeästi osoittaa, millainen tehtävä 

siirtohinnoittelulla on toimeksiantajayrityksen kaltaisessa liiketoiminnassa. 
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3 SIIRTOHINTAMENETELMÄT JA YLIKANSALLISET 

OHJEISTUKSET 

3.1 Markkinaehtoperiaate 

Siirtohinnoittelua ohjaava keskeisin periaate on markkinaehtoperiaate, ns. Arm’s 

Length principle. Se on kansainvälisesti hyväksytty siirtohinnoittelua ohjaava 

pääperiaate (HE107/2006 ). Markkinaehtoperiaate perustuu OECD:n julkaiseman 

malliverosopimuksen 9 artiklaan. (Jaakkola ym. 2012: 26–27, Karjalainen & Raunio 

2007: 46.) 

OECD:n malliverosopimuksessa määritelty markkinaehtoperiaate on vaikuttanut 

laajasti maiden välisiin verosopimuksiin ja kansalliseen lainsäädäntöön. Periaatteesta 

vallitsee varsin yksimielinen tulkinta ja sitä voidaan ajatella noudatettavan lähes lain 

omaisena suurimmassa osassa kehittyneitä maita. 

Jaakkola ym. (2012: 27) ovat kääntäneet malliverosopimuksen 9 artiklan suomeksi 

seuraavin sanamuodoin: 

”1. Milloin 

a) Sopimusvaltion yritys välittömästi tai välillisesti osallistuu toisen 

sopimusvaltion yrityksen johtoon tai valvontaan tahi omistaa osan sen 

pääomasta, taikka 

b) samat henkilöt välittömästi tai välillisesti osallistuvat sekä sopimusvaltion 

yrityksen että toisen sopimusvaltion yrityksen johtoon tai valvontaan tahi 

omistavat osan niiden pääomasta, ja jos jommassakummassa tapauksessa 

yritysten välillä kauppa- tai rahoitussuhteissa sovitaan ehdoista tai määrätään 

ehtoja, jotka poikkeavat siitä, mistä riippumattomien yritysten välillä olisi 

sovittu, voidaan kaikki tulo, joka ilman näitä ehtoja olisi kertynyt toiselle näistä 

yrityksistä, mutta näiden ehtojen vuoksi ei ole sille kertynyt, lukea tämän 

yrityksen tuloon ja verottaa siitä tämän mukaisesti. 

2. Milloin  

sopimusvaltio lukee tämän valtion yrityksen tuloon – ja tämän mukaisesti 

verottaa – tuloa, josta toisen sopimusvaltion yritystä on verotettu tässä toisessa 

valtiossa, ja näin mukaan luettu tulo on tuloa, joka olisi kertynyt ensiksi 
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mainitun valtion yritykselle, jos yritysten välillä sovitut ehdot olisivat olleet 

sellaisia, joista riippumattomien yritysten välillä olisi sovittu, tämän toisen 

valtion on asianmukaisesti oikaistava tätä tulosta siellä määrätyn veron määrä. 

Tällaista oikaisua tehtäessä on otettava huomioon tämän sopimuksen muut 

määräykset, ja sopimusvaltioiden toimivaltaisen viranomaisten on tarvittaessa 

neuvoteltava keskenään.” 

Suomessa markkinaehtoperiaatteesta on säädetty verotusmenettelylaissa, tarkemmin 

VML 31§. Lainsäädäntö pohjautuu edellä esiteltyyn OECD:n malliverosopimuksen 9 

artiklaan. Lain mukaan suomalaisen yrityksen verotettavaa tulosta voidaan oikaista, 

mikäli etuyhteyssuhteessa tehtyjen liiketoimien ehdot poikkeavat olennaisesti siitä, 

mitä riippumattomat toimijat olisivat sopineet. (Engblom ym. 2015: 606.) 

Markkinaehtoperiaate on verotuksen näkökulmasta keskeinen rajat ylittävien 

liiketoimien osalta. Markkinaehtoisuuden vaatimuksella veroviranomaiset pyrkivät 

varmistamaan veropohjan säilymisen ja verotettavan tulon oikeanlaisen jakautumisen 

maiden välillä (Holtzman & Nagel 2014). Suomalainen lainsäädäntö edellyttää 

markkinaehtoisuuden täyttymisen myös maan sisäisessä etuyhteysliiketoimessa. 

(Engblom ym. 2015: 606.) 

Markkinaehtoperiaate määrittelee verotuksen näkökulmasta sopivan siirtohinnan. 

Myös konserniin kuuluvien yritysten, eli etuyhteysyritysten, tulee keskinäisessä 

kaupankäynnissään hinnoitella liiketoimintansa markkinaehtoperiaatetta noudattaen. 

Toisin sanoen siirtohintojen täytyy vastata hintoja, joista riippumattomat osapuolet 

sopisivat vastaavassa tilanteessa. (Karjalainen & Raunio 2007: 46.) 

Periaatteena markkinaehtoisuuden vaatimus on yksinkertainen. Sen käytännön 

soveltaminen on kuitenkin usein äärimmäisen haastavaa. Tämä johtuu siitä, että usein 

liiketoimen kohteena olevalle tuotteelle, tai palvelulle ei ole olemassa ulkopuolisia 

markkinoita. Etuyhteysyritykset myyvät usein toisilleen sellaisia tuotteita ja 

palveluita, joita riippumattomat toimijat eivät myy. Myöskään ulkopuolisten 

markkinoiden olemassaolo ei aina tee markkinaehtoperiaatteen soveltamisesta 

helppoa. Konsernin sisällä toimijat voivat sopia toimintojen järjestämisestä tavalla, 

miten riippumattomat toimijat eivät sopisi. (Karjalainen & Raunio 2007: 46–47.) 
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Markkinaehtoperiaatetta sovelletaan vertaamalla etuyhteystransaktion ehtoja ja 

tuloksia vastaavan riippumattomien osapuolten välisen transaktion ehtoihin ja 

tuloksiin. Tämä vertailu onkin toinen merkittävä käsite siirtohinnoittelua koskevassa 

ohjeistuksessa ja lainsäädännössä. Vertailun tekemistä ja markkinaehtoisuuden 

soveltamisohjeita käsitellään jäljempänä. (Karjalainen & Raunio 2007: 47, Yao 2013.) 

Markkinaehtoperiaatteen soveltaminen käytännössä on kuitenkin havaittu varsin 

monimutkaiseksi. Tutkimukset osoittavat, että markkinaehtoperiaatetta noudattaen, 

voidaan päätyä samalla toimialalla kahden vertailukelpoisen yhtiön välillä erilaiseen 

hinnoitteluun perustellusti, yhtiöiden toiminnoissa ja riskeissä olevista eroista johtuen. 

(Chiang & Gaudio 2013.) 

3.2 OECD:n siirtohintaohjeistus 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on kehittyneiden 

markkinatalousmaiden yhteistyöjärjestö, jonka rooli siirtohinnoittelun saralla on 

kansainvälisesti tunnustettu keskeiseksi. OECD:n julkaisemat siirtohinnoittelua 

koskevat ohjeistukset ovat perustana usean valtion kansallisessa siirtohinnoittelua 

koskevassa lainsäädännössä. (Jaakkola ym. 2012: 46–47.) 

Ensimmäisen siirtohinnoittelua koskevan ohjeistuksensa OECD julkaisi vuonna 1995. 

Vuonna 2010 järjestö julkaisi päivitetyn ohjeistuksen, jossa lähinnä aiempaan 

ohjeistukseen lisättiin olemassa olevia käytäntöjä. Ohjeistuksen lisäksi OECD on 

julkaissut raportteja liittyen siirtohinnoittelukysymyksiin. (Jaakkola ym. 2012: 46–

47.) 

Siirtohinnoittelussa on lopulta kyse verotulojen jakamisesta eri valtioiden välillä. 

Siirtohinnoittelua koskevien säännösten julkaisemisen tavoitteena on ollut ehkäistä 

verotulojen perusteetonta siirtymistä matalamman verokannan maihin 

siirtohinnoittelullisin menetelmin. (Karjalainen & Raunio 2007: 14.)  

Veroviranomaisten huoli liittyen monikansallisten yritysten verovälttelyyn 

siirtohinnoittelun keinoin on voimistunut viime vuosina ja kansainvälisestä verotuksen 

sääntelystä onkin tullut ensisijainen tavoite OECD:n agendalla (Cristea & Nguyen 
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2016). OECD:n aktiivisen roolin ansiosta siirtohinnoitteluperiaatteet ovat hyvin 

yhdenmukaiset maailmanlaajuisesti. Samanlaiset periaatteet ohjaavat 

siirtohinnoittelua maasta tai maanosasta riippumatta. (Karjalainen & Raunio 2007: 

14.) 

Ohjeistus muodostuu yhdeksästä luvusta. Ohjeiden alussa I-luvussa käsitellään 

markkinaehtoperiaatetta ja sen soveltamisen pääsääntöjä. Markkinaehtoperiaate on 

esitelty aiemmin tässä luvussa. II-luvussa esitellään tässä tutkimuksessa myöhemmin 

esiteltävät siirtohintamenetelmät. Luku III käsittelee vertailuanalyysin laatimista. 

Seuraavat luvut IV-VIII ohjeistavat veroviranomaisia siirtohinta-asioissa. Luvuissa 

käsitellään hallinnollisia menettelytapoja, siirtohinnoitteluriitoja, dokumentaatiota, 

aineettomia oikeuksia ja omaisuutta, konsernin sisäisiä palveluita ja 

kustannustenjakojärjestelmiä. Viimeinen luku IX käsittelee markkinaehtoperiaatteen 

soveltamista konsernin sisäisissä uudelleenjärjestelytransaktioissa. (Jaakkola ym. 

2012: 47, OECD 2010.) 

Vertailuanalyysi ja dokumentaatio käydään tarkemmin läpi myöhemmin tässä 

tutkimuksessa. 

3.3 EU:n Siirtohinnoittelufoorumin ohjeistukset 

Euroopan Unionin jäsenvaltioiden kesken perustettiin yhteistyöelin vuonna 2002. 

Elimen tarkoituksena on yhdenmukaistaa siirtohinnoittelun käytännön soveltamista 

jäsenmaissa. (Engblom ym. 2015: 614.) 

Ryhmän tehtävänä on avustaa ja ohjeistaa komissiota siirtohinnoitteluasioissa ja 

julkaista siirtohinnoitteluun liittyviä raportteja ja ohjeita. Siirtohinnoittelufoorumi 

toimii OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden asettamissa rajoissa. (Jaakkola ym. 2012: 

59.) 

Euroopan unionissa taloudellinen yhdentyminen on monimutkaistanut vero-ongelmia 

ja hankaloittanut kansallisten viranomaisten valvontatehtävää rajat ylittävien 

liiketoimien osalta. Erilainen verolainsäädäntö jäsenmaissa aiheuttaa konflikteja. 
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Näitä ongelmia ratkaisemaan siirtohinnoittelufoorumi perustettiin. (Matei & Pîrvu 

2011.) 

Merkittävimmät julkaisut siirtohinnoittelufoorumilta ovat olleet (Jaakkola ym. 2012: 

59–60): 

 Raportti pk-yrityksille suunnatuista erilaisista siirtohinnoitteluun liittyvistä 

helpotuksista EU-maissa 

 Alhaista lisäarvoa tuottavia palveluita koskevat ohjeet 

 Menettelysäännöt arbitraatiosopimuksen soveltamisesta 

 Ennakkohinnoittelusopimuksia, eli APA:a koskevat ohjeet 

 Dokumentointikäytännesäännöt, EU TPD 

Siirtohinnoittelufoorumin käytännesäännöt ja ohjeistukset eivät sido jäsenmaita. 

Toimielimen julkaisemat ohjeistukset ovat suosituksenomaisia. (Buter 2011.) 

Tämän tutkimuksen kannalta keskeisin ohjeistus on EU TPD, joka ohjeistaa EU-

maissa sijaitsevien yritysten dokumentointia tarkoituksenaan standardisoida 

siirtohintadokumentoinnin vaatimuksia jäsenmaissa. Ohjeistus ei velvoita jäsenmaita 

tai jäsenmaissa toimivia yrityksiä, mutta sitä suositellaan käytettäväksi niin 

jäsenmaissa, kuin jäsenmaiden ulkopuolellakin. (Feinschreiber & Kent 2009.) 

3.4 Siirtohinnoittelun ohjeistus ja lainsäädäntö Suomessa 

Suomen siirtohinnoittelua koskeva lainsäädäntö pohjautuu OECD:n ohjeistukseen. On 

kuitenkin tärkeää huomata, että OECD:n ohjeistukset eivät ole sitovia oikeuslähteitä 

Suomen verotuksessa. (Jaakkola ym. 2012: 54.) 

Siirtohinnoittelua koskevat säännökset on kirjattu verotusmenettelylakiin. 

Lainsäädännölliset kirjaukset koskevat markkinaehtoperiaatetta ja dokumentaatiota ja 

ne ovat sisällytetty VML:n 14 a-c ja 31 §:iin. Lain sisältö uudistettiin vuoden 2017 

alussa. (Jaakkola ym. 2012: 30.)  
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VML 14 a-c §:ssä säädetään siirtohinnoittelun dokumentoinnista. Laki ottaa kantaa 

dokumentointivelvoitteeseen, dokumentaation sisältöön ja dokumentoinnin 

esittämiseen. Dokumentaatiota käsitellään tässä tutkimuksessa myöhemmin. 

VML 31§ koskee siirtohinnoitteluoikaisua ja määrittelee etuyhteysyrityksen käsitteen 

suomalaisessa lainsäädännössä. Mikäli siirtohinnoittelussa on poikettu 

markkinaehtoperiaatteesta ja tämän seurauksena verovelvollisen tulo on jäänyt 

pienemmäksi tai suuremmaksi kuin markkinaehtoinen tulo olisi ollut, oikaistaan 

verovelvollisen tulosta niin, että se vastaa sitä tuloa, joka olisi markkinaehtoperiaatetta 

noudatettaessa kertynyt. Etuyhteysyrityksen käsite on avattu tutkimuksen pääluvussa 

kaksi. 

3.5 Siirtohinnoittelumenetelmät 

Yritys voi asettaa siirtohinnan parhaaksi katsomallaan tavalla, lopputuloksen on 

kuitenkin oltava markkinaehtoinen, mahdolliset poikkeamat tulee oikaista 

siirtohintaoikaisuin. Siirtohinta valitaan niin, että se edistää mahdollisimman 

tehokkaasti liiketoiminnallisia tavoitteita. OECD:n ohjeistuksen mukaisia menetelmiä 

käytetään viimeistään jälkikäteen, todennettaessa veroviranomaiselle 

siirtohinnoittelun markkinaehtoisuus. Hinnoittelun yksinkertaistamiseksi hinta 

kannattaa asettaa niin, että se täyttää samaan aikaan sekä liiketoiminnalliset tavoitteet, 

että lainsäädännön edellyttämän markkinaehtoisuuden. Toisin sanoen siis hinnoittelun 

markkinaehtoisuus kannattaa huomioida jo siirtohintoja asetettaessa, sillä hinnoittelu, 

joka ei täytä markkinaehtoisuuden vaatimusta voidaan helposti tulkita peitellyksi 

veronkierroksi tai peitellyksi voitonjaoksi.  (Jaakkola ym. 2012: 123, 136.) 

Kuten edellä on esitetty, siirtohinnoittelun merkitys verotuksellisesta sekä 

liiketoimintastrategisesta näkökulmasta aiheuttavat usein haasteita sopivan 

siirtohintapolitiikan löytämiseksi yrityksessä. Operatiivisten tavoitteiden 

saavuttamisen ja strategian toteuttamisen kannalta siirtohinnoittelun suunnittelulle ja 

siirtohintojen asettamiselle syntyy tiettyjä vaatimuksia. Yrityksen johtamisen kannalta 

siirtohinnoittelulla on seuraavat tavoitteet (Drury 2008: 502): 
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1) Informoida ja motivoida johtoa, jotta nämä tekisivät taloudellisesti hyviä 

päätöksiä koko konsernin kannalta, 

2) Antaa tietoa tulosyksiköiden johtamisen ja taloudellisen menestyksen 

arvioimiseksi, 

3) Allokoida voittoja tulosyksiköiden ja maiden välillä sekä 

4) Varmistaa tulosyksiköiden itsenäisyys. 

 

Nämä operatiivisen liiketoiminnan johtamisen tavoitteet kannustavat johtoa 

suunnittelemaan siirtohinnoittelua niin, että tavoitteet saavutetaan. Ensimmäisen 

tavoitteen tarkoituksena on ohjata eri yksiköiden johtajia hyödyntämään konsernin 

tarjoamia synergiaetuja ja näin tekemään konsernin kannalta oikeita ratkaisuja. (Drury 

2008: 502.) 

Toisen tavoitteen osalta on keskeistä ymmärtää, että konsernin sisäisessä kaupassa 

toisen saama voitto on toisen kustannus. Näin siirtohinnat vaikuttavat suoraan 

konsernin sisällä eri yksiköiden raportoimaan voittoon. Virheellisesti asetettu 

siirtohinta voi vääristää eri yksiköiden raportoimaa tulosta ja näin asettaa yksiköt 

epäreiluun tilanteeseen, kun arvioidaan yksikön suorituskykyä. Tällainen tilanne 

saattaa johtaa huonoihin päätöksiin ja heikentää johtajien motivaatiota.(Drury 2008: 

502.) 

Kolmas tavoitteista, voittojen siirtäminen maasta ja tulosyksiköstä toiseen, on usein 

liiketoiminnallisesta näkökulmasta perusteltua, mutta usein se on kuitenkin 

ristiriidassa verotuksen markkinaehtoperiaatteen kanssa. Näistä ristiriidoista johtuen 

yrityksen verotuksen ja liiketoiminnan johtamisen siirtohintamenetelmät voivat 

poiketa toisistaan. Toisin sanoen sisäisessä laskennassa käytettävät 

siirtohintamenetelmät voivat poiketa niistä menetelmistä, mitä veroviranomaiset 

edellyttää käytettäväksi markkinaehtoisen siirtohinnoittelun toteuttamisessa. 

(Jaakkola ym. 2012: 126-127.) 

Verotuksessa hyväksyttäviä OECD:n siirtohinnoittelumenetelmiä yrityksen ei tarvitse 

siis käyttää siirtohintojensa asettamiseen, vaan niitä käytetään siirtohintojen 

markkinaehtoisuuden arvioimiseen jälkikäteen. Yritys voi siis käyttää mitä tahansa 

haluamaansa menetelmää siirtohintojen asettamiseen, tärkeää toki on jo siinä 
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vaiheessa huomioida markkinaehtoisuuden vaatimus ja että markkinaehtoisuus tullaan 

todentamaan veroviranomaisten hyväksymillä siirtohintamenetelmillä. 

3.5.1 Operatiiviset siirtohinnoittelumenetelmät 

Operatiiviset siirtohinnoittelumenetelmät suunnitellaan niin, että ne vastaisivat 

mahdollisimman hyvin yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja strategiaan. 

Menetelmiä käytetään siirtohinnoittelun suunnitteluun ja käytännön toteuttamiseen. 

On tärkeää huomata, että käytetyt menetelmät eivät ole välttämättä siirtohinnoittelua 

ohjaavan lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisia, eivätkä välttämättä tuota verotuksen 

näkökulmasta markkinaehtoista lopputulosta. 

Kun yritys päättää käyttää jotain lainsäädännössä hyväksytyistä 

siirtohintamenetelmistä poikkeavaa siirtohintamenetelmää, on syytä varautua 

tekemään jälkikäteen oikaisuja verotuksessa hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi. 

Koska operatiivinen siirtohinnoittelu usein järjestetään markkinaehtoisista 

menetelmistä poikkeavin menetelmin, voidaan päätyä markkinaehtoperiaatteen 

vastaiseen tulokseen ja sitä korjatakseen verovelvollisen on tehtävä siirtohintojen 

oikaisuja (ns. year-end adjustments), joilla hinnoittelu saadaan vastaamaan lain 

vaatimuksia (Klopfer ym. 2005). Kun yrityksellä on erillinen sisäinen ja ulkoinen 

laskenta, tämä on kuitenkin suhteellisen helppo järjestää. (Jaakkola ym. 2012: 135–

136.) 

Edellä esiteltyjen operatiivisten tavoitteiden vuoksi, siirtohintojen asettamiseen usein 

käytännössä käytetään jotain yleisesti hyväksytyistä siirtohintamenetelmistä 

poikkeavaa menetelmää. Tämän seikan vuoksi, siirtohinnoittelun jälkikäteisen 

dokumentoinnin mahdollistamiseksi on keskeistä ymmärtää ne periaatteet, joilla 

siirtohinnat alun perin on asetettu.  

Markkinahintaan perustuva siirtohinta. Tämän menetelmän käyttö edellyttää, että 

hinnoiteltavalle tuotteelle on kilpaillut markkinat, josta on saatavissa markkinahinta. 

Tätä markkinoilta saatavaa hintaa käytetään sellaisenaan konsernin sisäisessä 

kaupankäynnissä siirtohintana. Tällainen hinnoittelupolitiikka varmistaa sen, että 

kaupankäynnin osapuolten tuloslaskelma antaa mahdollisimman oikeanlaisen kuvan 
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kyseisen tulosyksikön osuudesta koko konsernin tulokseen. (Jaakkola ym. 2012: 128–

129.) 

Kun voittojen jakautuminen perustuu markkinahinnoilla käytyyn kauppaan, varmistuu 

eri yksiköiden tasapuolinen kohtelu siirtohinnoittelun osalta. Tämä on yksi tärkeistä 

operatiivisen liiketoiminnan johtamisen tavoitteista. 

Markkinahintaan perustuva siirtohinnoittelu johtaa konserniyhtiöissä 

vertailukelpoiseen tulokseen verrattuna vastaavanlaiseen rippumattomaan yhtiöön 

samankaltaisessa markkinassa. (Drury 2008: 504.) 

Rajakustannuksiin perustuva siirtohinta. Menetelmässä siirtohinta perustuu lyhyen 

aikavälin muuttuviin kustannuksiin. Hinta sisältää tuotteen välittömät kustannukset ja 

vaihtelevan määrän kiinteitä kustannuksia. Menetelmää käytetään tilanteissa, joissa 

ulkopuolisia markkinoita kaupankäynnin kohteena olevalle tuotteelle ei ole, eikä näin 

ollen markkinahintaa ole saatavissa. (Jaakkola ym. 2012: 129–130.) 

Menetelmä on vähän käytetty johtuen siitä, että hinta ei kata kiinteitä kustannuksia ja 

näin ollen pitkällä aikavälillä hinnoittelu johtaa myyvän osapuolen tappioon. 

Kokonaiskustannuksiin perustuva siirtohinta. Menetelmä sisällyttää siirtohintaan 

kaikki tuotteen valmistamiseen sitoutuneet välittömät ja välilliset pitemmän aikavälin 

kustannukset. Menetelmä on erittäin laajasti käytetty operatiivisessa johtamisessa. 

Hinnoittelu kohtelee rajakustannuksiin perustuvaa menetelmää reilummin myyvää 

osapuolta. Nyt hinnoittelu mahdollistaa myös välillisten ja kiinteiden kustannusten 

kattamisen siirtohinnalla. (Jaakkola ym. 2012: 131.) 

Ongelmana edelleen on, että hinnoittelu ei motivoi myyvän osapuolen johtoa 

myymään tuotteitaan, sillä hinnoittelu ei mahdollista yksikön tehdä voittoa. Jos 

sisäinen kaupankäynti on merkittävä osa myyvän osapuolen liiketoimintaa, 

kokonaiskustannuksiin perustuva siirtohinnoittelu vääristää yksikön tulosta alaspäin. 

(Drury 2008: 508.) 
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Kokonaiskustannuksiin ja voittolisään perustuva siirtohinta. Menetelmässä 

kokonaiskustannuksiin perustuvaan siirtohintaan lisätään voittolisä. Tällä 

mahdollistetaan myyvän osapuolen voiton tekeminen ja näin motivoidaan myyvän 

osapuolen johtoa. Menetelmä myös lisää tasapuolisuutta eri tulosyksiköiden johtajien 

silmissä tavoitteiden saavuttamisen osalta. (Drury 2008: 508.) 

Menetelmä saattaa aiheuttaa tehottomuutta koko konsernin näkökulmasta. Ostava 

tulosyksikkö joutuu jakamaan voittoaan myyvän tulosyksikön kanssa, mikä saattaa 

kannustaa ostavan yksikön johtoa vähentämään ostojaan myyvältä yksiköltä alle 

konsernin optimaalisen toiminnan tason. (Jaakkola ym. 2012: 132.) 

Toinen merkittävä ongelma syntyy, kun sisäisten transaktioiden ketju pitenee. 

Jokaisessa vaiheessa kun myytävä tuote siirtyy konsernissa yksiköstä toiseen, sen 

hintaan lisätään voittolisä. Tämä voi kasvattaa valtavasti tuotteen kustannuksia 

viimeiselle ostajalle, joka myy tuotteen ulos konsernista. (Drury 2008: 508.) 

Neuvoteltu siirtohinta perustuu nimensä mukaisesti neuvotteluun. Menetelmässä 

kaupankäynnin osapuolet neuvottelevat keskenään hinnoittelusta päätyen kumpaakin 

tyydyttävään ratkaisuun.  

Menetelmän toimimisen kannalta ensiarvoisen tärkeää on, että neuvottelun osapuolilla 

on yhtä paljon neuvotteluvoimaa ja että neuvoteltavalle tuotteelle on olemassa 

epätäydelliset markkinat. Kumpikaan neuvottelun osapuolista ei saa olla toisesta 

riippuvainen, koska se johtaa epätasapainoiseen neuvotteluasetelmaan (Drury 2008: 

508). Toimivien markkinoiden tilanteessa menetelmää ei ole järkevää käyttää, koska 

markkinoilta on saatavissa markkinahinta. (Jaakkola ym. 2012: 132–133.) 

Menetelmän käyttöä perustellaan sillä, että se vähentää keskitetysti sanellusta 

siirtohinnasta aiheutuvaa kitkaa. Jaakkolan ym.(2012: 133) perusteella on myös 

perusteita uskoa, että joissain tilanteissa neuvoteltu siirtohinta johtaa maksimaaliseen 

konsernin voittoon. Neuvottelujen onnistuminen edellyttää kuitenkin neuvottelijoiden 

pätevyyttä (Drury 2008: 508). Tutkimus osoittaa, että neuvotellut siirtohinnat toimivat 

konsernin kannalta useasti paremmin kuin kustannusperusteiset siirtohinnat. 

(Baldenius ym. 1999.) 
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Ongelmia menetelmän käytöstä voi aiheutua epäonnistuneiden neuvottelujen kautta. 

Menetelmä saattaa aiheuttaa kitkaa yksiköiden johtajien välille ja näin voi seurata 

haitallisia seurauksia koko konsernille. Eri yksiköiden intressit, ko. liiketoimen 

merkitys yksikölle, neuvotteluun osallistuvien ihmisten neuvottelutaidot ja monet 

muut seikat voivat erota merkittävästi toisistaan ja näin lopputulos ei ole välttämättä 

lähelläkään yrityksen kannalta optimaalista ratkaisua. Neuvotteluprosessista voi tulla 

suuri kustannus, minkä riski kannustaa yrityksiä käyttämään muita menetelmiä (Luft 

& Libby 1997). (Jaakkola ym. 2012: 133–134.) 

Neuvoteltu siirtohinta johtaa voiton jakautumiseen neuvotteluun osallistuvien 

osapuolten välillä, mikä saattaa johtaa eri yksiköiden johtajien vääristyneeseen 

motivaatioon vähentää kaupankäyntiä alle optimaalisen tason. (Baldenius ym. 1999.) 

3.5.2 OECD:n siirtohintamenetelmät 

Veroviranomaiset ympäri maailman ovat hyväksyneet OECD:n 

siirtohintaohjeistuksessa määrittelemät siirtohinnoittelun menetelmät hyväksyttäviksi 

tavoiksi toteuttaa markkinaehtoinen siirtohinnoittelu. Sallitut menetelmät perustuvat 

OECD:n markkinaehtoperiaatteeseen ja sen toteutumiseen hinnoittelussa. (Borkowski 

1997.) 

Menetelmät jaetaan kuvion 4 mukaisesti kahteen ryhmään, perinteisiin 

liiketoimimenetelmiin sekä liiketoimen voittotasoa testaaviin menetelmiin. 

Perinteisiin liiketoimimenetelmiin kuuluvat markkinahintavertailumenetelmä, 

jälleenmyyntihintamenetelmä ja kustannusvoittolisämenetelmä. 

Liiketoimivoittomenetelmiin lukeutuvat voitonjakamismenetelmä ja 

liiketoiminettormarginaalimenetelmä. Edelleen perinteisiä liiketoimimenetelmiä 

voidaan pitää suositeltavimpina, sillä ne ovat suorin keino markkinaehtoperiaatteen 

mukaisen siirtohinnan määrittämiseen. (Jaakkola ym. 2012: 73–75, Kukkonen & 

Walden 2010: 191–192, Matei & Pîrvu 2011.) 
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Kuvio 4 OECD Siirtohinnoittelumenetelmät (Mukaillen: Buter 2011) 

Markkinahintavertailumenetelmä CUP (comparable uncontrollable price 

method). Tämä on OECD:n ensisijaisesti suosittama menetelmä. CUP on käytännössä 

identtinen siirtohintamenetelmän aiemmin esitetyn markkinahintaan perustuvan 

operatiivisen siirtohintamenetelmän kanssa. (Jaakkola ym. 2012: 75.) 

CUP-menetelmää pidetään suorimpana ja luotettavimpana ja siksi myös ensisijaisena 

menetelmänä. Se on myös käytännössä ainoa menetelmä, joka on hyväksytty 

lähtökohdaksi kaikissa valtioissa. (Kukkonen & Walden 2010: 193–194.) 

CUP-menetelmässä siirtohintana käytetään ulkopuolisilta markkinoilta saatavissa 

olevaa hintaa. Menetelmä vertaa kaupankäynnin kohteesta veloitettua hintaa siihen 

hintaan, jota vastaavasta tuotteesta käytetään riippumattomien osapuolten välisessä 

vertailukelpoisessa transaktiossa. (Karjalainen & Raunio 2007: 67, OECD 2010: 63.)  

Menetelmä soveltuu tilanteisiin, jossa ulkopuolisilta markkinoilta on saatavissa 

riittävästi tietoa vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Tällöin markkinoilta saatava 

hintatieto, tai hintojen vaihteluväli kelpaa suoraan markkinaehtoiseksi siirtohinnaksi 

myös konsernin sisäisessä liiketoiminnassa. (Engblom ym. 2015: 617.) 

OECD 
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Tyypillisimmin CUP-menetelmä soveltuu tilanteisiin, kun kaupankäynnin kohteena 

on esimerkiksi julkisesti noteerattu arvopaperi tai raaka-aine. Menetelmän käyttöä 

rajoittaa ja tekee usein mahdottomaksi se, että konsernin sisällä kaupattavat tuotteet ja 

palvelut ovat usein luonteeltaan sellaisia, ettei ulkopuolisilla markkinoilla vastaavia 

myydä. Lisäksi usein konsernin sisällä yhtiöiden toiminnot ja riskit ja muut kaupan 

ehtoihin olennaisesti vaikuttavat olosuhteet poikkeavat merkittävästi siitä, miten 

riippumattomat toimijat olosuhteet järjestäisivät. Tällöin markkinoilta mahdollisesti 

saatavissakin olevaa hintaa ei voida soveltaa markkinaehtoisen siirtohinnan 

määrittämiseen. (Jaakkola ym. 2012: 76.) 

Menetelmän sopivuuden arvioimisessa keskeistä ei ole niinkään tarkastelun kohteena 

olevan tuotteen samankaltaisuus, vaan huomiota tulee kiinnittää ennen kaikkea 

toimintojen ja riskien vertailukelpoisuuteen. Sopimukset, takuu, myyntivolyymi, 

taloudellinen tilanne ja aineettomat omaisuudet ovat tärkeitä vertailukelpoisuuteen 

vaikuttavia tekijöitä. (OECD 2010: 63–65.) 

Jälleenmyyntihintamenetelmä RPM (resale price method). RPM on yksi 

käytetyimmistä siirtohintamenetelmistä (Huh & Park 2013). RPM-menetelmää 

käytettäessä siirtohintaa lähdetään määrittämään lopullisesta jälleenmyyntihinnasta 

taaksepäin. Siirtohinta saadaan vähentämällä jälleenmyyntihinnasta normaali 

jälleenmyyjälle kuuluva kate. (Engblom ym. 2015: 617.) 

Kohtuullisella katteella tarkoitetaan katetta, jolla jälleenmyyjän täytyy kattaa 

liiketoimintansa kustannukset ja tehdä kohtuullinen voitto. (Karjalainen & Raunio 

2007: 73). Katteen suuruus määräytyy jälleenmyyjän toimintojen ja riskien perusteella 

(Jaakkola ym. 2012: 78). Hyväksyttävä kate voidaan arvioida myyvän yrityksen 

vastaavien riippumattomien osapuolten kanssa tehtyjen kauppojen katteista, tällöin on 

kyseessä sisäinen verrokki. Myös riippumattomien toimijoiden välisen kaupankäynnin 

perusteella sopiva kate voidaan määrittää, tämä edellyttää toki, että ulkopuolisten 

toimijoiden välisistä liiketoimista on saatavissa riittävästi tietoa, tällöin kyseessä on 

ulkoinen verrokki. (Jaakkola ym. 2012: 78, Kukkonen & Walden 2010: 195.) 

RPM-menetelmä soveltuu tilanteisiin, jossa konsernista ulos myyvänä yhtiönä toimiva 

yhtiö ei olennaisesti jalosta tuotetta eteenpäin tai lisää tuotteen jälleenmyyntiarvoa. 
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Myyntiyhtiö toimii ns. vähän lisäarvoa tuottavana yhtiönä. Vastaavasti menetelmä 

soveltuu huonosti tilanteisiin, joissa myyntiyhtiö tekee olennaista jatkojalostusta tai 

lisäarvoa tuottavia toimenpiteitä. (Kukkonen & Walden 2010: 196.) 

RPM-menetelmässä vertailukelpoisuudelle ei ole asetettu yhtä tiukkoja vaatimuksia 

kuin CUP-menetelmässä. Tuotteiden ei tarvitse olla identtisiä, toimijoiden toimintojen 

samankaltaisuus on sen sijaan keskeistä. (Karjalainen & Raunio 2007: 74.) 

Menetelmän käyttämisen ongelmana ja esteenä on kuitenkin lopulta usein 

vertailutiedon saamisen haasteellisuus. Sisäisiä verrokkeja ei ole ja ulkoisista 

verrokeista ei ole saatavissa riittävästi tietoa tai ne eivät ole vertailukelpoisia. 

(Jaakkola ym. 2012: 79.) 

Kustannusvoittolisämenetelmä (cost plus method). Kustannusvoittolisämentelmä 

lähtee konsernin sisäisessä liiketoimessa myyvänä toimivan yhtiön tai yksikön 

kustannusten tunnistamisesta. Niihin kustannuksiin lisätään markkinaehtoinen 

voittolisä ja saadaan lopputulokseksi verotuksessakin kelpaava siirtohinta. Menetelmä 

on hyvin yhdenmukainen edellä esitetyn operatiivisen kokonaiskustannuksiin ja 

voittolisään perustuvan operatiivisen hinnoittelumenetelmän kanssa. (Karjalainen & 

Raunio 2007: 77.) 

Kustannuksiin luetaan välittömien kustannusten lisäksi laskennallinen osa välillisistä 

tuotantokustannuksista sekä muista liikekustannuksista. (Kukkonen & Walden 2010: 

198.) 

Hyväksyttävä kate saadaan vastaavista ulkopuolisen kanssa tehdyistä transaktioista, 

siis sisäisestä verrokista. Toinen vaihtoehto on tässäkin hakea vertailutietoa 

ulkopuolisten riippumattomien toimijoiden välisistä vastaavista transaktioista. 

Haastavaa usein kuitenkin on saada riittävän tarkkaa ja vertailukelpoista tietoa 

ulkopuolisista toimijoista. (Kukkonen & Walden 2010: 199–200.) 

Kuten muissakin menetelmissä, myös tässä keskeistä on arvioida toimijoiden kantamat 

riskit ja toiminnot. Ne vaikuttavat markkinaehtoisen voittolisän määrään olennaisesti. 

Kustannuspohja tulee määritellä tarkasti, mikä voi olla haastavaa niin vertailtavan 



40 

 

konserniyhtiön kuin ulkopuolelta haetun vertailuyhtiön osalta. (Jaakkola ym. 2012: 

80.) 

Sisäisten verrokkien käyttäminen kustannusvoittolisämenetelmässä on yleensä 

huomattavasti parempi vaihtoehto kuin ulkoisten verrokkien. Tämä johtuu siitä, että 

kustannuspohjan määrittäminen on menetelmän onnistumisen kannalta niin keskeistä. 

(Jaakkola ym. 2012: 81.)  

Menetelmä soveltuu erityisesti puolivalmisteiden, pitkäaikaisten toimitussopimusten 

sekä konsernin sisäisten palveluiden siirtohinnoitteluun. Merkittävistä haasteistaan 

johtuen kustannusvoittolisämenetelmää voidaan vain harvoin soveltaa. (Jaakkola ym. 

2012: 80–81.) 

Liiketoiminettomarginaalimenetelmä TNMM (transactional net margin 

method). Liiketoiminettomarginaalimenetelmä TNMM pyrkii määrittämään 

yrityksen liikevoiton liiketoiminnoittain ja vertaamaan sitä riippumattomien 

toimijoiden vastaavista liiketoimista saamaan liikevoittotasoa mittaavaan 

tunnuslukuun. Liikevoittoa verrataan johonkin sopivaan vertailuperusteeseen kuten 

kustannuksiin, liikevaihtoon tai taseen loppusummaan. (Jaakkola ym. 2012: 83.) 

Toisin sanoen TNMM:ssä määritellään nettovoittomarginaali, mikä olisi syntynyt 

vastaavissa transaktioissa riippumattomien toimijoiden välillä. Suhteuttamalla 

marginaalia johonkin voiton syntymistä kuvaavaan erään, saadaan suhdeluku, jota 

kutsutaan voittoindikaattoriksi. Tavanomaisempi nimitys indikaattorille on PLI, profit 

level indicator. (Kukkonen & Walden 2010: 201.) 

Esimerkkejä käytetyistä voittoindikaattoreista ovat ROA (Return on Assets), 

Operating Margin, Net Cost Plus ja Berry Ratio. Indikaattorien laskentakaavat ovat 

seuraavanlaiset: 

ROA = Operating Profit / Assets Employed in the Business 

Operating Margin = Operating Profit / Sales 
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Net Cost Plus = Operating Profit / Total Costs 

Berry Ratio = Gross Profit / Operating Expenses 

Mitä voittoindikaattoria milloinkin on järkevää käyttää, ratkaistaan aina 

tapauskohtaisesti. (Jaakkola ym. 2012: 85–90.) 

Menetelmässä on suositeltavaa käyttää sisäistä verrokkia, mikäli tällainen löytyy. 

Sisäinen verrokki tässä yhteydessä tarkoittaa, että markkinaehtoinen nettomarginaali 

määritetään riippumattoman toimijan kanssa tehdyn vastaavan liiketoimen 

nettomarginaalista. (Karjalainen & Raunio 2007: 82.) 

Sisäisen verrokin puuttuessa verrataan laskettua tunnuslukua riippumattomien 

verrokkiyritysten vastaavaan tunnuslukuun. Kyseessä on silloin ulkoinen verrokki. 

Tällaisessa tilanteessa toimintojen arviointi korostuu. On tärkeää varmistua siitä, että 

verrokkina toimivien yhtiöiden toiminnot ja riskit ovat samanlaisia kuin vertailtavana 

olevan konserniyhtiön. (Jaakkola ym. 2012: 82.) 

TNMM soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa konsernin sisäisen liiketoimen toinen 

osapuoli tuottaa vähäistä lisäarvoa tuovia palveluita tai tuotteita toiselle osapuolelle, 

joka vastaa vaativammista toiminnoista ja kantaa merkittävämpää riskiä ja omistavat 

merkittävät aineettomat oikeudet. Tällöin yksinkertaisemman osapuolen 

liikevoittotason markkinaehtoisuuden tutkiminen on järkevää TNMM-menetelmää 

käyttäen. (Jaakkola ym. 2012: 83–84.) 

TNMM:n selkeänä vahvuutena voidaan pitää tarvittavien tietojen löytäminen, joka on 

yleensä suhteellisen helppoa julkistamisvelvoitteen vuoksi. Menetelmä ei ole 

myöskään niin herkkä tuotteiden ja toimintamallien eroavaisuuksille kuin aiemmin 

esitetyt hinnoittelumenetelmät. Sen sijaan riskien jakautumisella on olennainen 

merkitys vertailtaessa valittujen tunnuslukujen tasoja. (Jaakkola ym. 2012: 84, 

Karjalainen & Raunio 2007: 83.) 

Voitonjakamismenetelmä (profit split method). Mikäli tietoja vertailukelpoisista 

liiketoimista ei ole lainkaan saatavilla, on mahdollista ja käytännössä ainoa 
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mahdollisuuskin käyttää voitonjakamismenetelmää markkinaehtoisen siirtohinnan 

määrittämisessä. (Engblom ym. 2015: 618.) 

Menetelmässä määritellään etuyhteysosapuolten välisten liiketoimien voitto. Siis 

voitto mikä on intressiyrityksille syntynyt etuyhteyskaupoista yhteensä (Kukkonen & 

Walden 2010: 201). Tämä voitto jaetaan osapuolten kesken markkinaehtoisesti. 

Markkinaehtoinen tapa tarkoittaa, että jakaminen tapahtuu, kuten toisistaan 

riippumattomat osapuolet vastaavissa olosuhteissa syntyneen voiton jakaisivat. 

(Karjalainen & Raunio 2007: 86.) 

Yhteenlaskettu voitto jaetaan hyväksyttävissä olevien voitonjakotekijöiden suhteessa. 

Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi liikevaihto, henkilöstön määrä tai 

sitoutuneiden pääomien määrä. (Kukkonen & Walden 2010: 201.) 

Markkinaehtoisen voitonjaon edellytyksenä on, että etuyhteystransaktion osapuolten 

toiminnot analysoidaan perusteellisesti. Kuten aiemmin on todettu, osapuolten 

toiminnot ja niiden kantamat riskit vaikuttavat siihen, minkä verran kyseinen osapuoli 

voi tuottaa voittoa markkinaehtoisesti. Toimintoarvioinnin perusteella syntynyt 

yhteinen voitto voidaan jakaa osapuolten kesken heidän suorittamien panostusten 

arvon perusteella. (Colliander & Colliander 1997: III-5 & III-6, Karjalainen & Raunio 

2007: 87.)  

Menetelmän vahvuutena on, että vertailukelpoisen tiedon vaatimukset ovat 

huomattavasti muita menetelmiä väljemmät. Tuotteiden, tai edes toimintojen ja riskien 

samankaltaisuus ei ole niin olennaista tiedon vertailukelpoisuuden kannalta. 

(Karjalainen & Raunio 2007: 87.) 

Menetelmä soveltuu tilanteisiin, joissa tarkasteltavan etuyhteysliiketoiminnan 

molemmat osapuolet suorittavat vaativia toimintoja ja kantavat merkittäviä riskejä. 

Muut menetelmät eivät kovin hyvin sovellu tällaiseen tilanteeseen. 

Yksinkertaisemman ja vähäriskisemmän osapuolen määrittäminen on vaikeaa. 

(Jaakkola ym. 2012: 90–91.) 
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Ongelmana voitonjakamismenetelmässä kuitenkin on, että sen soveltaminen on 

haastavaa ja työlästä. Luotettavan tiedon saaminen eri osapuolista voi olla todella 

vaikeaa. Lisäksi riittävän tasokkaan toimintoarvioinnin tekeminen voi olla 

kohtuuttoman työlästä. (Jaakkola ym. 2012: 91.) 

3.6 Siirtohinnoittelumenetelmän valinta 

Menetelmän valintaa ohjaavat useat tekijät, joista markkinaehtoisuuden periaate ja 

verotukselliset syyt ovat vain yksi muiden joukossa. Siirtohinnoittelua ei voida ajatella 

vain yksinkertaiseksi sääntöjen noudattamiseksi, vaan ennemminkin liiketoimintaan 

integroiduksi prosessiksi, jonka täytyy olla johdonmukaisesti linjassa koko 

operatiivisen liiketoiminnan ja liiketoimintastrategian kanssa. Siirtohinnoittelun 

täytyy huomioida liiketoiminnalliset, kirjanpidolliset ja myös ulkoisen ja sisäisen 

tarkastuksen vaatimukset. (Urdín 2009.) 

Kuten edellä on todettu, yritys saa vapaasti valita menetelmän siirtohintojen 

asettamiseensa. Usein käytettävä menetelmä poikkeaa OECD:n määrittelemistä 

kansainvälisesti hyväksytyistä menetelmistä. Siirtohintoja asetettaessa yritys sen 

suunnittelee hinnoittelukäytäntönsä liiketoiminnallisista lähtökohdista niin, että se 

vastaisi mahdollisimman hyvin yrityksen liiketoimintastrategisia tavoitteita ja olisi 

toimiva osa yrityksen johdon kontrollijärjestelmää. Käytössä on siis usein jokin edellä 

esitettyjen operatiivisten siirtohintamenetelmien sovellus. Tutkimus osoittaa, että 

kaksi-kolmasosaa siirtohinnoista asetetaan kustannusperusteisesti (Eden 2001). 

Käytännön kannalta on tärkeää ymmärtää ne periaatteet, jolla yritys siirtohintansa 

asettaa.  

Huomionarvoista on, kuten edellä esitetyistä yleisimmistä siirtohinnoittelun 

menetelmistä voi havaita, useimmille operatiivisille hinnoittelumenetelmille löytyy 

hyvin yhdenmukainen vastine OECD:n siirtohinnoittelumenetelmistä. Tällöin 

siirtohinnoittelussa on mahdollista jo operatiivisessa liiketoiminnassa huomioida 

markkinaehtoisuuden periaate, ja näin välttyä suurilta siirtohintojen oikaisuilta 

tilikauden lopuksi. 
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Siirtohinnoittelun keskeisenä osana on kuitenkin myös hinnoittelun soveltuvuus 

verolainsäädäntöön, joten viimeistään markkinaehtoisuutta testattaessa yritys joutuu 

valitsemaan jonkin yleisesti hyväksytyn OECD:n tai muun kansallisessa 

lainsäädännössä hyväksytyn hinnoittelumenetelmän. Tässä kappaleessa keskitytään 

niihin periaatteisiin, jotka ohjaavat valintaa näiden menetelmien osalta. 

Perinteinen käsitys on, että ensisijaisesti tulisi käyttää perinteisiä 

liiketoimimenetelmiä. Tämä todetaan myös vuonna 2010 uudistetussa OECD:n 

siirtohinnoitteluohjeessa (OECD 2010). CUP-menetelmä on näistä yleisesti todettu 

parhaaksi. Liiketoimivoittomenetelmät ovat toissijaisia menetelmiä, joita käytetään 

lähtökohtaisesti vasta kun mikään muista menetelmistä ei tilanteeseen sovellu. 

Kuitenkin nykyään liiketoimivoittoperusteisilla menetelmillä on nykyään keskeinen 

rooli siirtohinnoittelussa. (Karjalainen & Raunio 2007: 92.) 

Suomen lainsäädäntöön ei ole sisällytetty siirtohinnoittelumenetelmien määritelmiä, 

eikä siinä viitata OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin. Laki vaatii, että käytetty 

menetelmä ja sen soveltaminen kuvataan (VML 14b§:6). Hallituksen esityksessä 

(HE107/2006 ) kuitenkin viitataan OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin, mutta siellä 

esitettyjä menetelmiä ei aseteta etusijajärjestykseen. Menetelmän valinta tulee 

kuitenkin perustella ja suotavaa on, että myös menetelmien, joita ei käytetä, 

hylkäysperuste esitellään. (Karjalainen & Raunio 2007: 93–94.) 

Käytännössä Suomessa kuitenkin sovelletaan OECD:n siirtohinnoitteluohjeissa 

mainittuja menetelmiä, sekä ohjeissa mainittuja menetelmien valinta- ja 

soveltamiskriteerejä. (Karjalainen & Raunio 2007: 73.) 

Markkinaehtoperiaatteen perusteella menetelmiä voidaan käyttää vapaassa 

järjestyksessä. Mikä tahansa menetelmä, jonka voidaan katsoa tuottavan luotettavaa 

tietoa riippumattomien toimijoiden vastaavassa tilanteessa sopimasta hinnasta, 

voidaan hyväksyä käytettäväksi menetelmäksi. Olennaista on siis menetelmän 

sopivuus kyseessä olevaan tilanteeseen ja näin saadun markkinaehtoisen hinta-arvion 

luotettavuus. Käytetyn menetelmän valinnassa keskiössä onkin valinnan perustelut. 

(Kukkonen & Walden 2010: 203.) 
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Mikään yksittäinen menetelmä ei sovellu kaikkiin yksittäisiin tapauksiin. Mitään 

ehdotonta listaa siitä, mitä menetelmää kussakin tilanteessa tulisi käyttää, ei siis voida 

tehdä. Yrityksellä ei myöskään ole velvollisuutta osoittaa, että jokin menetelmä ei 

sovellu sen liiketapahtumien arviointiin. (Jaakkola ym. 2012: 73.) 

Kuviossa 5 esitellään siirtohintamenetelmän valinnan yksinkertainen kaavio. Kuvio 

kuvaa prosessia, jolla optimaalista siirtohintamenetelmää voi etsiä. Kuviossa asiaa 

lähestytään etsimällä kuviossa esitettyihin kysymyksiin vastauksia. Vastaamalla 

kuvion kysymyksiin, päätyy lopulta optimaaliseen siirtohintamenetelmään.
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Kuvio 5 Siirtohintamenetelmän valinta (Mukaillen: Kumar & Sosnoski 2011)

Käytä CUP-menetelmää

Onko tietoa saatavilla

vertailukelpoisista

riippumattomien

toimijoiden välisistä

liiketoimista?

Onko hinta- tai 

kustannustietoa

yksittäiselle
tuotteelle

saatavilla?

KylläEi

Syntyykö valtaosa 

tuotteen arvosta 

myyjän toimesta?

Kyllä

Käytä RPM-menetelmää
Kyllä

Käytä Cost Plus-

menetelmää

Ei

Onko tietoa

riippumattomien

toimijoiden välisistä

vertailukelpoisista

tuotoista, joilla

samanlaiset toiminnot

ja riskit?

Ei

Käytä TNMM-menetelmää
Kyllä

Käytä Profit Split-

menetelmää

Ei
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3.6.1 Valintaan vaikuttavat tekijät 

Siirtohinnoittelumenetelmän valintaan vaikuttavat useat tekijät. Nämä samat tekijät 

vaikuttavat niin operatiivisen siirtohinnoittelun järjestämisessä tehtävään 

menetelmävalintaan, kuin dokumentoinnissa käytettävään siirtohintamenetelmän 

valintaankin. Siirtohinnoittelukäytännön valinta on tutkimusten mukaan havaittu 

vaihtelevan yritysten välillä ympäristömuuttujista johtuen. Sisäiset ja ulkoiset tekijät 

vaikuttavat menetelmän valintaan. Johto valitsee mielestään optimaalisimman 

menetelmän kyseiseen tilanteeseen ja se voi olla eri kuin toisen yrityksen valitsema, 

organisaation ja toimintaympäristön samankaltaisuuksista huolimatta. (Borkowski 

1990.) 

Valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat yrityksen koko ja siihen olennaisesti liittyvät 

organisaation keskittyneisyys tai hajautuneisuus. Kuviossa 6 on esitelty 

siirtohinnoittelumenetelmän valintaan vaikuttavia tekijöitä. Borkowski (1990) havaitsi 

tutkimuksessaan, että vaikka markkinahinta olisikin saatavilla, yritykset eivät 

välttämättä perusta hinnoitteluaan markkinahintoihin. Syitä 

markkinahintavertailumenetelmän hylkäämiseen ovat vertailtavien transaktioiden 

olosuhteiden erilaisuus. Riippumattomien osapuolten väliset transaktiot tapahtuvat 

niin erilaisissa olosuhteissa ja yritysten toiminnot ja riskit poikkeavat niin olennaisesti 

etuyhteystransaktion tilanteesta, että markkinahintaa ei voida luotettavasti soveltaa 

siirtohinnoitteluun. (Borkowski 1990.) 
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Kuvio 6 Siirtohinnoittelumenetelmän valintaan vaikuttavat tekijät. (Mukaillen: Borkowski 1990) 

Organisatoriset muuttujat:

- Yrityksen koko

- Konfliktit

- Integraation taso

- Yrityksen tavoitteet

- Johdon palkitseminen

- Suorituskykymittaus

- Yrityksen tuloshakuisuus

- Johdon osallistuminen 

siirtohintojen asettamiseen

- Organisaation hajautuminen

Ympäristömuuttujat:

-Markkinahinnan olemassaolo

- Ympäristön vaihtelevuus

- Ympäristön suotuisuus

- Toimiala

Suodattimet:

Kuinka tieto siirtyy 

päätöksentekoprosessissa

Saatavilla olevat vihjeet ja tiedot, 

jotka vaikuttavat siirtohinnoittelua

koskeviin valintoihin

Ongelma:

Valita paras siirtohintamenetelmä, 

joka maksimoi yrityksen tavoitteiden 

saavuttamisen

Päätöksen tekijä:

Johto

Päätöksentekoprosessi:

Vihjeiden havaitseminen ja 

huomioiminen

Päätös:

Valitaan siirtohintamenetelmä, joka

on havaittu parhaaksi yritykselle
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Menetelmää valittaessa tulee kiinnittää huomiota kunkin menetelmän vahvuuksiin ja 

heikkouksiin kyseessä olevan liiketapahtuman kannalta. Lisäksi on arvioitava kuinka 

luotettavaa tietoa menetelmän soveltamiseksi on mahdollista saada. (Jaakkola ym. 

2012: 73.) 

Siirtohintamenetelmää valittaessa on aina huomioitava myös millaisia vertailukohteita 

on löydettävissä ja kuinka vertailukelpoisia vertailukohteiksi valittavat 

riippumattomien osapuolten väliset transaktiot ovat. (Jaakkola ym. 2012: 73.) 

Mikäli sisäisiä verrokkeja on löydettävissä, niiden käyttäminen saattaa johtaa 

parempaan lopputulokseen kuin ulkoisten verrokkien käyttö. Sisäisistä verrokeista on 

usein paremmin tietoa saatavilla, eikä testattavien osapuolten kirjanpitotavoissa usein 

ole merkittäviä eroja. OECD on ohjeistuksessaan määritellyt kriteerit sekä sisäisen, 

että ulkoisen verrokin käyttöön (OECD 2010: 43-51): 

 tuotteen tai palvelun ominaisuudet 

 toimintojen analysointi 

 sopimusehdot 

 taloudelliset olosuhteet 

 liiketoimintastrategiat 

Riippuen valitusta menetelmästä, kriteerien eri osille tulee antaa erilainen painoarvo. 

Usein markkinaehtoisuuden todentamiseksi yritys käyttää useampaa kuin yhtä 

menetelmää. Tätä ei kuitenkaan vaadita. Pääsääntöisesti on mahdollista osoittaa yksi 

soveltuvin menetelmä, mutta joissain vaikeimmissa tapauksissa on mahdollista käyttää 

useampaa menetelmää markkinaehtoisuuden todentamisen tueksi. Kuten Jaakkola ym. 

(2012) kirjassaan toteavat: ”Tärkeintä on lopulta itse siirtohintojen markkinaehtoisuus, 

ei menetelmä, jolla tämä osoitetaan.”. 

Yrityksen on huomioitava siirtohinnoittelua suunnitellessaan ja dokumentoidessaan, 

että menetelmän valintaa ohjaavassa lainsäädännössä on maakohtaisia eroja. Tässä 
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tutkimuksessa kuitenkin keskitytään Suomen ohjeistukseen, koska kohdeyrityksenä on 

suomalainen kasvuyhtiö.
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4 SIIRTOHINTADOKUMENTAATIO 

4.1 Yleisesti 

Kansalliset veroviranomaiset kaikkialla maailmassa keskittyvät suojelemaan valtionsa 

veropohjaa. Tätä tehtävää on vaikeuttanut merkittävästi yritysten voimakas 

kansainvälistyminen. Tehtävää hoitaakseen, valtiot ovat laatineet lainsäädäntöä ja 

ohjeistuksia siirtohinnoittelun dokumentointiin liittyen. Siirtohinnoittelun 

dokumentaatio velvoitetaan laatimaan nykyään jossain muodossa käytännössä 

jokaisessa maailman maassa. (Holtzman & Nagel 2014.) 

Siirtohintadokumentaatio laaditaan konsernin sisäisten liiketoimien 

markkinaehtoisuuden osoittamiseksi. Dokumentointi antaa verovelvolliselle suojaa 

veroviranomaisten jälkikäteen tekemiä siirtohinnoitteluoikaisuja vastaan sekä 

vähentää etuyhteydessä suoritettujen liiketoimien kaksinkertaisen verotuksen riskiä. 

Koko dokumentoinnin keskiössä on markkinaehtoperiaate, muodollisesti oikein 

toteutettuna dokumentti toimii ikään kuin standardina demonstroitaessa konsernin 

siirtohinnoittelukäytäntöjä (Unwin 2006). Dokumentointi helpottaa viranomaisten 

mahdollisuuksia tutkia siirtohinnoittelun markkinaehtoisuutta ja vähentää 

väärinkäsitysten ja niistä aiheutuvien kustannusten riskiä yrityksissä. (Jaakkola ym. 

2012: 33–36.) 

Siirtohintadokumentaation merkitys on vuosi vuodelta kasvanut tehokkaana 

riskinhallintamekanismina. Hyvin kehitetty dokumentaatio on paras tapa hallita 

tarkastusriskiä. (Wolosoff & Powell 2010.) 

Yleisesti voidaan määritellä, että dokumentoinnin tulee sisältää informaatiota liittyen 

verovelvolliseen, konserniin ja konsernin sisällä tehtyihin etuyhteysliiketoimiin. 

Dokumentoinnissa keskiössä on analyysi suoritetuista liiketoimista, osapuolten 

välisestä toimintojen ja riskien jaosta sekä käytetystä hinnoittelumenetelmästä. Koko 

dokumentoinnin päätarkoitus on, kuten edellä todetaan, lopulta osoittaa konsernin 

siirtohinnoittelu markkinaehtoiseksi. (Milcev & Rus 2008.) 
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Siirtohinnoitteludokumentaation sisältöä koskevat vaatimukset vaihtelevat valtioiden 

välillä erilaisesta lainsäädännöstä johtuen. Yhteistä lähes kaikille on kuitenkin se, että 

säännökset pohjautuvat yleisesti OECD:n siirtohinnoittelun ohjeistuksiin (Milcev & 

Rus 2008). Myös Euroopan Unionin jäsenvaltioissa EU:n siirtohinnoittelufoorumin 

suositukset ovat keskeisiä siirtohinnoittelun dokumentointia ohjaavia periaatteita. 

Viime vuosien kehitys on ollut selkeästi maailman laajuinen 

siirtohinnoittelukäytäntöjen yhdenmukaistuminen. (Jaakkola ym. 2012: 93–94.) 

4.2 Dokumentointivelvollisuus Suomessa 

Suomessa dokumentointivelvoitteesta säädetään verotusmenettelylaissa. Lain mukaan 

verovelvollinen on velvoitettu laatimaan kirjallinen selvitys verovuoden aikana 

tehdyistä rajat ylittävistä etuyhteysliiketoimista. Velvoite koskee niin tytäryritysten 

kanssa suoritettuja liiketoimia kuin Suomessa sijaitsevan kiinteän toimipaikan ja 

ulkomaisen yrityksen välisiä liiketoimia. (VML 14a §.) 

Siirtohinnoittelun dokumentointivelvollisuutta on rajoitettu niin, ettei se koske pieniä 

ja keskisuuria yrityksiä. Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä: 

1) jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 henkilöä; 

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

enintään 43 miljoonaa euroa; ja 

3) joka täyttää mikroyrityksen sekä pienten ja keskisuurten yrityksen 

määritelmästä annetussa komission suosituksessa 2003/361/EY tarkoitetut 

yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut suositukseen sisältyvät pienen 

ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkit. (VML 14a §.) 

Yritys ei saa olla osa suurempaa konsernia. Yrityksen raja-arvoja laskettaessa 

huomioidaan sidosyritykset ja omistusyhteysyritykset laskentaperusteeseen. Mikäli 

yrityksen ja sen sidosyritysten yhteenlasketut arvot ylittävät annetut rajat, täytyy 

kyseessä olevan yrityksen laatia siirtohintadokumentaatio, vaikka se ei itsenäisenä 

raja-arvoja ylittäisikään. (Jaakkola ym. 2012: 32–33.) 
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Sidosyrityksen koko henkilökunta, liikevaihto ja taseen loppusumma huomioidaan 

laskennassa kokonaisina, vaikka omistusosuus olisi 51%. Omistusyhteysyrityksen 

osalta huomioidaan suhdelukuina edellä mainitut luvut. (Kukkonen & Walden 2010: 

220.) 

Verovelvollisen on Suomessa esitettävä siirtohinnoitteludokumentointi 60 päivän 

kuluessa veroviranomaisen pyynnöstä. Verovuoden siirtohinnoitteludokumentointi on 

kuitenkin esitettävä aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua tilikauden 

päättymiskuukauden loputtua. Jos siis tilikausi on kalenterivuosi, dokumentti voidaan 

toimittaa aikaisintaan heinäkuun alussa, tilikautta seuraavana vuonna. (VML 14c §.) 

4.3 Dokumentoinnin sisältövaatimuksesta 

Kuten edellä on todettu, OECD:n ohjeistukset toimivat perustana käytännössä 

kaikkien valtioiden siirtohinnoittelua koskevassa lainsäädännössä, näin myös 

Suomessa (Jaakkola ym. 2012: 97). Siirtohinnoittelun dokumentoinnin sisältöä 

koskeva lainsäädäntö uudistui suomessa vuoden 2017 alusta alkaen, koskien tilikausia 

siitä eteenpäin. Toimeksiantajayrityksen dokumentaatio päätettiin toteuttaa jo 

vuodelta 2016 uusien vaatimusten mukaisesti, joten tässä tutkimuksessa 

dokumentaatiota käsitellään uusien vaatimusten valossa. Dokumentoinnin sisällöstä 

säädetään VML 14b §:ssä, jonka mukaan siirtohintadokumentaation tulee sisältää 

seuraavat tiedot konsernista: 

1) organisaatiorakenne 

2) kuvaus liiketoiminnasta 

3) kuvaus aineettomaan omaisuuteen liittyvästä toiminnasta 

4) kuvaus rahoitustoiminnasta 

5) tilinpäätös tai sen puuttuessa vastaavat olemassa olevat tiedot; 

6) tiedot rajat ylittävää tulon allokointia koskevista vertouksen ennakollisista 

kannanotoista ja sopimuksista. 

sekä lisäksi seuraavat tiedot verovelvollisesta yhtiöstä: 

1) organisaatio- ja hallintorakenteen kuvaus; 
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2) tiedot liiketoiminnasta; 

3) kuvaus etuyhteyssuhteista; 

4) tiedot etuyhteyssuhteessa tehdyistä liiketoimista sekä yrityksen ja sen kiinteän 

toimipaikan välisistä toimista; 

5) toimintoarviointi etuyhteyssuhteessa tehdyistä liiketoimista sekä yrityksen ja 

sen kiinteän toimipaikan välisistä toimista; 

6) vertailuarviointi ja käytettävissä oleva tieto vertailukohteista; 

7) kuvaus siirtohinnoittelumenetelmästä ja sen soveltamisesta; 

8) tilinpäätös tai sen puuttuessa vastaavat olemassa olevat tiedot; 

9) sellaiset verovelvollisen etuyhteyssuhteissa tekemiä liiketoimia koskevat 

verotuksen ennakolliset kannanotot ja sopimukset, joita Suomi ei ole antanut 

tai joissa Suomi ei ole sopimusosapuolena. 

VML 14b §:n sisältövaatimukset ovat yhteneväiset OECD:n ohjeistuksissa sekä EU:n 

siirtohintadokumentoinnin käytännesäännöissä määriteltyyn siirtohinnoittelun 

dokumentoinnin sisältöön nähden. Lakimuutoksen myötä Suomen lainsäädännön 

ohjeistus siirtohinnoittelun sisällöstä on huomattavasti aiempaa kattavampi. 

Suomessa siirtohinnoittelun dokumentointia ei vaadita määrämuotoisena, joten 

verovelvollinen voi esittää vaaditut tiedot haluamassaan järjestyksessä (Jaakkola ym. 

2012: 97). Useiden muiden maiden sisältövaatimukset ovat suurilta osin samanlaiset, 

mutta tapauskohtaisesti on huomioitava eri valtioiden dokumentointivaatimukset. 

(Engblom ym. 2015: 608.) 

Tässä tutkimuksessa keskitytään EU:n siirtohinnoittelufoorumin 

dokumentointisuosituksen (EU TPD) mukaiseen dokumentointitapaan, joka täyttää 

Suomen lainsäädännön asettamat edellytykset siirtohinnoittelun dokumentoinnille. 

Dokumentoinnin sisältö ja vaiheet käydään tarkemmin läpi seuraavaksi. 

4.4 EU TPD:n mukainen dokumentointi 

Kesäkuussa 2006 julkaistiin Euroopan Unionin siirtohinnoittelua koskevat 

käytännesäännöt, EU TPD. Käytännesäännöt perustuvat OECD:n edellä esitettyihin 

siirtohinnoittelun ohjeistuksiin. 
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EU TPD pyrkii vähentämään dokumentointiin liittyviä eroja ja byrokratiaa Euroopan 

Unionin yhteismarkkina-alueella. Siirtohinnoittelua koskevan lainsäädännön 

yhdenmukaistuminen EU:ssa ja maailmalla parantaa veroviranomaisten 

mahdollisuuksia valvoa valtionsa veropohjaa ja vähentää yritysten mahdollisuutta 

aggressiiviseen verosuunnitteluun. (Buter 2011.) 

Käytännesäännön mukainen dokumentointi on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. 

Mikäli monikansallinen yhtiö omaksuu EU TPD:n mukaisen dokumentaation, täytyy 

samalla formaatilla dokumentoida kaikki EU:n alueella toimivat konserniyhtiöt ja 

menetelmän käytön täytyy olla jatkuvaa vuodesta toiseen. (OECD 2013b.) 

Dokumentaation rakenne on nykyään kolmeosainen. Se koostuu koko konsernia 

koskevasta yhteisestä kantatiedostosta, Master filestä ja konserniyhtiökohtaisesta 

dokumentoinnista, Local filestä (OECD 2013b). BEPS-hankkeen (base erosion and 

profit shifting) myötä suuryrityksiltä vaaditaan vuodesta 2017 alkaen myös kolmas 

dokumentoinnin osa, maakohtainen raportointi, CbC-raportti (Country by Country 

report). Tämä koskee kuitenkin vain yli 750 miljoonan liikevaihdon konserneja, joten 

kyseinen dokumentoinnin osa jätetään tässä tutkimuksessa käsittelemättä, 

toimeksiantajayrityksen dokumentaatioon kyseistä raporttia ei sisällytetä. (KPMG 

2016.) 

Kuviossa 7 esitellään uusien vaatimusten mukainen dokumentaatio, sen yleinen 

rakenne ja sisältö. Kuvion mukainen dokumentaatio vastaa myös Suomen nykyistä 

lainsäädäntöä.
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Kuvio 7 Siirtohintadokumentaation rakenne ja sisältö (Mukaillen: KPMG & Vasenius 2017)
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4.4.1 Master File 

Master filen tarkoituksena on olla yleinen johdannon luonteinen dokumentti 

maakohtaiselle dokumentaatiolle. Se on dokumentaation perusta, jota täydennetään 

yksityiskohtaisemmilla yhtiökohtaisilla dokumenteilla. (Karjalainen & Raunio 2007: 

186–187.) 

Master file tarjoaa yleiskuvan konsernin liiketoiminnasta. Yleisesti Master file on 

tarkoitettu antamaan yleiskuva konsernin siirtohinnoitteluun vaikuttavista tekijöistä ja 

taustoista, se asettaa konsernin siirtohinnoittelukäytännöt niiden globaaliin 

taloudelliseen, lailliseen, rahoitukselliseen ja verotukselliseen kontekstiin. 

Kuten kuviosta 7 ilmenee, Master file vastaa sisällöltään Suomen nykyisen VML 14b 

§:ssä määriteltyjä tietoja konsernista. Seuraavassa käydään läpi Master Fileen 

sisällytettävät tiedot tarkemmin vaihe vaiheelta. 

Konsernin yleiskuvaus. Master filen aluksi esitellään konsernin liiketoimintaa 

yleisesti. Tässä kappaleessa lukija tutustutetaan yritykseen ja sen liiketoimintaan. 

Kappaleessa kuvaillaan yritystä ja sen harjoittamaa liiketoimintaa yleisellä tasolla. 

Keskeisiä asioita, joita kappaleessa on esitettävä, ovat toimiala, historia, 

henkilöstömäärä ja markkina-alue. Kappaleen ajatuksena on, että ulkopuolinen lukija 

saisi käsityksen yrityksestä ja sen ydinliiketoiminnasta. (Jaakkola ym. 2012: 110, 

Karjalainen & Raunio 2007: 197.) 

Tämä osa toimii ikään kuin johdantona Master file-dokumentille. 

Organisaatiorakenne. Tässä kappaleessa kuvataan yleisesti konsernin 

organisaatiorakenne, sen juridinen ja operatiivinen rakenne. Organisaation rakennetta 

kuvaamaan käytetään kaaviota. Kappaleessa tulee lyhyesti esitellä kaikki 

konserniyhtiöt ja tärkeää on, että siitä ilmenee emoyhtiön omistusosuus tytäryhtiöissä 

sekä yhtiöiden maantieteellinen sijainti. (OECD 2014: 27.) 
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Organisaation rakennetta esitettäessä, myös johtamisorganisaatio tulee esitellä. 

Tarpeellisia tietoja ovat johdon avainhenkilöt, päävastuut ja maantieteellinen sijainti. 

(OECD 2013b.) 

Tarkempi kuvaus liiketoiminnasta. Tämä on Master filen tärkeimpiä osia. 

Kappaleessa syvennytään konsernin liiketoimintaan ja sen eri toimijoiden 

toimintoihin. Kappaleen tarkoituksena on rakentaa perustaa siirtohinnoittelun 

markkinaehtoisuuden todentamiselle. Esitettyjen tietojen tulee olla johdonmukaisia 

myöhemmin esitettävien tietojen kanssa ja tukea yrityksen siirtohinnoittelun 

perusperiaatteita. Tämän kappaleen tulisi sisältää seuraavat tiedot (OECD 2014: 29–

30): 

1) Konsernin keskeiset tulosajurit (drivers of business profit) 

2) Kuvaus viiden keskeisimmän tuotteen tai palvelun tuotanto- ja toimitusketjusta 

ja kaikkien, joiden osuus konsernin liikevaihdosta on yli viisi prosenttia. 

3) Kuvaus järjestelyistä, jotka koskevat keskeisiä konsernin sisäisiä palveluja, 

muita kuin tutkimus- ja tuotekehityspalvelut, sekä tiedot keskeisten 

palveluntarjoajien toiminnoista ja kyvykkyydestä. 

4) Hinnoitteluperiaatteet, jotka koskevat palveluiden tuottamisesta aiheutuneiden 

kustannusten jako ja palveluveloituksista perittävän hinnan määrittely.  

5) Kuvaus keskeisistä markkina-alueista kohdassa kaksi mainituille 

keskeisimmille tuotteille ja palveluille, sekä avainkilpailijat. 

6) Lyhyt toiminto- ja riskiarviointi 

7) Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt ja yrityskaupat kuluneelta vuodelta. 

Konsernin keskeisillä tulosajureilla tarkoitetaan niitä kriittisiä tekijöitä, jotka luovat 

yrityksen tuotteelle tai palvelulle sen arvon, josta tulos syntyy. Tällaisia voivat olla 

esimerkiksi edistyksellinen tekninen kehitys, tuotantoprosessi tai muu toiminto. 

Kohdassa kaksi esitellään kaavion avulla yrityksen keskeisten tuotteiden tai 

palveluiden arvoketju. Huolellinen arviointi on ensiarvoisen tärkeää. Tässä 

esitettävien tietojen on oltava johdonmukaisia tulosajureista esitettyjen tietojen ja 

myöhemmin esitettävän toiminto- ja riskianalyysin, aineettomia omaisuuseriä 
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koskevien tietojen sekä siirtohinnoittelumenetelmän ja testattavan osapuolen valinnan 

kanssa. Kaavio voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:  

 

Kuvio 8  Esimerkki toimitusketjusta 

Keskeinen ongelma on tiedon epätasainen jakautuminen verovelvollisen ja 

veroviranomaisen välillä. Tämän seurauksena veroviranomaiselle voi syntyä väärä 

käsitys hinnoittelun markkinaehtoisuudesta. Usein viranomaisilla ei ole kykyä tai 

mahdollisuutta hahmottaa isoa kuvaa verovelvollisen arvoketjusta ja liiketoiminnan 

kriittisistä arvokkaista toiminnoista. Siksi on tärkeää, että dokumentaatiossa annetaan 

olennainen tieto johdonmukaisesti. (OECD 2013a: 22–23.) 

Kolmannen kohdan mukaisesti Master fileen tulee sisällyttää listaus ja lyhyt selvitys 

konsernin sisäisistä muista kun T&K-palveluista. Dokumenttiin tulee sisällyttää tiedot 

mistä palveluista on kysymys sekä mitkä ovat palvelun tarjoajien toiminnot ja 

kyvykkyydet. Tässä on hyvä myös neljännen kohdan mukaisesti kuvata konsernin 

siirtohinnoitteluperiaatteita kyseessä olevien palveluiden osalta. (OECD 2014.) 

Lyhyt katsaus keskeisten markkinoiden tilanteeseen sekä toimintoarviointi, joka on 

uusien ohjeistusten myötä tullut muutos Master file osioon. Toimintoarvioinnissa 

kuvaillaan lyhyesti konsernin keskeiset toiminnot, riskit ja varat 

konserniyhtiökohtaisesti. Toimintoarvioinnin on oltava johdonmukainen tuotanto- ja 

toimitusketjuanalyysin kanssa. (OECD 2014: 27–28.) 

Aineeton omaisuus. Tässä kappaleessa kuvataan yleisesti konsernin 

kokonaisstrategia aineettomien oikeuksien omistamisesta, hankkimisesta ja 

kehittämisestä. Tiedoista on ilmettävä aineettoman omaisuuden omistajuuden ja 

hallinnan jakautuminen konsernissa. Master fileen on sisällytettävä yleinen kuvaus 

T&K
Hankinta ja 
logistiikka 

Valmistus
Myynti ja 

markkinointi
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konsernin siirtohinnoittelukäytännöistä liittyen tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä 

aineettomiin omaisuuksiin. (OECD 2014: 28.) 

Master filessa on lyhyesti listattava ne aineettomat omaisuudet, jotka ovat tärkeitä 

siirtohinnoittelutarkoituksessa ja mikä yhtiö juridisesti omistaa nämä aineettomat 

varat. Mahdolliset aineetonta omaisuutta koskevat sopimukset on sisällytettävä 

dokumentaatioon, tällaisia ovat kustannustenjakosopimukset, tutkimus- ja 

lisenssisopimukset. (OECD 2014: 28.) 

Dokumentoinnin kannalta tärkeistä aineettomista oikeuksista vain osa on rekisteröityä 

ja kirjattuna taseeseen varallisuudeksi. Taseessa näkymätöntä omaisuutta, jolla on 

suuri merkitys siirtohinnoittelunäkökulmasta ja jotka oikeudet voivat olla siirrettävissä 

tai niihin liittyvät kassavirrat tai arvo voi olla yhtiön muusta toiminnasta erikseen 

tunnistettavissa, ovat esimerkiksi: 

 Patentoitu ja patentoimaton teknologia (ml. know-how), 

 Itse kehitetyt ohjelmistot, 

 Tilauskannan arvo, 

 Sitoviin, arvostushetken markkinaolosuhteet huomioon ottaen edullisiin tai 

epäedullisiin sopimuksiin liittyvä odotettu arvo tai vastuu, 

 Asiakassuhteet, 

 Tavaramerkki tai brändi. 

Aineettomien oikeuksien dokumentointi on siis varsin laaja ja monimutkainen 

prosessi. Haasteen aiheuttaa, että aineettomien oikeuksien käsitteelle ei ole olemassa 

selkeää määritelmää siirtohinnoittelun ohjeistuksissa, vaan tapauskohtaisesti on 

tunnistettava juuri dokumentoitavan yhtiön arvokkaimmat aineettomat oikeudet. 

(Jaakkola ym. 2012: 202–204.) 

Konsernin rahoitustoiminta. Master filessa on myös kuvattava yleisesti kuinka 

konserni on rahoitettu, tietoihin tulee sisällyttää tärkeät rahoitukselliset sopimukset 

myös ulkopuolisten tahojen kanssa. Dokumentoinnista tulee ilmetä myös tiedot 

konserniyhtiöistä, jotka tarjoavat rahoituspalveluita muille konserniyhtiöille, sisältäen 
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tiedot valtioista ja oikeusalueista, joiden lakien mukaan kyseessä olevat yhtiöt on 

järjestetty sekä näiden todellinen johtamispaikka. (OECD 2014: 28.) 

Tässä kappaleessa on myös esitettävä yleisluonteisesti kuvaus konsernin sisäisistä 

rahoitusjärjestelyistä sekä siitä miten nämä on hinnoiteltu. Dokumentoinnin tulee 

sisältää kuvauksen olennaisista konsernin sisäisistä lainoista ja muista rahoitustoimista 

mukaan lukien tiedot toimintoihin osallistuneista konserniyhtiöistä, niiden 

maantieteellisestä sijainnista sekä rahoitustoimien (lainojen) rahamäärä sopimuksessa. 

(OECD 2013b: 24.) 

Konsernin rahoituksellinen ja verotuksellinen asema. Master filen liitteeksi on 

sisällytettävä konsernin konsolidoitu tilinpäätös sekä tiedot mahdollisista 

yksipuolisista siirtohinnoittelua koskevista ennakkohinnoittelusopimuksista, niin 

sanotuista APA:sta (Advanced Pricing Agreement). (OECD 2014.) 

Master fileen on lisäksi listattava ja lyhyesti kuvattava relevantit verosäännökset 

liittyen tulon allokointiin tietyille veroalueille. Lisäksi on näytettävä maakohtaisesti 

konsernin henkilöstömäärät niistä maista, joissa yritys toimii. (OECD 2013b.) 

4.4.2 Local File 

Local file on yhtiökohtainen, Master filea huomattavasti perusteellisempi 

dokumentaation osa. Siinä käsitellään yksittäisen konserniyhtiön liiketoimintaa, 

toimintoja ja riskejä sekä yhtiön etuyhteydessä tekemiä liiketoimia.  (Jaakkola ym. 

2012: 94.) 

Local filesta puhutaan usein myös maakohtaisena raportointina, sillä sen tarkoituksena 

on olla paikallinen dokumentaatio maan veroviranomaisille kyseisessä maassa 

toimivasta konsernin yhtiöstä. 

Local filen tulee sisältää seuraavat maakohtaiset tiedot Master filessa esitettyjen 

tietojen lisäksi (KPMG & Vasenius 2017): 

1) Tarkasteltavan yhtiön organisaatio- ja hallintorakenteen kuvaus; 
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2) Kuvaus ja selitys kyseisen yhtiön liiketoiminnasta ja etuyhteyssuhteista; 

3) Tiedot etuyhteyssuhteessa tehdyistä liiketoimista, sisällyttäen seuraavat tiedot: 

a. transaktiovirrat (aineellinen ja aineeton omaisuus, palvelut ja rahoitus), 

b. laskutus ja 

c. transaktiovirtojen rahallinen arvo; 

4) Yksityiskohtainen toimintoarviointi; 

5) Vertailuanalyysi tarkastelun kohteena olevasta yhtiöstä ja 

etuyhteysliiketoimien vastapuolista kullekin transaktiotyypille; 

a. Siirtohinnoittelumenetelmän valinta ja perustelut 

b. Kuvaus valitusta siirtohinnoittelumenetelmästä ja sen soveltamisesta 

c. Testattavan osapuolen valinta ja perustelut 

d. Markkinaehtoisuuden toteaminen ja perustelut 

6) Yhtiön rahoituksellinen ja verotuksellinen asema 

a. Tilinpäätös 

b. Tiedot ennakollisen hinnoittelun sopimuksista (APA, advance pricing 

agreement). 

Nykyisessä laajuudessaan Master file sisältää paljon relevanttia tietoa Local fileenkin. 

Tällaista tietoa ei Local filessa tarvitse uudelleen esittää, vaan viittaaminen Master 

Fileen on riittävää. (OECD 2014.) 

Seuraavassa käydään Local filen sisältö vaihe vaiheelta tarkemmin läpi. 

Tarkasteltavan yhtiön ja sen liiketoiminnan kuvaus. Kuten Master file, myös Local 

file alkaa yrityksen liiketoiminnan kuvauksella. Tässä dokumentissa kuitenkin 

keskitytään yhden yksittäisen konserniyhtiön toiminnan kuvaukseen, kun Master file 

keskittyy koko konsernin toimintaan. Keskeinen periaate liiketoiminnan kuvauksen 

laatimisessa on, että siihen on sisällytettävä kaikki sellainen tieto, jolla on merkitystä 

yrityksen siirtohinnoittelun kannalta. 

Paikallisesta yhtiöstä on annettava kuvaus sen johtamisrakenteesta, paikallinen 

organisaatiokaavio mukaan lukien. Kuvaus siitä, kenelle paikallinen johto raportoi ja 

maat, joissa nämä yksilöt pääasiallisesti työskentelevät. (OECD 2014.) 
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Tarkasteltavan yhtiön liiketoiminta ja liiketoimintastrategia kuvaillaan 

yksityiskohtaisesti. Tarkoituksena on, että kyseisen yhtiön asema konsernissa ja rooli 

konsernin tuotanto- ja arvoketjussa selviävät lukijalle tarkasti ja läpinäkyvästi. Local 

fileen on dokumentoitava merkittävät tapahtumat viimeiseltä vuodelta, mikäli 

kyseinen yhtiö on ollut osallisena tai siihen on olennaisesti vaikuttanut liiketoiminnan 

uudelleenjärjestelyt tai aineettomien omaisuuksien siirrot. Edellä mainittujen toimien 

vaikutus paikallisen yhtiön toimintaan on arvioitava. (OECD 2014.) 

Keskeinen osa liiketoiminnan kuvausta on myös kyseisen yhtiön markkinatilanteen 

analysoiminen. Avainkilpailijat ja paikallisten markkinoiden analyysi on tärkeä osa 

dokumentointia. Markkinaehtoisuuden arvioimisessa markkinatilanteen kuvaus on 

tärkeä siirtohinnoitteluun vaikuttava tekijä. (OECD 2014.) 

Liiketoimintakuvaukseen on myös sisällytettävä kuvaus tarkasteltavan yhtiön 

etuyhteyssuhteista. Tässä yhteydessä on esitettävä tiedot sellaisista yhtiöistä, joiden 

kanssa tarkasteltavalla yhtiöllä on ollut liiketoimintaa kuluneen vuoden aikana sekä 

sellaisista etuyhteysyrityksistä, joiden liiketoimet vaikuttavat suoraan tai välillisesti 

tarkasteltavan yhtiön siirtohinnoitteluun. Etuyhteyssuhteiden kuvauksessa Master 

filen konsernirakenteen kuvaus on olennainen.(Karjalainen & Raunio 2007: 198–199.) 

Etuyhteyskuvauksen tavoitteena on antaa veroviranomaiselle selkeä kuva siitä, mitkä 

konsernin yhtiöt ja yksityishenkilöt ovat etuyhteyssuhteessa dokumentoitavaan 

yhtiöön. Tärkeää on myös huomata, että mikäli yrityksen operatiivinen organisaatio 

eroaa juridisesta, se saattaa vaikuttaa dokumentoitavan yhtiön liiketoiminnan 

arviointiin. 

Etuyhteysliiketoimet. Etuyhteysliiketoimien selvitys on keskeinen osa Local filea. 

Dokumentaatioon tulee sisällyttää selvitys kaikista liiketoimista, jotka 

dokumentoitavalla yrityksellä on etuyhteyssuhteessa olevien konserniyhtiöiden kanssa 

kyseisenä vuonna ollut. Tämä tarkoittaa siis tavaraostoja ja -myyntejä, palveluita, 

lisenssijärjestelyitä, rahoitustransaktioita ja erilaisia kustannustenjakojärjestelyjä. 

(Karjalainen & Raunio 2007: 200.) 
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Liiketoimista on esitettävä tiedot liiketoimen tyypistä, transaktiovirroista, 

laskutuksesta, liiketoimen osapuolista, transaktiovirtojen rahallisesta arvosta ja 

sopimusehdoista. Selvitykseen tulee sisällyttää kopiot olennaisimmista liiketoimia 

koskevista sopimuksista. (Karjalainen & Raunio 2007: 200–201, Kukkonen & Walden 

2016: 223–224.) 

Liiketoimien esittelyssä jokaista liiketapahtumaa ei ole mielekästä erikseen kuvata, 

vaan yhdistelemällä samankaltaiset liiketoimet yhdeksi kokonaisuudeksi ja käsitellä 

kyseistä liiketoimen tyyppiä yhtenä. Liiketoimien esittelyssä ja transaktiovirtojen 

kuvailussa taulukot ovat yksinkertaisia ja hyödyllisiä. (Engblom ym. 2015: 609.) 

Etuyhteysliiketoimien esittelystä on käytävä ilmi liiketoimien osapuolten 

maantieteellinen sijainti ja veroalue. Myös etuyhteysliiketoimen osapuolten välinen 

omistus- tai määräysvaltasuhde on esitettävä. (OECD 2014.) 

Toiminto- ja riskianalyysi. Toimintoanalyysi on kriittinen osa siirtohinnoittelun 

dokumentointia ja konsernin siirtohinnoittelun markkinaehtoisuuden arviointia. 

Toimintoarvioinnissa esitettävät tiedot vaikuttavat olennaisesti tulkintoihin, konsernin 

ja sen eri yhtiöiden liiketoiminnasta, toimintojen ja riskien jakautumisesta ja näin eri 

yhtiöiden roolista yhtiön arvoketjussa. Osapuolten suorittamat toiminnot vaikuttavat 

olennaisesti siirtyvän omaisuuden tai palvelun konkreettisten ominaisuuksien lisäksi 

siitä perittävän markkinaehtoisen hinnan määrään. (Kukkonen & Walden 2016: 189.) 

Toiminto- ja riskianalyysin perusteella myös valitaan myöhemmin vertailtavat yhtiöt, 

joten toimintoanalyysin merkitys dokumentoinnissa ja siirtohinnoittelun 

markkinaehtoisuuden todentamisessa on varsin suuri.  

Toimintoanalyysissä etuyhteydessä toteutettujen liiketoimien osapuolten 

keskeisimmät toiminnot ja vastuut pyritään tunnistamaan. Esimerkkejä toiminnoista 

ovat tuotekehitys, tuotannon suunnittelu, ostotoiminta, myynti ja markkinointi ja niin 

edelleen. Analyysi laaditaan liiketoimityypeittäin, jotka on esitelty 

etuyhteysliiketoimien kuvauksessa. Toimintoanalyysissä keskitytään niihin 

merkittäviin liiketoimiin, joilla on merkitystä liiketoiminnan arvon luomisessa. 

Suomessa rajana pidetään 500 000 euron vuosittaista volyymia (VML 14b §). Sääntö 
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on tulkinnanvarainen, kaikkien liiketoimityyppien merkitystä tulee arvioida 

tapauskohtaisesti ja toimintoarvio on suoritettava, mikäli kyseisellä liiketoimityypillä 

on olennainen merkitys jommallekummalle liiketoimen osapuolista. (Kukkonen & 

Walden 2016: 189.) 

Liiketoimen osapuolten suorittamien toimintojen lisäksi on tärkeää selvittää myös 

liiketoiminnassa käytettävät arvokkaat omaisuuserät, erityisesti aineeton omaisuus 

sekä liiketoimen sopimusehtojen vaikutus liiketapahtumakokonaisuuteen. Merkittäviä 

omaisuuseriä ovat esimerkiksi koneet ja laitteet, työntekijät, markkinointiomaisuus, 

asiakaslistat, hallinto ja niin edelleen. Siirtohinnoittelun näkökulmasta aineeton 

omaisuus käsittää huomattavasti laajemman kirjon asioita kuin vain kaupallinen 

aineeton omaisuus (Karjalainen & Raunio 2007: 161–162). Riippumattomien 

osapuolten välisessä kaupassa hintaan vaikuttavat normaalisti konkreettisten 

toimintojen lisäksi niiden yhteydessä käytetyt omaisuuserät ja toimintoihin liittyvät 

riskit. (Engblom ym. 2015: 609, Kukkonen & Walden 2016: 189.) 

Riskien tunnistaminen ja analysoiminen on toinen keskeinen osa toimintoanalyysiä. 

Riskianalyysikin suoritetaan liiketoimityyppikohtaisesti arvioiden kummankin 

osapuolen riskejä. Liiketoimintoon liittyvien riskien jakautuminen osapuolten välillä 

on kuvattava tarkasti. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä voivat olla esimerkiksi 

markkina-, varasto-, tuotekehitys-, ja hintariski. (Engblom ym. 2015.) 

Local fileen usein liitetään toiminto- ja riskitaulukko analyysin tueksi, se ei yksinään 

kuitenkaan riitä, vaan yksityiskohtainen kirjallinen analyysi toimintojen ja riskien 

jakautumisesta vaaditaan. Toimintoanalyysin on oltava johdonmukainen aiemmin 

Master filessa ja Local filessa esitettyjen tietojen kanssa. 

Vertailuanalyysi. Vertailuanalyysi on dokumentoinnin varsinainen 

markkinaehtoisuuden todentamisen osa. Se on taloudellinen analyysi, jossa aiemmin 

määritellyt etuyhteysliiketoimet ja niiden hinnoittelu analysoidaan ja arvioidaan niiden 

markkinaehtoisuutta verrattuna riippumattomien toimijoiden välisiin vastaaviin 

liiketoimiin. (Engblom ym. 2015: 611.) 
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Markkinaehtoperiaatteen noudattaminen edellyttää, että vertailukelpoisia 

riippumattomien toimijoiden välisiä liiketoimia on olemassa ja että ne tunnistetaan 

(Kukkonen & Walden 2016: 195). Vertailukelpoisuutta tarkastellaan olennaisuuden 

periaatteella ja siten vertailtavien liiketoimien väliset erot eivät saa vaikuttaa 

vertailtavuuden soveltamiseen olennaisesti. Olennaiset erot, jos mahdollista, on 

oikaistava kohtuullisella tarkkuudella vertailtavuuden saavuttamiseksi. (OECD 2010.) 

Vertailukelpoisuus on arvioitava tapauskohtaisesti kaikista sellaisista seikoista, joilla 

olisi voinut olla oleellinen merkitys hinnan muodostumiseen riippumattomissa 

olosuhteissa. Kuten aiemmin on siirtohintamenetelmiä esiteltäessä todettu, hinnan 

määrityksessä olennaisia ovat oikeanlaiset vertailukohteet. Nämä kohteet jaetaan 

tyypillisesti edellä esitetyllä tavalla sisäisiin ja ulkoisiin verrokkeihin. (Kukkonen & 

Walden 2016: 195.) 

Vertailuanalyysissä kaikki tunnistetut konsernin sisäiset liiketoimet analysoidaan ja 

niiden markkinaehtoisuus todennetaan taloudellisella analyysillä. Tämä on erittäin 

tärkeä vaihe dokumentaatiosta, ja usein erityisesti riitatilanteissa sen merkitys voi 

vaikuttaa ylikorostuneelta. Ristiriitaa voi aiheuttaa yksittäisten tuotteiden hinnoittelu 

tai yksittäisen toiminnon tuloksellisuus, vaikka muuten kyseisen yhtiön 

siirtohinnoittelu olisi todettu markkinaehtoiseksi. (Jaakkola ym. 2012: 257.) 

OECD:n siirtohintaohjeiden, joita myös EU TPD noudattaa, mukaan vertailuanalyysin 

tavoitteena on mahdollisimman tarkkojen vertailukohteiden löytäminen. Ohjeistukset 

antavat yhdeksänkohtaisen listan tähän prosessiin ja sitä voidaankin pitää varsin 

hyvänä ohjeena vertailuanalyysin tekemiseen. (Jaakkola ym. 2012: 258–259.) 

1) Vertailuun otettavien vuosien valinta, 

2) Veronmaksajan olosuhteiden laaja-alainen tunnistaminen (toimiala-analyysi, 

jossa toimialan ja relevantin markkinan toiminta ja lainalaisuudet selvitetään), 

3)  Toimintoanalyysiin pohjautuva tutkittavan liiketapahtuman ymmärtäminen. 

Tämä on erityisen tärkeää liikeoiminettomarginaalimenetelmän (TNMM-

menetelmä) soveltamisen yhteydessä, jotta voidaan tarvittaessa valita 

testattava osapuoli (myös kustannusvoittolisä- ja 
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jälleenmyyntihintamenetelmät) ja käytettävä tulosindikaattori (PLI) sekä 

vertailtavuutta määrittävät seikat, 

4) Mahdollisten sisäisten verrokkien läpikäynti, eli yrityksen omat 

vertailukelpoiset liiketoimet kolmansien osapuolten kanssa,  

5) Ulkoista vertailutietoa sisältävien tietolähteiden läpikäynti, 

6) Sopivimman siirtohintamenetelmän ja TNMM-menetelmän kyseessä ollessa 

sopivimman tulosindikaattorin valinta, 

7) Mahdollisten vertailukohteiden tunnistaminen kohdan 3 analyysin pohjalta 

sekä yleisten vertailukriteerien valossa, joita ovat tarkasteltavan tuotteen tai 

palvelun ominaisuudet, toimintoanalyysi, tosiasiallisesti käytetyt 

sopimusehdot, taloudellinen tilanne relevanteilla markkinoilla ja 

liiketoimintastrategia, 

8) Mahdollisten oikaisujen tekeminen vertailukelpoisuuden parantamiseksi ja 

9) Kerätyn informaation tulkinta ja markkinaehtoisen hinnan määritys. 

Kuten edellä esitetystä listata on havaittavissa, vertailuanalyysi pohjautuu 

dokumentoinnin muihin osioihin. Sen on oltava johdonmukainen Master filessä ja 

myöhemmin kyseisen yhtiön Local filessä esitettyjen tietojen kanssa. 

Onnistunut vertailuanalyysi perustuu sopivan vertailutiedon löytymiseen. Sopivien 

vertailuyhtiöiden valinta on keskeisessä osassa taloudellisessa analyysissä. 

Vertailukelpoisten liiketoimien löytäminen perustuu hyvin suoritettuun 

toimintoanalyysiin. On tärkeää, että kaikki toiminnot, varat ja riskit on tiedostettu ja 

arvioitu. Vasta syvällinen ymmärrys niistä voi mahdollistaa todella vertailukelpoisen 

informaation löytämisen. (Nash 2006.) 

Kun syvällinen toimintoanalyysi on suoritettu, vertailuyhtiöiden valinta etenee 

seuraavalla tavalla (Nash 2006): 

 Etsitään toimijoita, jotka tuottavat samankaltaisia tuotteita tai palveluita 

 Määritellään toimijat, jotka suorittavat vastaavia toimintoja tarjontaketjussa 

 Poistetaan toimijat, jotka ovat kooltaan liian poikkeavia tai taloudelliselta 

tilaltaan poikkeavia 
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 Poistetaan toimijat, joilla merkittävästi etuyhteysliiketoimintaa. 

 

Local filessä on esitettävä listaus valitusta vertailuaineistosta sekä kuvattava 

menetelmät, jolla tieto on kerätty. Myös kerätyn tiedon lähde tulee esittää. Mikäli 

vertailutietoon on täytynyt tehdä oikaisuja vertailukelpoisuuden parantamiseksi, nämä 

oikaisut tulee selvittää dokumentaatiossa. (OECD 2014.) 

Siirtohinnoittelumenetelmät ja niiden valintaprosessi on esitelty tutkielman luvussa 

kolme. Dokumentoinnin näkökulmasta keskeistä on selvittää, miten operatiivinen 

siirtohinnoittelu on järjestetty. Mikäli hinnoittelu verovuoden aikana on jo perustunut 

OECD:n menetelmiin, on dokumentointi yksinkertaista samaa menetelmää käyttäen. 

Usein kuitenkin operatiivinen hinnoittelu on järjestetty muulla tavalla ja 

dokumentoinnin yhteydessä markkinaehtoisuuden todentaminen täytyy osoittaa 

jälkikäteen jotain verotuksessa hyväksyttyä menetelmää käyttäen. (Karjalainen & 

Raunio 2007: 95–96.) 

Vertailuanalyysillä tuotetaan menetelmästä riippuen markkinaehtoinen vaihteluväli 

vertailtavalle tunnusluvulle, joka voi olla suoraan tuotteen tai palvelun hinta, 

liikevoittotaso tai muu sopiva vertailuluku. Yhtiön vastaavan luvun tulee osua 

vaihteluvälille, jotta tarkastelun kohteena olevan liiketoimen siirtohinnoittelu voidaan 

katsoa markkinaehtoiseksi. 

Vertailuanalyysiä tehtäessä ja markkinaehtoista vaihteluväliä laskettaessa analyysiin 

tulisi sisällyttää useampi vuosi, jotta yksittäiset satunnaiset olosuhteiden ja 

taloudellisen tilanteen vaihtelut olisi neutraloitu. Normaali käytäntö on 3-5 edellisen 

vuoden sisällyttäminen analyysiin. (Nash 2006.) 

Liitteet. Local filen liitteeksi tulee sisällyttää kyseisen yhtiön tilinpäätös. Myös 

vertailuanalyysissä käytettyjen vertailuyhtiöiden relevantit taloudelliset tiedot on 

esitettävä, sekä lähde, josta nämä tiedot on hankittu. (OECD 2014.) 
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4.5 Dokumentointiprosessi aiemman tutkimuksen valossa 

Aiemman tutkimustiedon valossa dokumentointiprosessi esittäytyy varsin hajanaisena 

kokonaisuutena. Syynä tähän on, että usein tutkimukset keskittyvät aiheeseen 

siirtohintojen asettamisen ja markkinaehtoisuuden näkökulmasta, dokumentoinnin 

ollessa tutkimuksen kannalta vähemmän olennainen seikka. Useat tutkimukset 

keskittyvät myös yksittäisiin, tiukasti rajattuihin ongelmakohtiin, koko 

dokumentointiprosessin sijaan. Lähes kaikille tutkimuksille yhteistä kuitenkin on se, 

että ne osoittavat siirtohinnoittelun dokumentoinnin merkityksen vuosien saatossa 

korostuneen. Edellisessä kappaleessa on syvällisesti esitetty EU TPD:n mukaisen 

siirtohintadokumentaation informaatiosisältö, jota seuraamalla dokumentoinnin 

sisällön kattavuus varmistetaan. Tässä kappaleessa esitellään 

dokumentointiprosessista esitettyjä näkemyksiä ja keinoja tehostaa dokumentointia. 

Kansallinen lainsäädäntö niin Suomessa kuin monissa muissakin maissa mahdollistaa  

vapaamuotoisen dokumentoinnin. Koska dokumentoinnille ei ole olemassa tarkkaa 

muotovaatimusta, jokainen dokumentointiprosessi on erilainen. Ylikansallisten 

ohjeistusten ja viimeaikainen lainsäädännöllinen kehitys on kuitenkin 

yhdenmukaistanut dokumentointikäytäntöjä merkittävästi. Tutkimukset myös 

korostavat, että yritysten itse täytyy laatia ja suunnitella muodollinen 

dokumentointiprosessi, tätä tehtävää tehostaakseen. (Anderson & Miall 2003, 

Feinschreiber & Kent 2009, Jaakkola ym. 2012: 97.) 

Tutkimukset osoittavat, että kansainvälinen lähestymistapa ja kansainvälisesti laajasti 

hyväksyttyjen käytäntöjen omaksuminen dokumentoinnissa tehostaa prosessia 

olennaisesti. Tällä varmistetaan konsernin dokumentoinnin kansainvälinen 

johdonmukaisuus ja yhdenmukainen laatimisprosessi sekä helpotetaan päivittämistä ja 

dokumentointiprosessin hallintaa. EU TPD:n mukainen dokumentaatio, joka sisältää 

Master filen ja joukon yhtiökohtaisia Local filejä on usein hyvä tapa toteuttaa 

dokumentaatio konsernissa.  (Anderson & Miall 2003, Jaakkola ym. 2012: 109.) 

Dokumentoinnin keskittäminen yhteen konserniyhtiöön, useimmiten emoyhtiöön, 

tehostaa ja yhdenmukaistaa konsernin eri yhtiöiden dokumentointia. Tällöin 

kokonaisuus pysyy hallinnassa ja yhdelle konserniyhtiölle laadittua dokumentaatiota 
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voi tehokkaasti hyödyntää usean muun konserniyhtiön dokumentaatiossa, mikä 

tehostaa prosessia huomattavasti. (Jaakkola ym. 2012: 108–109.) 

Muodollinen prosessi, jota voidaan vuosittain toistaa ja kopioida konserniyhtiöstä 

toiseen, yhdenmukaistaa dokumentointia konsernissa, tehostaa resurssikäyttöä ja on 

keskeinen väline tarkastusriskin hallinnassa. Hyvin kehitetty dokumentaatio on tärkeä 

väline johdettaessa tarkastusta ja keskustelua viranomaisten kanssa suotuisaan 

suuntaan. Dokumentoinnissa esitetyt faktat täytyy esittää rehellisesti ja 

johdonmukaisesti, sillä epäjohdonmukainen dokumentaatio ja huonosti valitut 

sanamuodot voivat johtaa veroviranomaisen vääriin johtopäätöksiin. 

Dokumentointiprosessia helpottaa ja tehostaa, mikäli kykenee erottamaan 

dokumentoinnin kannalta keskeiset siirtohinnoittelulliset asiat dokumentoitavasta 

yrityksestä. Tällöin prosessi keskittyy olennaisiin asioihin, eikä resursseja käytetä 

tarkastuksen kannalta epäolennaisiin asioihin. Priorisoiminen ja resurssikäytön 

optimointi ovat osa tehokasta dokumentointistrategiaa. Dokumentointi, joka ennakoi 

tarkastuksen todennäköisyyttä ja yrityksen siirtohinnoittelun tarkastuksen kannalta 

keskeisimpiä kohtia, on tärkeä askel tarkastusriskin hallinnassa ja tehokkaan 

dokumentointiprosessin kehittämisessä. (Wolosoff & Powell 2010.) 

Useat aiheen aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet ja korostaneet taloudellisen 

analyysin merkitystä dokumentoinnissa. Huomio on kiinnittynyt etenkin 

vertailuanalyysin laatimiseen ja merkitykseen dokumentointikokonaisuudessa. 

Taloudellisen analyysin tulee olla laadukas ja vakuuttaa veroviranomaiset 

dokumentaation johdonmukaisuudesta ja laadusta, sekä dokumentoinnissa esitystä 

johtopäätöksestä siirtohintojen markkinaehtoisuudesta. Kuitenkin on todettu, että 

vertailuanalyysin laatiminen on haastava ja hidas osa dokumentoinnissa. Tämä johtuu 

usein sopivan vertailutiedon vaikeasta saatavuudesta. Kuten edellä on 

vertailuanalyysin osalta esitetty, on helppo ymmärtää, että korkealaatuisen 

vertailuanalyysin laatiminen edellyttää ammattitaitoa, viimeisimpien 

veroviranomaisten painotusten tietämystä sekä pääsyä niihin aineistoihin, joista 

vertailutietoa on saatavissa. Dokumentointiprosessin osana vertailuanalyysi on usein 

kallein, aikaa vievin ja haastavin vaihe, ja lopputuloksen kannalta usein myös 

ratkaisevan tärkeä. Jaakkola ym. (2012: 120) kirjassaan toteavatkin, että 

vertailuanalyysin tekeminen konsernin sisällä itse, ei ole välttämättä tehokkain ja 
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järkevin tapa, vaan esimerkiksi analyysin teettäminen asiaan erikoistuneilla yrityksillä 

voi olla usein paras vaihtoehto. (Turner ym. 2003.) 

Dokumentointi prosessina on monivaiheinen ja resursseja sitova työ. Yleisesti voidaan 

todeta, että edellisen kappaleen sisältövaatimuksia kuin ohjeena noudattaen, ja tässä 

kappaleessa esitettyä teoriaa muodollisen prosessin luomisesta hyväksikäyttäen, 

dokumentointiprosessi voidaan onnistuneesti suorittaa. Tiivistetysti voidaan 

määritellä, että tehokas muodollinen dokumentointiprosessi on hyvin suunniteltu ja 

aikataulutettu, se ennakoi erityistä huomiota vaativat asiat, on kopioitavissa yhtiöstä 

toiseen vuosien ajan ja mahdollisimman helposti päivitettävissä. Seuraavaksi 

tehokkaasta dokumentointiprosessista luodaan käytännön toteutuksen avulla 

konstruktio. 
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5 SIIRTOHINNOITTELUN DOKUMENTOINTIPROSESSI PK-

KONSERNISSA 

Tässä luvussa kuvataan dokumentointiprosessin vaiheet toimeksiantajayrityksessä 

sekä pohditaan yleistettävissä olevia ohjeita eri vaiheiden käytännön suorittamiseen. 

Näkökulma on hyvin käytäntöpainotteinen, eli yksittäisten liiketoimityyppien 

dokumentointiin ei pureuduta. 

Prosessi käydään läpi liitteiden avulla, joissa esitellään esimerkiksi luotu 

sisällysluettelomalli sekä Master fileen että Local fileen. Dokumentointiprosessi 

analysoidaan sisällysluettelon mukaisesti vaihe vaiheelta hyvin käytännönläheisesti. 

Koko tutkimuksen ideana on löytää keskeisimmät ongelmakohdat dokumentoinnista, 

jotka aiheuttavat eniten työtä ja haasteita, sekä pohtia niille yleistettävissä olevia 

ratkaisuja. 

Tässä luvussa esitetyt havainnot ja asiat perustuvat tutkielman tekijän omiin 

havaintoihin ja epävirallisiin keskusteluihin kohdeyrityksen edustajien ja alan 

asiantuntijoiden kanssa. Luvussa esitetään havaintoja liittyen kohdeyrityksessä 

tehtävän siirtohinnoittelun dokumentoinnin prosessin suunnitteluun, käytännön 

toteutukseen ja havaintojen raportointiin. Tutkielman tekijä toimii kohdeyrityksessä 

dokumentoinnin päävastuullisena laatijana. 

5.1 Alustavia toimenpiteitä 

Siirtohintojen dokumentointi on suuri ponnistus ja paljon aikaa vievä prosessi. Näin 

on etenkin tilanteessa, jossa dokumentointi luodaan ensimmäistä kertaa, tai 

merkittävistä liiketoiminnallisista muutoksista johtuen vanha dokumentointi ei ole 

enää miltään osin relevantti.  

Kohdeyrityksen kohdalla tilanne projektin alussa oli, että dokumentointi oli usealta 

viime vuodelta jäänyt tekemättä. Vanha dokumentaatio oli olemassa, mutta sen 

sisältämä informaatio oli kauttaaltaan vanhaa eikä se vastannut yhtiön tämänhetkistä 

tilannetta. Konsernissa oli tehty liiketoimintojen uudelleen järjestelyjä, uusia 

konserniyhtiöitä oli perustettu ja joitakin oli lopetettu. Myös liiketoiminta oli 
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kehittynyt valtavasti, liikevaihdon lähes kaksinkertaistuttua ja rajat ylittävien 

liiketoimien nelinkertaistuttua. Vanhan dokumentaation olemassaolosta huolimatta, 

uusi dokumentointi täytyi tehdä käytännössä täysin alusta. 

Dokumentointiprosessin alussa on tärkeää selvittää alustavasti sitä koskeva viimeisin 

lainsäädäntö ja ylikansalliset ohjeistukset. Tilanteesta riippuen myös eri valtioiden 

kansallista lainsäädäntöä on hyvä selvittää mahdollisten merkittävien eroavaisuuksien 

vuoksi. Kohdeyrityksen tilanteessa päädyttiin noudattamaan EU TPD mukaista 

dokumentointia, joka vastaa sisältövaatimuksiltaan kaikkien niiden maiden 

lainsäädäntöä, joissa konserni toimii. Dokumentaation kieleksi kannattaa valita 

englanti sen laajan käytön vuoksi. Englanti dokumentointikielenä on hyväksytty lähes 

kaikissa maissa. 

Siirtohintadokumentaatio tulee laatia vuosittain, joten dokumentoinnin suunnittelussa 

kannattaa huomioida dokumentaation päivitettävyys. Suomen lainsäädäntöä koskien 

siirtohinnoittelun dokumentointia uudistettiin vuoden 2017 alussa. Muutokset 

koskevat verovuotta 2017 ja tilikausia sen jälkeen. EU TPD:n, joka on yhdenmukainen 

OECD:n viimeisimpien ohjeistusten kanssa, noudattaminen kohdeyrityksessä 

katsottiin alustavissa keskusteluissa pitkäjänteisesti järkevimmäksi 

dokumentointitavaksi. Tällöin dokumentointi jo vuodelta 2016 vastaa niitä 

vaatimuksia, mitä lainsäädäntö dokumentointia koskien säätää vuodelle 2017. Tällä 

varmistettiin nyt tehtävän dokumentoinnin päivitettävyys myös tulevina vuosina. 

Alustavissa keskusteluissa on myös hyvä suunnitella ja sopia toimintatavoista 

prosessin aikana, sekä päättää vastuunalaiset henkilöt, jotka sitoutuvat projektin 

hoitamiseen. Kohdeyritykseen päädyttiin nimeämään yksi varsinainen 

dokumentoinnin laatija, jonka vastuulla on dokumentoinnin kirjoittaminen ja 

kasaaminen, tätä tehtävää kohdeyrityksessä hoiti tutkielman tekijä. Lisäksi nimettiin 

dokumentoinnin kannalta keskeiset avainhenkilöt, joiden tehtävänä on valvoa 

dokumentoinnin etenemistä sekä tarjota neuvoa ja ohjeistusta. Keskeistä on ymmärtää, 

että dokumentointiin tarvittava informaatio on lähes aina konsernissa hajaantunut eri 

paikkoihin ja eri ihmisille, joten dokumentointityöhön täytyy osallistua useita 

keskeisiä yrityksen avainhenkilöitä. Usein keskeisimmät henkilöt ovat yrityksen 
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taloushallinnosta vastaavat johtajat. Heidän lisäkseen dokumentoinnin eri vaiheissa 

saatetaan tarvita eri liiketoimintahaarojen esimiehiä. 

Dokumentoinnille on hyvä asettaa selkeä aikataulu heti prosessin alussa. Tämä 

varmistaa dokumentoinnin etenemisen ja sitouttaa sen tekemiseen nimetyn 

henkilöstön projektiin. Eri maissa lainsäädäntö dokumentoinnin luovuttamisesta eroaa 

varsin merkittävästi, Suomessa dokumentaatio tulee luovuttaa 60 vuorokauden 

kuluessa veroviranomaisen pyynnöstä, joskin lainsäädäntö määrää niin, että 

aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä dokumentointi tulee 

olla luovutettavissa. Keskeistä kuitenkin on se, että aikarajat pyynnöstä luovutukseen 

ovat poikkeuksetta varsin lyhyitä, joten dokumentointia on hyvä laatia jo hyvissä ajoin 

ennen mahdollista pyyntöä. 

Prosessin sujuvan etenemisen varmistamiseksi, dokumentoinnin tekijälle on 

varmistettava tarvittavien tietojen sujuva saatavuus. Tässä keskeisessä asemassa ovat 

yhtiön eri avainhenkilöt, heidän haastattelut sekä yhtiön taloudelliset raportit. 

Ensimmäistä kertaa dokumentointia laadittaessa on myös hyvä hyödyntää 

kohdeyrityksen tilintarkastusyhtiötä prosessin eri vaiheissa asiantuntijana. Tällä 

varmistetaan, että dokumentointi etenee oikeaan suuntaan ja kaikki olennaiset asiat 

esitetään. Näin myös ylimääräinen työ vältetään ja laadukas lopputulos varmistetaan. 

Se, millaisia alustavia toimenpiteitä tarvitaan, on kuitenkin aina tapauskohtaista. 

Asiaan vaikuttavat monet tekijät. Onko yrityksessä osaavaa henkilöstöä, joille 

dokumentointi on tuttua? Löytyykö yritykseltä valmista materiaalia, vanhaa 

dokumentointia tai muita siirtohinnoitteluun liittyviä raportteja valmiina? 

Kohdeyrityksen kohdalla tilanne oli se, että siirtohinnoittelun ja dokumentoinnin 

viimeisimmät lainsäädännölliset uudistukset osaavia henkilöitä ei käytännössä ollut. 

Tästä johtuen tilintarkastusyhtiö otettiin prosessiin mukaan jo alussa, konsultin 

roolissa. Projektiin nimetyt henkilöt kävivät keskusteluja tilintarkastusyhtiön 

edustajan kanssa ja saivat koulutusta tehtävän suorittamiseen. 

Selkeä projektisuunnitelma on tärkeää laatia ennen varsinaisen dokumentoinnin 

aloittamista. Tässä suunnitelmassa pyritään listaamaan kaikki ne asiat, jotka ennalta 
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voidaan päättää ja sopia. Edellä esitetyt seikat on hyvä päättää ja kirjata 

projektisuunnitelmaan toiminnan ohjeeksi ja raameiksi. 

5.2 Master file 

Kuten edellä todetaan, Master file kokoaa koko konsernia koskevat tiedot ja on näin 

kantatiedosto koko siirtohintadokumentaatiolle. Se on dokumentoinnin osa, joka 

toimitetaan aina yksittäisen konserniyhtiön paikallisdokumentin mukana sen valtion 

veroviranomaiselle, joka siirtohintadokumentaation jotain konserniyhtiötä koskien 

pyytää. 

5.2.1 Dokumentointiprosessi kohdeyrityksessä 

Onnistuneen Master filen keskeinen tekijä on huolellinen suunnittelu. Suunnittelussa 

tulee huomioida dokumentointi kokonaisuutena. Kaikki dokumentaatioon 

sisällytettävät osat on suunniteltava johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. 

Vertikaalisesti integroituneessa pk-konsernissa dokumentointityötä helpottaakseen 

Master file kannattaa suunnitella niin, että siinä esitettävä informaatio kattaa 

sisältövaatimukset konsernin osalta ja sen lisäksi sisältäisi eri yhtiöiden osalta 

olennaista informaatiota mahdollisimman kattavasti. Syvällinen ja huolella laadittu 

Master file, kaikille konserniyhtiöille yhteisenä kantatiedostona, parhaimmillaan 

helpottaa huomattavasti dokumentoinnin myöhempiä vaiheita. 

Master fileä laadittaessa, dokumentointia hoitava henkilö perehtyy varsin 

kokonaisvaltaisesti konsernin toimintaan. Ymmärrys eri toiminnoista, konsernin 

sisäisistä palveluista, eri yhtiöiden rooleista ja tehtävistä, konsernin rahoituksesta ja 

aineettomista oikeuksista on varsin syvällinen, mikä auttaa olennaisesti 

dokumentoinnin myöhemmissä vaiheissa. Lisäksi dokumentoinnin kannalta on 

tärkeää, että yhtiön sisältä löytyy henkilö, joka hallitsee kokonaisuuden, mikä 

tarkoittaa tässä yhteydessä ymmärrystä niin siirtohinnoittelun dokumentoinnista ja 

verotuksellisesta ulottuvuudesta, kuin operatiivisesta liiketoiminnasta ja 

siirtohinnoittelusta osana liiketoimintastrategiaa ja liiketoimintaa ylipäätään. Näin 

dokumentointi rakentuu johdonmukaisesti ja aikataulutavoitteet saavutetaan.  
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Master filen laatimisprosessi kohdeyrityksessä suunniteltiin etenemään seuraavan 

kuvion 9 mukaisesti: 

 

Kuvio 9 Master filen dokumentointiprosessi 

Suunnittelun aluksi Master filen laatimiselle asetetaan aikataulutavoite. Lisäksi on 

tärkeää määritellä dokumentoinnissa käytettävät tiedon lähteet. Keitä avainhenkilöitä 

tullaan haastattelemaan ja millaista kirjallista materiaalia on saatavilla liittyen 

dokumentoitaviin asioihin. Suunnitellaan, miten dokumentointistrategia toteutuu 

Master filessä. Mitä tietoja siis Master fileen tullaan sisällyttämään ja millaista tietoa 

kyseiseen dokumentoinnin osaan ei voida sisällyttää. Lopuksi laaditaan alustava 

sisällysluettelo. Tässä vaiheessa jo varmistetaan, että kaikki vaaditut asiat tullaan 

dokumentoimaan. 

Seuraavaksi kerätään kaikki saatavilla oleva kirjallinen materiaali ja tutustutaan siihen 

perusteellisesti. Kohdeyrityksessä materiaalina käytetään konsernin internet-sivuja ja 

sisäistä verkkoa, sekä sisäisen laskennan tuottamia raportteja ja dokumentteja. 

Kohdekonsernin taloushallinnon laatima niin sanottu kulujen edelleenveloitus-

dokumentti on esimerkki äärimmäisen hyödyllisestä kirjallisesta materiaalista 

dokumentointiin. Kyseisessä dokumentissa listataan kaikki konsernin sisäiset 

palvelutyypit, laskutusperiaatteet ja osapuolet. Dokumentti laaditaan konsernissa 

sisäisen kirjanpidon ohjeeksi.  

Syvällinen tutustuminen materiaaliin, dokumentoinnin sisältövaatimukset 

huomioiden, mahdollistaa selkeän kokonaiskuvan hahmottamisen, niin konsernin 
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liiketoiminnan yleiskuvauksesta, kuin yleisellä tasolla konsernin rakenteesta ja 

toiminnastakin. Kirjallisen materiaalin pohjalta on hyvä laatia alustavaa runkoa 

varsinaiseen Master fileen, avainhenkilöiden kanssa käytävien keskustelujen pohjaksi. 

Kun Master filen rakenne ja kokonaisuus ovat hahmottuneet, on mahdollista määrittää 

ne osat, joissa avainhenkilöiden haastatteluja tarvitaan. Usein on hyvä käydä 

keskusteluja kasvotusten, mutta joidenkin osien, kuten liiketoiminnan yleiskuvauksen 

osalta saattaa riittää, että pyytää avainhenkilöltä kommentin kirjoitetusta 

dokumentoinnista. Tällä säästetään aikaa ja tehostetaan dokumentointiprosessia. 

Avainhenkilöiden haastattelut osoittautuvat usein käytännössä vaikeiksi järjestää 

kiireisten aikataulujen vuoksi. 

Haastattelujen ja kirjallisen materiaalin pohjalta kirjoitetaan varsinainen 

dokumentointi, alustavan sisällysluettelon mukaisesti. Tässä vaiheessa on tärkeää 

huomioida dokumentointistrategia ja kiinnittää huomiota erityisesti Master fileen 

sisällytettävän tiedon laajuuteen. Kokonaiskuva koko dokumentaatiosta on hyvä 

muodostaa tässä vaiheessa, eli se millainen rooli Master filellä ja yhtiökohtaisilla Local 

fileillä on koko dokumentaation kannalta. 

Kun dokumentointi suoritetaan konsernissa ensimmäistä kertaa, on usein hyvä käyttää 

apuna tilintarkastusyhtiön konsulttiapua. Kun Master file on edennyt jo varsin 

kattavaksi, ulkopuolisen asiantuntijan arvio on hyvä tapa varmistaa, että 

dokumentointi on alkanut rakentua oikein ja kaikki olennainen informaatio sisältyy 

siihen. Tällä varmistetaan, että prosessi etenee oikeaan suuntaan tehokkaasti. 

Saadun väliarvioinnin perusteella dokumentti viimeistellään lopulliseen muotoonsa. 

Johdonmukaisuus ja yhtenäisyys ovat tärkeitä onnistuneen Master filen elementtejä. 

Lopuksi tarvittavat liitetiedot liitetään osaksi lopullista Master fileä. 

5.2.2 Sisältö 

Edellä kuvataan Master filen laatimisprosessi kohdeyrityksessä. Seuraavaksi Master 

filen laatiminen käydään Liitteessä 1 esitetyn sisällysluettelon mukaisesti läpi, 

keskittyen sen eri osien rakentamiseen tarkemmin. 
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Kohdeyrityksen dokumentoinnissa päätettiin Master file laatia varsin kattavasti niin, 

että yksittäistä konserniyhtiötä koskeva Local file voitaisiin laatia mahdollisimman 

pienellä vaivalla, useilta osin vain viittaamalla konsernin Master fileen. Edellä luvussa 

4.4.1 on esitelty yksityiskohtaisesti Master filessä esitettävien tietojen vaatimukset. 

Seuraavaksi kohdeyrityksen dokumentointiin kehitetyn Master filen sisältö käydään 

vaihe vaiheelta läpi, keskittyen optimaalisiin menetelmiin hankkia tietoa ja laatia 

dokumentaatio. 

Liite 1 sisältää kohdeyrityksen Master filen sisällysluettelon. Dokumentin laatiminen 

alkaa alustavan rungon luonnostelulla. Sisällysluettelo kannattaa rakentaa 

ohjeistuksissa esitettyjen sisältöä koskevien vaatimusten mukaisesti. Näin voidaan 

varmistaa, että kaikki vaaditut seikat tulee dokumentoitua. 

Koska siirtohinnoittelun dokumentoinnin tarkoituksena on selvittää ensisijaisesti 

konsernin sisäisten rajat ylittävien liiketoimien markkinaehtoisuus, jo aluksi on hyvä 

selvittää, mitkä liiketoimet tullaan sisällyttämään dokumentaatioon. Suomen 

lainsäädäntö määrittelee 500 000 euron vuosittaisen rajan, jonka alle jäävien 

liiketoimityyppien osalta markkinaehtoisuutta ei tarvitse todentaa. Kun nämä asiat 

ovat selvillä jo dokumentoinnin alussa, voidaan dokumentoinnin laadinta suunnitella 

niin, että huomio kiinnitetään vain olennaisiin asioihin. 

Liiketoiminnan yleiskuvaus on ensimmäinen pääkappale konsernin Master filessa. 

Kappaleessa esitellään liitteen 1. mukaisesti konsernin liiketoimintaa, sen historiaa ja 

tuotteita, asiakaskuntaa sekä strategiaa. Keskeinen tietolähde on avainhenkilöiden 

haastattelut, sekä yrityksen nettisivut tai mahdollinen sisäinen verkko, josta on 

saatavilla yrityksen perustietoja. Siirtohintadokumentointia ei laadita 

markkinointimielessä, joten dokumentointiin sisällytettävät tiedot on hyvä arvioida 

kriittisesti ja pohtia, mikä on olennaista kokonaisuuden kannalta. Kappaleen 

tarkoituksena on johdattaa ulkopuolinen lukija, joka ei tunne kyseessä olevan yritystä 

lainkaan, tutuksi sen ydinliiketoiminnan kanssa. Tehtävään nimetty päävastuullinen 

henkilö laatii haastattelujen ja keräämänsä aineiston pohjalta tekstin, jonka luovuttaa 

arvioitavaksi esimerkiksi toimitusjohtajalle. Ehjän kokonaisuuden varmistamiseksi on 

tärkeää että lopullista dokumenttia työstää siihen nimetty henkilö tai tiimi ja muita 

henkilöitä käytetään vain tiedon lähteinä ja konsultteina. 
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Operatiivinen ja juridinen organisaatiorakenne on järkevää esittää kaavion avulla 

sen hyvän havainnollisuuden vuoksi. Sisäiset raportit, tilinpäätökset ja haastattelut 

ovat tässäkin keskeisiä tiedon lähteitä. Kappaleeseen on hyvä sisällyttää myös listaus 

ja lyhyt kuvaus jokaisesta konserniyrityksestä. Esitettäviä tietoja voivat olla kyseisen 

yrityksen keskeinen tehtävä ja rooli konsernissa, työntekijämäärä ja tarkasteluvuoden 

liikevaihto. Kohdeyrityksen dokumentoinnissa tässä kappaleessa määritellään kunkin 

konserniyhtiön rooli konsernissa jakamalla yhtiöt toimintojensa perusteella lisäarvoa 

tuottaviin jälleenmyyjiin, myyntiagentteihin, holding-yhtiöihin ja tuotannollisiin 

yhtiöihin.  

Yksityiskohtainen liiketoiminta-analyysi on kolmantena päälukuna Master filessä. 

Siihen sisältyy Liitten 1 mukaiset osat. Tämän kappaleen laatiminen edellyttää 

syvällisen ymmärryksen konsernin liiketoiminnasta. Dokumenttia laativan henkilön 

tulee perehtyä konsernin liiketoimintaan syvällisesti. 

On selvitettävä, mitkä tekijät konsernin liiketoiminnan tuloksenmuodostuksen 

kannalta ovat keskeisiä. Liikevaihdoltaan suurimpien tuotteiden tarjontaketjun 

selvittäminen lisää ymmärrystä konsernin eri osien tehtävistä, liiketoimintastrategiasta 

ja konsernin ansaintalogiikasta. Markkina-analyysi avartaa ymmärrystä siitä 

toimintaympäristöstä missä konserni ja sen eri osat toimivat. Lisäksi tässä kappaleessa 

esitellään konsernin sisällä suoritettavien palveluiden luonne sekä niihin osallistuvat 

konserniyhtiöt. Toiminto- ja riskianalyysissä analysoidaan konsernin keskeiset 

toiminnot ja riskit sekä selvitetään, mikä konserniyhtiö minkäkin toiminnon 

todellisuudessa suorittaa ja mitä riskejä mikäkin yhtiö kantaa ja mitä merkittäviä 

varoja kullakin konserniyhtiöllä on. Toiminto- ja riskianalyysin aluksi on hyvä 

yhdessä keskeisten avainhenkilöiden kanssa laatia liitteen 2 mukainen taulukko, jonka 

avulla toimintoanalyysi on helpompaa kirjoittaa. Liitteen 2 taulukko on 

kohdeyrityksen dokumentaatioon sisällytetty taulukko, joten se toimii vain 

esimerkinomaisena mallina. Lopuksi selvitetään mahdolliset liiketoiminnan 

uudelleenjärjestelyt tarkasteluvuodelta ja analysoidaan niiden vaikutus konsernin eri 

yhtiöiden suorittamiin toimintoihin ja riskeihin.  

Tämä luku on Master filen keskeisin. Siinä esitettävillä tiedoilla on merkittävä 

vaikutus siihen kokonaiskuvaan, jonka perusteella konsernin sisäisten liiketoimien 
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hinnoittelun markkinaehtoisuus lopulta arvioidaan. Tähän lukuun on syytä panostaa. 

Tässäkin keskeisinä tiedon lähteinä ovat eri avainhenkilöiden haastattelut. 

Lainsäädäntö edellyttää varsin yleisluonteisen kuvauksen, mutta kohdeorganisaatiossa 

tämäkin luku dokumentoidaan huomattavasti lainsäädännön edellytyksiä 

kattavammin, huomion kiinnittyessä dokumentoinnin myöhempien osien laatimisen 

helpottamiseen. Kohdeyrityksessä tämän kappaleen dokumentointi suunniteltiin niin, 

että dokumentin laatija haastattelee eri avainhenkilöitä ja kirjoittaa näiden pohjalta 

dokumentoinnin. Eri avainhenkilöt osallistuvat dokumentointiin vain niiltä osin, jotka 

koskevat heidän vastuualuettaan. Kokonaisuudesta vastaavat dokumentointiin nimetyt 

henkilöt. 

Tietoa kannattaa sisällyttää niin kattavasti kuin mahdollista, strategiset tai muut 

liiketoiminnalliset syyt voivat kuitenkin rajoittaa sisällytettävän informaation 

laajuutta. Täytyy siis arvioida, mitä tietoja voidaan sisällyttää kaikkien 

konserniyhtiöiden yhteiseen kantatiedostoon ja mitä tietoja olisi hyvä kertoa 

ainoastaan kyseisen yhtiön Local filessä. 

Aineettomien oikeuksien omistus ja niiden käyttämiseen ja hallinointiin liittyvä 

strategia tulee kuvat konsernin Master filessä. Kuten edellä todetaan, siirtohinnoittelun 

näkökulmasta aineettomien oikeuksien käsite on varsin laaja, joten niiden 

selvittäminen ja merkityksen ymmärtäminen vaatii syvällistä perehtymistä konsernin 

toimintaan. Tässä on tärkeää haastatella konsernin keskeisimpiä avainhenkilöitä. 

Kohdeyrityksen tilanteessa aineettomien oikeuksien analyysi dokumentoitiin Master 

fileen sellaisessa laajuudessa kaikkien konsernin aineettomien oikeuksien osalta, että 

dokumentointitarve myöhemmissä osissa on varsin vähäinen. 

Konsernin sisäiset rahoitustoimet on Master filen viimeinen varsinainen pääluku. 

Tässä analysoidaan konsernin rahoitustoiminta olennaisilta osin. Tiedon lähteinä hyviä 

ovat taloudelliset raportit sekä taloushallinnon avainhenkilöt. 

5.3 Local file 

Kappaleessa 4.4.2 esitellään Local filen sisältö ja rakenne varsin syvällisesti. Local 

filet ovat dokumentoinnin tärkeimmät osat, sillä niissä esitetään varsinainen 
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taloudellinen analyysi, sisäiset liiketoimet ja todetaan konsernin siirtohinnoittelun 

markkinaehtoisuus tarkasteltavan yhtiön osalta. 

Local file tulee laatia kaikille konserniyhtiöille erikseen. Master filessä konserniyhtiöt 

on lyhyesti esitetty ja niiden keskeiset toiminnot kuvattu, tältä pohjalta on hyvä valita 

ensimmäiseksi paikallisesti dokumentoitavaksi yhtiöksi se konserniyhtiö, jolla on 

eniten konsernin sisäisiä liiketoimia kuluneen vuoden aikana.  

Kohdeyrityksen tapauksessa ensimmäiseksi dokumentoitavaksi yhtiöksi valittiin 

tuotantoyhtiö, sillä valtaosa konsernin sisäisistä liiketoimista tapahtuu niin, että 

tuotantoyhtiö on toisena osapuolena. Dokumentoimalla ensiksi eniten sisäisiä 

transaktioita tekevän yhtiön, saadaan sisäiset liiketoimet dokumentoitua ja analysoitua 

varsin kattavasti monen muunkin konserniyhtiön osalta, jolloin myöhemmissä 

vaiheissa on mahdollista viitata samaan taloudelliseen aineistoon. Esimerkiksi 

tavaramyynti tuotantoyhtiöstä mihin tahansa jälleenmyyntiyhtiöön voidaan 

dokumentoida usein yhdellä vertailuanalyysillä ja näin tehostaa 

dokumentointiprosessia huomattavasti.  

5.3.1 Dokumentointiprosessi kohdeyrityksessä 

Kohdeyrityksen Local filen laatimisprosessista on tunnistettavissa kuvion 10 mukaiset 

vaiheet: 
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Kuvio 10 Local filen dokumentointprosessi 

Kohdeyrityksenä toimivan teollisuuden pk-konsernin tuotantoyhtiön siirtohintojen 

dokumentoinnin suunnittelussa aloitetaan konsernirakenteen ja sisäisten liiketoimien 

yleisellä analysoinnilla.  

Konserni kehittää, valmistaa, myy ja asentaa tuotteitaan maailmanlaajuisesti. Näitä 

toimintoja konsernissa hoitavat eri osa-alueisiin erikoistuneet yhtiöt. 

Konsernirakenteeseen kuuluu tuotantoyhtiö, joka hoitaa valmistustoiminnan. Lisäksi 

on joukko jälleenmyyntiyhtiöitä, jotka hoitavat tuotteiden myynnin paikallisilla 

markkinoilla 20 vientimaassa. Valmistuksen hoitava tuotantoyhtiö myy 

Suunnittelu

Dokumentin alustava 
työstäminen

Avain-henkilö-
haastattelut

Dokumentin 
työstäminen

Taloudellinen data

Dokumentin 
työstäminen

Väliarviointi

Viimeistely



83 

 

valmistamansa tuotteet konsernin myyntiyhtiöille, jotka hoitavat myynnin konsernista 

ulos, loppuasiakkaalle. Tämän kaltaisessa konsernissa valtaosan konsernin sisäisistä 

liiketoimista muodostavat tavaramyynti tuotantoyhtiön ja myyntiyhtiöiden välillä. 

Kohdeyrityksen tapauksessa tavaramyynti kattaa lähes 90% konsernin sisäisistä 

liiketoimista. On siis selvää, että dokumentoinnin kannalta keskeisin yhtiö on 

tuotantoyhtiö ja keskeisin liiketoimityyppi on tavaramyynti. Kyseinen yhtiö 

valittiinkin ensimmäiseksi tarkasteltavaksi yhtiöksi. 

Huolella laadittu, syvällinen Master file on hyvä perusta paikallisdokumenteille. Local 

filen laatimisprosessi alkaa dokumentointisuunnitelman ja -aikataulun laatimisesta, 

jossa alustava sisällysluettelo laaditaan dokumentoinnin rungoksi. Liitteessä 3 on 

kohdeyrityksen dokumentaatioon kehitetty sisällysluettelo. Lainsäädäntöä ja 

ylikansallisia ohjeistuksia apuna käyttäen, alustavasta sisällysluettelosta voi erottaa 

kohdat, jotka tulevat vaatimaan erityistä huomiota ja eniten aikaa. Kattava Master file 

vastaavasti vähentää dokumentointitarvetta Local filessä ja suunnitteluvaiheessa 

voikin erottaa ne kohdat, jotka on käsitelty Master filessä ohjeistusten edellyttämässä 

laajuudessa. Suunnitteluvaiheessa arvioidaan myös dokumentoinnissa tarvittavat 

tiedot, niin kirjallinen materiaali kuin eri osien kannalta keskeiset avainhenkilötkin. 

Dokumentin alustava työstäminen tarkoittaa dokumenttipohjan laatimista 

sisällysluettelon mukaisesti. Tarvittavat kappaleet listataan ja alustavasti merkitään 

dokumenttiin ne kappaleet, jotka on käsitelty riittävässä laajuudessa Master filessä. 

Dokumentin runkoon jokaisen kappaleen kohdalla lisätään ote siirtohintaohjeistuksista 

tai suomalaisen yhtiön ollessa kyseessä lainsäädännöstä ja hallituksen esityksestä, 

muistutukseksi niistä asioista, jotka dokumentoinnissa tulee esittää. Tulevia 

avainhenkilöhaastatteluja varten dokumentointia suorittavan henkilön kannattaa 

kirjoittaa mahdollisimman paljon dokumenttia pohjatietojen varassa valmiiksi, sillä 

alustava dokumentointi toimii hyvänä keskustelurunkona ja tehostaa ajankäyttöä. 

Myös kohteena olevan yhtiön etuyhteysliiketoimien tyypit ja volyymit kannattaa 

selvittää ennen varsinaista dokumentointia, tällä vältetään ylimääräinen työ ja 

kohdistetaan huomio olennaisiin asioihin. 

Local fileä laadittaessa keskeisimmät avainhenkilöt ovat tarkasteltavan yhtiön 

toiminnoista vastaavat johtajat. Tuotantoyhtiön tapauksessa konsernin tuotantojohtaja 
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on luonnollisesti paras mahdollinen henkilö vastaamaan tuotantoyhtiötä koskeviin 

kysymyksiin. Kun dokumentin laatijalla on selkeät asiasisällölliset kohdat, joihin 

avainhenkilöltä odotetaan vastauksia, keskustelusta tulee informatiivinen ja 

onnistunut. Tarkasteltavan yhtiön liiketoiminta, johtamisrakenne, strategia, 

markkinatilanne ja muut dokumentoitavat seikat analysoidaan avainhenkilön kanssa 

käytävässä keskustelussa huolella. 

Avainhenkilöhaastattelujen jälkeen dokumentoinnista vastaava henkilö kykenee 

laatimaan Local filen monilta osin valmiiksi. Keskustelujen pohjalta kyetään 

arvioimaan, onko mitään sellaista lisäinformaatiota, mitä ei Master filessä ole esitetty 

ja täydennetään Local file näillä tiedoilla. Tässä vaiheessa dokumentoinnista 

vastaavalla henkilöllä tai henkilöillä on selkeä käsitys konsernin liiketoiminnasta, 

konsernirakenteesta ja sen eri osien toiminnoista, sekä tarkasteltavan yhtiön osalta 

yksityiskohtaisesti kyseisen yhtiön asemasta ja toiminnoista konsernissa. 

Seuraavaksi dokumentointiprosessissa edetään taloudelliseen analyysiin ja siinä 

tarvittavan datan keräämiseen. Tarvittavia tietoja ovat yksityiskohtaiset tiedot 

tarkasteltavan yhtiön suorittamista etuyhteysliiketoimista tarkasteluvuoden aikana. 

Kaikki liiketoimet, niiden vastapuolet ja euromääräinen liikevaihto täytyy 

dokumentoida. Kohdeyrityksen tapauksessa nämä tiedot ovat saatavilla konsernin 

taloushallinnon sisäisen laskennan raporteista. Taloushallinto laatii niin sanotun 

Intercompany matching-taulukon, jonka avulla konserniyhtiöiden erillistä kirjanpitoa 

seurataan ja täsmäytetään sisäisten liiketoimien kirjaukset. Tässä taulukossa esitetään 

siis kaikki konserniyhtiöiden väliset liiketoimet kuluneen vuoden aikana jaoteltuna 

liiketoimityypeittäin. Dokumentti sisältää taulukon jokaisen konserniyhtiön osalta. 

Tämän kaltainen sisäinen raportti on äärettömän hyödyllinen myös siirtohintojen 

dokumentoinnissa ja tehostaa dokumentointiprosessia olennaisesti. Muita mahdollisia 

lähteitä tarvittavien tietojen keräämiseen ovat konserniyhtiöiden tilinpäätökset ja 

kirjanpito. Pitkällä aikavälillä edellä kuvatun kaltainen täsmäytystaulukko kannattanee 

laatia jo siirtohinnoittelun dokumentointia vartenkin ainoastaan. Tällöin 

dokumentointia varten kerätään tietoa tasaisesti koko tilikauden ajan, mikä säästää 

vaivaa ja aikaa varsinaisen dokumentoinnin suorittamisen osalta merkittävästi. 
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Taloudellisen aineiston perusteella dokumentin laatija kykenee selkeästi rajaamaan ne 

liiketoimet tarkasteltavan yhtiön osalta, jotka ylittävät dokumentoinnissa käytetyn 

olennaisuuden rajan ja edellyttävät tarkempaa analysointia. Kun etuyhteysliiketoimia 

koskeva informaatio on kerätty, se esitetään Local filessä. Liiketoimista on hyvä laatia 

Liitteen 4 mukainen taulukko, jossa esitetään etuyhteysliiketoimien osapuolet, 

liiketoimityypit ja euromääräinen arvo vuoden aikana. Myöhempää dokumentointia 

varten taulukosta korostetaan ne liiketoimet, jotka tullaan analysoimaan tarkemmin. 

Kohdeyrityksen dokumentoinnissa toiminto- ja riskianalyysi sisällytetään Master 

fileen niin kattavana, että tuotantoyhtiön paikallisdokumentaatiossa kyseinen osa 

voidaan dokumentoida vain viittaamalla Master fileen ja tarkentamalla lyhyesti, mitä 

liiketoimityyppejä ja konserniyhtiöitä tässä dokumentoinnin osassa Master filen 

toimintoanalyysissä tarkoitetaan. 

Seuraava dokumentoinnin vaihe on vertailuanalyysin laatiminen. Edellä kuvatun 

mukaisesti, tämä vaihe on dokumentoinnin haastavin ja yksi aikaa vievimmistä osista. 

Kohdeyrityksen dokumentointia suunniteltaessa vertailuanalyysi päätettiin teettää 

konsernin tilintarkastusyhtiön konsulteilla. Ratkaisuun päädyttiin tilanteen 

analysoinnin perusteella, konsernin sisällä myytäville tuotteille ja palveluille ei ole 

olemassa sisäisiä verrokkeja, eikä vertailukelpoisia suoria ulkoisia verrokkeja. Oli 

selvää, että siirtohinnoittelumenetelmäksi valittaisiin jokin liikevoittotasoa mittaava 

menetelmä, jonka soveltaminen edellyttää kaupallisien tietokantojen käyttöä ja 

merkittävää ammattitaitoa. Tilintarkastusyhtiön työntekijöiden ammattitaito ja yhtiön 

lisenssioikeudet kaupallisiin vertailutietokantoihin mahdollistavat ammattimaisen, 

dokumentointiprosessin kannalta ajallisesti ja taloudellisesti tehokkaan 

vertailuanalyysin, jota konsernin siirtohintojen dokumentoinnissa voidaan käyttää 

jopa kolme vuotta, edellyttäen, että merkittäviä liiketoiminnallisia muutoksia ei 

tapahdu. Teetetty analyysi sisällytetään liitteenä Local fileen, jolloin kyseisen osan 

päivittäminen uuteen on yksinkertaista. 

Dokumentoinnista vastaavien henkilöiden tehtävänä on perehtyä konsernin 

operatiiviseen siirtohinnoitteluun syvällisesti ja avustaa tilintarkastusyhtiön 

työntekijää tarvittaessa vertailuanalyysin laatimisessa. Vertailuanalyysin 

tarkoituksena on määrittää edellä kuvatun mukaisesti markkinaehtoinen vaihteluväli 
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sopivaa siirtohintamenetelmää käyttäen konsernin siirtohinnoille. Tätä vaihteluväliä 

dokumentoinnin tekijät käyttävät markkinaehtoisuuden todentamiseen. Jotta 

johdonmukainen ja hyväksyttävä dokumentaatio saadaan laadittua, sen tekemisestä 

vastaavien henkilöiden täytyy ymmärtää konsernin operatiivinen siirtohinnoittelu ja 

hintojen asettamiseen käytetyt menetelmät ja strategia hinnoittelun taustalla, sekä 

tilintarkastusyhtiön laatiman vertailuanalyysin informaatio syvällisesti. 

Siirtohinnoittelu ei ole, kuten edellä on todettu, erillinen, vain verotukseen liittyvä 

kokonaisuus, vaan aivan olennainen osa konsernin jokapäiväistä liiketoimintaa. Siksi 

on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää siirtohinnoittelu kokonaisuutena ja sen eri 

ulottuvuuksien merkitys. 

Local filen laatimisprosessin viimeisessä vaiheessa niiden liiketoimien, joiden 

vaihdanta-arvo vuoden aikana on ollut merkittävä, hinnoittelun markkinaehtoisuus 

todennetaan laskelmalla. Laskelma riippuu vertailuanalyysissä valitusta 

sovellettavasta siirtohintamenetelmästä. Konserniyhtiön tapauksessa menetelmäksi 

valittiin TNMM ja vertailtavaksi tulosindikaattoriksi Net Cost Plus ratio. Laskelma 

toteutetaan siis laskemalla tarkasteltavien liiketoimien osalta Net Cost Plus ration arvo 

ja sen osuessa vertailuanalyysissä määritettyyn markkinaehtoiseen vaihteluväliin, 

voidaan todeta, että siirtohinnoittelu on toteutettu markkinaehtoisesti. Tutkielman 

kannalta ei ole mielekästä avata kyseisen tulosindikaattorin laskentaa syvällisemmin, 

sillä markkinaehtoisuuden todentamiseen tarvittava laskelma on aina tapauskohtaisesti 

valittava. 

5.3.2 Sisältö 

Edellä kuvataan yhden Local filen laatimisprosessi kohdeyrityksessä. Seuraavaksi 

Local filen laatiminen käydään Liitteessä 3 esitetyn sisällysluettelon mukaisesti läpi, 

keskittyen sen eri osien rakentamiseen tarkemmin. 

Liiketoiminta-analyysissä laajennetaan ja tarkennetaan Master filessä esitettyjä 

tietoja koskien tarkasteltavaa konserniyhtiötä. Informaatiosisällöltään laaja ja 

syvällinen Master file kuitenkin olennaisesti vähentää dokumentointitarvetta, 

esimerkiksi organisaatiorakenteen osalta viittaaminen Master fileen usein riittää. 

Kyseisen yhtiön hallintorakenne kuitenkin täytyy esitellä yksityiskohtaisesti ja tässä 
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hyvänä tiedon lähteenä ovat kyseisen yhtiön toiminnoista vastaavat avainhenkilöt. 

Konsernin Master filessä määritellään strategia, jolloin Local filessä riittää kun 

lyhyesti tarkentaa tarkasteltavan yhtiön roolin tämän strategian toteuttamisessa. 

Master fileen sisällytetty laaja aineettomien oikeuksien dokumentointi riittää usein 

kattamaan Local filen sisältövaatimukset, jolloin viittaaminen Master fileen on 

riittävä. Markkina-analyysissä tulee pohtia, miltä osin konsernin markkina-analyysi 

vastaa tarkasteltavan yhtiön markkinatilannetta ja lyhyin erityisin yhtiökohtaisin 

tarkennuksin markkina-analyysi voidaan suorittaa vaivattomasti. Kyseisen yhtiön 

avainhenkilön näkemys juuri tarkasteltavan yhtiön markkinatilanteeseen on usein 

paras tiedon lähde. 

Etuyhteysliiketoimet. Seuraava pääluku on aivan keskeinen koko dokumentoinnin 

loppuun saattamisen kannalta. Kuten edellä on esitetty, tässä luvussa tunnistetaan ja 

analysoidaan tarkasti kaikki tarkasteltavan yhtiön suorittamat etuyhteysliiketoimet 

tarkasteluvuonna. Tiedon lähteinä keskeisiä ovat sisäisen laskennan tuottamat raportit 

ja dokumentit, sekä tilinpäätösinformaatio. Taloudellista informaatiota analysoidaan 

yhdessä keskeisten avainhenkilöiden kanssa ja määritellään etuyhteysliiketoimien 

tyypit ja arvioidaan dokumentoinnin kannalta eri liiketoimityyppien olennaisuutta. 

Dokumentaatiossa on perusteellisesti dokumentoitava ne liiketoimet, joiden 

kokonaisarvo on yli 500 000 euroa tarkasteluvuonna. Kohdeyrityksen 

dokumentoinnissa kappaleeseen sisällytettiin liitteen 4 mukainen taulukko, jossa 

selkeästi eritellään tarkasteltavan yhtiön suorittamat liiketoimet. Liitteen 4 taulukko 

on esimerkinomainen, joten sen rakenne ja sisältö täytyy mukauttaa aina 

tapauskohtaisesti sopivaksi. Taulukossa esitetään liiketoimen tyyppi, osapuolet ja 

euromääräinen arvo. Taulukko havainnollistaa tarkasteltavan yhtiön suorittamia 

etuyhteysliiketoimia huomattavasti ja runsaan informaatiosisältönsä vuoksi tehostaa ja 

selkeyttää dokumentointiprosessia olennaisesti.  

Tämän kappaleen jälkeen on selvää, mitkä liiketoimet edellyttävät tarkempaa 

taloudellista analyysiä ja markkinaehtoisuuden todentamista. Tästä kappaleesta 

eteenpäin dokumentoinnissa keskitytään enää ainoastaan niihin liiketoimiin. 

Toiminto- ja riskianalyysi suoritetaan niiden tuotteiden ja palveluiden osalta, jotka 

ylittävät olennaisuuden rajan ja joissa osapuolena tarkasteltava konserniyhtiö on ollut. 
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Toiminnot ja riskit tulee analysoida liiketoimen molemmista osapuolista. Kun Master 

fileen on laadittu syvällinen toiminto- ja riskianalyysi, keskittyen jo silloin olennaisten 

liiketoimien analysoimiseen, Local filessä usein riittää viittaaminen konsernin Master 

fileen. Yhtiön kannalta olennaisia ja erinäisistä syistä Master filessä esittämättä 

jätettyjä tarkennuksia lisätään kyseisen yhtiön Local fileen. Dokumentointiin tulee 

sisällyttää myös kuvaus siirtohintojen asettamisesta tarkasteltavien liiketoimien osalta. 

Avainhenkilöiden haastattelut ovat jälleen aivan ratkaisevassa osassa toiminto- ja 

riskianalyysin laadinnassa. 

Taloudellinen analyysi tarkoittaa edellä esitettyä vertailuanalyysiä sekä 

markkinaehtoisuuden todentamiseksi suoritettavia laskelmia. Vertailuanalyysin 

laatiminen on haastavaa, usein pk-yrityksen näkökulmasta jopa mahdoton tehtävä. 

Veroviranomaisten näkemys vertailuanalyysistä on, että ilman suuria 

liiketoiminnallisia muutoksia, samaa vertailutietoa ja analyysiä voi käyttää 

siirtohintojen dokumentoinnissa kolmen vuoden ajan. Hyvin laadittu vertailuanalyysi 

toimii siis osana siirtohintadokumentaatiota useana vuonna perätysten. 

Vertailuanalyysissä tarvittava tieto on usein äärimmäisen vaikeasti saatavilla, sisäisten 

verrokkien puuttuessa usein joudutaan turvautumaan ulkoisiin verrokkeihin ja 

siirtohintamenetelmäksi valitaan jokin liikevoittotasoa mittaava menetelmä. PK-

konsernin dokumentaatiossa tämä vertailuanalyysi on tehokkainta niin ajallisesti kuin 

kustannuksellisestikin teettää tilintarkastusyhtiössä tasaisin väliajoin. 

Tilintarkastusyhtiöillä on lisenssit kaupallisiin vertailutietokantoihin ja ammattitaito 

laatia onnistunut vertailuanalyysi. Teetetty vertailuanalyysi sisältää Liitteen 5 

mukaiset osat. Ajantasainen ja ammattitaitoisesti laadittu vertailuanalyysi liitetään 

Local filen liitteeksi. Tämä tehostaa ja nopeuttaa dokumentointiprosessia ratkaisevasti.  

Johtopäätöksissä teetetyn vertailuaineiston mukaisesti markkinaehtoisuuden 

todentaminen suoritetaan sopivalla laskelmalla, siis laskemalla vertailuanalyysissä 

valittu tulosindikaattori tarkasteltavalle yhtiölle ja vertaamalla sitä analyysin 

tuottamaan markkinaehtoiseen vaihteluväliin. Tarvittavat tiedot riippuvat 

dokumentointiin valitusta siirtohinnoittelumenetelmästä. Tyypillisiä tietolähteitä ovat 

tilinpäätösinformaatio ja sisäisen laskennan tuottamat raportit. 
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5.3.3 Local filen monistettavuus 

Kuten edellä on todettu, kullekin konserniyhtiölle tulee laatia erillinen Local file. 

Prosessi etenee hyvin samankaltaisten vaiheiden kautta yhtiöstä riippumatta ja 

kyseisen dokumentin rakenne on hyvin yhdenmukainen kaikilla yhtiöillä. 

Kohdeyrityksen dokumentoinnissa tuotantoyhtiön dokumentointi ensiksi helpottaa 

myyntiyhtiöiden dokumentointia huomattavasti. Tämä on seurausta siitä, että 

tavaramyynti konsernin sisällä kattaa valtaosan kaikista etuyhteysliiketoimista, jolloin 

tuotantoyhtiön Local fileen laadittu vertailuanalyysi ja hinnoittelun 

markkinaehtoisuuden todentaminen riittävät sellaisenaan myyntiyhtiöiden 

siirtohinnoittelun dokumentoinniksi. 

Kohdeyrityksen dokumentointia tehostaakseen Local file päätettiin laatia yhdelle 

kustakin yhtiötyypistä konsernissa, siis tuotantoyhtiölle ja myyntiyhtiölle. 

Myyntiyhtiöiden Local filet ovat rakenteeltaan käytännössä identtisiä. Tällöin riittää, 

kun yhdelle on dokumentti laadittu valmiiksi, niin muille dokumentointi voidaan laatia 

nopeasti pienin muokkauksin olemassa olevasta materiaalista, siinä tapauksessa, että 

kyseisen yhtiön osalta dokumentointi pyydetään. 
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6 LUODUN DOKUMENTOINTIMALLIN ARVIOINTI 

Tässä luvussa analysoidaan luvussa 5 esitetyn dokumentointiprosessin keskeisten 

kehitettyjen menetelmien toimivuutta kohdeyrityksen dokumentoinnissa, pohditaan 

kehitettyjen menetelmien yleistä toistettavuutta ja peilataan kehitettyjä menetelmiä 

aiheen tutkimustietoon ja teoriaan. 

Huomiota kiinnitetään dokumentointiprosessin aikana havaittujen keskeisten 

ongelmakohtien ratkaisuihin. 

6.1 Suunnittelu ja alustavat toimenpiteet 

Dokumentoinnin suunnittelu on keskeinen osa onnistunutta dokumentointiprosessia. 

Tutkimuksen mukaan keskeisin ongelma dokumentoinnissa on sen laajuus ja 

dokumentointiprosessin vaatima työmäärä (Wolosoff & Powell 2010). 

Dokumentoinnin suunnittelun keskeiset elementit ovat aikataulun laatiminen, 

keskeisten henkilöiden nimeäminen ja dokumentointistrategian määritteleminen. 

Kohdeyrityksen dokumentointiprosessissa selkeän suunnitelman laatiminen ja sen 

noudattaminen havaittiin ensiarvoisen tärkeäksi. Selkeän projektisuunnitelman roolia 

korostetaan myös Jaakkolan ym. (2012: 106) kirjassa. 

Valtavan työmäärän vuoksi suunnitelmallisuuteen kuuluu myös riittävän ajan 

varaaminen ja johdonmukainen prosessin aikatauluttaminen. Dokumentointi 

kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin ennen ensimmäistä mahdollista luovutuspäivää 

(Jaakkola ym. 2012: 107). 

Jo ennen varsinaisen dokumentoinnin aloittamista kirjallisen materiaalin kerääminen 

sekä konsernin liiketoimintaan ja siirtohinnoittelukäytäntöihin tutustuminen 

osoittautuivat varsin hyödylliseksi. Myös Jaakkola ym. (2012: 107–108) toteaa, että 

kaikki kirjallinen materiaali on suositeltavaa kerätä jo ennen varsinaisen 

dokumentoinnin käynnistämistä. 

Vanhaan dokumentointiin tutustuminen, siitäkin huolimatta, että 

informaatiosisällöltään tieto oli vanhentunutta, osoittautui tärkeäksi dokumentoinnin 
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suunnittelussa. Vanhasta tai olemassa olevasta dokumentaatiosta on hyötyä niin 

Master filen kuin Local filenkin laadinnassa (Jaakkola ym. 2012: 108–109.) 

6.2 Dokumentaation rakenne ja sisältö 

Kohdeyrityksen dokumentoinnissa strategiaksi valittiin varsin keskitetty 

dokumentaatio, joka rakentui kaikille konserniyhtiöille yhteisen, kattavan ja syvällisen 

Master filen varaan. Valittu menetelmä todettiin dokumentointiprosessin aikana varsin 

hyväksi ja toimivaksi. Laaja Master file mahdollisti varsin merkittävän helpotuksen 

yhtiökohtaisissa dokumentoinneissa. Keskittämistä ja laajan Master filen laatimista 

tukee myös usea aiheen tutkimus. Muller (2013) suoritti tutkimuksen jossa kehitettiin 

konsernille yhteistä globaalia arvoketjuanalyysiä dokumentoinnin tehostamiseksi. 

Vertikaalisesti integroituneessa konsernissa dokumentointiprosessi tehostuu 

merkittävästi, dokumentointityö ja resurssitarve vähenevät olennaisesti, kustannukset 

pienenevät ja prosessin vaatima aika lyhenee, kun dokumentointiprosessia keskitetään 

ja luodaan globaalisti kattava yhtenäinen dokumentaatio. Myös Jaakkola ym. (2012: 

108–109) toteaa kirjassaan, että dokumentaatio kannattaa laatia keskitetysti, sillä 

yhdelle konserniyhtiölle laadittua dokumentaatiota voidaan hyödyntää ainakin niissä 

valtioissa, joissa säännökset perustuvat OECD:n ohjeistuksiin. Kohdeyrityksen 

tapauksessa edellä kuvatut edut saavutettiin kattavalla Master filellä, joka toimii 

kaikkien konserniyhtiöiden paikallisdokumentointien olennaisena osana. (Muller 

2013.) 

EU TPD:n mukainen dokumentaatio, jossa konsernin liiketoiminta kuvataan 

yksityiskohtaisesti Master filessä ja yhtiökohtaiset tiedot esitetään Local filessä, 

tehostaa dokumentointiprosessia ja optimoi resurssikäyttöä merkittävästi. Kun 

jokainen konserniyhtiö ei laadi erikseen dokumentaatiota kukin eri pohjalle, vaan 

kaikilla on yhteinen kantatiedosto, jota yhtiökohtaisella Local filellä täydennetään, 

päivitettävyys ja dokumentointiprosessin hallinnointi helpottuu. Kohdeyrityksen 

dokumentoinnissa menetelmä, jossa yhdelle kustakin yhtiötyypistä laaditaan Local 

file, havaittiin erittäin hyväksi tavaksi säästää aikaa ja vaivaa 

dokumentointiprosessissa. Local filet ovat rakenteeltaan hyvin samankaltaisia 

jokaisella konserniyhtiöllä, joten yhden yhtiön Local fileä on helppo käyttää mallina 

toiselle konserniyhtiölle (Jaakkola ym. 2012: 108–109). Globaalin lähestymiskulman 
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ja ylikansallisesti hyväksyttyjen menetelmien noudattaminen tehostaa dokumentointia 

ja lisää kansainvälistä johdonmukaisuutta ja kattavuutta. Kunkin maan lainsäädäntö 

tulee kuitenkin huomioida paikallisdokumentaatiota laadittaessa. (Anderson & Miall 

2003.) 

Yrityksen dokumentointia suorittavien henkilöiden tulee ymmärtää ja tiedostaa 

yrityksen keskeiset siirtohinnoittelulliset ongelmakohdat. Kun dokumentoinnissa 

kyetään erottamaan siirtohinnoittelunäkökulmasta tärkeät ja vähemmän tärkeät osat, 

prosessi voidaan kohdistaa keskittymään kriittisiin ja olennaisiin osiin, mikä tehostaa 

prosessia huomattavasti. Tärkeillä osilla tarkoitetaan esimerkiksi niitä 

liiketoimityyppejä, tai kriittisen markkina-alueen kuvausta, jotka ovat olennaisia ja 

joilla on suurin tarkastusriski. Näitä osia tulee tarkastella strategisesti, faktat, ongelmat 

ja analyysit tulee esittää strategisesti positiivisessa valossa. Strateginen 

dokumentaatio, joka ennakoi tarkastuksen todennäköisyyttä ja tarkastuksen 

painopistealueita on tärkeä askel tarkastusriskin hallinnassa ja onnistuneessa 

dokumentoinnissa. Hyvin kehitetty dokumentointi mahdollistaa tarkastuksen ja 

veroviranomaisten kanssa käytävien keskustelujen johtamisen suotuisaan suuntaan ja 

minimoi väärien tulkintojen mahdollisuuden veroviranomaisen taholta. 

Kohdeyrityksen dokumentointiprosessissa jo alusta alkaen pyrittiin tunnistamaan 

konsernin siirtohinnoittelun kriittiset osat ja kiinnittämään näihin erityistä huomiota. 

(Wolosoff & Powell 2010.) 

6.2.1 Vertailuanalyysi 

Vertailuanalyysin merkitys veroviranomaisten suorittamissa siirtohinnoittelun 

tarkastuksissa on viime vuosina noussut suureksi. Kuten edellä vertailuanalyysia 

koskevassa kappaleessa todetaan, merkitys etenkin ristiriitatilanteissa voi olla jopa 

ylikorostunut. 

Kohdeyrityksen dokumentointiprosessin suurimmaksi ongelmakohdaksi osoittautui 

vertailuanalyysin suorittaminen jo dokumentoinnin suunnitteluvaiheessa. Projektin 

aluksi tehtiin päätös teettää kyseinen analyysi tilintarkastusyhtiöllä. Tämä osoittautui 

lopulta täysin oikeaksi ratkaisuksi monestakin syystä. Vertailuanalyysin teettäminen 
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säästää aikaa ja resursseja sekä varmistaa, että analyysi laaditaan niin, että se on 

korkealaatuinen.  

Tilintarkastusyhtiön asiantuntijat kykenevät laatimaan analyysin niin, että se huomioi 

veroviranomaisen painottamat seikat erityisesti. Lisäksi tilintarkastusyhtiön laatima 

vertailuanalyysi toimi lopulta selkeänä suunnannäyttäjänä kaikille dokumentoinnin 

osille. Tyyli ja linjaukset laadittiin johdonmukaisiksi vertailuanalyysin kanssa. Useat 

tutkimukset ja alan kirjallisuus tukevat myös tätä menetelmää. Käytettävät tietokannat 

vaativat kalliin käyttölisenssin, jota ei ole järkevää yrityksen hankkia senkään vuoksi, 

että vertailuanalyysiä ei tarvitse joka vuosi uusiksi tehdä. Siirtohinnoittelun 

asiantuntijoilla siihen erikoistuneissa yhtiöissä on laaja ja perusteellinen näkemys siitä, 

miten eri maiden veroviranomaiset ovat tulkinneet vertailuanalyysejä tarkastuksen 

yhteydessä, joten analyysi kyetään laatimaan niin, että se mukautuu sille asetettuihin 

vaatimuksiin. Taloudellisen analyysin tulee olla korkealaatuinen, jotta viranomaiset 

vakuuttuvat sen sisällöstä, eivätkä kyseenalaista saatuja tuloksia, tai päädy yrityksen 

kannalta vääriin johtopäätöksiin. On myös todettu, että ei ole olemassa 

kustannustehokasta vaihtoehtoa vertailuanalyysin laatimiseksi, jolloin laadun 

varmistamisen merkitys korostuu. (Jaakkola ym. 2012: 120, Turner ym. 2003, 

Wolosoff & Powell 2010.) 

6.3 Päivitettävyys 

Siirtohinnoittelun dokumentaatio tulee laatia konsernissa joka vuosi. Vaikka on selvää, 

että dokumentaatiota ei veroviranomaisten taholta kovin suurella todennäköisyydellä 

joka vuosi vaaditakaan, on ensiarvoisen tärkeää, että dokumentaatio päivitetään 

vuosittain. Tällöin konserniyhtiöt ovat valmiita tilanteen vaatiessa luovuttamaan 

dokumentaation lyhyelläkin varoitusajalla, ja lisäksi aktiivinen dokumentointi 

varmistaa siirtohinnoittelun oikeellisuuden tarkastettiinpa se verottajan toimesta tai ei. 

Kohdeyrityksen tapauksessa konsernin liikevaihto ja rajat ylittävien liiketoimien 

laajuus on ollut toistaiseksi sen verran vähäistä, että tarkastuksen mahdollisuus on 

arvioitu lähes olemattomaksi. Tästä syystä dokumentoinnin valmistelu vuosittain on 

jäänyt tekemättä. Liiketoiminnan voimakas kasvu sekä kansainvälistyminen on 

kuitenkin tehnyt siirtohinnoittelukysymyksistä ajankohtaisia. Samaan aikaan, kuten 
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edellä todetaan, veroviranomaiset ympäri maailman ovat alkaneet kiinnittää 

lisääntyvää huomiota kansainväliseen siirtohinnoitteluun ja tarkastusten määrä on 

lisääntynyt voimakkaasti, sattuen yhä useammin myös pk-konserneihin. Tähän 

muuttuneeseen tilanteeseen varautuakseen kohdeyrityksessä päätettiin laatia 

siirtohintojen dokumentointi ja samalla kehittää dokumentaatiosta tehokas ja 

muodollinen prosessi, jonka suorittaminen tulevaisuudessa olisi mahdollisimman 

kustannustehokasta ja helppoa. Päivitettävyys on siis yksi onnistuneen 

dokumentaation keskeisimpiä ominaisuuksia. 

Kohdeyrityksen dokumentoinnissa päivitettävyys huomioitiin alusta alkaen. Globaali 

lähestymiskulma, EU TPD:n noudattaminen ja strategia siitä, että Master filesta 

laaditaan poikkeuksellisen laaja, ovat kaikki päivittämisen kannalta olennaisia 

ratkaisuja. Selkeä projektisuunnitelma ja muodollinen rakenne sisällysluettelon 

muotoon kirjoitettuna lisäävät myös päivittämisen tehokkuutta. Dokumentoinnista 

tehtiin muodollinen ja toistettavissa oleva prosessi, jota voi kopioida konserniyhtiöstä 

toiseen vuosien ajan. 

Kohdeyrityksen dokumentaatiossa päätettiin käyttää myös runsaasti liitteitä. Liitteisiin 

sijoitettiin vertailuanalyysi, olennaiset sopimukset, mutta myös taloudellista dataa 

sisältäviä taulukoita, kuten liitteen 4 taulukko. Liitteisiin sijoitettiin siis sellaista 

materiaalia, joka vuosittain joudutaan uusimaan. Tällöin päivittäminen tehostuu 

entisestään. 

6.4 Yhteenveto 

Kohdeyritykselle laaditun dokumentoinnin keskeisimmät ominaisuudet esitetään 

seuraavassa kuviossa. Nämä ominaisuudet ovat tehokkaan dokumentointiprosessin 

keskeisimpiä elementtejä yrityksestä ja maasta riippumatta. 



95 

 

 

Kuvio 11 Tehokkaan dokumentointiprosessin keskeiset elementit 

Kuten todettua, kaikki alkaa perusteellisesta suunnittelusta. Ensimmäisellä kerralla se 

sisältää myös muodollisen prosessin suunnittelun, jota myöhempinä vuosina voidaan 

toistaa. Hyvä ja perusteellinen suunnitelma on aivan ratkaisevassa asemassa tehokkaan 

resurssikäytön varmistamiseksi ja ylipäätään dokumentoinnin valmistumisen 

varmistamiseksi. 

Tehokas dokumentointiprosessi mahdollistaa menetelmien kopioimisen yhtiöstä 

toiseen. Kohdeyrityksen dokumentoinnin sisällysluettelo ja rakenne perustuvat 

suoraan dokumentointia ohjaavan lainsäädännön ja ylikansallisten ohjeistusten 

asettamiin sisältövaatimuksiin ja ovat näin suoraan soveltuvia kaikille yrityksille 

toimialasta, maasta tai kokoluokasta riippumatta. 

Kansainvälisesti laaja soveltuminen tarkoittaa, että koska dokumentaatio tulee laatia 

kaikille konserniyhtiöille, on järkevää suunnitella dokumentointi niin, että sama 

dokumentointitapa soveltuu kaikissa niissä maissa, joissa konserni toimii. 

Dokumentoinnin päivitettävyyden tehostaminen on pitkällä tähtäimellä optimaalisen 

dokumentointiprosessin kulmakivi. Edellä esitettyjen keinojen avulla konsernin 

dokumentoinnin päivittäminen helpottuu varsin merkittävästi.  

Tehokkaan 
dokumentointiprosessin 

keskeiset elementit

Suunnittelu Kopioiminen
Kansainvälisesti 

laaja 
soveltuminen

Päivittäminen
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkielman tavoitteena on selvittää siirtohinnoittelun ja sen dokumentoinnin 

merkitystä pk-konsernin näkökulmasta. Tutkielmassa aihetta lähestytään laajan ja 

syvällisen teorian kautta, jossa siirtohinnoittelu käsitteenä avataan olennaisilta osin 

laajasti aiheen tutkimustietoa hyväksikäyttäen. Syvällisen teoriaosion jälkeen 

tutkielmassa keskitytään kohdeyrityksenä toimivan pk-konsernin siirtohinnoittelun 

dokumentointiin. Tavoitteena on kohdeyrityksessä suoritetun dokumentoinnin avulla 

löytää keinoja, joilla dokumentointiprosessia voitaisiin nopeuttaa ja tehostaa, niin sen 

vaatiman työmäärän, kuin kustannustenkin osalta. Tutkimusongelmana on aiheen 

mukaisesti siirtohinnoittelu ja sen dokumentointi kansainvälisessä pk-konsernissa. 

Tutkimuskysymykseksi asetettiin: Miten laatia siirtohinnoittelun dokumentaatio 

kansainvälisessä pk-konsernissa kustannustehokkaasti ja työmäärältään 

kohtuullisesti? 

Tutkimus suoritettiin konstruktiivisella tutkimusotteella, jossa keskeisenä osana on 

dokumentoinnin suorittaminen kohdeyrityksessä. Kohdeyrityksen 

dokumentointiprosessin kokemuksiin perustuen, tutkimus tuottaa konstruktion 

tehokkaasta dokumentointimallista kansainvälisissä pk-konserneissa. Keskeiseksi 

ongelmaksi kohdeyrityksen dokumentoinnissa havaittiin siirtohinnoittelun laaja-

alaisen ymmärryksen puute, sen operatiivisen ja verotuksellisen merkityksen ja näiden 

huomioimisen siirtohinnoittelun suunnittelussa. Seuraava keskeinen ongelma oli, jota 

usea tutkimus myös painottaa, työmäärän ja resurssitarpeen laajuus siirtohinnoittelun 

dokumentoinnissa. Tutkielman tarkoituksena on selkeyttää siirtohinnoittelun 

merkitystä pk-konsernin näkökulmasta ja luoda tehokas konstruktio siirtohinnoittelun 

dokumentoinnista. Kohdeyrityksessä toteutetun dokumentoinnin keskeisiin 

ongelmakohtiin kehitetyt ratkaisut ovat tämän tutkimuksen päätuloksia. (Wolosoff & 

Powell 2010.) 

Kuvion 11 mukaisesti, dokumentaatiota prosessina arvioidaan neljän keskeisen 

elementin avulla. Dokumentaation suunnittelun merkitys on aivan ratkaisevan tärkeää 

tehokkaan resurssikäytön ja ajanhallinnan kannalta. Suunnittelussa päätetään 

menetelmät, joilla prosessi toteutetaan. Prosessin keskittäminen esimerkiksi 

emoyhtiöön ja päävastuullisten henkilöiden nimeämin selkeyttää prosessia ja tehostaa 
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sitä huomattavasti. Perusteellinen dokumentointistrategia ohjaa 

dokumentointiprosessia ja varmistaa dokumentointikokonaisuuden 

johdonmukaisuuden. Suunnitteluvaiheessa päätetty vertailuanalyysin teettäminen 

ulkopuolisella asiantuntijalla, tässä tapauksessa konsernin tilintarkastusyhtiöllä, 

helpotti olennaisesti dokumentoinnin laatimista, tehosti resurssikäyttöä ja varmisti 

korkean laadun, jonka avulla tarkastusriskiä voidaan hallita. Tärkeää on laatia 

strateginen dokumentointiprosessi ja suorittaa syvällinen taloudellinen analyysi 

kaikille keskeisille sisäisille liiketoimityypeille. Hyvin kehitetty dokumentaatio on 

paras tapa hallita tarkastusprosessia ja -riskiä. (Wolosoff & Powell 2010.) 

Kopioitavuuden, tai toistettavuuden kannalta muodollisen ja kaikille konserniyhtiöille 

yhdenmukaisen prosessin luominen tehostaa dokumentointia olennaisesti. Liitteissä 1 

ja 3 esitettyjen sisällysluettelomallien noudattaminen dokumentointia ohjaavina 

malleina tehostaa prosessia merkittävästi, tekee prosessista muodollisen ja helposti 

toistettavan sekä yhtiöstä toiseen kopioitavan. Master filen tietosisällön painottaminen 

vähentää huomattavasti työtä paikallisdokumentaatioiden osalta ja varmistaa 

dokumentoinnin johdonmukaisuuden konserniyhtiöissä. (Anderson & Miall 2003.) 

Globaalin lähestymistavan omaksuminen on keskeistä. Tällä varmistetaan 

kansainvälisesti laaja soveltuvuus ja yhtenäinen sekä johdonmukainen dokumentointi 

koko konsernissa. Dokumentointikieleksi kannattaa valita englanti sen laajan 

käytettävyyden vuoksi. Käytännössä kaikissa kehittyneissä maissa siirtohinnoittelua 

koskeva lainsäädäntö perustuu OECD:n siirtohintaohjeistuksiin ja on näin hyvin 

yhdenmukainen ympäri maailman. Tämä kannattaa huomioida dokumentoinnin 

suunnittelussa. Havaintoa tukee myös Andersonin (2003) tutkimus, jossa todetaan 

globaalin lähestymistavan ja ylikansallisten ohjeiden noudattamisen tehostavan 

dokumentointia ja lisäävän globaalia johdonmukaisuutta sekä kattavuutta 

merkittävästi. 

Neljäs optimaalisen dokumentointiprosessin elementti on päivitettävyys. 

Päivitettävyyden huomioiminen dokumentointiprosessissa on pitkällä aikavälillä 

optimaalisen dokumentointiprosessin kulmakivi. Olennaisten asioiden tunnistaminen 

ja niihin panostaminen, selkeä muodollinen prosessi, jota noudatetaan koko 

konsernissa, runsas liitetietojen käyttö ja kansainvälisesti yleispätevät menetelmät 
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tekevät päivittämisestä yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa. Hyvä päivitettävyys 

edellyttää muodollista prosessia vuodesta toiseen, joka on suunniteltu tehokkaaksi ja 

toistettavaksi (Anderson & Miall 2003). 

Aiempi aiheen tutkimustieto on johdonmukainen tässä tutkimuksessa esitettyjen 

havaintojen kanssa. Aiempaa tutkimusta leimaa keskittyminen markkinaehtoisten 

hintojen asettamiseen sekä tiukemmin rajattuihin yksittäisiin ongelmakohtiin, kuten 

vertailutiedon hankkimiseen. Tämä tutkimus on ensimmäisiä dokumentointiprosessiin 

kokonaisuutena keskittyviä tutkimuksia. Tutkimuksen käytännönläheisyys poikkeaa 

myös useista aiheen aiemmista tutkimuksista ja tuo siksi suuren käytännön 

kontribuution tälle tutkimukselle. Tutkimuksen tulokset perustuvat kohdeyrityksenä 

toimineen konsernin dokumentointiprosessista tehtyihin havaintoihin ja epävirallisiin 

keskusteluihin kohdeyrityksen edustajien ja alan asiantuntijoiden kanssa. Tulokset 

ovat kuitenkin laajasti yleistettävissä, ohjaahan sama lainsäädäntö ja ohjeistukset 

dokumentointia yrityksestä riippumatta. Tutkimus ei ota kantaa yksittäisten 

liiketoimityyppien dokumentointiin, eikä eri siirtohintamenetelmien käyttöön 

dokumentoitaessa vaan keskittyy isompien ongelmien ratkaisemiseen yleisellä tasolla. 

Tämä lähestymistapa lisää tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä sekä teoreettista 

kontribuutiota olennaisesti.  

Tätä tutkimusta ja sen tuloksia voidaan hyödyntää kaikissa pk-konserneissa. Tutkimus 

antaa perusteellisen kokonaiskuvan siirtohinnoittelusta ja sen ulottuvuuksien 

merkityksestä pk-konsernin näkökulmasta sekä tarjoaa kustannustehokkaan ja 

työmäärältään kohtuullisen mallin muodolliselle dokumentointiprosessille.  

Tutkimuksen tulosten luotettavuutta rajoittaa kuitenkin sen pohjan suppeus, johon 

havainnot perustuvat. Tuloksien objektiivisuus voidaan kyseenalaistaa, koska ne 

perustuvat vain yhden yksittäisen konsernin siirtohinnoittelun dokumentointiin. 

Rajoitukset ovat kuitenkin tutkimusnäkökulman rajaamisen ansiosta saatu melko 

vähäisiksi. Tutkimus on avaus keskustelulle siirtohinnoittelun merkityksen 

korostumisesta pk-konserneissa ja dokumentointiprosessin teoretisoinnista. 

Jatkotutkimusaiheina tulevaisuudessa olisi hyvä selvittää luotujen 

dokumentointimenetelmien soveltumista eri toimialoilla esimerkiksi case-

tutkimuksen keinoin ja näin saada esitetyille tuloksille entistä suurempi tieteellinen ja 

käytännöllinen kontribuutio. 



99 

 

LÄHTEET 

Anandarajan, A., McGhee, M. & Curatola, A. P. (2007). A guide to international 

transfer pricing. Journal of Corporate Accounting & Finance (Wiley) 18(6), 33-

39.  

Anderson, P. & Miall, R. (2003). How to manage transfer pricing risks. International 

Tax Review 15(1), 36-38.  

Baldenius, T., Reichelstein, S. & Sahay, S. A. (1999). Negotiated versus cost-based 

transfer pricing. Review of Accounting Studies 4(2), 67-91.  

Bartelsman, E. J. & Beetsma, R. M. W. J. (2003). Why pay more? corporate tax 

avoidance through transfer pricing in OECD countries. Journal of Public 

Economics 87(9), 2225.  

Borkowski, S. C. (1990). Environmental and organizational factors affecting transfer 

pricing: A survey. Journal of Management Accounting Research 2 78.  

Borkowski, S. C. (1997). The transfer pricing concerns of developed and developing 

countries. The International Journal of Accounting 32(3), 321-336.  

Borkowski, S. C. (2001). Transfer pricing of intangible property: Harmony and 

discord across five countries. International Journal of Accounting 36(3), 349-

374.  

Borkowski, S. C. (2003). Transfer pricing documentation and penalties: How much 

is enough? International Tax Journal 29(2), 1.  

Buter, C. (2011). International transfer pricing and the eu code of conduct. European 

Integration Studies (5), 110-115.  

Chiang, B. & Gaudio, B. D. (2013). Transfer pricing and arm's-length standard. 

American Journal of Business Research 6(1), 49-62.  

Choe, C. & Hyde, C. E. (2007). Multinational transfer pricing, tax arbitrage and the 

arm's length principle. Economic Record 83(263), 398-404.  

Colliander, A. & Colliander, A. (1997). Siirtohinnoitteluperiaatteet monikansallisia 

yrityksiä ja verohallintoja varten. Helsinki: Edita.  

Cravens, K. S. (1997). Examining the role of transfer pricing as a strategy for 

multinational firms. International Business Review 6(2), 127-145.  

Cristea, A. D. & Nguyen, D. X. (2016). Transfer pricing by multinational firms: New 

evidence from foreign firm ownerships. American Economic Journal: Economic 

Policy 8(3), 170-202.  



100 

 

Deloitte (2017). Transfer pricing., 2017, from 

https://www2.deloitte.com/fi/en/misc/litetopicpage.Global-BU-Taxlegal-

Tags.transferpricing.html  

Drtina, R. & Reimers, L. (2009). Global transfer pricing: A practical guide for 

managers. SAM Advanced Management Journal (07497075) 74(2), 4-53.  

Drury, C. (2008). Management and cost accounting. (7th ed painos). London: 

Thomson Learning.  

Eden, L. (2001). Not at arm's length: A guide to transfer pricing resources. Journal of 

Business & Finance Librarianship 6(4), 3.  

Engblom, A., Engblom, A., Holla, J., Järvinen, J., Lamminsivu, S., Lampinen, A., 

Lepistö, M., Paronen, V., Rautajuuri, A., Sandelin, E., Torkkel, T., Westergård, 

M. & Äimä, K. (2015). Elinkeinoverotus 2015. Helsinki: Edita.  

Ernst & Young (2017). Siirtohinnoittelu ja verotehokas toimitusketjun hallinta., 

2017, from http://www.ey.com/fi/fi/services/tax/transfer-pricing-and-operating-

model-effectiveness  

Feinschreiber, R. & Kent, M. (2009). Transfer pricing developments in the european 

union--part II: Documentation. Corporate Business Taxation Monthly 10(7), 33-

40.  

Hallituksen Esitys Eduskunnalle Tuloverotuksen Siirtohinnoittelua Koskevaksi 

Lainsäädännöksi HE107/2006.  

Holtzman, Y. & Nagel, P. (2014). An introduction to transfer pricing. Journal of 

Management Development 33(1), 57-61.  

Huh, W. T. & Park, K. S. (2013). Impact of transfer pricing methods for tax purposes 

on supply chain performance under demand uncertainty. Naval Research 

Logistics 60(4), 269-293.  

Jaakkola, R., Jaakkola, R., Laaksonen, S., Nikula, T., Palmu, M., Paronen, V., 

Sandelin, E. & Vasenius, S. (2012). Siirtohinnoittelu käytännössä. Helsinki: 

Edita.  

Karjalainen, J. & Raunio, M. (2007). Siirtohinnoittelu. Helsinki: WSOYpro : 

[Suomen ekonomiliitto].  

Kasanen, E., Lukka, K. & Siitonen, A. (1993). The constructive approach in 

management accounting research. Journal of Management Accounting Research 

5 243-264.  

Klopfer, J., Peters, D. & Waldens, S. (2005). The challenge to align operational and 

legal transfer pricing. International Tax Review 16 63-65.  

https://www2.deloitte.com/fi/en/misc/litetopicpage.Global-BU-Taxlegal-Tags.transferpricing.html
https://www2.deloitte.com/fi/en/misc/litetopicpage.Global-BU-Taxlegal-Tags.transferpricing.html
http://www.ey.com/fi/fi/services/tax/transfer-pricing-and-operating-model-effectiveness
http://www.ey.com/fi/fi/services/tax/transfer-pricing-and-operating-model-effectiveness


101 

 

KPMG (2016). Maakohtainen raportointi mutkistaa compliance-kenttää, mutta 

tarjoaa myös mahdollisuuksia. Retrieved August 29, 2016, from 

https://home.kpmg.com/fi/fi/home/uutiset-ja-julkaisut/2016/08/maakohtainen-

raportointi-mutkistaa-compliance-kenttaa-mutta-tarjoaa-myos-

mahdollisuuksia.html  

KPMG (2017). Siirtohinnoittelu., 2017, from 

https://home.kpmg.com/fi/fi/home/palvelut/vero-ja-

lakipalvelut/siirtohinnoittelu.html  

KPMG & Vasenius, S. (2017). Siirtohinnoitelun dokumentointi 2017 - 

koulutusmateriaali, saatavilla: Tutkielman tekijältä pyydettäessä. Haastattelu  

Kukkonen, M. & Walden, R. (2010). Konsernin verosuunnittelu. Helsinki: 

WSOYpro Oy.  

Kukkonen, M. & Walden, R. (2016). Pk-konsernin verosuunnittelu. (2. uudistettu 

painos painos). Helsinki: Talentum Media Oy.  

Kumar, S. & Sosnoski, M. (2011). Decision framework for the analysis and selection 

of appropriate transfer pricing for a resilient global SME manufacturing 

operation - a business caseTaylor & Francis Ltd. 

Labro, E. & Tuomela, T. (2003). On bringing more action into management 

accounting research: Process considerations based on two constructive case 

studies. European Accounting Review 12(3), 409-442.  

Laki Verotusmenettelystä 18.12.1995/1558  

Lehtiranta, L., Junnonen, J., Kärnä, S. & Pekuri, L. (2015). The constructive research 

approach: Problem solving for complex projects. Teoksessa: Berverly Basian 

(toim.). Designs, methods and practices for research of project management. 

Gower Applied Business Research, 95-106. 

Luft, J. L. & Libby, R. (1997). Profit comparisons, market prices and managers' 

judgments about negotiated transfer prices. Accounting Review 72(2), 217.  

Lukka, K. (2014). Konstruktiivinen tutkimusote.https://metodix.fi/2014/05/19/lukka-

konstruktiivinen-tutkimusote/  

Matei, G. & Pîrvu, D. (2011). Transfer pricing in the european union. Theoretical & 

Applied Economics 18(4), 99-110.  

McKinley, J. & Owsley, J. (2013). Transfer pricing and its effect on financial 

reporting. Journal of Accountancy 216(4), 50-54.  

Milcev, A. & Rus, A. (2008). Content of the transfer pricing documentation file. 

International Tax Review 19(3), 70-71.  

https://home.kpmg.com/fi/fi/home/uutiset-ja-julkaisut/2016/08/maakohtainen-raportointi-mutkistaa-compliance-kenttaa-mutta-tarjoaa-myos-mahdollisuuksia.html
https://home.kpmg.com/fi/fi/home/uutiset-ja-julkaisut/2016/08/maakohtainen-raportointi-mutkistaa-compliance-kenttaa-mutta-tarjoaa-myos-mahdollisuuksia.html
https://home.kpmg.com/fi/fi/home/uutiset-ja-julkaisut/2016/08/maakohtainen-raportointi-mutkistaa-compliance-kenttaa-mutta-tarjoaa-myos-mahdollisuuksia.html
https://home.kpmg.com/fi/fi/home/palvelut/vero-ja-lakipalvelut/siirtohinnoittelu.html
https://home.kpmg.com/fi/fi/home/palvelut/vero-ja-lakipalvelut/siirtohinnoittelu.html
https://metodix.fi/2014/05/19/lukka-konstruktiivinen-tutkimusote/
https://metodix.fi/2014/05/19/lukka-konstruktiivinen-tutkimusote/


102 

 

Muller, J. (2013). TP documentation through global value chain analysis. 

International Tax Review 24(5), 24-24.  

Nash, J. (2006). Transfer pricing -- getting your comparables right! Chartered 

Accountants Journal 85(3), 24-25.  

OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and 

tax administrations 2010.Organisation for Economic Co-operation and 

Development: OECD. Saatavilla: <http://www.oecd-

ilibrary.org/content/book/tpg-2010-en>.  

OECD. (2013a). Action plan on base erosion and profit shifting.Organisation for 

Economic Co-operation and Development. Saatavilla: <http://www.oecd-

ilibrary.org/content/book/9789264202719-en>.  

OECD (2013b). White paper on transfer pricing documentation. Retrieved 7/30, 

2013, from http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/white-paper-transfer-

pricing-documentation.pdf  

OECD. (2014). Guidance on transfer pricing documentation and country-by-country 

reporting.Organisation for Economic Co-operation and Development. 

Saatavilla: <http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264219236-en>.  

Plesner Rossing, C. (2013). Tax strategy control: The case of transfer pricing tax risk 

management. Management Accounting Research 24(2), 175-194.  

PwC (2017). Siirtohinnoittelu., 2017, from 

http://www.pwc.fi/fi/veroneuvonta/siirtohinnoittelu.html  

Sporken, E., Vogele, A., Bader, W., Luquet, P., Laisney, S. & Musgrave, E. (2001). 

Transfer pricing in europe: OECD versus local practice. International Tax 

Review 12(9), 46.  

Turner, B., Okawara, K. & Miall, R. (2003). The role of comparable company 

benchmarks in transfer pricing. International Tax Review 14(8), 43.  

Unwin, M. (2006). Transfer pricing documentation fails harmony test. International 

Tax Review 17(7), 37-40.  

Urdín, J. M. (2009). Transfer pricing documentation is not enough. International Tax 

Review 20(8), 43-44.  

Valtioneuvoston Kanslia. (2014). Siirtohinnoittelu - opas kansainvälisille 

yrityksille.17 

Wolosoff, T. & Powell, L. (2010). How to manage risks in transfer pricing 

controversy. International Tax Review 21(10), 12-12.  

Yao, J. (2013). The arm's length principle, transfer pricing, and location choices. 

Journal of Economics & Business 65 1-13.  

http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/tpg-2010-en
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/tpg-2010-en
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264202719-en
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264202719-en
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/white-paper-transfer-pricing-documentation.pdf
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/white-paper-transfer-pricing-documentation.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264219236-en
http://www.pwc.fi/fi/veroneuvonta/siirtohinnoittelu.html


103 

 

 Liite 1 

Sisällysluettelo Master file 
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GROUP MASTER FILE 

I. BUSINESS OVERVIEW 

A. GENERAL DESCRIPTION OF GROUP’S BUSINESS 

1. History 

2. Products 

3. Customers 

B. GENERAL DESCRIPTION OF GROUP’S BUSINESS STRATEGY 

II. LEGAL AND OPERATIONAL STRUCTURE OF LUMON GROUP 

A. GROUP PROFILE 
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D. GROUP COMPANIES 
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Toiminnot ja riskit 

 

Group

Functions and risks analysis

FUNCTIONS
R&D

Production process R&D

Product R&D /design

Production planning

Material requirements planning

Capacity planning

Production Schedule

Sourcing

Choosing of raw material suppliers

Negotiation of frame agreements

Negotiation of purchasing agreements

Purchasing of raw materials

Title to raw material stock

Manufacturing  

Manufacturing strategy

Manufacturing

Quality control

Title to finished products

Installation

Installation

Customization

Other processing

Sales and Marketing (towards the end customer)

Market research and analysis

Sales

Customer contacts

Factory visits

Client offer

Offer preparation

Product details

Contract negotiations

Preparing contract

Concluding the contract

Warehousing & Distribution

Inventory Management

Warehousing

Raw material inventory

Finished products inventory

Inspection

Packaging

Insurance

Delivery/Shipping

Delivery between the related parties

Delivery to the customers

Customs & Duties

Customer Service

Invoicing the customer

After-Sales Service & Repair

LEGAL ENTITY

Manufacturer
Value Added Reseller - 

Subsidiary
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RISKS
R&D

Product liability

Technology risk

Strategic Risk

Sales strategy

Product Reputation

Market Share

Repair & Replace Warranty Risk

Warranty

Product liability

Financial / Scope Compliance Risk

Currency risk (purchases, sales)

Price risk

Customer Credit / Payment Security

Over & under deliveries

Cost Estimating / Profitability

Change Orders

VAT and customs exposure

Commercial Risk

Market risk

Consequential Damages

Legal / Commercial / Environmental

Execution / Implementation Risk

Sourcing / Supplier Incapability

Partner / Subcontractor Incapability

Licenses & Permits

Capacity risk

Production Schedule

Warehousing and Distribution

Inventory risk

raw material stock

finished products stock

Transportation risk

Material handling

On-time delivery

ASSETS
Customer lists

Trademark /tradename

Software

Patents

Technical Data

Designs

Process know-how

Machinery
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Sisällysluettelo Local file 

TABLE OF CONTENTS 

GROUP COMPANY 
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A. BUSINESS DESCRIPTION 

B. ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT STRUCTURE 

1.Legal and Operational structure 

2.Management structure 

C. BUSINESS STRATEGY 
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Group Company A's Intra-Group Cross-Border Transactions in year

 '000 €

Sales Products/Materials Services Total

Other

Group Company B 500 2 502

Group Company C 500 3 503

Group Company D 500 1 501

Group Company E 500 2 502

Group Company F 500 3 503

Group Company G 0 0 0

Group Company H 0 0 0

Group Company I 500 6 506

Group Company J 0 9 9

Group Company K 0 0 0

Group Company L 0 1 1

Group Company M 0 2 2

Group Company N 0 3 3

TOTAL 3 000 32

Group Company A's Intra-Group Cross-Border Transactions in year

 '000 €

Purchases Products/Materials Total

Admin service Other

Group Company B 0 0 1 1

Group Company C 0 140 0 140

Group Company D 0 10 0 10

Group Company E 0 50 0 50

Group Company F 40 0 0 40

Group Company G 0 0 0 0

Group Company H 0 0 1 1

Group Company I 0 0 2 2

Group Company J 0 10 3 13

Group Company K 0 0 4 4

Group Company L 0 0 5 5

Group Company M 0 0 0 0

Group Company N 0 0 0 0

TOTAL 40 210 16

Services
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