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Tutkielma keskittyy takuuvarauksesta säätävän voimassa olevan lainsäädännön tulkintaan vero-
oikeudellisesta näkökulmasta. Tutkielma on toteutettu oikeusdogmaattisena eli lainopillisena 
tutkimuksena. Tutkielmassa tarkastellaan takuuvarausta yleisellä tasolla, kirjanpidon ja verotuksen 
keskeisiä eroja takuuvarauksen osalta sekä takuuvarauksesta säätävän lainsäädännön tulkintaa ja 
oikeuskäytäntöä.  
 
Takuuvaraus on varaus, jolla verovelvollinen voi tasoittaa luovuttamansa laissa mainitun hyödykkeen 
tulosvaikutusta tulevien takuukorjausmenojen osalta hyödykkeelle myönnetyn takuuajan puitteissa. 
Takuuvaraus on tehtävä hyödykkeen luovutusvuonna ja sitä vastaavat menot on säädetty laissa 
vähennyskelvottomiksi. Takuuaikana toteutuneet takuukorjausmenot tulee vähentää 
takuuvarauksesta. Takuuajan päättyessä jäljellä oleva takuuvaraus on tuloutettava päättymisvuoden 
verotettavaksi tuloksi.  
 
Kirjanpitolain mukaisesti varaukset tehdään huomattavasti laajempana kuin verotuksessa niistä 
säätävän lain elinkeinotulon verotuksessa mukaisesti. Takuuvaraus, joka on kirjanpitolain mukainen 
niin sanottu pakollinen varaus, on vain rajoitetusti vähennyskelpoinen verotuksessa. 
Takuuvarauksesta säätävä EVL 47 §:ä rajaa takuuvaraukseen oikeutetut verovelvolliset ja 
takuuvaraukseen oikeuttavat hyödykkeet tyhjentävästi. Takuuvarauksen vähennyskelpoisuus 
verotuksessa käsitellään tapauskohtaisesti, mikä luo tulkinnallisia haasteita niin verovelvolliselle 
kuin veroviranomaisellekin. Lain sanamuotoon liittyy useita tulkinnallisia kysymyksiä ja 
ongelmakohtia, joihin tässä tutkielmassa pyritään keskittymään. 
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1. JOHDANTO 
 
 
1.1 Tutkielman aihepiirin esittely ja merkitys 

 

Tämä kandidaatintutkielma tarkastelee takuuvarauksen käyttöä tuloksentasauskeinona yhteisöjen 

tuloverotuksessa. Varaukset ovat kirjanpidossa ja verotuksessa tehtäviä tuloksentasauskeinoja, 

joiden avulla yhtiöt voivat tasoittaa tilikausiensa tuloksia. Varauksella tarkoitetaan etukäteen 

tulosvaikutteisesti kirjattua menoa. 1  Varauksilla pyritään huomioimaan tulevaisuudessa syntyvät 

menot tai menetykset, joita vastaan tuloja ei ole enää odotettavissa. Keskeisintä tutkielmassa 

käsiteltävää varauksista säätävää lainsäädäntöä ovat kirjanpitolaki (1336/1997) sekä laki 

elinkeinotulon verottamisesta (360/1968).  

 

Tutkimuksen aihealue on merkityksellinen takuuvarauksesta säätävän EVL 47 §:n sanamuotoon 

liittyvien tulkinnallisten kysymysten ja ongelmakohtien vuoksi. Lisäksi kirjanpitolain ja 

elinkeinoverolain eroavaisuuksien johdosta aihealue on verotuskäytännön kannalta 

merkityksellinen. KPL 5:14 §:n mukaan tuloslaskelmassa on vähennettävä velvoitteista 

vastaisuudessa aiheutuvat menot ja menetykset, jos ne kohdistuvat päättyneeseen tai 

aikaisempaan tilikauteen, niiden toteutumista on tilinpäätöstä laadittaessa pidettävä varmana tai 

todennäköisenä, niitä vastaava tulo ei ole varma eikä todennäköinen sekä jos ne perustuvat lakiin 

tai kirjanpitovelvollisen sitoumukseen sivullista kohtaan. Sen sijaan EVL :n yleisten 

jaksotussäännösten mukaan menot ja menetykset ovat sen verovuoden kulua, jonka aikana niiden 

suorittamisvelvollisuus on syntynyt. Siten tulevaisuudessa odotettavia menoja ja menetyksiä ei 

voida vähentää verotuksessa ilman verotuksessa hyväksyttävistä varauksista säätävän 

lainsäädännön luomia poikkeuksia ennen kuin menot tai menetykset tosiasiallisesti syntyvät.  

 

Lähtökohtaisesti kirjanpidossa tehtävät pakolliset varaukset eivät ole verotuksessa 

vähennyskelpoisia, joka luo haasteita etenkin EVL :n kaavamaisten säännöksien tulkinnassa. 

Verotuksessa hyväksyttävistä varauksista säädetään EVL :n 4:ssä luvussa. Lisähaasteita 

verotuksessa vähennyskelpoisten varausten arvioinnissa aiheuttaa niiden tapauskohtainen luonne. 

Varausten tapauskohtainen käsittely ja arviointi aiheuttaa tulkintaristiriitoja ja ongelmia niin 

verovelvollisille kuin veroviranomaisillekin. Virheet kirjanpidossa tehtävien pakollisten, mutta 

                                                        
1 Malmgrén – Myrsky 2020, s.329 
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verotuksessa vähennyskelvottomien varauksien käsittelyssä verotuksessa voivat johtaa 

käytännön tasolla yhtiölle määrättäviin veronkorotuksiin ja sen myötä vaikuttaa myös yksittäisten 

osakkaiden tuloon ja verotukseen. 

 

 

1.2 Tutkimusalueen rajaus 

 

Tämä tutkielma keskittyy EVL :n varauksista tarkemmin takuuvaraukseen, joka on kirjanpitolain 

mukainen pakollinen varaus. Sen tekemisen tarkoituksena on tulevien takuukorjausmenojen 

osalta estää verotettavan tulon lisääntyminen hyödykkeen luovutusvuonna ja antaa oikea ja 

riittävä kuva yrityksen toiminnasta. Takuuvaraus on elinkeinotoimintaa 2  harjoittavien yhteisöjen 

kirjanpidossa tehtävä KPL 5:14 §:n mukainen pakollinen varaus, jonka vähennyskelpoisuudesta 

verotuksessa säädetään EVL 47 §:ssä. KPL 5:14 § määrittelee vastaisten menojen ja menetyksien 

sekä pakollisten varausten kirjaamiseksi. Takuuvaraus on EVL 47 § soveltamisedellytysten 

täyttyessä verotuksessa vähennyskelpoinen varaus. Takuuvarauksen voi lain mukaan vähentää 

verotuksessaan rakennus-, laivanrakennus- tai metalliteollisuusliikettä harjoittava 

verovelvollinen, joka on takuusitoumuksen tai muun vastaavan velvoitteen perusteella vastuussa 

valmistamassaan laissa tarkemmin säädetyssä kiinteässä omaisuudessa ilmenevistä 

virheellisyyksistä verovuonna luovuttamansa hyödykkeen takuukorjauksista odotettavissa olevia 

menoja vastaavan takuuvarauksen.  

 

Tutkielma etenee johdantoluvun jälkeen kahteen käsittelylukuun, josta ensimmäisessä esitellään 

lyhyesti varausten yleisluonnetta kirjanpidossa ja verotuksessa. Varausten toiminnan ja funktion 

ymmärtäminen sekä kirjanpidollisesta että verotuksellisesta näkökulmasta on tärkeää aihealueen 

kokonaisvaltaisen ymmärtämisen kannalta ja luo pohjan tutkielmalle. Toisessa käsittelyluvussa, 

joka on tutkielman niin sanottu pääluku, käsitellään kokonaisvaltaisesti takuuvarauksesta 

säätävää lainsäädäntöä, sen sanamuodon tulkintaa sekä takuuvarausta koskevaa voimassa olevaa 

oikeuskäytäntöä. Tutkielman käsittelylukuja seuraa yhteenveto, joka tiivistää tutkielmassa 

käsitellyn aihealueen, vastaukset tutkimuskysymyksiin sekä esittelee johtopäätökset. 

 

 

 

                                                        
2 Ks. EVL 1.1 § Elinkeinotoiminnan käsite 
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1.3 Tutkimusongelmat ja -menetelmät 

 

Tutkielmassa tarkastellaan takuuvarauksen käsittelyä kirjanpidossa ja verotuksessa lähestyen 

aihealuetta EVL: n tulkinnallisesta näkökulmasta. Tutkielma keskittyy takuuvarausta koskeviin 

lainsäädännön sanamuodon tulkinnallisiin kysymyksiin sekä eroavaisuuksiin ja ongelmakohtiin 

kirjanpidon ja verotuksen osalta.  

 

Tutkimus vastaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Mitä EVL 47 §:ssä säädetyt takuuvaraukseen oikeutetut rakennus-, 

laivanrakennus- ja metalliteollisuusliikkeet ovat?  

2. Mitä EVL 47 §:ssä säädetty suurehko koneyksikkö tarkoittaa? 

3. Mitä EVL 47 §:ssä säädetty takuusitoumus tarkoittaa? 

4. Kuka on todellinen pääurakoitsija rakennustoiminnassa? 

 

Tutkimus on toteutettu oikeusdogmaattisena eli lainopillisena tutkimuksena, ja siinä keskitytään 

takuuvarauksen osalta voimassa olevan lainsäädännön systematisointiin sekä tulkinnallisiin 

kysymyksiin ja ongelmakohtiin. Tutkielmassa keskitytään tarkasti lain sanamuodon tulkintaan 

sekä kirjanpitolain ja elinkeinoverolain eroavaisuuksiin. Tutkimuksen tavoitteena on 

tulkinnallinen analyysi takuuvarauksesta verotuksessa.  

 

 

1.4 Oikeuslähteet ja keskeinen lähdemateriaali 

 

Tutkielmassa käytettävä oikeuslähdeoppi on Suomessa vallitseva normatiivinen oikeuslähdeoppi, 

jonka mukaan oikeuslähteet jaetaan vahvasti velvoittaviin, heikosti velvoittaviin ja sallittuihin 

oikeuslähteisiin niiden velvoittavuuden mukaisesti.3  

  

Tutkielman ensisijaista lähdemateriaalia on Suomessa vallitsevan oikeuslähdeopin luoman 

hierarkian mukaisesti vahvasti velvoittavat oikeuslähteet, joita ovat laki ja maantapa.4 Tässä 

tutkielmassa käytettäviä vahvasti velvoittavia oikeuslähteitä ovat Suomen Lain kirjanpito- ja 

                                                        
3 Hirvonen 2012, s.154 
4 Hirvonen 2012, s.154 – 155 
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verolainsäädäntö, joista tutkielman kannalta keskeisimmät säädökset ovat kirjanpitolaki 

(1336/1997) sekä laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968).  

 

Heikosti velvoittaviin oikeuslähteisiin luetaan lainsäätäjän tarkoitus, lain esityöt ja 

tuomioistuinratkaisut. Tutkielmassa käsitellään lainsäätäjän tarkoitusta hallituksen esityksen 

172/67 perusteella sekä oikeuskäytäntöä korkeimman hallinto-oikeuden prejudikaattien eli 

ennakkopäätösten ja varsinaisten tuomioistuinratkaisujen avulla. Heikosti velvoittavista 

oikeuslähteistä erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden päätökset ovat tutkielmassa 

merkittävässä roolissa lain sanamuodon aiheuttamien tulkinnallisten kysymysten ratkaisemisessa. 

 

Vahvasti ja heikosti velvoittavien oikeuslähteiden lisäksi tutkielmassa hyödynnetään muita 

sallittuja oikeuslähteitä, joita ovat oikeustiede, arvot ja arvostelmat, asia-argumentit, yleiset 

oikeusperiaatteet ja oikeusvertailu. Sallittuihin oikeuslähteisiin kuuluu myös oikeustieteelliset 

kirjoitukset. Tutkielmassa käytettyjä sallittuja oikeuslähteitä ovat Elinkeinoverolain 

kommentaari, takuuvarausta käsittelevät oikeustieteelliset artikkelit sekä muu kirjallisuus. 

Tutkielman kannalta sallituista oikeuslähteistä erityisesti Elinkeinoverolain kommentaari on lain 

tulkinnan kannalta merkittävässä roolissa, koska takuuvarauksesta säätävän lainkohdan 

tulkinnasta on saatavilla rajallinen määrä materiaalia. 
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2. VARAUKSET 

 
2.1 Varaukset kirjanpidossa 

 

2.1.1 Varovaisuuden periaate 

 

Kirjanpitolaissa säädetään yleisistä tilinpäätösperiaatteista. Tutkielman kannalta merkityksellistä 

on avata varovaisuuden periaate käsitteenä ja sen merkitys varausten käsittelyyn kirjanpidossa. 

Varovaisuuden periaatteesta säädetään KPL 3:3 § 1 momentin 4 kohdassa. Varovaisuus 

tilinpäätöksessä tarkoittaa, ettei kirjanpitovelvollisen varoja saa yliarvostaa eikä velkoja ja 

vastuita aliarvostaa.5 KPL 3:3 § 2 momentin 2 kohdan mukaan tilinpäätöksessä on huomioitava 

kaikki päättyneeseen tai aikaisempiin tilikausiin liittyvät, ennakoitavissa olevat vastuut ja 

mahdolliset menetykset, vaikka ne tulisivat tietoon vasta tilikauden päättymisen jälkeen. 

Varovaisuuden periaatteen tarkoituksena on, että yhtiö näyttää KPL 3:2 §:n mukaisen oikean ja 

riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Käytännössä tämä tarkoittaa, 

ettei yhtiö näytä liian suurta varallisuutta tai tilikauden tulosta tilinpäätöksessään. 

 

 

2.1.2 Pakolliset varaukset 

 

Kirjanpidossa varaukset jaetaan pakollisiin ja vapaaehtoisiin varauksiin. Pakollisissa varauksissa 

on kysymys vastaisten menojen ja menetysten vähentämisestä tilinpäätöksessä.6 Pakolliset 

varaukset eivät lähtökohtaisesti ole vähennyskelpoisia verotuksessa. Poikkeuksia lähtökohtaan 

säädetään kuitenkin EVL :n 4 luvussa.  

 

Tilinpäätöksen tulee KPL 3:2 §:n mukaan antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti ottaen huomioon kirjanpitovelvollisen 

harjoittaman toiminnan laatu ja laajuus. Siten tulevaisuudessa todennäköisesti aiheutuvia menoja 

ja menetyksiä vastaavat varaukset on tehtävä oikean ja riittävän kuvan antamiseksi varovaisuuden 

periaate huomioiden. Kirjanpidossa pakollinen varaus puretaan, kun sitä vastaava meno tai 

menetys realisoituu.  

                                                        
5 Kukkonen – Walden, 2015 
6 Leppiniemi – Kaisanlahti, 2019. 
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KPL 5:14 § 1 momentin mukaan tuloslaskelmassa on vähennettävä velvoitteista vastaisuudessa 

aiheutuvat menot ja menetykset, jos: 

 

1. ne kohdistuvat päättyneeseen tai aikaisempaan tilikauteen; 

2. niiden toteutumista on tilinpäätöstä laadittaessa pidettävä varmana tai 

todennäköisenä; 

3. niitä vastaava tulo ei ole varma eikä todennäköinen; sekä 

4. ne perustuvat lakiin tai kirjanpitovelvollisen sitoumukseen sivullista 

kohtaan. 

      

Kaikkien mainittujen kriteerien on täytyttävä, että vastaisuudessa aiheutuvasta menosta tai    

menetyksestä tehtävä varaus voidaan vähentää tilinpäätöksessä. Pakolliset varaukset eivät    

kuitenkaan ole aina vähennyskelpoisia verotuksessa, vaan niiden vähennyskelpoisuutta tulee 

tulkita EVL säännösten mukaisesti.  

 

2.1.3 Vapaaehtoiset varaukset 

 

Vapaaehtoisia varauksia kutsutaan myös verotusperusteisiksi varauksiksi. Verotusperusteisista 

varauksista kirjanpidossa säädetään KPL 5:15 §: ssä, jonka mukaan tilinpäätöksessä saadaan 

tehdä investointi-, toiminta- tai muu sellainen verotusperusteinen varaus. Yleisen 

kirjanpitokäytännön mukaisesti verotusperusteisen varauksen tekeminen tilinpäätöksessä 

edellyttää sen vähennyskelpoisuutta verotuksessa. Lisäksi varauksen vähentämisen tulee 

tosiasiallisesti vaikuttaa veronalaisen tulon määrään.7 8 Nimensä mukaisesti ne ovat varauksia, 

joilla verovelvollinen voi EVL :n säädösten mukaisesti järjestellä positiivisten ja negatiivisten 

vuosien verotettavia tuloksia. Verotusperusteiset varaukset ovat kirjanpitosidonnaisia, eli niiden 

vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että niitä vastaavat kirjaukset on tehty myös 

kirjanpidossa, kuten EVL 54 §:ssä säädetään. 

 

 

 

                                                        
7 Kukkonen – Walden, 2015 
8 KILA 2001/1659 ja 2002/1694 
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2.2. Varaukset verotuksessa 

 
2.2.1 Varsinaiset varaukset 

 

Verotuksessa varaukset voidaan jakaa varsinaisiin ja epävarsinaisiin varauksiin. Varsinaisiset 

varaukset ovat varauksia, joiden perusteena olevat vastaiset menot tai menetykset eivät ole 

syntyneet verovuoden aikana. Varsinaisten varausten avulla verovelvollinen voi yleisistä menon 

jaksottamissäännöksistä poiketen kirjata tilikaudelleen kuluja, jotka eivät ole vielä syntyneet ja 

siten suoriteperiaatteen mukaisesti olisivat kirjattavissa vasta toteutuessaan.  Kyseessä on siis 

tulevaisuudessa todennäköisesti syntyvien menojen tai menetysten ennenaikaista kirjaamista 

kuluksi. Vapaaehtoisten varausten tavoitteena on saada tilikaudelle kuuluvat menot ja menetykset 

kirjattua ja vähennettyä tilikauden tuloksesta, jonka avulla verovelvollinen välttyy tulon 

ennenaikaiselta verottamiselta ja tasoittaa tilikausien tuloksia.  

 

EVL 4 luvussa on lueteltu tyhjentävästi verotuksessa vähennettäväksi hyväksyttävät varaukset ja 

niitä koskevat rajoitukset. Elinkeinotulon verotuksessa hyväksyttäviä yleisimpiä varauksia ovat 

luottotappiovaraus, toimintavaraus sekä takuuvaraus. Takuuvaraus, jota tämä tutkielma käsittelee 

tarkemmin, on niin sanottu varsinainen varaus. Hallituksen esityksen 9 mukaan varsinaisten 

varausten vähentämistä veronalaisista tuotoista ei lähtökohtaisesti pitäisi sallia. Esityksessä on 

kuitenkin mainittu, että tilanteissa, joissa verovelvolliselle taloudellisesti merkittävien 

velvoitteiden syntyminen on kokemusperäisesti jokseenkin varmaa, voidaan varsinaisten 

varausten vähentämistä kuitenkin pitää asiallisena. Oikeus takuuvarauksen tekemiseen on EVL 

47 §:ssä rajattu tarkasti toimialoille ja hyödykkeille, joissa kokemusperäisesti takuukorjausmenot 

ovat merkittäviä ja toteutuvuudeltaan verrattain varmoja. Tarkastellessa EVL 4 luvussa säädettyjä 

verotuksessa vähennyskelpoisia varsinaisia varauksia ja niiden rajoituksia, voidaan todeta 

lainkohdan ja siihen liittyvän myöhemmin tässä tutkielmassa esiteltävän oikeuskäytännön olevan 

hallituksen esityksen mukainen. 

 

 

 

 

 

                                                        
9 HE 172/67 s.26 
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2.2.2 Epävarsinaiset varaukset 

 

Epävarsinaiset varaukset eroavat varsinaisista varauksista siltä osin, että niiden 

suoritusvelvollisuus on jo syntynyt, muttei niitä ole maksettu. 10 EVL 22 §:n mukaan meno on 

sen verovuoden kulua, jonka aikana sen suorittamisvelvollisuus on syntynyt. Epävarsinaiset 

varaukset vähennetään verotettavasta tulosta verovuonna, jolloin suorittamisvelvollisuus syntyy, 

vaikkei niitä tosiasiallisesti olisi vielä suoritettu. Verotuksen näkökulmasta kyseessä on kulujen 

kohdistamisesta oikealle verovuodelle.  Kirjanpidon näkökulmasta epävarsinaisten varausten 

tekeminen tarkoittaa verovuoden aikana syntyneiden maksuvelvoitteiden huomioimista 

tilinpäätöksessä oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta antamiseksi. Esimerkkejä 

epävarsinaisista varauksista ovat esimerkiksi lomapalkkavaraus, vuosilomapalkat ja -korvaukset 

sekä kalenteritilikausien tapauksessa seuraavan verovuoden puolella maksettavat joulukuun 

palkat ja muut menot, jotka kohdistuvat aiempaan verovuoteen. 
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3. TAKUUVARAUKSEN EDELLYTYKSET 
 

3.1 Lainsäädäntö ja lähtökohdat 

 

3.1.1 Takuuvaraus elinkeinoverolaissa 

 

Takuuvarauksesta elinkeinotoiminnassa säädetään EVL 47 §:ssä seuraavasti: 

 

Rakennus-, laivanrakennus- tai metalliteollisuusliikettä harjoittava verovelvollinen, 

joka on takuusitoumuksen tai muun vastaavan velvoitteen perusteella vastuussa 

valmistamassaan rakennuksessa, sillassa, laiturissa, tiessä, padossa tai niihin 

verrattavassa rakennelmassa, ilma-aluksessa, sellaisessa vesialuksessa, jonka rungon 

suurin pituus on vähintään 10 metriä, tai suurehkossa koneyksikössä ilmenevistä 

virheellisyyksistä, saa vähentää verovuonna luovuttamansa hyödykkeen 

takuukorjauksista odotettavissa olevia menoja vastaavan takuuvarauksen.  

 

Meno, jota vastaava takuuvaraus on vähennetty 1 momentin nojalla, ei ole verotuksessa 

vähennyskelpoinen. Se osa takuuvarauksesta, joka ylittää takuukorjauksista 

syntyneiden menojen määrän, luetaan veronalaiseksi tuloksi sinä verovuonna, jona 

takuuaika on päättynyt.  

 

Takuuvarauksen tekemisen edellytyksenä on EVL 1.1 §:n mukainen liiketoiminta, eikä sen 

tekeminen ole mahdollista ammattitoiminnassa.11 EVL 47 §:ssä säädetty tarkka määritelmä 

takuuvarauksen tekoon oikeutetuille toimialoille ja hyödykkeille on tyhjentävä ja sitä tulkitaan 

tarkasti. Oikeutta takuuvarauksen tekemiseen on tarkasteltava sekä verovelvollisen liiketoiminnan 

luonteen näkökulmasta että takuuvarauksen kohteena olevan luovutetun hyödykkeen 

näkökulmasta. Vaikka verovelvollinen olisikin laissa mainittu rakennus-, laivanrakennus- tai 

metalliteollisuusliike, on se oikeutettu takuuvaraukseen vain, mikäli luovutettu hyödyke voidaan 

katsoa laissa tarkoitetuksi takuuvarauksen tekemiseen oikeuttavaksi hyödykkeeksi.  

 

Laki on sanamuodoltaan tulkinnallisesti haastava, koska elinkeinoverolaissa ei ole määritelty 

tarkemmin esimerkiksi laissa mainittua suurehkon koneyksikön määritelmää. Pykälän sanamuoto 

                                                        
11 Malmgrén – Myrsky 2020, s.334 
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luo tulkinnallisia ongelmia toimialojen ja hyödykkeiden raja-alueille. Elinkeinoverolaissa ei 

säädetä varausten pakollisuudesta. Niin ollen myöskään takuuvarausta ei verotuksessa huomioida 

ilman, että verovelvollinen vaatii sen vähentämistä verotuksessa, vaikkakin kyseessä on 

kirjanpidossa pakollinen varaus. Takuuvarauksen vähennyskelpoisuus lain edellytysten täyttyessä 

ei laajenna EVL:ssa säädettyjen menojen vähennyskelpoisuutta, vaan toimii laissa mainituille 

verovelvollisille niin sanottuna ylimääräisenä jaksottamissäännöksenä, jonka avulla tuloon 

kohdistuvat takuukorjausmenot kohdistetaan tulouttamisvuodelle pyrkimyksenä ainakin osittain 

välttää tulon ennenaikainen verottaminen.  

 

3.1.2 Kirjanpitosidonnaisuus 

 

Verotuksen kirjanpitosidonnaisuus käsitteenä tarkoittaa, että verotettavaan tuloon verovelvollisen 

hyödyksi tehtävät vähennykset on tehtävä myös kirjanpidossa. Kirjanpitosidonnaisuuden 

tavoitteena on, ettei verovelvollinen näytä tilinpäätöksessään parempaa voitonjakokelpoista 

tulosta kuin esittää verotuksen perusteeksi. Tämä tarkoittaa, että verotuksessa hyväksyttävän 

takuuvarauksen edellytyksenä on, että se sitä vastaavat kirjaukset on tehty tilinpäätöksessä. 

Takuuvarauksen kirjanpitosidonnaisuudesta säädetään EVL 54.1 §:ssa seuraavasti:  

 

Verovelvollisella on oikeus sen mukaan kuin edellä on säädetty jakaa saamansa tuloerä 

usealle verovuodelle sekä vähentää vaihto- ja sijoitusomaosuuden hankintameno ja 

varaukset kuluina vain, mikäli vastaavat kirjaukset on tehty kirjanpidossa. 

(29.12.1976/1094). 

 

Verotuksessa hyväksyttävä takuuvaraus ei voi ylittää kirjanpidossa tehtyä varausta. Sen sijaan 

laki ei nimenomaisesti edellytä sitä, että varaus tehtäisiin verotuksessa yhtä suurena kuin 

kirjanpidossa. Takuuvaraukseen oikeutetulla verovelvollisella on mahdollisuus jättää 

takuuvaraus vähentämättä verotuksessa osittain tai kokonaan. Takuuvarausta ei siten missään 

tilanteessa voida katsottavan pakolliseksi verotuksessa.12 Takuuvaraukseen oikeutetulla 

verovelvollisella on mahdollisuus jättää takuuvaraus vähentämättä verotuksessa kokonaan. 

Lainsäädäntö mahdollistaa tulossuunnittelun siten, että verovelvollinen voi halutessaan tehdä 

takuuvarauksen verotuksessaan toisina vuosina ja jättää sen toisina vuosina tekemättä. On 

kuitenkin huomioitava, että EVL 47.1 § säätää takuuvarauksen tekemiselle täsmälleen yhden 

                                                        
12 Andersson – Penttilä, 2014. s.656 
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ajankohdan, joka on hyödykkeen tai urakan luovutusvuosi. Siten takuuvarauksen tekeminen tai 

lisääminen takautuvasti ei ole sallittua. 

 

3.1.3 Lainsäätäjän tarkoitus 

 

Tutkittaessa lainsäätäjän tarkoitusta on tarkoituksenmukaista tarkastella lain esitöitä ja 

valmisteluasiakirjoja, joita ovat esimerkiksi hallituksen esitykset eduskunnalle, eduskunnan 

valiokuntalausunnot ja -mietinnöt, erilaiset komiteamietinnöt sekä eduskunnan 

täysistuntokeskustelut ja äänestystulokset.13 Velvoittavuudeltaan lainsäätäjän tarkoitus kuuluu 

normatiivisessa oikeuslähdeopissa heikosti velvoittaviin oikeuslähteisiin. 

 

Lainsäätäjän tarkoitus takuuvarausta koskevaa lainsäädäntöä säädettäessä on ollut estää 

verovelvolliselle kohtuuttoman suureeksi muodostuvan urakkasumman tuloutuminen 

luovutusvuonna, mikäli luovutettuun hyödykkeeseen kohdistuvia takuukorjausmenoja on   

odotettavissa hyödykkeelle myönnetyn takuuajan puitteissa. Keinona tähän on säädetty 

takuuvaraus, jonka avulla ennenaikaisena kulukirjauksena verovelvollinen on voinut vähentää 

tuloutettavasta urakkasummastaan menoja, joiden suoritusvelvollisuus syntyy myöhemmin. 

Tarkasteltaessa lain sanamuotoa on selvää, että lainsäätäjän tarkoitus on ollut rajata takuuvaraus 

tarkasti tietyille toimialoille ja tiettyihin hyödykkeisiin. Laissa määritelty toimiala- ja 

hyödykerajaus on selkeästi yhdistettävissä suurten kustannusten omaavien toimialojen toimintaan 

sekä kokemusperäisesti korkeita takuukorjausmenoja aiheuttavien hyödykkeiden piiriin. 

 

Hallituksen lakiesityksessä 172/1976 Eduskunnalle on esitetty verotuksessa vähennyskelpoisia 

varauksia, joihin takuuvaraus sisältyy. Lakiehdotuksessa ei mainita tarkempaa taustaa 

takuuvarauksesta säätävän EVL 47 § tarkoituksesta, mutta tarkastellessa nykyistä lainmuotoa ja 

oikeuskäytäntöä voidaan todeta, että takuuvarauksesta säätävä laki on muodoltaan ja sisällöltään 

pitkälti lakiehdotuksen mukainen.  

 

Lainsäätäjän tarkoitusta on tulkittu myös elinkeinoverolain kommentaarissa. Kommentaarissa 

todetaan, että ennen EVL :n voimaantuloa rakennusliikkeet, myös aliurakoitsija, olivat 

oikeutettuja takuuvarauksen tekemiseen. Siten muiden liikkeiden takuuvaraukset eivät olleet 

sallittuja. Voidaan siis perustellusti todeta, että verotuksessa takuuvaraukseen on suhtauduttu 

                                                        
13 Hirvonen 2012, s.154 
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ahtaasti ja kielteisesti ennen elinkeinoverolain voimaantuloa. Lakia säädettäessä todettiin, että 

rakennustoiminnan lisäksi tietyillä aloilla takuukorjausmenot ovat niin merkittäviä, että koko 

urakkahinnan tulouttaminen tuloutussäännösten mukaisesti olisi kohtuutonta. 14 Siten todettiin, 

että takuuvarauksen piiriin kuuluvien liikkeiden toimialalaajennus on tarpeellinen, jonka 

seurauksena takuuvaraukseen oikeutettujen verovelvollisten luetteloon sisällytettiin 

rakennusteollisuutta, laivanrakennusteollisuutta ja metalliteollisuutta harjoittavat verovelvolliset. 

Vuonna 1977 lain kohdeluetteloon lisättiin sillat, laiturit, tiet, padot ja niihin verrattavat 

rakennelmat.  

 

Hallituksen esityksessä 203/1992 eduskunnalle otetaan kantaa takuuvarauksesta säätävään 

kaavamaiseen takuuvarauksen määrään, jota hallitus esityksessään ehdottaa muutettavaksi siten, 

että verotuksessa hyväksyttäisiin lain edellytykset täyttäviin hyödykkeisiin kohdistuvat 

odotettavissa olevat takuukorjausmenot. Esityksen mukaan kaavamainen takuuvaraus ei vastaa 

toteutuneita takuukorjausmenoja ja jättää huomiotta ala- ja yrityskohtaisia eroavaisuuksia 

odotettavissa olevien takuukorjausmenojen määrässä. Esityksessä huomioidaan silloinen 

kirjanpitolain uudistusehdotus, jonka myötä kirjanpidossa takuuvaraus olisi juurikin vähennettävä 

odotettavissa olevien takuukorjausmenojen mukaisesti. Siten esityksen mukainen uudistus 

elinkeinoverolain takuuvaraukseen vastaisi paremmin myös kirjanpitolain säädöksiä.  Esityksen 

myötä EVL 47 § on muuttunut alkuperäisestä muodostaan merkittävästi juurikin takuuvarauksen 

suuruuden osalta, kun takuuvarauksen suuruuden kaavamaisesta laskemisesta luovuttiin vuonna 

1993 ja siirryttiin kokemusperäisesti arvioitavissa olevien takuukorjausmenojen perusteella 

laskettavaan takuuvarauksen määrään. Lakiin on myös alkuperäisen elinkeinoverolain 

lakiehdotuksen 15 jälkeen lisätty hyödykkeitä, joissa on kokemusperäisesti todettu olevan 

odotettavissa korkeita takuukorjausmenoja. Siten voidaan todeta, että lainsäätäjän tarkoitus on 

nimenomaisesti mahdollistaa takuuvarauksen tekeminen ja siten korkean urakkasumman 

tulouttamisen jaksottaminen niille toimialoille ja niihin hyödykkeisiin, joissa takuukorjausmenot 

ovat todennäköisiä ja merkittäviä. 

 

Tiivistettynä voidaan todeta, että lain nykyinen muoto palvelee alkuperäistä lain säätäjän 

tarkoitusta hyvin. Takuuvarauksesta säätävään lainsäädäntöön on tehty tarpeellisia muutoksia 

toimiala- ja hyödykekohtaisesti sekä takuuvarauksen suuruuden laskennan kannalta, joiden 

                                                        
14 Andersson – Penttilä, 2014. s.653 
15 HE 172/1967 
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seurauksena toimialojen kehitys ja eroavaisuudet huomioidaan entistä paremmin. 

Takuuvarauksesta säätävään lainsäädäntöön on tulevaisuudessa toimialojen kehittyvän 

muutoksen myötä tarvittaessa tehtävä muutoksia siten, että se palvelee lain alkuperäistä 

tarkoitusta. Lainsäätäjän tarkoitusta käsitellään tarkemmin kohdissa 3.2 ja 3.3, joissa tutkielmassa 

tarkastellaan lain sanamuotoa ja sen merkitystä sekä tulkintaa. 

 

 

3.2 Takuuvaraukseen oikeutetut verovelvolliset 

 

3.2.1 Rakennusliike 

 

Takuuvarausta koskevan EVL 47 § 1 momentissa on lueteltu varaukseen oikeutettujen 

elinkeinoharjoittajien luettelo. Luettelo on tyhjentävä. Ennen EVL :n voimaantuloa takuuvarausta 

verotuksessa käsiteltiin tiukasti säädeltynä. Tuolloin takuuvarauksen sai tehdä ainoastaan 

rakennusurakointiliikkeet, joihin myös aliurakoitsijat oikeuskäytännössä luettiin. Lainkohta on 

saanut nykyisen laveamman muotonsa 1977. 16 Nykyisen lainmuodon ja oikeuskäytännön 

mukaisesti takuuvarauksen saa tehdä vain pääurakoitsijan roolissa toimiva laissa mainittu 

verovelvollinen. Lainsäätäjän tarkoituksena lienee se, että takuuvaraus valmistuneesta laissa 

määritellystä hyödykkeestä saadaan tehdä vain kerran ja siten oikeus takuuvaraukseen kuuluisi 

olla suorassa takuuvastuussa olevalla verovelvollisella, joka rakennustoiminnassa mielletään 

pääurakoitsijaksi.17 Tarkempaa rajanvetoa rakennusliikkeen käsitteelle elinkeinoverolaissa ei ole. 

On kuitenkin huomioitava, että rakennusliikkeeksi luetaan muitakin, kuin perinteistä 

talonrakennustoimintaa ja kiinteistöjen urakointia harjoittavat rakennusliikkeet.  

 

Rakennusliikkeen käsite on oikeuskäytännössä laajentunut, jonka seurauksena esimerkiksi 

asfaltointipäällystöiden urakointia harjoittava yritys on katsottu takuuvarauksen tekemiseen 

oikeutetuksi rakennusliikkeeksi. 18 Siten voidaan todeta, että myös muun muassa 

maanrakennusliikkeet luetaan laissa tarkoitetuiksi rakennusliikkeiksi, jotka voivat lain mukaisesti 

tehdä takuuvarauksen odotettavissa olevista takuukorjausmenoistaan. Tulkinnan laajentumiseen 

vaikuttanee myös lainmuodon lavennus vuonna 1977, jolloin lain kohdeluetteloon lisättiin sillat, 

                                                        
16 Andersson – Penttilä, 2014. s.653 
17 Swan, s.116 
18 Andersson – Penttilä, 2014. s.652 alaviite 2.  
   Ks. KHO 1978 II 534 ja KHO 1989 B 510 
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laiturit, tiet, padot ja niihin verrattavat rakennelmat, joita perinteiset talonrakennusliikkeet eivät 

valmista. Siten myös edellä mainittuja rakennuskohteita valmistavat yhtiöt on katsottava laissa 

tarkoitetuiksi rakennusliikkeiksi.  

 

Rakennusliikkeenä on oikeuskäytännössä pidetty myös rakennuselementtejä valmistavaa yhtiötä, 

joka asensi valmistamansa julkisivu- ja väliseinärakenteet antaen takuun työn tilaajalle. KHO:n 

päätöksessä 1978 II 533 rakennusliikkeen katsottiin valmistaneen EVL 47 §:n mukaisen 

rakennuksen tilaajan kanssa solmitun urakkasopimuksen perusteella, jonka seurauksena yhtiö sai 

mahdollisten takuukorjausmenojen varalta tehdä takuuvarauksen. Sen sijaan esimerkiksi 

lattianpäällystysliikettä ei oikeuskäytännössä ole katsottu EVL 47 § 1 momentissa tarkoitetuksi 

rakennusliikkeeksi. 19 Lattia tai sen päällys ei kuulu laissa lueteltujen rakennuskohteiden 

joukkoon ja ei siten oikeuta yhtiötä takuuvarauksen tekemiseen.  

 

Tiivistettynä laissa tarkoitetuksi rakennusliikkeeksi katsotaan verovelvolliset, jotka rakentavat tai 

tuottavat EVL 47 §:ssä tarkoitettuja rakennuksia, siltoja, laitureita, teitä, patoja tai niihin 

verrattavia rakennelmia. Tämän lisäksi verovelvollisen tulee toimia rakennustoiminnassa 

pääurakoitsijana ja oltava takuusitoumuksen tai muun vastaavan velvoitteen perusteella vastuussa 

valmistamassaan rakennuskohteessa tai hyödykkeessä.  

 

 

3.2.2 Laivanrakennusliike 

 

Laivanrakennusliikkeen käsite on suoraviivainen ja helposti tulkittava. Laissa tarkoitetuksi 

laivanrakennusliikkeeksi katsotaan verovelvollinen, joka valmistaa laissa mainittuja vesialuksia 

tai suurehkoja koneyksiköitä. Muita laissa mainittuja rakennuskohteita tai hyödykkeitä, kuten 

teitä tai siltoja ei toimialaltaan laivanrakennusliikkeen katsottane mahdolliseksi edes rakentaa. 

Kuten kohdassa 3.2.1 rakennusliikkeiden osalta, myöskään laivanrakennusliikkeen suorittama 

aliurakointi ei oikeuta takuuvarauksen tekemiseen. KHO:n päätöksessä 1977/915 

laivanrakennusliikkeen suorittamat laivapuusepän- ja metallialan alihankintatyöt sekä 

rakennusten korjaustyöt, joista yhtiö antoi ostajalle takuusitoumuksen, eivät oikeuttaneet yhtiötä 

tekemään takuuvarausta verotuksessaan.  

 

                                                        
19 Ks. KHO 1980 T 6255 
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Laivanrakennusliikkeen kelpoisuutta takuuvaraukseen oikeutetuksi liikkeeksi tulkitaan siis 

verovelvollisen tuottamista takuuvarauksen perusteena olevista hyödykkeistä. EVL 47 §:n 1 

momentissa on säädetty selkeä vähimmäismitta rakennetun vesialuksen rungon pituudelle, joka 

on vähintään 10 metriä. Siten voidaan todeta, että laivanrakennustoimintaa harjoittava liike, joka 

tuottaa lain puitteissa soveltuvan vesialuksen taikka suurehkon koneyksikön, on oikeutettu 

takuuvarauksen tekemiseen. Laissa määritelty vähimmäispituus rajaa laivanrakennusliikkeen 

ulkopuolelle tavallisten pienempien veneiden, kuten esimerkiksi kalastus- ja vapaa-ajan veneitä 

tai vesialuksia tuottavat yhtiöt. Lainsäätäjän tarkoituksena vesialuksen rungon vähimmäismitan 

määrittämisessä lienee se, että takuuvarauksen saa tehdä vain suuremman mittaluokan 

vesialuksista, jotka toimivat usein elinkeinotoiminnan käytössä, eikä esimerkiksi juurikin 

arkikäyttöön tarkoitetuista vapaa-ajan veneistä. Samantapaista rajanvetoa on nähtävissä 

myöhemmin kohdassa 3.3.3 esiteltävässä suurehkon koneyksikön tulkinnassa, josta 

oikeuskäytännössä laissa tarkoitetun suurehkon koneyksikön ja muun koneyksikön raja on 

vedetty autonkorin ja rekka-auton peräkärryn välille.  

 

 

3.2.3 Metalliteollisuusliike 

 

Metalliteollisuusliikkeelle ei myöskään ole tarkempaa määritelmiä tai rajanvetoa EVL 47 §:ssä ja 

siten käsitteinä sitä tulkitaan samoista lähtökohdista kuin rakennusliikettä. 

Metalliteollisuusliikkeen oikeutta takuuvarauksen tekemiseen tarkastellaan siis toiminnan 

laajuuden sekä laissa lueteltujen hyödykkeiden näkökulmasta. Jos rakennus-, laivanrakennus- tai 

metalliteollisuusliike valmistaa pääurakoitsijan roolissa laissa tarkoitettuja hyödykkeitä, on se 

oikeutettu takuuvarauksen tekemiseen säännöksen rajoitusten mukaisesti.  

 

Lain sanamuodon tulkinnassa ongelmalliseksi muodostuu tilanteet, joissa vaikkapa suurehkojen 

koneyksiköiden, esimerkiksi laajojen ohjausjärjestelmien asentamisesta vastaavien 

metalliteollisuuden asennusliikkeiden oikeutta takuuvarauksen tekemiseen pohditaan. 

Asentamiset voivat usein vaatia yksilöllistä ja haastavaa työtä, kuten hitsausta ja rakenteiden 

valmistamista ja muokkaamista. Tilanteessa, jossa ohjausjärjestelmän valmistaja antaa takuun 

kattaen ohjausjärjestelmässä aiheutuvat virheet, voi näihin töihin voi edellä mainittuihin 

yksilöllisiin ja mittaviin asennustöihin kohdistua tulevaisuudessa mittavia takuukorjausmenoja. 

Jos metalliteollisuusliikkeen ei kuitenkaan voida katsoa valmistaneen laissa tyhjentävästi 

lueteltuja takuuvaraukseen oikeuttavia hyödykkeitä, ei liike ole oikeutettu takuuvarauksen 
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vähentämiseen verotuksessa. Oikeuskäytännössä tästä esimerkkinä toimii  

KHO:n päätös 1977/604, jonka mukaan ilmastointilaitteiden asennusta ja huoltoa sekä 

ilmastointikoneiden ja niiden osien hankintaa, kokoamista ja asentamista harjoittavaa liikettä ei 

pidetty laissa tarkoitettuna rakennusliikkeenä tai metalliteollisuusliikkeenä, vaikka yritys 

toiminnan ohessa valmisti itse erilaisia ilmastointilaitteiden toimintaan tarvittavia lisäosia.  

 

Oikeuskäytännön perusteella on tulkittava, että mittavatkaan asennustyöt eivät oikeuta liikettä 

takuukorjauksen tekemiseen, jos se ei toimi hyödykkeen valmistajana. Kuitenkaan tällaisessa 

tilanteessa lainsäätäjän oletettu tarkoitus sille, että takuuvaraus saataisiin tehdä rakennetusta 

hyödykkeestä tai rakennuskohteesta vain kerran ja takuuvarauksen tekijä olisi hyödykkeen 

rakentaja tai pääurakoitsijan roolissa toimiva liike, ei aina tosiasiallisesti toteudu. Kohdassa 3.2.1 

tiivistetty rakennusliikkeen määritelmä ja edellytykset pätevät myös laivanrakennus- ja 

metalliteollisuusliikkeisiin.  

 

 

3.2.4 Rakennusurakointi 

 

Oikeuskäytännön perusteella on pääteltävissä, että EVL 47 §:ssä tarkoitetun takuuvarauksen 

tekemisen edellytyksenä on laissa mainitun verovelvollisen rooli pääurakoitsijana. Sen sijaan 

aliurakointia harjoittavien yhtiöiden ei ole lähtökohtaisesti katsottu olevan laissa tarkoitettuja 

verovelvollisia. Tulkinnallisesti on merkityksellistä tarkastella pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan 

välistä rajanvetoa ja eroja, joita takuuvaraukseen liittyvässä oikeuskäytännössä esiintyy. 

 

Rakennusurakointia pääurakoitsijana harjoittava liike sai KHO:n päätöksen 1979 II 539 

mukaisesti tehdä takuuvarauksen. Päätöksessä katsottiin, että laaja-alaiset peruskorjaustyöt, jotka 

sisälsivät muun muassa maalaus-, kalusto-, putki-, säätölaite- ja sähkötyöt, olivat perusteena 

yhtiön katsomiseksi lain mukaiseksi rakennusliikkeeksi ja siten takuuvarauksen hyväksymiselle 

verotuksessa. Sen sijaan rakennusalan aliurakoitsijoilla ei ole oikeuskäytännössä katsottu olevan 

oikeutta tehdä takuuvarausta. KHO:n päätöksessä 1980 II 547 yhtiö, joka urakkasopimusten 

perusteella suoritti rakennettavissa rakennuksissa LVI-töitä, ei saanut tehdä noiden töiden nojalla 

antamiensa takuusitoumusten perusteella varausta. Elinkeinoverolain kommentaarissa on 

huomautettu, että rakennusliikkeen tuoteportfolioon kuuluvan LVI-osaston suoritteille lankeavan 

urakkasumman osalta takuuvaraus on kiistatta tehtävissä. Takuuvaraus sallittanee myös 

tilanteissa, joissa pääurakoitsija on antanut takuusitoumuksen kokonaisuutena 
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urakkasummastaan, johon sisältyy myös takuuvaraukseen oikeuttamattoman aliurakoitsijan työn 

osuus. 20 Sen sijaan vesi-, lämpö- ja ilmastointiurakointia harjoittavia yhtiöitä ei ole 

oikeuskäytännössä katsottu laissa tarkoitetuiksi rakennusliikkeiksi. 21 Yksi olennainen rajanveto 

pääurakoinnin ja aliurakoinnin välillä lienee juurikin toiminnan laajuudessa. Tulkinnallista 

kyseenalaisuutta kuitenkin herättää kysymys, missä laajuudessa tehtävä urakointi katsotaan laissa 

tarkoitetuksi pääurakointia harjoittavaksi rakennusliiketoiminnaksi.  Rakennusalan muuttuessa ja 

uusien varustelujen, kuten modernien hissien kustannusosuudet työmaasta ovat huomattavat ja 

siten odotettavissa olevat takuumenot ovat merkittäviä. Pääurakoitsijaksi katsottanee se 

urakoitsija, joka on vastuussa myös aliurakoitsijoiden suorittamasta työstä. Tällöin lainsäätäjän 

oletettu tarkoitus siitä, että takuuvaraus tehtäisiin valmistuneesta rakennuksesta tai hyödykkeestä 

vain kertaalleen, toteutuu.  

 

Ongelmallista aliurakointia harjoittavan yhtiön näkökulmasta on kirjanpitolainsäädännössä 

säädetty takuuvarauksen luonne kirjanpidon pakollisena varauksena, jonka seurauksena yhtiölle 

syntyy tilanne, jossa takuuvaraus on KPL :n säädösten mukaisesti tehtävä kirjanpidossa, mutta 

sen vähentämistä verotuksessa ei hyväksytä. Siten aliurakoitsija voi vähentää takuukorjausmenot 

vuosikuluina vasta verovuonna, jolloin ne tosiasiallisesti aiheutuvat.  

 

Yhteenvetona voidaan katsoa, että oikeuskäytännön mukaan oikeus takuuvarauksen tekemiseen 

kuuluu rakennustoiminnassa pääurakoitsijalle. Jos pääurakoitsija antaa takuusitoumuksen myös 

aliurakointia harjoittavien yhtiöiden suorittamille töille sisällyttäen niiden hinnat 

urakkasummaansa, saa pääurakoitsija tehdä takuuvarauksen myös tuosta osasta. 22  Haasteita 

lainmuodon tulkintaan tuottaa rakennusalan kehitys ja muutos, jonka seurauksena 

rakennustyömaan pääurakoitsijaa voi olla vaikea tunnistaa eri rakennusvaiheiden ja osa-alueiden 

jakautuessa yhä useammalle rakennusalan toimijalle. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
20 Andersson – Penttilä, 2014. s.653 , alaviite 3 
21 Ks. KHO:n päätökset 1976/66, 1976/1831, 1977/604 
22 Andersson – Penttilä, 2014. s.653 , alaviite 3 
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3.3 Hyödykkeet 

 

3.3.1 Lainmuoto 

 

EVL 47 §:ssä mainittuja takuuvarauksen tekemiseen edellytettäviä hyödykkeitä ovat rakennukset, 

sillat, laiturit, tiet, padot ja niihin verrattavat rakennelmat, ilma-alukset, sellaiset vesialukset, 

jonka rungon suurin pituus on vähintään 10 metriä, tai suurehkot koneyksiköt. Alkuperäiseen 

säädökseen on lisätty lainmuotoa lavennettaessa vuonna 1977 sillat, laiturit, tiet, padot ja niihin 

verrattavat rakennelmat. Lainmuotoa on lavennettu käytännöllisistä syistä, koska edellä 

mainittuihin hyödykkeisiin, esimerkiksi rautateihin, kohdistuu usein merkittäviä takuuvastuita. 

Tämän voitaneen nähdä osasyynä myös siihen, että esimerkiksi asfaltointipäällystöiden 

urakointia harjoittava yhtiö on oikeuskäytännössä katsottu takuuvaraukseen oikeutetuksi 

rakennusliikkeeksi.23  Sanamuodoltaan säädös on tarkka ja se korostaa takuuvarauksen perusteena 

olevan hyödykkeen suuruutta. 24 Laissa määritellyt hyödykkeet ovat totutusti hyödykkeitä, jotka 

ovat kooltaan suuria. Lisäksi vesialuksille on määritelty rungon vähimmäismitta, joka selkeästi 

erottelee takuuvaraukseen oikeuttavat suuret vesialukset ja muut vesialukset. Suurehkon 

koneyksikön käsite niin ikään rajaa takuuvarauksen ulkopuolelle pienemmät koneet ja oikeuttaa 

takuuvarauksen perusteeksi vain suuremmat koneyksiköt. Lainsäätäjän tarkoituksena lienee se, 

että takuuvarauksen edellytyksenä on suuren, usein taloudellisesti merkittävän ja 

kokemusperäisesti merkittäviä takuukorjausmenoja tulevaisuudessa aiheuttavan hyödykkeen 

luovutus. Tällaiset hyödykkeet ovat lähtökohtaisesti myös yksilöllisiä, joka vaikeuttaa niihin 

kohdistuvien tulevien takuukorjaustarpeiden ennustamista ja niihin varautumista verrattuna 

massatuotannossa tuotettaviin hyödykkeisiin.  

 

 

3.3.2 Rakennelma 

 

Laissa mainitaan takuuvaraukseen oikeuttavia rakennelmia olevan kohdassa 3.2 mainittujen 

verovelvollisten valmistamat rakennukset, sillat, laiturit, tiet, padot tai niihin verrattavat 

rakennelmat ilmenevistä virheellisyyksistä. Laissa ei määritellä edellä mainittujen 

                                                        
23 Ks. kohta 3.2.1 
24 Swan, s.119 
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rakennuskohteiden tai hyödykkeiden rajanvetoa, joten rajanvetoa esimerkiksi laissa tarkoitettuun 

tien käsitteeseen ei ole.  

 

Tulkinnallisia kysymyksiä aiheuttaa lain sanamuoto niihin verrattavat rakennelmat, jota on 

ymmärrettävästi tulkittava tapauskohtaisesti. Oikeuskäytännössä esimerkiksi 

maanrakennusliikkeen suorittama kaukolämpöverkoston rakennusurakointi katsottiin EVL 47 §:n 

1 momentissa tarkoitetuksi rakennelmaksi. Työkohteeseen sisältyi maankaivu ja louhinta, 

viemäröinti, betonisten kaukolämpökanavaelementtien asentaminen sekä täyttö- ja 

päällystystyöt. Päätöksestä voidaan todeta, että laajamittaisen rakennustyön tuloksena syntyvä 

rakennelma katsotaan laissa tarkoitetuksi laissa mainittuihin hyödykkeisiin rinnastettavavaksi 

rakennelmaksi. Edellä kohdassa 3.2.1 mainitussa rakennuselementtejä koskevassa KHO:n 

päätöksessä rakennusliikkeen valmistamat uimahallin alumiiniset julkisivu- ja väliseinärakenteet 

ja niihin liittyvät ikkunat, ovet ja tuulikaapit, joille yhtiö oli antanut takuun, katsottiin EVL 47 §:n 

1 momentissa tarkoitetuksi rakennukseksi, jossa ilmenevien virheellisyyksien varalta yhtiö sai 

tehdä takuuvarauksen. 25 Sen sijaan esimerkiksi lattianpäällystysliikettä ei KHO:n päätöksessä 

1980 T 6255 katsottu EVL 47 § 1 momentissa tarkoitetuksi rakennusliikkeeksi. Lattia tai sen 

päällys ei kuulu laissa lueteltujen rakennuskohteiden joukkoon eikä sen katsota olevan niihin 

rinnastettavissa oleva rakennelma. Siten lattianpäällystystoiminta ei oikeuta yhtiötä 

takuuvarauksen tekemiseen. 

 

 

3.3.3 Suurehko koneyksikkö 

 

Tyhjentävä luettelo takuukorjaukseen oikeuttavista lainpykälässä mainittujen verovelvollisten 

valmistamista hyödykkeistä EVL 47§:ssä on selkeä ja pitkälti helposti tulkittava. Tulkinnallisia 

ongelmia aiheuttaa suurehkon koneyksikön käsite, josta oikeuskäytännössä on useita tapauksia. 

Erityisesti lain sanamuoto suurehko jättää tulkinnallista varaa erityisen paljon, koska tarkkaa 

määritelmää suurehkosta koneyksiköstä elinkeinoverolaissa ei ole. Suurehkon koneyksikön 

käsitteen tulkintaa voidaan lähestyä elinkeinoverolain kommentaarin sekä oikeuskäytännön 

pohjalta. Kommentaarin mukaan suurehkoja koneyksikköjä ovat esimerkiksi paperikone, 

                                                        
25 Ks. KHO 1978  II 333 
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generaattori, turbiini, veturi, pato- ja sulkulaitteet sekä paino- ja rotaatiokoneet. Tämä perustuu 

hallituksen esitykseen 172/67, jossa käsiteltiin suurehkon koneyksikön käsitettä.26  

 

Oikeuskäytännössä suurehkosta koneyksiköstä on useita ratkaisuja. Liikenteeseen ja 

ajoneuvoihin liittyen rajanveto oikeuskäytännössä piirtyy hyödykkeen kokoon liittyviin 

tekijöihin. KHO:n päätöksessä 1973 II 530 katsottiin, ettei autonkoreja voitu pitää EVL 47 §:ssä 

tarkoitettuina suurehkoina koneyksiköinä. Sen sijaan uudemmassa oikeuskäytännössä KHO:n 

ratkaisussa 1999:30 raskaan maantiekaluston perävaunuja ja päällisrakenteita valmistavan yhtiön 

katsottiin olevan oikeutettu takuuvarauksen tekemiseen. Päätös on tehty äänestyksellä, jonka 

tulos on 3-2. Selkeää rajaa suurehkon koneyksikön ja muun koneyksikön välillä ei ole. 

Päätöksessä on kuitenkin tuotu ilmi perävaunujen hinnat sekä paino ja pituus. Ratkaisua voidaan 

käyttää suuntaa antavana tapauksena, jonka perusteella koneyksikön hinta, koko ja paino ovat 

tekijöitä, joiden perusteella koneyksikön soveltuvuutta laissa määritellyksi suureksi 

koneyksiköksi voidaan tulkita. Edellä mainittujen päätösten perustella voidaan myös pohtia, 

vaikuttaako tulkintaan hinnan ja suuruuden lisäksi raskaan maantiekaluston perävaunujen ja 

päällisrakenteiden vahva liityntäpinta elinkeinotoimintaan. Kuten laivanrakennusliikkeen 

tulkintaa käsittelevässä kohdassa 3.2.2 on todettu, rajanveto laissa tarkoitetun vesialuksen ja 

tyypillisten vapaa-ajan vesialusten välille lienee lainsäätäjän tarkoitus rungon vähimmäismitan 

määrittämisessä.  

 

Tulkittaessa suurehkon koneyksikön kokonaisuutta tulee pohtia, mitä käsitteen kokonaisuuteen 

kuuluu. Esimerkiksi koneyksiköstä irrallaan oleva sähköpääkeskus, jonka toiminta on 

välittömästi sen toimintaan liittyvää, on katsottavissa osaksi suurehkoa koneyksikköä ja siten 

laskettavissa takuuvarauksen perusteeksi osana koneyksikköä.  KHO:n päätöksessä 1976 T 1774 

käsiteltiin patoluukkujen ja niihin liittyvien välppien valmistusta ja asennusta harjoittavan yhtiön 

oikeutta takuuvarauksen tekemiseen verotuksessa. Päätöksessä katsottiin, että yhtiöllä oli oikeus 

takuuvarauksen tekemiseen patoluukkujen ollessa tulkittavissa suuriksi koneyksiköiksi. 

Välppien, jotka estävät roskien joutumisen turbiiniin, katsottiin kuuluvan patoluukkujen 

kokonaisuuteen, jonka vuoksi myös niiden varalta takuuvarauksen sai tehdä. Suurehkon 

koneyksikön toimintaan välittömästi liittyvät osat ovat myös lähtökohtaisesti koneyksikön 

toiminnasta annetun takuusitoumuksen alaisuudessa, ja siten niissä ilmenevät virheellisyydet 

voivat aiheuttaa merkittäviä takuukorjausmenoja. Siten voidaan todeta suurehkon koneyksikön 

                                                        
26 Ks. HE 172/67, s. 27 
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toimintaan välittömästi liittyvien osien ja elementtien olevan niin ikään takuuvarauksen alaisia, 

eikä niiden osuutta ole tarpeellista eritellä takuuvarauksen suuruutta laskettaessa. 

 

Hyödykkeen hinnan suhteen perusteltuja päätöksiä suurehkon koneyksikön käsitteen 

rajanvedosta on esimerkiksi KVL päätöksessä  1978: 56-57, jossa miljoonien hintaiset 

sähkösuodattimet ja puhallinkuivaimet katsottiin suurehkoiksi koneyksiköiksi.27 Myös KHO:n 

päätöksessä 1981 B 510 toimialaltaan teollisuuden automaatioon liittyvien laitteiden, 

järjestelmien ja palvelusten valmistusta ja myyntiä harjoittavan yhtiön katsottiin olevan oikeutettu 

takuuvarauksen tekemiseen luovuttamistaan äänipöydistä, joiden yksikköhinnat olivat 

merkittävät. Ratkaisussa on mainittu yhtiön antaman takuun kattavuus, joka ylettyi koneiden ja 

laitteiden lisäksi myös niiden muodostamalle kokonaisuudelle asetettuihin suorituskykyarvoihin. 

Päätöksessä on huomioitu äänipöytien ja ohjausjärjestelmien luovutushinta, tekninen taso ja 

toiminnallinen kokonaisuus. Päätös perustuu äänestystulokseen 4-3. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että suurehkon koneyksikön käsitettä on oikeuskäytännössä tulkittu 

ahtaasti. Selkeä rajanveto suurehkon koneyksikön ja muun koneyksikön välillä puuttuu, mikä 

aiheuttaa ongelmia lainsäädännön tulkinnassa. Tulkinnallisia kysymyksiä aiheuttaa 

oikeuskäytännössä tehdyt päätökset, joiden perusteella on epäselvää, katsotaanko suurehkon 

koneyksikön olevan aina lähinnä elinkeinotoiminnan käyttöön tarkoitettu hyödyke, vai Onko 

olemassa suurehkoa koneyksikköä, joka voi olla yksityisihmisen vapaa-ajan käytössä? Pohtia 

voidaan myös, onko lainsäätäjän tarkoitus rajata pienemmät koneyksiköt takuuvarauksen piiristä 

helpottaakseen ja yksinkertaistaakseen verovelvollisten sekä verovalvonnasta vastaavien 

viranomaisten toimintaa. Takuuvaraus on suoritekohtainen, eli takuuvaraus voidaan tehdä 

kerrallaan vain yhdestä hyödykkeestä ja siihen kiinteästi liittyvistä osista. Erittely takuuvarauksen 

perusteena olevista hyödykkeistä tulee tehdä myös kirjanpidossa, joten rajanveto suurehkon ja 

muun koneyksikön välillä yksinkertaistaa varauksen käsittelyä. Lain sanamuoto ja sen puuttuva 

tulkintaohje aiheuttavat ongelmatilanteita, joihin vastaamiseen tulevaisuudessa tarvitaan selkeä 

toimintalinja sekä ohje.  

 

 

 

 

                                                        
27 Andersson – Penttilä, s.655 alaviite 7 
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3.4 Takuusitoumus 

 

Verovelvollinen saa tehdä EVL 47 §:ssä tarkoitetun takuuvarauksen lain edellytysten täyttyessä 

vain, jos verovelvollinen on takuusitoumuksen tai muun vastaavan velvoitteen perusteella 

vastuussa luovuttamastaan rakennuksesta tai hyödykkeestä. Laissa ei ole erikseen määritelmää tai 

sisältövaatimuksia takuusitoumukselle tai sen kestolle takuuvarauksen tekemisen osalta. 

Takuusitoumukseksi katsottanee siten verovelvollisen antama sitoumus, joka laissa 

takuuvaraukseen oikeutettujen toimialojen käytännön mukaan usein sisältyy urakkasopimukseen. 

Takuusitoumus sisältää takuuajan sekä takuun kattavuuden ja mahdolliset ehdot, jotka ovat 

sopimuskohtaisia. Takuusopimuksessa mainitun takuuajan perusteella on nähtävissä 

takuuvarauksen tuloutusaika, mikäli takuuvarausta ei ole osaksi tai lainkaan käytetty ilmenneiden 

takuukorjausmenojen kattamiseen takuusitoumuksen aikana. 

 

EVL :n kommentaarissa mainitaan, että takuuvaraus voi perustua myös kauppatapaan tai yleisiin 

toimitusehtoihin. Takuusitoumusta vastaavaa velvoitetta tulkittaessa tulee huomioida, että 

takuuvarauksen tekemisen edellytyksenä ei voida pitää pelkkää reklamaation vaaraa.28 Tällaiset 

takuusitoumusta vastaavat velvoitteet ovat yleisiä erityisesti rakennusalalla, jossa 

vakiosopimuksiin sisältyviin yleisiin sopimusehtoihin sisältyy lainsäädännöllinen virhevastuu. 

Tällöin voidaan puhua alalla vallitsevasta kauppatavasta, jonka perusteella takuuvaraus on 

tehtävissä lain muiden edellytysten täyttyessä. Rakennusalalla pääurakoitsijan antamaan 

takuusitoumukseen voi sisältyä myös aliurakoitsijoiden työsuorituksiin liittyviä 

takuusitoumuksia. Aliurakoitsijat on oikeuskäytännössä rajattu takuuvaraukseen oikeutettujen 

verovelvollisten ulkopuolelle. 29 Siten pääurakoitsija, joka takuusitoumuksessaan vastaa myös 

aliurakoitsijoiden työsuorituksista, on oikeutettu takuuvarauksen tekemiseen myös 

takuusopimuksen alaisten aliurakoitsijoiden työsuoritusten osalta. 

 

 

3.5 Takuuvarauksen suuruus 

 

Takuuvaraukselle ei ole laissa määritelty enimmäismäärää. Ennen vuonna 1993 voimaan tullutta 

lakiuudistusta verovelvollinen sai lain edellytysten täyttyessä tehdä enintään 3 % takuuvarauksen 

                                                        
28 Andersson – Penttilä, 2014. s.654 
29 Ks. kohta 3.2.4 
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urakkahinnasta.30 Takuuvarauksen enimmäismäärä ei perustunut todennäköisiin 

takuukorjausmenojen määrään, vaan oli kaavamaisesti säädetty 3 prosenttiin urakkahinnasta. 

Hallituksen esityksessä vuonna 1992 mainittiin, että kaavamainen takuuvaraus vastaa huonosti 

toteutuneiden takuukorjausmenojen määrää jättäen huomioimatta ala- ja yrityskohtaisia 

vaihteluita todennäköisten takuukorjausmenojen määrässä.31 Lakiuudistuksen myötä 

takuuvaraukselle ei ole säädetty prosenttimääräistä maksimia eikä sen suuruutta ole sidottu 

urakkahintaan, vaan luovutetun hyödykkeen takuukorjauksista odotettavissa oleviin menoihin. 

Nykyinen lainmuoto on tapauskohtainen eikä niinkään yleisluontoinen, jonka vuoksi 

takuuvarauksen suuruutta joudutaan tulkitsemaan tarkemmin ja hyödyke kerrallaan.  

 

Lienee selvää, että tulevien takuukorjausmenojen tarkka arviointi on vaikeaa, jonka vuoksi 

virhearvioita ja tulkintaongelmia syntyy. Jos tulevien takuukorjausmenojen ajankohta ja suuruus 

tiedettäisiin täsmällisesti, ei takuuvarauksen tekemiselle ymmärrettävästi olisi tarvetta, koska 

kulu voitaisiin kirjata velkana vähentäen elinkeinotoiminnan tulosta. Huomioiden EVL 47§:n 

edellytykset voidaan todeta, että takuuvaraukseen oikeutetut verovelvolliset tuottavat usein 

hyödykkeitä, jotka eivät ole massatuotannollisesti tuotettavia linjastotuotteita, vaan laajuudeltaan 

suuria, kalliita ja yksilöllisiä tuotteita. Siten tulevien takuukorjausmenojen arvioiminen on 

haastavaa. Hyödykkeiden yksilöllisten piirteiden vuoksi takuukorjausmenojen arviointi yrityksen 

aiempien vuosien takuukorjausmenojen perusteella on myös hataraa. 

 

Verohallinto toimittaa tilikauden verotuksen takautuvasti, jolloin se yleensä tapahtuu seuraavan 

verovuoden aikana. Tällöin takuuvarauksen perusteena olevat takuukorjausmenot ovat usein jo 

syntyneet. Tilanteissa, joissa verovelvollinen on arvioinut todellista määrää suuremmat 

takuukorjausmenot, voidaan verotusta toimittaessa ajautua ongelmatilanteisiin siinä, onko 

takuuvaraus kokonaisuudessaan verotuksessa hyväksyttävä. Elinkeinoverolain kommentaarissa 

asiaa on siten linjattu, ettei viranomainen saa hyödyntää tilannetta siten, että säännöllisesti 

hyväksyisi vähennettäväksi varaukseksi vain todellisia menoja vastaavan määrän.32 Tämä lienee 

siksi, että muutoin riski verotettavan tulon lisäyksestä ja veronkorotuksesta ajaisi yhtiöt tekemään 

tarkoituksella varovaisia arvioita tulevista takuukorjausmenoistaan. Liian suureksi arvioitujen 

takuukorjausmenojen perusteella tehdyillä takuuvarauksilla ei verokertymän kannalta ole 

kokonaisuutena suurtakaan merkitystä, koska ylimenevä osa tuloutetaan EVL 47.2 § mukaisesti 

                                                        
30 Andersson – Penttilä, 2014. s.655 
31 HE 203/1992 
32 Andersson – Penttilä, 2014. s.656 
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sinä verovuonna, jona takuuaika päättyy. Siten takuuvarauksen tekemisen perusteena käytettyjen 

arvioitujen tulevien takuukorjausmenojen tutkiminen ei lähtökohtaisesti veroviranomaisen 

näkökulmasta liene tarpeellista, koska verovuoden tulosta vähennetty toteutuneet 

takuukorjausmenot ylittävä osuus tuloutuu verotettavaan tuloon lähivuosina takuuajan päättyessä. 

Verovelvollisen tulee kuitenkin tarvittaessa pystyä esittämään perusteltu arvio takuuvarauksen 

perusteena olevien odotettavien takuukorjausmenojen määrästä.  

 

 

3.6 Takuuvarauksen käyttö ja tuloutus 

 

EVL 47.2 §:ssä säädetään takuuvarauksen käytöstä ja tuloutuksesta. Laissa ei suoranaisesti 

edellytetä takuuaikana syntyvien takuukorjausmenojen kattamista varauksesta. Lainsäätäjän 

tarkoituksena on kuitenkin kiistatta se, että takuuvarausta käytetään takuuajan aikana 

ilmaantuvien takuukorjausmenojen kattamiseen. Hallituksen esityksen33 mukaan takuuvarauksen 

tehneen verovelvollisen on katettava takuutöistä johtuvat menot tehdystä takuuvarauksesta niillä 

tulosta rasittamatta.  

 

Elinkeinoverolain kommentaarissa on mainittu Voipion 34 vastakkainen kanta asiaan. Voipion 

mukaan laki ei edellytä varauksen tehnyttä verovelvollista kattamaan syntyneitä 

takuukorjausmenoja tehdystä takuuvarauksesta ja siten takuuvarauksen perusteena olevaan 

luovutettuun hyödykkeeseen kohdistuvia takuukorjausmenoja voisi vähentää verotuksessa. 

Voipio tarkoittanee, että viimeistään takuuajan päättyessä jäljellä oleva takuuvaraus tuloutuu 

verotettavaksi tuloksi, jonka vuoksi laskennallisesti verokertymän kannalta ei käytännössä ole 

merkitystä, vähennetäänkö takuukorjauskulut kirjanpidossa menoina vai katetaanko menot 

takuuvarauksesta. Lainsäädännön selkeyttämiseksi ja verovalvonnan helpottamiseksi EVL 47.2 

§:ssä on kuitenkin selkeästi säädetty, että meno, jota vastaava takuuvaraus on vähennetty 1 

momentin nojalla, ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Tämä perustuu luonnollisesti siihen, 

ettei kulua voida vähentää verotuksessa kahteen kertaan. Lainmuodon voidaan katsoa osoittavan, 

että toteutuneet takuukorjausmenot tulee kattaa niitä vastaan muodostetusta varauksesta.  

 

                                                        
33 HE 172/67. s.27 
34 Voipio, s. 120 ja 122 
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EVL 47.2 §:ssa mainitaan täsmälleen yksi takuuvarauksen tulouttamisajankohta. Takuuvarauksen 

tuloutusajankohdasta on säädetty, että toteutuneiden takuukorjausmenojen ylittävä jäljellä oleva 

takuuvaraus on tuloutettava veronalaisena tulona sinä verovuonna, jona takuuaika on päättynyt. 

Takuukorjauksista syntyneitä menoja on siis katettava tehdystä varauksesta niin kauan kuin sitä 

riittää, jonka jälkeen mahdolliset takuuvarauksen ylittävät takuukorjausmenot vähennetään 

luonnollisesti normaaleina vuosikuluina EVL :n jaksottamissäännösten mukaisesti.   

Elinkeinoverolain kommentaarissa on myös mainittu muodollinen tuloutukseen liittyvä seikka, 

jonka mukaan samana verovuotena on luovutettu uusi, 1 momentissa tarkoitettu työ, jonka 

takuuaika on alkanut, eliminoi uusi takuuvaraus tuloutettavan takuuvarauksen vaikutuksen 

osittain tai kokonaan.35  

 

 

3.7 Ajankohta 

 

EVL 47.1 §:n mukaan takuuvarauksen tekemisen ajankohta on se verovuosi, jolloin 

takuuvarauksen perusteena oleva työn tulos on luovutettu ja siten urakkasumma tuloutettu. 

Säädöstä ajankohdasta tulee tulkita tarkasti. EVL :n yleisten jaksottamissäännösten ja KPL :n 

suoriteperusteen mukaisesti suoritteesta saatu luovutushinta on siten lähtökohtaisesti tuloutettava 

samana verovuonna, kun siihen kohdistuva takuuvaraus vähennetään. Merkitystä ei ole sillä, 

ovatko kaikki urakkaan kuuluvat työt, kuten esimerkiksi maalaustyöt täysin valmiit urakan 

luovutushetkellä. Työn luovutushetki ja siten urakkasumman tuloutusajankohta määräävät 

verovuoden, jolloin takuuvaraus voidaan tehdä.36  EVL 47.1 §:n sanamuoto ei mahdollista 

takuuvarauksen tekemistä myöhempinä verovuosina tai sen lisäämistä myöhempänä ajankohtana. 

Käytännössä tällä ei kuitenkaan usein ole merkitystä, koska myöhemmin realisoituvat 

alkuperäisen takuuvarauksen ylittävät takuukorjausmenot voidaan vähentää kunkin verovuoden 

verotuksessa menon yleisen jaksottamissäännöksen EVL 22 §:n mukaisesti. Poikkeuksena 

mainittakoon KHO:n päätös 1984 II 533, jossa verovelvollisen erehdyksestä johtuen 

takuuvarausta ei oltu tehty verovuoteen kohdistuvan tilikauden kirjanpidossa. Päätöksessä 

takuuvaraus hyväksyttiin. 37 Toista mieltä takuuvarauksen tekemisen ajankohdasta on Voipio, 

jonka mukaan takuuaikana ehkä tehtävässä toisessa tilinpäätöksessä takuuvarausta voidaan lisätä, 

                                                        
35 Andersson – Penttilä, 2014. s.657 
36 Swan, s.116 
37 KHO 1984 II 533 
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jos todennäköiset takuukorjausmenot voidaan osoittaa alun perin oletettua suuremmiksi. 38 EVL 

47 §:n sanamuoto on kuitenkin selkeä ja antaa takuuvarauksen vähentämiselle sallituksi 

ajankohdaksi vain verovuoden, jolloin työ on luovutettu ja siten takuusopimuksen perusteena 

oleva hinta tuloutettu kirjanpidossa. Täten on perusteltua todeta, että lainmuoto ja sen tulkinta 

palvelee lain tarkoitusta, joka on nimenomaisesti todennäköisiä takuukorjausmenoja vastaavan 

summan tulouttamisen lykkääminen takuuajan päättymiseen asti.  

 

 

3.8 Erittely  

 

Takuuvaraus tehdään rakennuksesta tai muusta laissa mainitusta hyödykkeestä aina 

suoritekohtaisesti. Koska luovutetuille hyödykkeille myönnetyt takuuajat voivat poiketa 

suoritteiden välillä, on kunkin suoritteen perusteella tehdyn takuuvarauksen oltava eriteltävissä 

oikean tulouttamisajankohdan varmistamiseksi. Siten esimerkiksi kaikista saman verovuoden 

aikana luovutetuista rakennuksista on tehtävä takuuvaraus eriteltynä. Erittely on tehtävä 

kirjanpidossa suoritekohtaisesti ja jokaiselle takuuvarauksen kohteena olevalle suoritteelle on 

esitettävä arvio tulevista takuukorjausmenoista, joiden perusteella kukin takuuvaraus on tehty. 

Takuuvarausten suoritekohtaisesta erittelystä mainitaan myös elinkeinoverolain 

kommentaarissa.39 Perusteluina kommentaarissa on esitetty EVL 54.1 §:n säädös 

kirjanpitosidonnaisuudesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
38 Voipio, s.122 
39 Andersson – Penttilä, 2014. s.657 
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4. YHTEENVETO 
 

Tutkielmassa on tiiviisti esitelty varauksia koskevia kirjanpidon ja verotuksen käsitteitä, 

käytäntöjä ja lainsäädäntöä yleisellä tasolla, jonka jälkeen tutkielmassa on keskitytty tarkemmin 

takuuvaraukseen ja siitä säätävän EVL 47 §:n tulkintaan sekä takuuvarausta käsittelevään 

oikeuskäytäntöön.  

 

Kirjanpidossa varaukset jaetaan pakollisiin ja vapaaehtoisiin varauksiin. Pakolliset varaukset, 

joihin takuuvaraus kuuluu, ovat kirjanpitolain mukaan yhtiön kirjanpidossa tehtäviä varauksia, 

jotka vastaavat todennäköisiä menoja tai menetyksiä. Pakollisiin varauksiin liittyy kuitenkin 

verotuksen näkökulmasta rajoitettu vähennysoikeus, jonka vuoksi niiden vähennyskelpoisuutta 

verotuksessa tulee tulkita EVL :n kaavamaisten säädösten mukaisesti. Vastaavaa jakoa pakollisiin 

ja vapaaehtoisiin varauksiin ei ole elinkeinoverolaissa. Verotuksessa vähennyskelpoisista 

varauksista säädetään EVL :n 4 luvussa. Lisäksi edellytyksenä vähennyskelpoisiksi säädettyjen 

varausten vähentämiseksi verotuksessa on EVL 54.1 §:n säätämän kirjanpitosidonnaisuuden 

mukaan se, että niitä vastaavat kirjaukset on tehty myös kirjanpidossa. Tällä pyritään siihen, ettei 

verovelvollinen näytä tilinpäätöksessään parempaa voitonjakokelpoista tulosta kuin verotuksessa.  

 

Verotuksessa varaukset jaetaan niin sanottuihin varsinaisiin ja epävarsinaisiin varauksiin, joista 

ensimmäiseen takuuvaraus kuuluu. Varsinaisten varausten, kuten takuuvarauksen perusteena 

olevat vastaiset menot tai menetykset eivät ole syntyneet verovuoden aikana. Takuuvarauksessa 

kyseessä on siis tulevien takuukorjausmenojen ennenaikainen menokirjaus.  Takuuvarauksesta 

verotuksessa säädetään EVL 47 §:ssä, joka sisältää edellytykset takuuvaraukseen oikeutetuille 

verovelvollisille ja hyödykkeille. EVL 1.1 §:n mukaista liiketoimintaa harjoittava takuuvarauksen 

edellytykset täyttävä verovelvollinen saa tehdä verotuksessaan takuuvarauksen, jolla 

verovelvollinen voi jaksottaa verotettavan tulon määrää hyödykkeen luovutusvuonna 

hyödykkeelle annetun takuuajan puitteissa sillä määrällä, joka kokemusperäisesti voidaan katsoa 

tarvittavaksi tulevien takuukorjausmenojen kattamiseksi.  

 

Takuuvarauksen tekemisen edellytyksenä verotuksessa on, että verovelvollinen on EVL 47 §:ssä 

tarkoitettu rakennus-, laivanrakennus- tai metalliteollisuusliike, joka takuusitoumuksen tai muun 

sitä vastaavan velvoitteen perusteella on vastuussa luovuttamassaan hyödykkeessä ilmenevistä 

takuukorjausmenoja aiheuttavista vioista taikka virheellisyyksistä. Laissa takuuvarauksen 

perusteena olevia hyödykkeitä ovat rakennukset, sillat, laiturit, tiet, padot tai niihin verrattavat 
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rakennelmat, ilma-alukset, sellaiset vesialukset, joiden rungon suurin pituus on vähintään 10 

metriä sekä suurehkot koneyksiköt. Laissa mainittujen verovelvollisten oikeutta takuuvarauksen 

vähentämiseksi verotuksessa tulkitaan takuuvarauksen kohteena olevien hyödykkeiden 

perusteella. Oikeuskäytännössä on katsottu, että takuuvaraukseen oikeutettuja verovelvollisia 

ovat yllä mainittuja rakennuksia tai hyödykkeitä pääurakoitsijan roolissa tuottavat 

verovelvolliset. Sen sijaan aliurakointia harjoittavia liikkeitä, kuten LVI-liikkeitä ei ole 

oikeuskäytännössä pidetty takuuvarauksen tekemiseen oikeutettuina verovelvollisina.  

 

Tutkielmassa käsitellään takuuvarauksesta säätävän lainsäädännön tarkoitusta lain 

valmistelutöiden ja elinkeinoverolain kommentaarin perusteella. Lain esityöt luetaan tutkielmassa 

käytettävässä normatiivisessa oikeuslähdeopissa velvoittavuudeltaan heikosti velvoittaviin 

oikeuslähteisiin. Lainsäätäjän tarkoitus takuuvarausta koskevaa lainsäädäntöä säädettäessä on 

ollut selkeästi mahdollistaa verovelvollisen verovuodelle kohtuuttoman suureksi muodostuvan 

urakkasumman tuloutuksen jaksottaminen tulevien takuukorjausmenojen osalta. Lainsäätäjän 

tarkoituksena on ollut rajata oikeus takuuvarauksen tekemiseen tarkasti laissa määritellyille 

toimialoille ja hyödykkeille, joiden tuotantoon kohdistuu kokemusperäisesti huomattavia 

takuukorjausmenoja, jotka realisoituvat hyödykkeen luovutusta seuraavina verovuosina. Vuonna 

1993 takuuvarauksen suuruuteen tehty muutos kaavamaisesta 3 % suuruisesta takuuvarauksesta 

odotettavissa olevien takuukorjausmenojen suuruiseen takuuvaraukseen on tarpeellinen toimiala- 

ja yrityskohtaisten takuukorjausmenojen vaihteluiden huomioimiseksi. 

 

Ongelmallista takuuvarauksesta säätävän EVL 47 §:n tulkinnassa on sen sanamuoto. Pykälässä 

mainitaan suurehkon koneyksikön käsite, jolle sen tarkempaa määritelmää ei elinkeinoverolaissa 

ole. Suurehkon koneyksikön käsitettä on oikeuskäytännössä tulkittu ahtaasti ja rajanveto 

suurehkon ja muun koneyksikön välillä on tehty pitkälti koneyksikön koon ja hinnan suhteen. 

EVL 47 §:n tarkka ja tyhjentävä luettelo takuuvaraukseen oikeutetuista hyödykkeistä korostaa 

sanamuodoltaan varauksen perusteena olevien hyödykkeiden suuruutta. Tutkielmassa esitetyssä 

näkökulmassa pohditaan, onko lainsäätäjän tarkoitus nimenomaisesti rajata tyypillisesti 

yksityiskäyttöön soveltuvat pienkoneet ja pienet vesialukset pois takuuvarauksen piiristä 

oikeuttaen takuuvarauksen verovelvollisille, jotka valmistavat suuremman mittaluokan 

rakennelmia ja hyödykkeitä, jotka useimmiten palvelevat elinkeinotoimintaa tai yhteiskuntaa. On 

myös todettava, että suuriin, usein yksilöllisiin rakennuksiin tai hyödykkeisiin kohdistuu 

huomattavasti suuremmat odotettavissa olevat takuukorjausmenot kuin vaikkapa pieniin 

koneyksiköihin. Ottaen huomioon takuuvarauksen olevan suoritekohtainen varaus, jonka 
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perusteena olevat rakennukset ja hyödykkeet on eriteltävä kirjanpidossa, on sekä verovelvollisen 

että valvontaa harjoittavan viranomaisen toiminnan kannalta yksinkertaisempaa, ettei 

takuuvarausta voi tehdä kaikesta laissa mainittujen verovelvollisten valmistamasta tuotannosta.  

 

Takuuvarauksen edellytyksenä mainitaan takuusitoumus tai muu vastaava velvoite. 

Takuusitoumukselle ei niin ikään elinkeinoverolaissa ole määritelmää tai sisältövaatimuksia, ja 

takuuvaraus se voi perustua myös alalla vallitsevaan kauppatapaan tai yleisiin toimitusehtoihin, 

jotka erityisesti rakennusalalla ovat yleisiä. Pelkkä reklamaation vaara ei kuitenkaan ole 

kuitenkaan takuuvaraukseen oikeuttava peruste. Takuuvaraukselle ei ole laissa määriteltyä 

enimmäismäärää. Takuuvarauksen tulee perustua yhtiön arvioimiin tuleviin 

takuukorjausmenoihin, ja yhtiön tulee pystyä perustelemaan arvioimansa laskelmat tulevista 

takuukorjausmenoista. Takuuvarauksen suuruuden tarkastelu on varauskohtaista ja siten 

valvonnan resurssien kannalta raskasta ja haastavaa. Ongelmia verovelvollisen kannalta aiheuttaa 

myös takuukorjausmenojen arviointi, koska takuuvarauksen kohteena ovat usein kalliit, 

yksilölliset rakennukset tai hyödykkeet, joiden tulevia takuukorjausmenoja on haastavaa arvioida 

yrityksen aiempien vuosien vastaavien menojen perusteella. Tutkielmassa todetaan, että koska 

takuuajan päättyessä jäljellä oleva takuuvaraus tuloutetaan verovuoden tulona, ei liian suureksi 

arvioitujen tulevien takuukorjausmenojen perusteella tehdyillä takuuvarauksilla ei verokertymän 

kannalta ole suurtakaan merkitystä. 

 

Takuuvarauksen tekemisen ajankohta on täsmälleen se verovuosi, jolloin varauksen perusteena 

oleva suorite on luovutettu. Verovelvollinen ei voi tehdä takuuvarausta takautuvasti tai lisätä sitä 

myöhempinä verovuosina. Laki ei sanamuodoltaan edellytä takuukorjausmenojen kattamista 

varauksesta, mutta rajaa varausta vastaavat menot vähennyskelvottomiksi verotuksessa. Siten on 

tulkittava, että takuukorjausmenot tulee kattaa niitä vasten tehdystä varauksesta. Takuuvarauksen 

tulouttamiselle on niin ikään säädetty täsmälleen yksi tulouttamisajankohta. Jäljellä oleva 

takuuvaraus tulee tulouttaa verovuonna, jolloin takuuaika päättyy. Jos taas toteutuneet 

takuukorjausmenot ylittävät takuuvarauksen, vähennetään ne normaaleina vuosikuluina EVL :n 

yleisten jaksottamissäännösten mukaisesti.  

 

 

 

 


