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Tutkimuksessa käsitellään toimittamattoman ennakonpidätyksen jälkikäteiseen maksuunpanoon 
liittyviä ongelmia. Tutkimuksen painopiste on laintulkinnassa, mutta myös soveltamiskysymyk-
siä sivutaan. 
 
Tutkimusmenetelmänä on käytetty oikeusdogmaattista metodia. Tutkimuskohteen sisältöä on 
pyritty selvittämään myös systeeminäkökohtien ja aikaisemman ennakkoperintälain vastaavien 
säännösten vakiintuneen tulkinta- ja soveltamiskäytännön avulla. Lähdeaineistona on käytetty 
ensisijaisesti lainvalmisteluaineistoa, virallisohjeita ja oikeustieteellisissä julkaisuissa ilmesty-
neitä asiantuntijakirjoituksia. Lähteinä on käytetty myös Mirjami Laitisen teosta Ennakkoperin-
tä ja Markku Hirvosen, Unto Leinon, Esko Tuomisen ja Lars Winterin teosta Työnantaja ja 
ennakkoperintä. Teoriaosuudessa on lähteinä hyödynnetty lähinnä Aulis Aarnion, Kari S. Ti-
kan, Seppo Laakson teoksia. 
 
Ennakkoperintälaki on pääosin menettelyä koskeva laki jonka maksuunpanosta luopumista ja 
sen poistamista sääntelevä 39 § on poikkeussäännös maksuunpanon tekemistä sääntelevään 38 
§:ään nähden. Molempien edellä mainittujen pykälien ilmaisemat normit ovat ensisijaisesti 
viranomaiselle suunnattuja sekundäärinormeja jotka ilmaisevat käyttäytymisnormin lisäksi 
kompetenssinormin.  
 
Tutkimuksessa on hahmoteltu tilanteita joissa verot voidaan EPL 39 §:n 1 momentin mukaisesti 
katsoa maksetuiksi siten, että maksuunpanoa ei voida tehdä ja pyritty määrittelemään milloin 
käsillä on tilanne, jossa veroja ei ole ollut maksettava. Eniten tulkinnallista epäselvyyttä aiheut-
taa 39 §:n 2 momentti, jossa säädetään maksuunpanon tekemättä jättämisestä erityisestä syystä, 
jollainen on käsillä mm. silloin kun olosuhteet huomioon ottaen on todennäköistä, että mak-
suunpanoa ei veron turvaamiseksi tarvita. Veron turvaaminen on tutkimuksessa määritelty en-
nakonpidätystä toimittamatta maksetusta suorituksesta määrättävän tuloveron maksamisen tur-
vaamiseksi. Tutkimuksessa päädyttiin siihen, että vaikka veronturvaamistarpeen aiheuttaa suo-
rituksen maksajan laiminlyönti, se poistuu lähinnä suorituksen saajan toimenpiteiden seurauk-
sena. Tämä tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että saaja on kyseisestä suorituksesta veronsa maksa-
nut, mutta tilanteessa jossa veronmaksua ei ole tapahtunut, myös todennäköisyyttä sen suhteen, 
että vero tulee lopulta maksetuksi. Tutkimus osoitti myös, että suorituksen maksajan vilpittö-
mällä mielellä ja verotusmenettelylaissa säädetyllä luottamusperiaatteella on maksuunpanon 
tekemisen kannalta hyvin rajoitettu merkitys, eikä kohtuuteen liittyviä näkökohtia tule tässä 
yhteydessä huomioida lainkaan. Myös 39 §:n 5 momentissa säädetty olosuhteisiin nähden vä-
häinen virhe on tulkinnallisesti ongelmallinen. Tutkimuksessa päädyttiin siihen, että asiaa arvi-
oitaessa on periaatteessa mahdollista huomioida veronsaajan, verotuksen toimittajan, suorituk-
sen maksajan ja suorituksen saajan olosuhteet, mutta asia ei ole ongelmaton. 
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1. TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ajallaan toimittamatta jääneen ennakonpidätyk-

sen jälkikäteiseen maksuunpanoon liittyviä ongelmia. Valtaosa ongelmista aiheutuu 

ennakkoperintälain asiaa koskevan säännöksen epäselvyydestä. 

 

Tutkimuksen kohteena oleva EPL 39 § sääntelee sekä tilanteita joissa ennakonpidätystä 

ei ole toimitettu, että tilanteita joissa toimitettuja määriä ei ole maksettu veroviraston 

tilille. Tässä tutkimuksessa käsitellään ainoastaan ennakonpidätyksen toimittamisen 

laiminlyönnistä aiheutuvia seuraamuksia. Lähtökohta on oikeusdogmaattinen eli tulkin-

tatehtävä on etusijalla. 

 

Tulkinnalle haen tukea myös ennakkoperintäjärjestelmän tarkoituksesta. Tämän vuoksi 

esittelen pääpiirteissään myös aikaisemmin voimassa olleet ennakkoperintää sääntelevät 

lait ja erityisesti niiden säätämiseen johtaneet syyt.  Samassa yhteydessä esittelen tämän 

pro gradu -opinnäytteen tutkimuskohteena olevaa pykälää vastaavat säännökset ja niiden 

aikanaan vakiintuneen tulkinnan, sikäli kuin se on löydettävissä. 

 

Ennakkoperintä on verovelvolliselta perittävien verojen ja maksujen suoritukseksi vero-

vuoden aikana tapahtuvaa veron perimistä.1 Ennakkoperinnässä peritty määrä lasketaan 

lopullisten verojen ja veronluonteisten2 maksujen lyhennykseksi säännönmukaista vero-

tusta toimitettaessa. Ennakonpidätyksenä liikaa peritty tai ennakonkannossa liikaa mak-

settu ennakkovero palautetaan verovelvolliselle veronpalautuksena3. Ellei ennakkoon 

peritty määrä riitä, verovelvolliselta kannetaan lisää veroa.4 

 

                                                
1 Säännönmukainen verotus toimitetaan verotusvuonna, joka seuraa verovuotta.  Säännönmukaisesta 
verotuksesta käytetään myös nimitystä lopullinen verotus, vaikka se ei mm. veronoikaisu- ja jälkiverotus-
mahdollisuuksista johtuen ole lopputuloksensa osalta "lopullista".  
2 Verot ja veronluonteiset maksut vuonna 2004 olivat yhteensä noin 26,9 miljardia euroa. 
3 Ennakonpalautukset olivat vuonna 2004 yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. 

4 Jäännösverot olivat vuonna 2004 noin 1,2 miljardia euroa. 
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Ennakkoperintä toimitetaan vain veronalaisesta tulosta.5 EPL 1 §:ssä säädetään ne verot 

ja maksut, joiden perimiseksi ennakkoperintä toimitetaan.6 Ennakkoperintä toimitetaan 

ennakonpidätyksenä tai ennakonkantona. 

 

Ennakonpidätys on ensisijainen ennakkoperintämuoto. Ennakonpidätys toimitetaan kai-

kista veronalaisista tuloista, ellei ennakonpidätyksen toimittamista ole rajoitettu Vero-

hallituksen päätöksellä7 tai ellei tulo ole ennakonkannon alaista.8 

 

Ennakonpidätyksen toimittaa suorituksen maksaja9. Ennakonpidätyksen toimittamiseen 

velvollisen suorituksen maksajan on maksettava pidättämänsä määrä veronsaajan tilille 

kuukausittain10 ja tehtävä maksamistaan suorituksista ja toimittamistaan ennakonpidä-

tyksistä merkinnät verovirastolle annettavaan vuosi-ilmoitukseen. 

 

Ennakonkanto on toissijainen ennakkoperinnän muoto. Jos ennakkoperintälaissa sääde-

tään tai sen nojalla määrätään, ennakkoperintä toimitetaan ennakonkantona, ellei tuloa 

ole määrätty Verohallituksen päätöksellä ennakonkannon tai koko ennakkoperinnän 

ulkopuolelle11. Ennakonkanto  on  verovelvollisen  ja verohallinnon välistä toimintaa.12  

                                                
5 Käytännössä osa veronalaisistakin tuloista saattaa jäädä ennakkoperinnän ulkopuolelle. Tällaisia ovat 
satunnaiset tulot, esimerkiksi satunnaiset myyntivoitot. 
6 Ansiotuloista tulovero valtiolle ja kunnille sekä kirkollisvero evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksi-
sen kirkkokunnan seurakunnille sekä saksalaiselle seurakunnalle ja sairausvakuutusmaksu Kansaneläkelai-
tokselle. Pääomatuloista suhteellinen tulovero valtiolle. Yhteisön ja yhteisetuuden tulosta tulovero valtiol-
le, kunnille ja seurakunnille. Ennakkoperinnän ulkopuolelle jäävät perintö- ja lahjavero, arpajaisvero, 
kiinteistövero sekä metsänhoitoyhdistyksille menevät metsänhoitomaksut. Ennakkoperintää ei myöskään 
toimiteta rajoitetusti verovelvollisille maksettavista lähdeveron piiriin kuuluvista suorituksista eikä yhtiö-
veron hyvityksestä annetun lain mukaisista osingoista tai lähdeveron alaisista koroista. 

7 Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta 22.11.2004, Dnro 
1976/31/2004. 

8 1.1.1997 voimaan tulleessa ja edelleen voimassa olevassa ennakkoperintälaissa ei ole luetteloa enna-
konpidätyksen alaisista suorituksista. Vuoden 1996 loppuun voimassa olleen ennakkoperintälain mukaan 
ennakonkanto oli ensisijainen ennakkoperinnän muoto. Tämän vuoksi laissa oli lueteltu kaikki ennakonpi-
dätyksen alaiset suoritukset. 

9  Minkä tahansa ennakonpidätyksen alaisen suorituksen maksaja, siis muukin kuin työnantaja.  

10 Palkasta toimitetun ennakonpidätyksen maksamisen yhteydessä työnantajan on maksettava myös työn-
antajan sosiaaliturvamaksu. 

11 Ennakonkanto toimitetaan liike-, ammatti-, vuokra- tai muusta sellaisesta tulosta, josta ennakonpidätys-
tä ei voida toimittaa tai josta sitä ei ole ennakkoperintälain mukaan toimitettava. 
12 Toisin kuin ennakonpidätys, joka on suorituksen maksajan ja saajan välistä toimintaa. 
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Ennakonkannossa maksuun pantujen verojen ja maksujen perimiseksi verovelvolliselle 

lähetetään ennakkoverolippu ja tilillepanokortit, joilla tämä maksaa maksuunpannun 

veron ennakon kuukausittain veronsaajan tilille. 

 

Suorituksen maksajalla on oikeudellinen vastuu ennakonpidätyksen toimittamisesta. 

Pidätysvelvollisen suorituksen maksajan asema ennakkoperinnässä poikkeaa esimerkik-

si hänen vastuustaan verovelvollisena. Suorituksen maksaja on määrätty suorittamaan 

veronsaajan eduksi toimia, jotka luonteeltaan ovat lähinnä valtion puolesta suoritettavia 

veronkantotehtäviä.13  

 

Suorituksen maksaja ei aina täytä ennakkoperintälain hänelle asettamaa pidätysvelvolli-

suutta. Hän voi menetellä vastoin lakia joko tietämättömyyttään, erehdyksestä tai tahal-

laan14. Säädettyjen velvollisuuksien laiminlyönnistä aiheutuu suorituksen maksajalle 

hallinnollisia ja joskus rikosoikeudellisia seuraamuksia.  Ennakkoperintälain 38 §:n 

osoittaman pääsäännön mukaan ennakonpidätyksen toimittamisen laiminlyönneiltä suo-

rituksen maksajilta peritään toimittamatta jäänyt ennakonpidätys jälkikäteen. Ennakon-

pidätyksen ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen myöhästymisestä tai kokonaan toimit-

tamatta tai maksamatta jättämisestä peritään veronlisäystä ja veronkorotusta 

 

Ennakonpidätysvelvollisuuden laiminlyöntien seuraamuksia sääntelevät säännökset löy-

tyvät ennakkoperintälain 4. luvusta (38§ - 44 §). EPL 38 §:n mukaisella maksuunpanolla 

pyritään korjaamaan tilanne sellaiseksi kuin se olisi ollut ilman suorituksen maksajan 

laiminlyöntiä15 ja 39 §:ssä säännellään ne tilanteet joissa tästä "korjaamisesta" voidaan 

joustaa. 

 

Ennakkoperintälain 38 § 1 momentin mukaan suorituksen maksajan jätettyä osaksi tai 

kokonaan ennakonpidätyksen toimittamatta lääninveroviraston on maksuunpantava pi-

                                                
13 Hirvonen – Leino – Tuominen – Winter 1990 s. 798. 
14 Riippumatta laiminlyönnin syystä seuraamukset ovat yleensä samat. Veronkorotuksen suuruuden koh-
dalla voi olla vaihtelua siten että tahallisuus vaikuttaa korotuksen määrään lisäävästi. 
15Laitinen: 18:2.  



4 

dättämättä jätetty määrä, jollei 39 §:stä muuta johdu16. Tätä tällä hetkellä voimassa ole-

vaa säännöstä vastasi edellisessä ennakkoperintälaissa (28.11.1959/418) ollut 24 §17. 

EPL 38 §:n nojalla tehty maksuunpano on eräänlainen vakuus, jolla turvataan veronsaa-

jien18 saatavat suorituksesta, josta ennakonpidätyksen toimittaminen on laiminlyöty. 

 

Ennakkoperointälain 39 § on otsikoitu "Maksuunpanon poistaminen ja siitä luopumi-

nen" ja se kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: 

 

"Lääninverovirasto ei maksuunpane toimittamatta jätettyä ennakonpidätystä, jos 
ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta maksettavat verot ja maksut on mak-
settu tai niitä ei ole ollut maksettava. 
 

Toimittamatta jätetty ennakonpidätys voidaan jättää osittain tai kokonaan mak-
suunpanematta myös erityisestä syystä, kuten silloin, kun olosuhteet huomioon 
ottaen on todennäköistä, että maksuunpanoa ei veron turvaamiseksi tarvita. 
 
Jos lääninverovirasto on jo maksuunpannut toimittamatta jätetyn ennakonpidä-
tyksen 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa, maksuunpano poistetaan vi-
ran puolesta. 
 
Maksuvelvollisuus tai maksuunpano poistetaan tai hakemus poistamisesta teh-
dään viiden vuoden kuluessa sen vuoden lopusta lukien, jona maksuunpanopää-
tös on tehty.  Jos asianomainen vero tai maksu on suoritettu viidentenä vuonna 
tai myöhemmin, saa hakemuksen kuitenkin tehdä vuoden kuluessa sen vuoden 
lopusta lukien, jona suoritus on tapahtunut. 
 
Maksuunpanosta voidaan luopua, jos laiminlyönti on olosuhteisiin nähden tai 
kokonaismäärältään vähäinen. 
 
Maksuvelvollisuuden tai maksuunpanon poistamisen tai alentamisen vuoksi pa-
lautettavalle määrälle maksetaan korkoa veronkantoasetuksen 11 §:ssä tarkoitettu 
määrä maksupäivästä takaisinmaksupäivään. 
 
Maksuvelvollisuutta ei poisteta 43 §:ssä tarkoitetun veronlisäyksen tai 44 §:ssä 
tarkoitetun veronkorotuksen osalta, jollei erityisestä syystä muuta johdu." 

 

 

                                                
16 Sanamuodoltaan varsin ehdoton pääsääntö, viittauksineen poikkeussääntöön. 
17 Edellisen ennakkoperintälain 24 § sisälsi samat elementit kuin nykyisen lain 38 § ja lisäksi osia nykyi-
sestä 39 §:stä.  EPL 39 §:n 1.momentti on samansisältöinen kuin edellisen lain 24 §:n 2. momentti. Lisäksi 
nykyisen lain 39 §:n 5. momentti on sisällöltään sama kuin edellisen lain 24 §:n 3. momentti. 
18 TVL 1 §:n mukaan veronsaajia ovat valtio, kunnat ja seurakunnat. Veroviranomainen ei ole veronsaa-
ja. 
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Pykälän momentit voidaan tiivistää seuraavasti: 

 

1 momentti: milloin maksuunpanosta luovutaan (on luovuttava), 

2 momentti: milloin maksuunpanosta voidaan luopua, 

3 momentti: milloin maksuunpano poistetaan viran puolesta, 

4 momentti: maksuunpanon poistamisen määräaika 

5 momentti: milloin maksuunpanosta voidaan luopua, (vrt. 2 mom.) 

6 momentti: palautettavalle määrälle maksettava korko 

7 momentti: veronlisäyksen ja -korotuksen poistaminen. 

 

EPL 39 §:ssä säädellään siis tilanteita, joissa 38 §:n tarkoittama "vakuus" on jätettävä tai 

voidaan jättää maksuunpanematta, niihin liittyvine määräaikoineen, korkoineen ja ve-

ronlisäyksineen ja korotuksineen. 

 

Tämän tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu lähinnä 39 §:n ensimmäiseen, toiseen, kol-

manteen ja viidenteen momenttiin, eli tapauksiin, joissa maksuunpanoa ei tehdä, se voi-

daan jättää tekemättä ja poistaa. 
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2. TUTKIMUSKOHDETTA VASTAAVIEN SÄÄNNÖSTEN KEHITYKSE STÄ 

 

Tässä luvussa käsitellään ennakkoperintäjärjestelmän kehitystä tarkastelemalla asiaa 

kulloinkin voimassa olleen ennakkoperintää koskevan lainsäädännön pohjalta.  Luvussa 

tarkastellaan lähinnä ennakkoperintälainsäädännön säätämisen perusteluja ja ennakko-

perintäjärjestelmän rakennetta sen selvittämiseksi mikä on järjestelmän tehtävä verojär-

jestelmän kokonaisuudessa ja osana verolainsäädäntöä. 

 

Käsitykseni mukaan tämän pro gradu -tutkielman aihetta; ennakonpidätyksen toimitta-

misessa tapahtuneen laiminlyönnin jälkikäteisen oikaisemisen perusteita ja asiaa säänte-

levien lainkohtien tulkintaa voidaan lähestyä myös ennakkoperintäjärjestelmän tarkoi-

tuksen ja kehityksen kautta. 

 

Tarkastelemalla tutkimuskohteena olevaa asiakokonaisuutta koskevia säännöksiä vas-

taavien ja sivuavien aikaisempien säännösten sisältöä, tulkintaa ja soveltamista voita-

neen saada tukea tällä hetkellä voimassa olevien säännösten tulkintaan.1 

  

Luvussa ei käsitellä niitä ennakkoperintää säänteleviä lakeja, jotka koskivat pelkästään 

ennakonkantoa2. 

 

                                                
1 Aarnion mukaan lainsäädännön uudistaminen ei ala tyhjiöstä vaan taustalla on aikaisempi vastaava sään-
nöstö, jota uusi lainsäädäntö joko muuttaa, täydentää tai täsmentää. Asianomaisen lainsäädännön kohteena 
oleva yhteiskunnallinen instituutio ei juuri koskaan kertakaikkisesti muutu. Lainsäädännössä säännellyt 
asiat muodostavat Aarnion mukaan totaliteetin, eikä jonkin tai joidenkin osien muuttaminen muuta koko 
totaliteettia, vaan ainakin keskeiset asiat säilyvät ennallaan. Uuden lain laatijat saavat Aarnion mukaan 
oikeudellisen ajattelunsa puitteet aiemman lainsäädännön osoittamista ajatustavoista. Ks. Aarnio 1989 s. 
290–291. 
Tulkinnan kannalta oikeushistorian piiriin voidaan lukea ei-voimassa olevaa oikeutta koskevat asiat.  
Tällöin on kysymys lähinnä voimassa olevan oikeuden syntyyn tai kehitykseen liittyvästä informaatiosta, 
joka auttaa ymmärtämään nykyistä järjestelmää ja muodostaa sen vuoksi tärkeän taustan oikeudellisille 
tulkinnoille. Se siis tuottaa tulkinnalle perusteluaineistoa. Aarnion mukaan tietyn sääntelyn kehityksen 
tunteminen edesauttaa sen liittämistä systeemiyhteyteen ja karsii tarpeettomia virhearviointeja. Ks. Aarnio 
1989 s. 237. 
2 Laki vuonna 1940 maksuunpantavan tulo- ja omaisuusveron ennakkokannosta (21.6.1940/312), Laki 
vuonna 1942 maksuunpantavan tulo- ja omaisuusveron ennakonkannosta (21.4.1942/331) ja Laki kunnal-
lisveron väliaikaisesta ennakonkannosta (22.12.1943/1025). 
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Vuoden 1960 alussa voimaan tulleen ennakkoperintälain (418/1959) 24 § on tutkimus-

kohdetta edeltävä vastaava säännös, jonka sääntelemässä oikeustilassa havaittuihin on-

gelmakohtiin tutkimuskohteena olevan pykälän säätämisellä pyrittiin saamaan muutos. 

Tämän vuoksi kyseisellä säännöksellä on niin suuri merkitys tutkimuskohteena olevien 

EPL 38 §:n ja 39 §:n tulkinnassa, että sitä käsitellään muita kumottuja säännöksiä tar-

kemmin omassa luvussaan.   

 

2.1 Laki tulo- ja omaisuusveron pidättämisestä osinkoa maksettaessa (1926/1). 

 

Ensimmäinen varsinaisena ennakkoperintälakina pidettävä laki oli vuonna 1926 annettu 

laki tulo- ja omaisuusveron pidättämisestä osinkoa maksettaessa (1926/1)3.  

 

Hallituksen esityksessä uutta veronkantojärjestelmää perusteltiin eduskunnan kirjelmäs-

sä mainituilla syillä.4  Hallituksen esityksessä ehdotettiin uuden järjestelmän ulottamista 

osinkojen lisäksi myös pankkien ja muiden yleisöltä talletuksia ottavien laitosten mak-

samiin korkoihin5. Obligaatioiden korkoihin ei järjestelmää esityksessä ehdotettu ulotet-

tavaksi, koska suurin osa obligaatioiden haltijoista oli tulo- ja omaisuusverosta vapaita 

yhdistyksiä. Tästä olisi aiheutunut aiheetta perittyjen ennakoiden takaisinmaksuvelvolli-

suus.6 

                                                
3 30. päivänä joulukuuta 1921 annettua lakia ulkomaalaisten suoritettavasta korko- ja osinkoverosta, voi-
taneen pitää jonkinlaisena varsinaisen ennakkoperintälainsäädännön edeltäjänä. Laki koski ainoastaan 
ulkomaalaisia eikä kysymyksessä ollut ennakkovero vaan lähdeverona perittävä lopullinen vero.  
4 HE 56/1925 vp, s. 1: ”Viime vuoden marraskuun 14 päivänä on Eduskunta päättänyt kehoittaa Hallitus-
ta ottamaan harkittavakseen, voitaisiinko osinkotuloista maksettavan veron kanto järjestää osinkojen mak-
sun yhteydessä, sekä aikanaan asiasta tekemään Eduskunnalle esityksen. Eduskunnan kirjelmässä maini-
tuista syistä on tällainen muutos tulo- ja omaisuusveron kantoon pidettävä suotavana.” Kirjelmää ei löydy 
Eduskunnan kirjastosta, joten näiltä osin perustelut jäävät hämärän peittoon. 
5 HE 56/1925 vp, s. 1: ”…..eikä voitane esittää mitään pätevää syytä sellaista menettelyä vastaan, joka 
epäilemättä on osottautuva verotuksen tehokkuudelle ja oikeudenmukaisuudelle edulliseksi.”   
6 Hallituksen esityksen mukaan sanottu velvollisuus ”muun muassa tuottaisi valtiolle hyödyttömiä kustan-
nuksia”.  Esityksessä todetaan: ”….näyttää olevan pakko jättää obligatsionien koron maksu uudistuksen 
ulkopuolelle”. Halua uuden järjestelmän ulottamiseen myös obligaatioiden korkoihin hallitukselta siis 
ilmeisesti olisi löytynyt, mutta ennen kaikkea valtion edun vuoksi näin ei kannattanut tehdä. Esityksessä ei 
mainita mahdollista taloudellista tai muuta haittaa, mikä aiheettomasta ennakon perimisestä aiheutuisi 
koron saajalle. Esityksessä todetaan edelleen: ”Osingon ja koron maksussa voidaan kuitenkin säätää pidä-
tettäväksi ainoastaan sama prosenttimäärä kaikilta. Valtion edun vuoksi tulee tämän määrän olla riittävän 
korkea.” Myös tässä yhteydessä valtion etu on ensisijaisena ohjenuorana. Ks. HE 56/1925 vp, s. 1. 
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Valtiovarainvaliokunta asettui mietinnössään kielteiselle kannalle. Erityisesti valiokunta 

vastusti järjestelmän ulottamista korkotuloihin. Valiokunta perusteli kantaansa pelolla, 

että mikäli korkotulot säädetään ennakonpidätyksen alaisiksi, verovelvolliset eivät enää 

talleta varojaan pankkeihin.7 Valiokunta tarkasteli asiaa myös pidätyksen toimittami-

seen velvollisten rahalaitosten kannalta8 ja kiinnitti huomiota myös ”suureen ja valtiolle 

kustannuksia aiheuttavaan lisätyöhön, jota sekä verotuslautakunnille että veronkantovi-

ranomaisille aiheutuisi esityksessä ehdotetusta koronpidätyksestä”.9 

 

Mietinnössä todetaan, että lakiehdotuksen toimeenpaneminen osinkojen osalta ei tuota 

yhtä suuria käytännöllisiä vaikeuksia kuin korkojen pidätykset. Mietinnön mukaan kui-

tenkin sen vuoksi, että varojen sijoitus sellaisiin yrityksiin jotka toimivat osakeyhtiö-

muodossa, tietää usein yleishyödyllisten10 tarkoitusten tukemista, voidaan valiokunnan 

mielestä "asettaa kyseenalaiseksi onko oikein saattaa tällaistakin osinkotuloa nauttivat 

henkilöt siihen asemaan, että he joutuvat suorittamaan veronsa lähes kahta vuotta aikai-

semmin kuin muut11 veronmaksajat."12 Valtiovarainvaliokunta katsoi, että asia oli saa-

tettava perinpohjaisemman selvityksen kohteeksi ja esitti, että eduskunta päättäisi hylätä 

esityksessä olevat lakiehdotukset.   

 

                                                
7 Valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaan ”Yleisen edun kannalta on siis erityisen tärkeää, että säästä-
väisyysharrastusta edistetään tai ainakin kartetaan kaikkea sellaista, mikä tällaista harrastusta voi lamaut-
taa.” Yleisellä edulla tarkoitettaneen tässäkin valtion etua, tosin tarkasteltuna hieman eri näkökulmasta 
kuin Hallituksen esityksessä. Tässä näkökulma on kansantaloudellinen. Mietinnössä todetaan lisäk-
si:”…voidaan pitää varmana, että esityksessä ehdotetun lainsäädännön kautta sadoilta tuhansilta tulo- ja 
omaisuusverosta vapailta piensäästäjiltä pidätettäisiin osa heidän korkotuloistaan, joten he olisivat pakoi-
tetut joko melkoisella vaivannäöllä ja usein kustannuksia kärsien perimään heiltä näinmuodoin aivan ai-
heettomasti pidätetyt verot takaisin tai lopullisesti ne menettämään.” Valtiovarainvaliokunnan ajatuksena 
lienee ollut sanoa, että "säästämisharrastusta lamauttavana” tekijänä vaikuttaisi lähinnä pelko aiheettoman 
ennakkoperinnän toimittamisesta. Ks. VaVM 23/1925 vp, s. 1–2. 
8 ”Valiokunta ei ole voinut olla kiinnittämättä huomiota myös niihin kustannuksiin, joita rahalaitoksille 
aiheutuisi kysymyksessä olevasta korkojen pidättämisestä, todistusten antamisesta pidätyksistä sekä pidä-
tettyjen määrien toimittamisesta valtion kassoihin.”  VaVM 23/1925 vp, s. 2.  
9 Ks. VaVM 23/1925 vp, s. 1–2. 
10 Yleishyödyllisyydellä tarkoitettaneen tässä yhteydessä jotakin muuta kuin mitä sillä tarkoitetaan vero-
lainsäädännössä nykyisin. Käsittääkseni osakeyhtiöt harjoittivat tuolloinkin veronalaista elinkeinotoimin-
taa. 
11 Muilla veronmaksajilla tarkoitettaneen mm. palkka- ja eläketulojen saajia, joiden suorituksista ei enna-
konpidätystä tuolloin tarvinnut toimittaa, eikä niitä vielä tuolloin ollut tarkoitus ennakkoperinnän alaiseksi 
säätääkään. 
12 Ks. VaVM 23/1925 vp, s. 2.   
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Suurivaliokunta asettui mietinnössään aluksi valtiovarainvaliokunnan kannalla ja esitti 

lakiehdotuksen hylkäämistä. Toisessa mietinnössään suurivaliokunta, eduskunnan otet-

tua käsittelynsä pohjaksi valtiovarainvaliokunnan mietintöön liitetyn vastalauseen13, 

asettui eduskunnan kannalle.14 

 

Laki tuli voimaan 1.1.1926 ja sen 1 §:n mukaan: 

 

"Kun osakeyhtiö maksaa tai hyvittää osinkoa, on maksajan pidätettävä osingosta 
osingon saajan tulo- ja omaisuusveron lyhennykseksi kahdeksan sadalta, mikä 
määrä on aikanaan valtiolle suoritettava.  Pidätyksestä on osingon tai koron saa-
jalle samalla annettava todistus." 

 

Lain 4 §:n mukaan toimitettujen määrien suorittamisesta valtiolle määräsi tarkemmin 

valtioneuvosto. Valtioneuvoston asiaa koskevan päätöksen15 4 §:n mukaan pidätetyt 

määrät oli määräajassa toimitettava sen läänin lääninkonttoriin jossa yhtiöllä on koti-

paikka. Samalla oli ilmoitettava ne osakkeenomistajat, joille maksetusta osingosta ei 

ollut veroa pidätetty.16 Päätöksen 5 §:n mukaan osinkoa jakaneen osakeyhtiön oli mää-

räajassa annettava lääninkonttoriin yhtiökokouksen pöytäkirja sekä muut tarpeelliset 

osingonjakoa koskevat asiakirjat. Lääninkonttorin oli lähetettävä sanotut asiakirjat yhti-

ön kotikunnan verotuslautakunnan puheenjohtajalle tarkastamista varten.   

 

Lain 5 §:stä löytyivät rangaistusmääräykset:  

 

”Joka väärällä tiedolla tai muulla vilpillä yrittää pidättää valtiolta, mitä hänen 
tämän lain mukaan tulee veron maksuksi pidättää, rangaistakoon, niin kuin rikos-
laissa sanotaan, ja olkoon sen ohessa velvollinen korvaamaan valtion vahingon 
kaksinkertaisesti.”   

                                                
13 Osa valtiovarainvaliokunnan jäsenistä oli liittänyt mietintöön vastalauseen, jossa esitettiin, että valio-
kunnan kannasta poiketen eduskunnan tulisi säätää osinkotulot ennakonpidätyksen alaisiksi. Ks. VaVM 
23/1925 vp, s. 3. 
14 Ks. Suuren valiokunnan mietintö N:o 43 hallituksen esityksen johdosta joka koskee tulo- ja omaisuus-
veron pidättämistä osinkoa ja korkoa maksettaessa ja Suuren valiokunnan mietintö N:o 43a hallituksen 
esityksen johdosta, joka koskee tulo- ja omaisuusveron pidättämistä osinkoa ja korkoa maksettaessa.  
15 Valtioneuvoston päätös tulo- ja omaisuusveron pidättämisestä osinkoa maksettaessa annetun lain sovel-
tamisesta 8.1.1926/3. 
16 Päätöksen 1 §:ssä luetellaan ne osakkaat, joiden osingosta ei veroa pidätetä. Tässä siis tarkoitettaneen 
luetteloa niistä osingonsaajista, joiden osingosta ennakonpidätystä ei pitänytkään toimittaa. 
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Pykälästä ei yksiselitteisesti ilmene onko kysymys siitä, että ennakonpidätys on toimit-

tamatta, vai siitä, että toimitettu määrä on suorittamatta. Periaatteessa sanamuodosta on 

luettavissa mahdollisuus rangaista molemmista laiminlyönneistä. Edellä mainitun val-

tioneuvoston päätöksen 9 §:ssä säädetään kuitenkin: 

 

”Joka ei säädetyssä ajassa lääninrahastolle suorita sitä, mitä valtiolle on ollut 

osingoista pidätettävä, taikka joka jättää antamatta 5 §:ssä17 mainitut asiakirjat, 
tuomittakoon, ellei rikkomuksesta ole muualla ankarampaa rangaistusta säädetty, 
enintään kahteenkymmeneen päiväsakkoon.”    

 

Tämänkin pykälän sanamuodossa on tulkinnan varaa, mutta mielestäni tämä selvemmin 

tarkoittaa tilannetta, jossa ennakonpidätys on toimitettu, mutta se on maksamatta veron-

saajan tilille. 

 

Voitaneen olettaa lain 5 §:n tarkoittavan ennakonpidätyksen toimittamisen laiminlyöntiä 

ja päätöksen 9 §:n puolestaan toimitetun ennakonpidätyksen suorittamisen laiminlyön-

tiä18, koska ei liene ollut tarpeen säätää sama laiminlyönti rangaistavaksi sekä laissa, 

että sen soveltamista sääntelevässä valtioneuvoston päätöksessä, ja vielä eri tavoin. 

  

Ennakonpidätyksen toimittamisen laiminlyönti oli siis säädetty rangaistavaksi anka-

rammin kuin pidätetyn määrän maksamatta jättäminen19; toimittamisen laiminlyönnistä 

määrättiin rangaistus rikoslain mukaan ja laiminlyöjä joutuu lisäksi maksamaan valtiolle 

laiminlyödyn pidätyksen määrä kaksinkertaisena, kun maksamisen laiminlyönnistä ran-

gaistiin pääsääntöisesti enintään 20 päiväsakolla. 

 

Edellä mainitut kaksi säännöstä sivuavat tämän pro gradu -tutkielman tutkimuskohdetta. 

Säännökset eivät ole sitä vastaavia, koska molemmat olivat lähtökohtaisesti rangaistus-

säännöksiä, joissa säädettiin ensisijaisesti laiminlyönnin johdosta määrättävästä rangais-

                                                
17 Tarkoitetaan nimenomaan valtioneuvoston päätöksen 5 §:ää.  
18 On vielä huomattava lain 4 §, jossa säädetään nimenomaan, että Valtioneuvosto määrää siitä "mitä 
osinkojen maksajain on noudatettava suorittaessaan valtiolle, mitä heidän tulee veron maksuksi pidättää."  
19 Ensin mainittu onkin kirjoitettu lakiin ja jälkimmäinen Valtioneuvoston päätökseen. 
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tuksesta. Lain 5 § edellytti lisäksi tahallisuutta20 ja sisälsi määräyksen vahingonkor-

vausvelvollisuudesta; laiminlyöjä oli velvollinen korvaamaan valtion vahingon kaksin-

kertaisena.  

 

Valtion vahingon voitaneen sanoa muodostuneen muun muassa aikanaan saamatta jää-

neestä ennakonpidätyksestä. Tässä mielessä ainakin osan vahingonkorvauksesta voidaan 

ajatella sisältäneen myös toimittamatta jääneen ennakonpidätyksen "pääomaa". Tosin on 

huomattava, että seuraavassa ennakkoperintälaissa oli samansisältöinen rangaistussään-

nös, vaikka siinä oli myös toimittamattoman ennakonpidätyksen jälkikäteistä oikaise-

mista koskeva säännös, jonka nojalla perittiin toimittamaton ennakonpidätys. Näin ollen 

lienee kuitenkin niin, että 5 §:ssä tarkoitettu vahingonkorvaus ei sisältänyt toimittama-

tonta ennakonpidätystä, vaan kysymyksessä oli nimenomaisesti pelkkä vahingonkorva-

us. 

 

Vuoden 1926 laissa tarkoitettu ennakonpidätyksen toimittamisen laiminlyönnistä aiheu-

tuva "maksuunpano" näyttäisi tarkoittavan sitä, että "maksuunpantu" määrä joka siis oli 

laiminlyöty määrä kaksinkertaisena, jäi laiminlyöjän rasitukseksi lopullisesti. Toisaalta 

näyttää myös siltä, että tapauksissa, joissa ennakonpidätys oli toimitettu, mutta se oli 

suorittamatta lääninkonttorille, suorittamatta olevaa määrää ei peritty osingon tai koron 

maksajalta, vaan häntä ainoastaan rangaistiin enintään 20 päiväsakolla. Nämäkin seikat 

osoittavat, että kummankaan säännöksen nojalla ei varsinaisesti oikaistu ennakkoperin-

nässä tapahtuneita laiminlyöntejä, vaan niiden ensisijainen tehtävä oli toimia laimin-

lyöntejä ennaltaehkäisevinä rangaistussäännöksinä.21 

 

                                                
20 Edellytyksenä oli väärän tiedon antaminen tai muun vilpin käyttäminen. Yrityskin oli rangaistava. 
21 Nykyisessä ennakkoperintälaissa ennakkoperintälain rikkomisesta aiheutuvista rangaistuksista sääde-
tään 7. luvussa (54 § Ennakkoperintävelvollisuuden lainvastainen välttäminen ja 55 § Verorikkomus ja 
ennakkoperintärikkomus).  
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2.2 Laki tulo- ja omaisuusveron ennakkoperinnästä  (6.8.1943/664) 

 

Valtion tulo- ja omaisuusveron osalta ennakkoperintäjärjestelmään siirryttiin pysyvästi 

vuonna 1944. Ennakonpidätyksen alaiseksi säädettiin palkka- ja eläketulo, elinkorko, 

pankin ja muun rahalaitoksen maksama korko, obligaation haltijalle maksettava korko, 

muut korot tietyin rajoituksin sekä osinkotulo. Maataloustulo, kiinteistötulo, elinkeino-

tulo, liike- ja ammattitulo, verotettava omaisuus ja muu sellainen tulo, josta ennakonpi-

dätystä ei voi toimittaa säädettiin ennakonkannon alaiseksi. 

 

Hallituksen esityksen mukaan ennakkoperintäjärjestelmän ulottaminen myös kunnallis-

veroon oli päämäärä johon tuli pyrkiä, koska "vain siten sekä veronkanto, että veron-

maksajat saavat järjestelmästä täyden hyödyn."22 Järjestelmän laventamista kunnallisve-

roon ei kuitenkaan tässä vaiheessa esitetty koska se olisi tuonut tuntuvia lisävaikeuksia, 

joita sodan aiheuttaman työvoiman puutteen aikana olisi ollut vaikea voittaa.23 

 

Hallituksen esityksessä todetaan, että "olisi veron perimisellä jo sen vuoden kuluessa, 

jolta verotus toimitetaan, sekä valtiontalouden, että veronmaksajien kannalta useita 

huomattavia etuja." Esityksessä todetaan myös, että "ei riitä, että valtion rahantarve tyy-

dytetään korottamalla välittömiä veroja, vaan on niiden kanto myös saatava tehok-

kaammaksi ja joutuisammaksi."24 

 

Tämänkin ennakkoperintälain säätämisen pontimena näyttäisi siis olevan ensisijaisesti 

veronsaajan intressi, vaikka aiheellisesti viitataan myös ennakkoperintäjärjestelmän ve-

ronmaksajalle tuomaan hyötyyn.25 Tähän viittaa myös hallituksen esityksen lausuma 

                                                
22 HE 59/1943 vp, s. 2. 
23 Ks. HE 59/1943 vp, s. 2. Lisävaikeuksilla tarkoitettiin mitä ilmeisimmin lisääntyneen työmäärän aihe-
uttamia vaikeuksia verohallinnolle. Tämä käykin selvemmin ilmi Valtiovarainvaliokunnan ja Suuren va-
liokunnan mietinnöistä. 
24 Ks. HE 59/1943 vp, s. 2. 
25 "Veron periminen näin myöhään on omansa aiheuttamaan lukuisia verorästejä, koska on paljon sellai-
sia henkilöitä, jotka muuttavat paikkakunnalta toiselle niin usein, ettei heiltä nykyisen järjestelmän valli-
tessa onnistuta perimään veroja. Verovelvollisten taloudellisissa oloissa on myös saattanut tapahtua niin 
suuri huonontuminen etteivät he ole maksukykyisiä enää silloin, kun vero tulee suoritettavaksi. Veron-
maksajille käy verojen suorittaminen vaivattomammin, jos verot kannetaan ennakkomaksuina tasaisesti jo 
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jonka mukaan "siirtyminen ennakoltaperimismenetelmään vaikuttaa myös lisäystä valti-

on tuloihin, sillä veronalaisiksi tulisi todennäköisesti huomattava määrä sellaisia tuloja, 

jotka tähän mennessä ovat välttäneet verotuksen."26 

 

Hallitus katsoi esityksessään tarkoituksenmukaiseksi, että järjestelmä olisi ulotettava 

koskemaan kaikkia verotettavia tuloja ja verotettavaa omaisuutta. Esityksessä todetaan 

kuitenkin, että käytännölliset syyt vaativat sitä, että eri tulolähteistä saatuihin tuloihin 

kohdistetaan erilaiset ennakkoperintämenetelmät. Tämän vuoksi vain palkasta, eläk-

keestä, elinkorosta sekä osinko- ja korkotulosta ehdotettiin toimitettavaksi ennakonpidä-

tys.27  

 

Lain 16 §:ssä esitettiin säädettäväksi toimenpiteistä, joihin tuli ryhtyä, mikäli ennakon-

pidätys oli jäänyt toimittamatta tai se oli toimitettu liian pienenä. Hallituksen esityksessä 

pykälän sanamuoto oli seuraava: 

 

"Milloin palkanpidätys on osaksi tai kokonaan jäänyt toimittamatta, tulee työn-
antajan kymmenen päivän kuluessa saatuaan 15 §:n 2 momentissa tarkoitetun il-
moituksen suorittaa puuttuva määrä valtion postisiirtotilille. 
 
Työnantajalla on oikeus 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa pidättää puuttu-
va määrä myöhemmässä palkanmaksutilaisuudessa, tai ellei asianomainen henki-
lö enää ole hänen työssään, velkoa se saamisenaan." 
 

Hallituksen esityksessä ei perustella tai tarkenneta lain 16 §:n säätämistä tai sisältöä 

millään tavalla. Pykäläehdotuksen sisältö selventyy jossain määrin valtiovarainvalio-

kunnan mietinnön asiaa koskevasta kohdasta: "Lakiehdotuksen 16 §:n mukaan on edel-

                                                                                                                                          
verovuoden aikana, eikä kuten nykyisin.....verovuotta seuraavan vuoden puolivälissä tahi sitä seuraavan 
vuoden alussa. Palkoista, koroista ja osingoista tapahtuvat ennakonpidätykset helpottavat myös kyseessä 
olevien tulonsaajien veronmaksua sen vuoksi, että vero tulee suoritetuksi samalla kun tulokin saadaan, 
eikä verojen maksuun siten tarvitse erityisesti varata varoja." HE 59/1943 s. 1. 
26  Ks. HE 59/1943 vp, s 1. Veronalaiseksi tulemisella ei tarkoitettane, että verovapaat tulot tulisivat 
veronalaiseksi ennakkoperintälain säätämisellä, vaan että faktinen veronmaksu kaikkien veronalaisten 
tulojen kohdalla toteutuu paremmin kuin aikaisemmin. Hallituksen esityksessä todetaan lisäksi, että ”Ko-
kemus on osoittanut, että varsinkin talletuskorkoja huomattavassa määrässä jätetään vuosi vuodelta ilmoit-
tamatta, joten ne välttävät verotuksen, minkä vuoksi verotuksen tehostamisen kannalta olisi tärkeätä, että 
veron ennakkomaksun pidätys tulisi koskemaan myös näitä tuloja.” 
27 Ks. HE 59/1943 vp, s. 2. 
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leen28 työnantajalla, joka on jättänyt palkanpidätyksen kokonaan tai osittain toimitta-

matta ja joka tästä syystä saa itse suorittaa valtiolle puuttuvan määrän, oikeus velkoa se 

työstä eronneelta työntekijältä samaa menettelyä käyttäen, jota noudatetaan tavallisten 

saamisten velkomisessakin."29  

 

Valtiovarainvaliokunta esitti mietinnössään kahta merkittävää muutosta hallituksen esi-

tykseen. Toimittamatta jäänyttä ennakonpidätystä koskevaan 16 §:n 2 momenttiin esitet-

tiin lisättäväksi työnantajalle ulosotto-oikeus hallituksen esityksessä esitetyn velkomis-

oikeuden sijaan30 ja 5. lukuun esitettiin lisättäväksi uusi 39 § jossa säädettäisiin vero-

velvollisen muutoksenhakuoikeudesta.   

 

Joukko kansanedustajia laati vastalauseen valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen ja aset-

tui hallituksen esityksen mukaiselle kannalle. Vastalauseessa todettiin muun muassa, 

että valiokunnan esittämä "ulosotto-oikeuden laajentaminen on lainsäädännössämme 

outo ja tuntematon eikä käsityksemme mukaan nytkään olisi myönnettävä kyseessä ole-

vaa ulosotto-oikeutta. Huomattava myös on, että tällaisen oikeuden myöntäminen voi 

olla omiaan saattamaan eräät työnantajat suhtautumaan leväperäisesti ennakkoperinnän 

toimittamiseen, tietäessään, että heillä on oikeus ilman muuta ulosotattaa oman laimin-

lyöntinsä johdosta pidättämättä jäänyt veron ennakkoerä."31  

  

Suuri valiokunta ehdotti mietinnössään32 lain säätämistä valtiovarainvaliokunnan mie-

tinnön mukaisesti.  

 

Laki tuli voimaan 1.1.1944. Lain 12 §:n mukaan ennakonpidätyksen toimittaminen ta-

pahtui palkanmaksuhetkellä vähentämällä veron määrä bruttopalkasta ja kiinnittämällä 

                                                
28 Sana "edelleen" ei viittaa mihinkään aikaisempaan samansisältöiseen säädökseen, vaan sillä selitetään 
toimenpiteiden etenemistä ennakonpidätyksen laiminlyöntitapauksia oikaistaessa. 
29 VaVM 28/1943 vp, s. 2. 
30 "Säännös on kohtuuttoman ankara työnantajaa kohtaan.  Kun työnantaja palkanpidätystä toimittaessaan 
tavallaan toimii veronkantoviranomaisena, on valiokunta pitänyt asianmukaisena, että työnantajalle myös 
myönnettäisiin samantapainen ulosotto-oikeus, jota valtion veronkantoviranomaiset veroja periessään 
käyttävät." VaVM 28/1943 vp, s. 2. 
31 VaVM 28/1943 vp, s. 5. 
32 Suuren valiokunnan mietintö n:o 56/1943 s. 1. 
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palkansaajan verokirjaan tai pidätystodistukseen pidätystä vastaava määrä työnantajan 

hankkimia veromerkkejä.33 Verotuslautakunnan luvalla pidätys voitiin toimittaa myös 

veromerkkejä käyttämättä, jolloin pidätetyt määrät 13 §:n mukaan suoritettiin valtion 

postisiirtotilille ja 14 §:n mukaan työnantajan oli toimitettava pidätetyistä määristä tili-

tys verotuslautakunnalle. Lain 15 §:n mukaan tilitys oli tarkastettava ja ilmoitettava vir-

heistä työnantajalle ja lääninhallitukselle. 

 

Lain 16 §:n lopullinen sanamuoto oli seuraava: 

"Milloin palkanpidätys on osaksi34 tai kokonaan jäänyt toimittamatta, tulee 
työnantajan kymmenen päivän kuluessa saatuaan 15 §:n 2 momentissa35 tarkoi-
tetun ilmoituksen suorittaa puuttuva määrä valtion postisiirtotilille.36 
 
Työnantajalla on oikeus 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa pidättää puuttu-
va määrä myöhemmässä palkanmaksutilaisuudessa tai ellei asianomainen henki-
lö enää ole hänen työssään, ulosotattaa se häneltä ilman tuomiota tai päätöstä. 
 
Edellä 2 momentissa tarkoitetun ulosmittauksen toimittamisessa on soveltuvin 
kohdin noudatettava, mitä verojen ja maksujen ulosmittauksesta ilman tuomiota 
tai päätöstä on säädetty." 

 

Tässä laissa säänneltiin ensimmäisen kerran tilanteita, joissa ennakonpidätyksen toimit-

tamisen laiminlyönti voitiin jälkikäteen oikaista37. Aikaisemmassa lainsäädännössä sää-

                                                
33 Pidätyksen suorittaminen, eli maksaminen valtiolle tapahtui siten, että työnantaja osti valtiolta leima-
merkkejä, jotka sitten kiinnitettiin palkansaajan verokorttiin ja siksi pidätyksen maksamispäivä oli itse 
asiassa se päivä, jolloin leimamerkit hankittiin. Tämä saattoi ajallisesti poiketa hyvinkin paljon pidätyksen 
toimittamishetkestä.  
34 Säännöksen nojalla voitiin siis oikaista myös ns. alipidätys. 
35 15 § 2 momentti "Jos tilityksessä on havaittu virheitä, tulee puheenjohtajan toimittaa niistä ilmoitus 
asianomaiselle työnantajalle, sekä tarkastettuaan tilityksen, lähettää se lääninhallitukselle ilmoittain samal-
la havaitut virheet.” 
36 Pykälässä säädettiin palkanpidätyksestä ja työnantajasta. Kuitenkin ennakonpidätyksen alaiseksi oli 
säädetty myös eläke, elinkorko ja osinko- ja korkotulo. Lain 20 §:n mukaan ”mitä edellä tässä luvussa on 
säädetty palkasta, sovellettakoon vastaavasti myös eläkkeeseen ja elinkorkoon.” Lain kolmannessa luvussa 
säädetään ennakon pidättämisestä korosta ja osingosta. Osingon ja koron ennakonpidätyksen laiminlyön-
nin jälkikäteisestä oikaisemisesta ei löydy säännöksiä laista. Ilmeisesti näissä tilanteissa tulivat sovelletta-
vaksi ainoastaan 48 ja 49 §:n mukaiset rangaistussäännökset.  
37 Lainvalmisteluasiakirjojen vaietessa kyseisen oikaisumahdollisuuden laajuus jää hieman epäselväksi. 
16 §:ssä viitataan 15 §:ään, jossa säädettiin tilityksestä jonka oli velvollinen antamaan vain sellainen yksi-
tyinen työnantaja, jolla oli oikeus toimittaa ennakonpidätys veromerkkejä käyttämättä, maksamalla enna-
konpidätys valtion postisiirtotilille. Näyttää siis siltä, että 16 §:ssä säädetty oikaisumahdollisuus ei koske-
nut sellaisia laiminlyöntejä, joissa ennakonpidätys toimitettiin veromerkkejä käyttäen. Seuraavassa ennak-
koperintälaissa (696/1946) momentin sanamuotoa oli muutettu siten, että se selvästi koski molempia mak-
samistapoja.  
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dettiin ensisijaisesti kyseisiä laiminlyöntejä koskevista rangaistuksista ja vahingonkor-

vauksesta. Kysymyksessä on vanhin tämän Pro gradu-tutkielman tutkimuskohdetta vas-

taava pykälä. 

 

Lain 16 §:n suoman oikaisumahdollisuuden lisäksi tästäkin laista löytyivät rangaistus-

säännökset. Lain 48 §:n mukaan sitä ”joka on jättänyt noudattamatta hänelle tässä laissa 

säädetyn velvollisuuden, rangaistakoon, ellei siitä muualla laissa ole säädetty ankaram-

paa rangaistusta, enintään kahdellasadalla päiväsakolla”. Lain 49 §:n mukaan se "joka 

vääriä tietoja antamalla tai muutoin vilpillisesti pidättää, mitä hänen tämän lain mukaan 

tulee ennakkona pidättää tai suorittaa, rangaistakoon niin kuin rikoslaissa sanotaan, ja 

olkoon velvollinen korvaamaan valtiolle kaksinkertaisesti sen veromäärän, minkä hän 

on yrittänyt valtiolta salata". 

 

Viimeksi mainittu pykälä on pääosin samansisältöinen vuoden 1926 lain 5 §:n ja kysei-

sen lain soveltamista ohjaavan Valtioneuvoston päätöksen 9 §:n kanssa. Sanamuotoa oli 

kuitenkin muutettu siten, että se aikaisempaa selvemmin koski sekä ennakonpidätyksen 

toimittamisen että suorittamisen laiminlyöntiä ja sen yritystä. 

 

2.3 Ennakkoperintälaki (4.10.1946/696) 

 

Seuraavassa lainsäädäntöuudistuksessa ennakkoperintäjärjestelmä lavennettiin koske-

maan myös kunnallisverotusta ja kansaneläkevakuutusmaksua. Lain säätämisellä siirryt-

tiin nykyaikaiseen ennakkoperintäjärjestelmään, jossa ennakkoperinnän piirissä olivat 

käytännössä kaikki veronalaiset tulot veronsaajasta riippumatta.  

 

Säädettäessä edellistä ennakkoperintälakia 6.8.1943 oli poikkeuksellisten olosuhtei-

den38 takia pidetty välttämättömänä, että verojen perintä tulon lähteellä rajoitettiin kos-

kemaan ainoastaan valtion tulo- ja omaisuusveroa. Periaatteessa oli jo tuolloin kuitenkin 

oltu sillä kannalla, että verojen ennakkoon periminen tulisi ulottaa koskemaan myös 

                                                
38 Olosuhteiden poikkeuksellisuus aiheutui sotatilasta. 
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kunnallisveroa ja kansaneläkevakuutusmaksua. Veronmaksajien yhdenvertaisuuden 

vuoksi ja "jotta mahdollisemman suuressa määrin saavutettaisiin ne edut, jotka liittyvät 

veron perimiseen tulonlähteellä" katsottiin välttämättömäksi, että kunnallisveron ennak-

koperintä ulotettiin koskemaan kaikenlaatuisia tuloja.39 

 

Lain 3 §:n mukaan valtio, kunta seurakunta ja muu julkinen yhdyskunta sekä yksityinen 

työnantaja oli velvollinen pidättämään osan palkansaajalle rahana suorittamastaan pal-

kasta verojen ja vakuutusmaksun ennakoksi.  

 

Lain 17 §:ssä säädettiin toimittamattoman ennakonpidätyksen jälkikäteisestä maksuun-

panosta: 

 

”Milloin palkanpidätys osaksi tai kokonaan on jäänyt toimittamatta, työnantajan 
tulee, virheen havaittuaan tai asianomaisen viranomaisen siitä huomautettua heti 
kiinnittää verovelvollisen verokirjaan tai hänelle annettavaan pidätystodistuk-
seen puuttuva määrä veromerkkejä tai, jos työnantajalla on oikeus toimittaa pidä-
tys veromerkkejä käyttämättä, suorittaa puuttuva määrä valtion postisiirtotilille. 
 
Työnantajalla on oikeus 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa pidättää puuttu-
va määrä myöhemmässä palkanmaksutilaisuudessa tai, ellei asianomainen henki-
lö enää ole hänen palveluksessaan, ulosotattaa se häneltä ilman tuomiota tai pää-
töstä. 
 
Edellä 2 momentissa tarkoitetun ulosmittauksen toimittamisessa on soveltuvin 
kohdin noudatettava, mitä verojen ja maksujen ulosmittauksesta ilman tuomiota 
tai päätöstä on säädetty.” 

 

Pykälä on pääpiirteissään yhteneväinen 6.8.1943 valtion tulo- ja omaisuusveron ennak-

koperinnästä annetun lain 16 §:n kanssa. Ensimmäisen momentin soveltamisalaa oli 

kuitenkin laajennettu koskemaan myös niitä työnantajia jotka toimittavat ennakonpidä-

tyksen veromerkkejä käyttämällä. Lisäksi edellisen lain mukaan silloin kun työnantajalla 

oli oikeus toimittaa pidätys veromerkkejä käyttämättä, maksamisen tuli tapahtua määrä-

ajassa, uudessa laissa määräajasta ei säädetty.   

 

Valtiovarainministeriön veroasiainosasto antoi ennakonpidätyksen valvojille vuonna 

1947 ohjeet, joiden mukaan työnantajan pyytäessä pidättämättä jääneen osan perimistä 

                                                
39 Ks. HE 140/1945 vp, s. 1. 
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palkansaajalta ulosottoteitse, työnantajan tuli jättää ulosottomiehelle laatimaansa pidä-

tystodistus ja verolautakunnan puheenjohtajan todistus puuttuvan määrän suorittamises-

ta.40 Laiminlyödyn ennakonpidätyksen oli siis oltava maksettu ennen kuin ulosotto voi-

tiin panna täytäntöön. Näin ollen kysymys oli nykyisen kaltaisesta työnantajalle asetet-

tavasta vakuusmaksusta, joka perittiin vakuudeksi sille, että suorituksesta tuli lopullinen 

tulovero maksetuksi, vaikka veron periminen ennakonpidätyksenä oli laiminlyöty. Tässä 

järjestelmässä työnantajan maksamaa vakuutta ei kuitenkaan palauttanut verohallinto 

sen jälkeen kun työntekijää oli verotettu kyseisestä suorituksesta ja hän oli maksanut 

siitä veronsa, vaan se perittiin työnantajan aloitteesta ulosottotoimin työntekijältä.41  

 

Sen jälkeen kun palkansaajaa oli jälkiverotettu, hän sai lukea työnantajalle ulosottoteitse 

maksamansa ennakonpidätyksen hyväkseen. Tämä vuoksi hänen tuli toimittaa työnanta-

jalta saamansa palkanpidätystodistus ja verolautakunnan puheenjohtajan antama todistus 

työnantajan suorittamasta ennakonpidätyksestä asianomaiseen verolautakuntaan.42 

 

Vaikka laissa ei säädettykään mahdollisuudesta jättää jollakin perusteella toimittamaton 

ennakonpidätys perimättä, oli kuitenkin ennakkoperintäkäytännössä ja ministeriön pää-

tösten ja ohjeiden tasolla havaittavissa tällaista kehitystä.   

 

Edellä mainitun Valtiovarainministeriön ohjeen mukaan ”jos työnantaja ennakonpidä-

tyksen valvojan kehotuksesta heti kiinnittää puuttuvat veromerkit tai tekee suorituksen 

postisiirtotilille on valvojan ilmoitettava verolautakunnan puheenjohtajalle, mille mää-

rälle ja mistä ajasta lähtien hänen käsityksensä mukaan on veronlisäystä43 maksettava. 

Kun pienin palkanpidätys on 50 markkaa, voidaan ohjeeksi asettaa, ettei veronlisäystä 

ole syytä määrätä, jos se ei nouse yli 50 markan kaikista työnantajan laiminlyönneistä. 

Maksulipun kirjoittaminen ja muut toimenpiteet voivat nimittäin tulla maksamaan valti-

                                                
40 Ks. Valtiovarainministeriön veroasianosaston ohjeita 1947 s. 35.  
41 Vaikka tässä tarkoitettu valtiovarainministeriön ohjekirjanen on painettu vasta vuoden 1946 lain sää-
tämisen jälkeen, voitaneen lähteä siitä, että siinä sanottu koskee lähtökohtaisesti tilannetta myös vuoden 
1943 lain osalta. Ulosotto-oikeushan tuli jo viimeksi mainittuun lakiin.  
42 Ks. Simoinen 1958 s. 24–25.   
43 Veronlisäystä säänteleviä pykäliä ei tässä ennakkoperintälaissa ollut, ei myöskään viittausta muuhun 
lainsäädäntöön näiltä osin. Lain 71 §:n mukaan soveltamista koskevia tarkempia määräyksiä antoi valtio-
neuvosto. 
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olle enemmänkin kuin mainitun summan.”44 Vaikka toimittamatta jäänyttä ennakonpi-

dätystä ei tuolloin voitu millään perusteella jättää perimättä, voitiin kuitenkin laimin-

lyöntiin liittyvä veronlisäys jättää virheen vähäisyyden vuoksi määräämättä. Kysymyk-

sessä oli käytännön hallintotoimintaa varten annettu ohje, jolle ei löydy suoranaista tu-

kea silloisesta lainsäädännöstä. 

 

Lisävalaistusta 17 §:n soveltamiseen saadaan myös Olli Simoisen vuonna 1958 kirjoit-

tamasta kirjasesta ”Työnantaja ja ennakkoperintälaki.” Simoinen kirjoittaa, että ”työnan-

tajilla on usein sellainen käsitys, että jos palkkion saaja on ilmoittanut ilman pidätystä 

saamansa tulon veroilmoituksessaan, työnantaja vapautuu EPL:n mukaisista velvoitteis-

ta. Tämä käsitys on kuitenkin täysin väärä. Vaikka palkkion saaja olisikin ilmoittanut 

saamansa tulon verotukseen, verolautakunnalla on aina oikeus periä työnantajalta toi-

mittamaton veronpidätys veronlisäyksineen. Tarkoituksenmukaisuussyistä, mikäli valti-

on edun ei voida katsoa joutuvan vaaraan, verolautakunta voi tällaisissa tapauksissa 

jättää veronpidätyksen perimättä ja periä vain veronlisäyksen”.45  

 

Edellä kerrottu verolautakunnan oikeus veronpidätyksen ja veronlisäyksen perimiseen 

perustui suoraan EPL 17 §:ään. Siinähän ei työnantajaa vapautettu toimittamattoman 

ennakonpidätyksen jälkikäteisestä maksamisesta edes niissä tilanteissa, joissa suorituk-

sen saajaa oli kyseisestä tulosta verotettu ja hän oli maksanut veronsa. Vuosien saatossa 

tulkinta oli siis kuitenkin vakiintunut sellaiseksi, että mikäli veronturvaamistarvetta ei 

ollut, ennakonpidätys voitiin jättää perimättä.  

 

Kahden edellä mainitun tilanteen lisäksi Valtiovarainministeriö antoi joulukuussa 1954 

päätöksen46, joka koski muun muassa toimittamatta jääneen ennakonpidätyksen jälkikä-

                                                
44 Valtiovarainministeriön veroasianosaston ohjeita 1947 s. 34. 
45 Simoinen 1958 s. 26. 
46 Valtiovarainministeriön päätös ennakon pidättämisestä ennakkoperintälain 4 §:n 4 momentin tarkoit-
tamasta edustus- ja matkakustannuksesta tai muusta sellaisesta hyvityksestä. 17.12.1954 n:o 476. 
  Hovioikeudenauskultantti Pentti Malin toteaa, että päätöksen antaminen vasta tuolloin aiheutti palkan-
maksajille hankaluuksia, koska ei ollut varmuutta siitä, minkä kannan veroviranomaiset myöhemmin otta-
vat heidän maksamiinsa suorituksiin; olivatko heidän maksamansa kustannusten korvaukset ennakonpidä-
tyksen alaisia vai eivät.  Ks. Verotus 2/1956 s. 88. 
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teisestä perimisestä luopumista eräissä tapauksissa47. Lain 4 §:n 4 momentin mukaan 

Valtiovarainministeriöllä oli oikeus määrätä, oliko osa työsuhteen perusteella suoritetus-

ta edustus- ja matkakustannuksesta tai muusta sellaisesta hyvityksestä48 pidettävä sellai-

sen palkkana, josta kyseisen lain mukainen pidätys oli toimitettava. Valtiovarainministe-

riön kyseisen momentin nojalla antaman edellä mainitun päätöksen mukaan ennakonpi-

dätystä ei tarvinnut toimittaa.49   

 

Päätöksessä todettiin myös, että mikäli palkansaajalla oli ollut työstä aiheutuvia kustan-

nuksia joita työnantaja ei ollut korvannut erikseen, kustannukset oli vähennettävä palkan 

määrästä ennen pidätyksen toimittamista, jos saaja esitti niistä maksajalle uskottavan 

selvityksen. Päätöksen mukaan molemmilla tavoilla korvatut kustannukset oli merkittä-

vä verokirjaan tai ennakonpidätystodistukseen ja tarkkailuilmoitukseen. Päätöksen kol-

mannen pykälän mukaan palkan maksajaan joka oli jättänyt pidätyksen toimittamatta 

edellä mainitusta hyvityksestä tai toimittanut pidätyksen hyvityksellä vähennetystä mää-

rästä ”älköön EPL 17 §:n nojalla myöhemmin velvoitettako suorittamaan pidätystä vas-

taavaa määrää siltäkään osalta hyvitystä jonka ei voida katsoa kuluneen erityisten kus-

tannusten suorittamiseen, jos palkan tai palkkion maksaja on noudattanut 2 §:ssä annet-

tuja määräyksiä50 eikä kyseessä ole ilmeinen, tahallinen pidätysvelvollisuuden laimin-

lyönti51.”   

 

Edellä mainitun päätöksen 3 pykälän sisältöä selventää Kauko Säilälän artikkeli Vero-

tus-lehdessä. Hän määrittelee ”ilmeisen, tahallisen laiminlyönnin” tietoisuudeksi.  Ta-

hallinen laiminlyönti on hänen mukaansa olemassa silloin kun palkanmaksaja on suorit-

tanut kulujen korvausta tietoisena siitä, että kuluja ei tosiasiallisesti ole syntynyt tai että 

                                                
47 Päätös ei koskenut hevosmiehelle, moottoriajoneuvon kuljettajalle tai muun työvälineen käyttäjälle 
aiheutuneita kustannuksia.  
48 Muulla sellaisella hyvityksellä tarkoitettiin lopullisessa verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja. 
49 Malinin mukaan päätöksessä toistettiin TOL 24 §:n 4 kohdassa ja 25 §:ssä lopullista verotusta varten 
säädetty ja annettiin vallitsevalle ennakkoperintäkäytännölle kirjoitetun lain muoto. Ks. Verotus 2/1956 s. 
88. 
50 Oli merkinnyt määrät verokorttiin tai pidätystodistukseen ja tarkkailuilmoitukseen, 
51 Valtiovarainministeriö antoi 15.1.1955 päätöstä tarkentavaan kirjeen, jonka mukaan ”ilmeinen ennak-
koperintälain kiertäminen” tarkoittaa tilannetta, jossa kustannusten korvausten nimellä maksetaan peitettyä 
lisäpalkkaa. Ks. Valtiovarainministeriön kirje 1955 s.1. 
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maksaja ei ole välittänyt ottaa selkoa kulujen todellisuudesta. Laiminlyönti on hänen 

mukaansa ilmeinen myös silloin kun kulujen nimellä maksetaan selvää palkkaa. Säilälän 

mukaan maksuunpanon estämiseksi riittää se, että kuluja on uskottavasti syntynyt. Kor-

vattujen kulujen määrä ei hänen mukaansa ole asian kannalta merkityksellinen, koska 

päätös ei edellytä niiden osoittamista palkanmaksajalle alkuperäisillä tositteilla vaan 

niiden lopullinen määrä selvitetään vasta säännönmukaisessa verotuksessa. Kuluina 

maksetut määrät eivät kuitenkaan saa ilmeisessä määrin ylittää vastaavassa työssä ta-

vanmukaisten kustannusten määrää, koska maksetut määrät olisivat tällöin tulkittavissa 

mustaksi palkaksi.52  

 

Päätöksessä on havaittavissa halua palkanmaksajan vilpittömän mielen suojaamiseen 

kustannusten korvausten arvioimistilanteissa. Päätöksessä säädetyn jälkikäteisistä toi-

menpiteistä vapauttamisen kytkeminen verokortti- tai ennakonpidätystodistus- ja tark-

kailuilmoitusmerkintöihin viittaa kuitenkin siihen, että ensisijaisena pyrkimyksenä oli 

tehostaa jo aiemmin tulo- ja omaisuusverolaissa säädetyn tarkkailuilmoitusten antamis-

velvollisuuden täyttämistä.53    

 

2.4 Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä 

  
Ensimmäisessä ennakkoperintälaissa (1926/1) säädettiin ennakkoperinnän alaiseksi ai-

noastaan osakeyhtiön maksamat osingot. Lainvalmisteluasiakirjoista ilmenee selvästi, 

että ennakkoperintäjärjestelmän käyttöönotto tapahtui ensisijassa valtion intressejä sil-

mällä pitäen. Valtion ennakkoperintäjärjestelmästä saama hyöty voidaan tiivistää ve-

ronmaksun aikaistumiseen54 ja varmistumiseen55. 

                                                
52 Ks. Säilälä 1955 s. 108.  
53 Ks. Malin 1956 s. 88–89. 
54 ”Voimassaolevassa tuloverojärjestelmässämme määrätään verovuoden tulojen perusteella jälkikäteen 
vero suoritettavaksi seuraavana vuonna. Tämä järjestelmä alkuperäisessä muodossaan johti siihen, että 
veronsaajan esillä olevien tarpeiden tyydyttämiseen verotuksella kerättävät varat määräytyivät lähes kaksi 
vuotta aikaisemmin ansaittujen tulojen mukaan. Tämä oli huomattava epäkohta varsinkin inflaation valli-
tessa. Tämän oikaisemiseksi tuloverojärjestelmäämme on täydennetty ennakkoperintäjärjestelmällä, jonka 
mukaan pyritään ainakin pääosa veroista keräämään jo sen vuoden aikana, jonka tulojen perusteella ne 
lasketaan.” Kilpi 1975 s. 11. 
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Lainvalmisteluasiakirjoista ilmenevät järjestelmän käyttöönottoa tai sen laajentamista 

muihin tuloihin kuin osinkotuloihin vastustavat kannanotot liittyvät nekin ensisijassa 

valtion intresseihin, järjestelmän aiheuttamaan lisätyöhön valtionhallinnolle ja mahdol-

lisiin kansantaloudellisiin ongelmiin, mutta myös pidätyksen toimittamisvelvolliselle 

aiheutuviin kustannuksiin, mahdollisesta aiheettomasta ennakonpidätyksestä veronmak-

sajille aiheutuvaan haittaan ja veronmaksajien keskinäisen yhdenvertaisuuden vaati-

mukseen.  

   

Ennakkoperinnän muodoksi säädettiin ennakonpidätys. Lakia säädettäessä ei ilmeisesti 

tunnettu ennakonkantomenettelyä, mutta lähdeverotyyppinen veronpidätysmenettely oli 

jo aikaisemmin 1920-luvulla kohdistettu ulkomaalaisten saamiin korko- ja osinkotuloi-

hin.56 Hallituksen esityksessä todetaan, että ”rahalaitoksillekaan ei tällä sälytetä ennen 

tuntematonta rasitusta”, joten ilmeisesti myös se, että pidätysmenettely oli maksajille 

entuudestaan tuttu, vaikutti nimenomaan ennakonpidätyksen esittämiseen ennakkoperin-

tämuodoksi vaikka korot eivät järjestelmän piiriin lopulta tulleetkaan. Asiakirjoista ei 

ole saatavissa lisävalaistusta asiaan. 

  

Lainvalmisteluasiakirjoissa ei myöskään esitetä ennakonkantoa vaihtoehtoiseksi ennak-

koperinnän muodoksi, vaikka esimerkiksi valtiovarainvaliokunnan mietinnössä huo-

mautetaan, että pankeille aiheutuisi kustannuksia korkojen säätämisestä ennakonpidä-

tyksen alaisiksi. Pankkien maksamat korot siis mieluummin jätettiin kokonaan ennak-

koperinnän ulkopuolelle kuin säädettiin ennakonkannon alaisiksi. Mikäli vero olisi pe-

ritty ennakonkantona, ei maksajaa olisi rasitettu minkäänlaisilla velvollisuuksilla ja niis-

tä aiheutuvilla kuluilla, vaan veron olisi maksanut tulon saaja. Tosin tästä olisi aiheutu-

nut se, että veron kertymisen varmentuminen sen johdosta, että ennakkoveron perimi-

sestä ja maksamisesta huolehti tulon maksaja, olisi vaarantunut.  

 

                                                                                                                                          
55 Varmistuminen tapahtui mm. siten, että vero perittiin jo tulon maksamishetkellä jolloin tulonsaajalla 
varmuudella oli veronmaksukykyä. Veron kertymisen varmistui myös siten, että veron perimisestä ja peri-
tyn veron valtiolle maksamisesta huolehti tulon saajan sijasta sen maksaja.  
56 Laki ulkomaalaisten suoritettavasta korko- ja osinkoverosta 30.12.1921. 
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Veron periminen ennakonkantona olisi myös edellyttänyt veroviranomaisen veron pe-

rusteeksi tekemää arviota kunkin verovelvollisen verovuonna saamaan osinkotulon 

määrästä. Tämän lisäksi veroviranomaisilla olisi tullut olla tieto kaikista osingonsaajis-

ta. Molemmista edellä mainituista seikoista olisi käsitykseni mukaan aiheutunut käytän-

nön ongelmia siinä määrin, että niidenkin vuoksi veron periminen ennakonpidätyksenä 

oli perusteltua. Kun ennakkoperinnän muodoksi säädettiin ennakonpidätys, saatiin osin-

kotulot ja niiden saajat kattavasti verotuksen piiriin, edellyttäen, että ennakonpidätys-

velvollinen osinkotulon maksaja täytti velvollisuutensa asianmukaisesti. Ennakonpidä-

tysmenettely oli ja on edelleen tehokkain ennakkoperinnän muoto. 

 

Vuoden 1926 laissa ei ollut säännöksiä toimittamatta jääneen ennakonpidätyksen jälki-

käteisestä oikaisemista, vaan ainoastaan rangaistussäännökset vahingonkorvausvelvolli-

suuksineen. 

 

Vuoden 1944 alusta voimaan tulleella ennakkoperintälailla (664/1943) siirryttiin kaikki 

tulotyypit kattavaan ennakkoperintäjärjestelmään valtion verotuksessa. Kun vuoden 

1926 lakia säädettäessä veronmaksajan näkökulma tuotiin esiin lähinnä pohdittaessa 

syitä siihen, miksi ennakkoperintäjärjestelmään ei tulisi siirtyä, uutta lakia säädettäessä 

tuotiin esiin järjestelmästä myös verovelvolliselle aiheutuva hyöty. Tämänkin lain sää-

tämisen taustalla olivat kuitenkin ensisijaisesti valtiontaloudelliset intressit, edellä mai-

nittujen lisäksi muun muassa verorästien pienentäminen veronperinnän aikaistamisella. 

 

Ennakonpidätys säädettiin toimitettavaksi niistä tuloista, joista se oli mahdollista toimit-

taa. Muut tulot säädettiin ”käytännöllisistä syistä” ennakonkannonalaisiksi. Laista löytyi 

myös säännös jonka nojalla toimittamatta jäänyt ennakonpidätys voitiin jälkikäteen oi-

kaista. Lisäksi laista löytyivät edellisen lain kanssa yhteneväiset rangaistussäännökset.  

 

Vuoden 1947 alusta voimaan tulleella ennakkoperintälailla (696/1946) järjestelmä la-

vennettiin koskemaan myös kunnalle maksettavaa veroa ja kansaeläkevakuutusmaksua. 

Muilta osin laki noudatteli pääpirteissään edellistä ennakkoperintälakia. 
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Veron turvaamisen tarpeen voitaneen sanoa tuolloin olleen suurempi kuin nykyisin. 

Tämä johtui muun muassa tulojen verotukseen ilmoittamisen laiminlyöntien yleisyydes-

tä ja kehittymättömästä väestötietojärjestelmästä tai vastaavasta rekisteröinnistä, josta 

aiheutui vaikeuksia säännönmukaisessa verotuksessa määrätyn tuloveron perimisessä, 

silloin kun verovelvollinen vaihtoi usein asuinpaikkaa. Pääsääntöisesti ongelma poistui 

säätämällä tulo ennakkoperinnän alaiseksi ja tulon maksaja ennakonpidätysvelvolliseksi. 

 

Ongelma konkretisoitui kuitenkin edelleen niissä tilanteissa, joissa ennakonpidätys jäi 

toimittamatta. Ilmeisesti tämänkin vuoksi toimittamattoman ennakonpidätyksen mak-

suunpanoa koskevassa pykälässä ei ollut mahdollisuutta jättää laiminlyötyä määrää pe-

rimättä. Jo vuoden 1944 ennakkoperintälain säätämisvaiheessa eräät kansanedustajat 

toivat esiin huolensa siitä, että ulosotto-oikeuden myöntäminen ennakonpidätyksen lai-

minlyöneelle palkanmaksajalle houkuttelisi nämä maksamaan palkkoja ennakonpidätys-

tä toimittamatta. Joko tietämättömyydestä johtuvia tai tahallisia ennakonpidätyksen toi-

mittamisen laiminlyöntitapauksia olikin pian lain voimaantulon jälkeen havaittavissa. 

Esimerkiksi Valtiovarainministeriön veroasiainosaston ohjekirjasessa mainitaan, että 

”tulo- ja omaisuusveron ennakkoperinnästä saadut kokemukset osoittivat viime aikoina, 

että veron pidättämistä palkoista oli ruvettu laiminlyömään. Työvoiman ajoittainen suuri 

kysyntä on edistänyt työnantajain taipuvaisuutta pidätysten toimittamatta jättämiseen. 

Työntekijäin taholla on myös esiintynyt suoranaista pidätyksen pakoilua heidän asetta-

essaan varsin usein työhön tulonsa ja työssä pysymisensä ehdoksi palkan maksamisen 

pidätystä toimittamatta.”57 

 

Vuoden 1947 alussa voimaan tullut ennakkoperintälaki oli voimassa toistakymmentä 

vuotta ennen kuin se korvattiin uudella ennakkoperintälailla vuonna 1960. Vaikka enna-

konpidätyksen toimittamisen laiminlyönnin oikaisemista sääntelevä 17 § säilyi sisällöl-

tään samana koko tämän ajan, käytännön verotustyössä pykälän soveltamiseen tuli har-

kinnanvaraista joustoa. Valtiovarainministeriö ohjeisti, että veronlisäystä ei tullut periä 

vähäisten virheiden osalta ja ministeriö antoi päätöksen, jonka mukaan väärin perustein 

maksettujen kustannusten korvausten osalta jälkikäteisiin toimenpiteisiin ei tullut ryhtyä 

                                                
57 Valtiovarainministeriön veroasiainosaston ohjeita 1947 s. 5. 
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tiettyjen edellytysten täyttyessä. Myös ennakkoperintäkäytäntö oli muotoutunut sellai-

seksi, että toimittamaton määrä voitiin jättää perimättä silloin, kun ei ollut veron tur-

vaamistarvetta.       

 

2.5 Ennakkoperintälaki (28.11.1959/418) 

 

Hallitus antoi Eduskunnalle 13. päivänä marraskuuta 1959 esityksen (27/1959) ennak-

koperintälaiksi.  Ehdotus ei sisältänyt muutoksia voimassaolevaan ennakkoperintälakiin 

vaan siinä esitettiin kokonaan uuden ennakkoperintälain säätämistä. Tämä nähtiin tar-

peelliseksi uuden verotuslain sisältämän verotusmenettelyn uudistuksen vuoksi.58  Uu-

den lain tarpeeseen vaikutti myös se, että samassa menettelyuudistuksessa siirrettiin 

tiettyjä ennakkoperintälain säännöksiä uuteen verotuslakiin. Hallituksen esityksessä 

kuitenkin todetaan, että koska voimassa olevan ennakkoperintäjärjestelmän oli katsotta-

va olevan pääpiirteiltään tyydyttävä, lakiehdotuksessa ei poikettu voimassa olleen en-

nakkoperintälain yleisistä periaatteista. Yksityiskohdissa oli kuitenkin huomioitu järjes-

telmässä havaitut epäkohdat ja puutteellisuudet.59 

 

2.5.1 Toimittamattoman ennakonpidätyksen maksuunpanon edellytykset 
 

Ennakonpidätyksen toimittamisen laiminlyönnin oikaisua koskevat säännökset sijoitet-

tiin lain 23 ja 24 §:iin. 

 

EPL 23 §:n mukaan alipidätys ja kokonaan toimittamatta jäänyt ennakonpidätys voitiin 

korjata saman kalenterivuoden myöhemmässä palkanmaksussa korottamalla ennakonpi-

dätystä laiminlyöntiä vastaavalla määrällä. Pykälän 2. momentin mukaan niissä tapauk-

sissa joissa työnantaja ei voinut periä pidättämättä jäänyttä määrää edellä kerrotulla ta-

                                                
58 Verotuslain uudistuksessa säädettiin valtion- ja kunnallisveron, evankelisluterilaiselle ja ortodoksiselle 
seurakunnalle menevän kirkollisveron sekä kansaneläkevakuutusmaksun määrääminen, maksuunpano ja 
kanto toimitettavaksi yhdistetyssä menettelyssä. Toimeenpantu uudistus edellytti, että myös kaikkien mai-
nittujen verojen sekä kansaneläkevakuutusmaksun ennakkoperintä toimitetaan yhdessä. 
59 Ks. HE 27/1959 vp, s. 1. 
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valla60, oli veropiirin verojohtajan pantava sanottu määrä työnantajan vaatimuksesta ja 

palkansaajaa kuultuaan ennakonkannossa palkansaajan maksettavaksi. EPL 23 §:ssä 

säänneltiin siis palkanmaksajan oma-aloitteista toimittamattoman ennakonpidätyksen 

oikaisemista.61   

 

Varsinainen toimittamattoman ennakonpidätyksen maksuunpanoa koskeva säännös si-

joitettiin lain 24 §:ään ja sen sanamuoto oli seuraava: 

 

"Milloin työnantaja on osaksi tai kokonaan jättänyt ennakonpidätyksen toimitta-
matta, on sen veropiirin verojohtajan, johon työnantajan kotikunta kuuluu, mää-
rättävä hänet suorittamaan pidättämättä jätetty määrä valtiolle. 
 
Työnantajalle ei kuitenkaan määrätä edellä 1 momentissa tarkoitettua maksuvel-
vollisuutta, sikäli kuin selvitetään, että pidätyksen alaisesta palkasta menevät ve-
rot ja kansaneläkevakuutusmaksu tai 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu ennakko on 
suoritettu tahi että siitä ei ole ollut suoritettava valtion- eikä kunnallisveroa.  Mi-
käli tällainen selvitys esitetään sen jälkeen, kun maksuvelvollisuus on työnanta-
jalle lainvoimaisesti määrätty, verojohtajan on vastaavasti poistettava maksuvel-
vollisuus ja määrättävä työnantajan valtiolle jo suorittama määrä hänelle palau-
tettavaksi.  Palautettavalle määrälle ei suoriteta korkoa. 
 
Milloin ennakonpidätys on jäänyt osaksi toimittamatta sen johdosta, että työnan-
taja on arvioinut palkkana annettujen luontoisetujen arvon liian alhaiseksi tai 8 
§:ssä tarkoitettujen kustannusten määrän liian suureksi, työnantajalle on määrät-
tävä 1 momentissa tarkoitettu maksuvelvollisuus vain sikäli, kuin hän on poiken-
nut vahvistetuista arvioimisperusteista tai hänen muutoin on pitänyt tietä arvion-
sa virheellisyys." 

 

Merkittävin muutos toimittamattoman ennakonpidätyksen oikaisemiseen oli se, että 

edellisen ennakkoperintälain 17 § 2 momentissa työnantajalle säädetty oikeus ulosotat-

taa pidättämättä jätetty määrä palkansaajalta ilman tuomioita tai päätöstä poistettiin. 

Hallituksen esityksen mukaan muutoksen syynä olivat perimisoikeuden aiheuttamat 

kohtuuttomat tilanteet, erityisesti silloin kun palkansaaja oli jo maksanut palkasta mene-

vän veron. Ulosotto-oikeuden sijaan säädettiin työnantaja vapautettavaksi korvaamasta 

pidättämättä jätettyjä määriä valtiolle sikäli kun palkansaaja oli maksanut kysymyksessä 

                                                
60 Laiminlyönnin oikaiseminen korottamalla pidätysprosenttia myöhemmässä palkanmaksussa ei ollut 
mahdollista kalenterivuoden päätyttyä tai työsuhteen lakattua. 
61 EPL 23 § 2 momentti kumottiin 11.8.1978 annetulla lailla ennakkoperintälain muuttamisesta 
(612/1978). Hallituksen esityksen (HE 81/1978) perusteluissa sivulla 12 todetaan lyhyesti, että menettely 
on osoittautunut hankalaksi, eikä sovellu ehdotettuun kanto- ja valvontajärjestelmään.    
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olevasta tulosta menevät verot, jotka siis voitiin eräissä tapauksissa periä häneltä myös 

ennakonkannossa jälkikäteen.62   

 

Alkuperäinen 24 § oli sellaisenaan voimassa miltei kaksi vuosikymmentä. Vuosina 1978 

– 1995 pykälään tehtiin viisi muutosta.63  Muutosten jälkeen vuoden 1996 loppuun 

voimassa olleen ennakkoperintälain 24 § kuului seuraavasti: 

 

"Jos työnantaja on osaksi tai kokonaan jättänyt ennakonpidätyksen toimittamatta, 
on sen lääninveroviraston, jonka virka-alueella työnantajan kotikunta on, pantava 
työnantajan maksettavaksi pidättämättä jätetty määrä (11.8.1978/612)64 
 

Työnantajalle ei määrätä 1 momentissa tarkoitettua maksuvelvollisuutta, jos sel-
vitetään, että pidätyksen alaisesta palkasta menevät verot sekä kansaneläke- ja 
sairausvakuutusmaksu on suoritettu.  Maksuvelvollisuutta ei määrätä myöskään 
silloin, jos selvitetään, että palkasta meneviä veroja ja maksuja ei ole ollut suori-
tettava.  Jos selvitys annetaan65 sen jälkeen, kun työnantajalle on määrätty66 

                                                
62 Ks. HE 27/1959 vp, s. 2. 
63 Laki ennakkoperintälain muuttamisesta (11.8.1978/612), laki ennakkoperintälain muuttamisesta 
(19.8.1983/704). laki ennakkoperintälain muuttamisesta (28.12.1990/1338), laki ennakkoperintälain muut-
tamisesta (30.12.1992/1549), laki ennakkoperintälain muuttamisesta (18.12.1995/1559). 
64 Vuoden 1979 alusta tulivat voimaan muutokset pykälän 1 ja 2 momentteihin. Muutokset liittyivät ve-
ronkantolain uudistamiseen. Koska 23 §:stä poistettiin mahdollisuus periä toimittamaton ennakonpidätys 
määräämällä palkansaajalle ennakkovero, poistettiin myös 24 §:n 2 momentista viittaus 23 §:ään. Lisäksi 
kieliasua muutettiin.  
 Uusi 1. momentti: "Jos työnantaja on osaksi tai kokonaan jättänyt ennakonpidätyksen toimittamatta, on 
sen lääninveroviraston, jonka…". Alkuperäinen teksti kuului "..sen veropiirin verojohtajan..."  
 Vanha 2. momentti: " Työnantajalle ei määrätä 1 momentissa tarkoitettua maksuvelvollisuutta, jos selvite-
tään, että pidätyksen alaisesta palkasta menevät verot sekä kansaneläke ja sairausvakuutusmaksu on suori-
tettu tai että siitä ei ole ollut suoritettava valtion- eikä kunnallisveroa eikä vakuutetun kansaneläke- eikä 
sairausvakuutusmaksua. Jos tällainen selvitys esitetään sen jälkeen, kun maksuvelvollisuus on työnantajal-
le lainvoimaisesti määrätty, lääninveroviraston on vastaavasti poistettava maksuvelvollisuus ja määrättävä 
työnantajan jo suorittama määrä hänelle palautettavaksi. Palautettavalle määrälle ei suoriteta korkoa." 
  Samassa yhteydessä luovuttiin myös veromerkkien käytöstä ennakonpidätyksen suorittamistapana. Ilmei-
sesti tämän vuoksi 24 §:n sanamuotoa muutettiin myös siten, että siinä mainittiin ensimmäisen kerran 
toimittamattoman ennakonpidätyksen maksuunpano. Alkuperäinen pykälä: ”…määrättävä hänet suorit-
tamaan pidättämättä jätetty…” Sanamuoto muutoksen jälkeen: ”…pantava työnantajan maksettavak-
si…” 
65 2. momenttia muutettiin 19. elokuuta 1983 annetulla lailla ennakkoperintälain muuttamisesta 
(19.8.1983/704).  Uusi 2. momentin 2. lause: "Jos tämä selvitetään sen jälkeen, kun maksuvelvollisuus on 
työnantajalle määrätty, lääninveroviraston on vastaavasti poistettava maksuvelvollisuus ja määrättävä 
työnantajan jo suorittama määrä hänelle palautettavaksi." Sanat selvitys esitetään korvattiin sanalla selvi-
tetään. Sanamuotoa muutettiin uudelleen lailla ennakkoperintälain muuttamisesta (30.12.1992/1549) 
muotoon selvitys annetaan. 
66 19. elokuuta 1983 annetulla lailla ennakkoperintälain muuttamisesta (19.8.1983/704) 2 momentista 
myös poistettiin vaatimus siitä, että maksuun pantujen ja maksettujen määrien palauttaminen ennakonpidä-
tyksen laiminlyöneelle työnantajalle edellytti maksuunpanopäätöksen lainvoimaisuutta. Vanha sanamuoto: 
"Jos tämä selvitetään sen jälkeen, kun maksuvelvollisuus on työnantajalle lainvoimaisesti määrätty,..” 
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maksuvelvollisuus, on lääninveroviraston poistettava maksuvelvollisuus ja mää-
rättävä työnantajan suorittama määrä palautettavaksi.  Palautettavalle määrälle 
maksetaan korkoa veronkantoasetuksen 11 §:ssä tarkoitettu määrä maksupäivästä 
takaisinmaksupäivään. (30.12.1992/1549)67 
 

Milloin ennakonpidätys on jäänyt osaksi toimittamatta sen johdosta, että työnan-
taja on arvioinut palkkana annettujen luontoisetujen arvon liian alhaiseksi tai 8 
§:ssä tarkoitettujen kustannusten määrän liian suureksi, työnantajalle on määrät-
tävä 1 momentissa tarkoitettu maksuvelvollisuus vain sikäli, kuin hän on poiken-
nut vahvistetuista arvioimisperusteista tai hänen on muuten pitänyt tietää arvion-
sa virheellisyys. 
 
Työnantajalle ei määrätä edellä tarkoitettua maksuvelvollisuutta, jos laiminlyön-
tiä sen mukaan kuin verohallitus tarkemmin määrää, on pidettävä vähäisenä. 
(19.8.1983/704)68 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu ennakonpidätys pannaan työnantajan maksetta-
vaksi enintään 40 prosentin69 suuruisena.  (19.8.1995/1559)70" 

 

                                                                                                                                          
Hallituksen esityksessä (34/1983) todetaan, että "koska työnantajan on maksettava hänen suoritettavak-
seen maksuunpantu määrä siitä riippumatta, onko maksunpanopäätös saanut lainvoiman vai ei, on lain-
kohdan soveltaminen johtanut käytännössä ongelmiin. Jos työnantaja on esimerkiksi valittanut hänelle 
määrätystä maksuvelvollisuudesta, hän joutuu odottamaan palautuksen maksatusta, kunnes valitusta kos-
keva päätös on saanut lainvoiman. Pidätetyt määrät ovat veronsaajan hallussa kaksinkertaisina valituksen 
käsittelyn päättymiseen asti. Veronsaajien oikeuden turvaisi riittävästi, jos työnantajalta pidätetyt määrät 
palautettaisiin hänelle heti sen jälkeen kun on selvitetty, että palkansaaja on maksanut veronsa tai ettei 
palkasta ole suoritettava veroja ja maksuja." 
67 Lailla ennakkoperintälain muuttamisesta (30.12.1992/1549) muutettiin jälleen 2. momenttia, jonka 
sanamuotoon tehtiin muutoksia. Uusi 2. momentin 3. lause: "Jos selvitys annetaan sen jälkeen, kun työn-
antajalle on määrätty maksuvelvollisuus, on lääninveroviraston poistettava maksuvelvollisuus ja määrättä-
vä työnantajan suorittama määrä palautettavaksi." Muutoksen yhteydessä sana selvitetään korvattiin sa-
noilla selvitys annetaan. Sanamuotohan oli alun perin liki samansisältöinen, selvitys esitetään. 
Samalla momenttiin tehtiin myös toinen muutos; työnantajan aiheetta maksamalle ja lääninveroviraston 
palauttamalle määrälle maksettiin 1. päivästä tammikuuta 1993 lukien korkoa. 
68 19. elokuuta 1983 annetulla lailla ennakkoperintälain muuttamisesta (19.8.1983/704) lisättiin pykälään 
4. momentti. 
69 Lailla ennakkoperintälain muuttamisesta (28.12.1990/1338) pykälään lisättiin 5 momentti jonka mu-
kaan 1. momentissa tarkoitettua ennakonpidätys pannaan työnantajan maksettavaksi 40 prosentin suurui-
sena. Muutoksella vahvistettiin maksunpanotoiminnassa vakiintunut käytäntö lain tasoisella säädöksellä. 
Muutos oli epäselvyyksien välttämiseksi tervetullut. Lain voimaan tulon jälkeisinä aikoina oli näissä tapa-
uksissa käytetty ns. korkeinta taulukkoa ja hieman myöhemmin 60 %:ia. Myös KHO oli ottanut kantaa 
asiaan:”Työnantajan toimittamatta jättämät ennakonpidätykset oli pantava maksettavaksi sen pidätystau-
lukon mukaan, mikä palkansaajalle EPL 11 ja 12 §:n mukaan oli kuulunut, mikäli tieto taulukosta oli 
verojohtajan saatavissa, eikä siis EPL 13 § 2 momentissa tarkoitetun taulukon mukaan, vaikka verokirjaa 
ei ollut työnantajalle esitetty.” KHO 13.2.1970 T 765. 
70 Viimeinen muutos ennen lain (418/1959) kumoamista ja korvaamista nykyisin voimassaolevalla en-
nakkoperintälailla (1118/1996) oli 5. momenttiin tehty muutos jonka mukaan toimittamaton ennakonpidä-
tys pannaan työnantajan maksettavaksi enintään 40 prosentin suuruisena.  
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Pykälän 1 momentissa säädettiin maksuunpanon tekemisestä. Pääsäännön mukaan osak-

si tai kokonaan toimittamatta jäänyt ennakonpidätys pantiin työnantajan maksettavaksi 

jälkikäteen. Pykälän mukaan siis myös niin sanottu alipidätys voitiin korjata jälkikätei-

sin maksuunpanotoimin 

 

Toisessa momentissa säädettiin eräänlainen pääsääntö maksuunpanon tekemättä jättä-

misestä. Ulosotto-oikeuden poistamisen lisäksi tämä oli toinen merkittävä muutos aikai-

sempaan.71  Maksuunpanoa ei tehty, mikäli palkasta josta pidätyksen toimittaminen oli 

laiminlyöty, oli palkansaaja veron ja kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun maksanut, 

tai niitä ei ollut ollut maksettava. Tämä on eräänlainen itsestäänselvyys72, joka kuiten-

kin omalta osaltaan osoittaa jälkikäteisen maksuunpanoinstituution ensisijaista tehtävää 

verojen kertymisen turvaajana, eikä esimerkiksi ennakkoperinnässä käytetyn tavan73 

oikaisemisen välineenä.74 Epäselvyyksien välttämiseksi asian kirjoittaminen lakiin oli 

perusteltua.75   

 

Maksuunpanon oikea määrä aiheutti kuitenkin tulkintaongelmia. Oliko katsottava, että 

mikäli osakin kyseisen vuoden tuloverosta oli maksamatta, oli maksuunpano tehtävä 

koko laiminlyödyn ennakonpidätyksen suuruisena, vai tuliko maksuunpanoa tehtäessä 

                                                
71 Edellisen ennakkoperintälain 17 §:ssä ei työnantajaa vapautettu toimittamattoman ennakonpidätyksen 
jälkikäteisestä maksamisesta edes niissä tilanteissa, joissa suorituksen saajaa oli kyseisestä tulosta verotet-
tu ja hän oli veronsa maksanut. Pykälän soveltamiskäytäntö oli kuitenkin vakiintunut sellaiseksi, että mi-
käli veronturvaamistarvetta ei ollut, ennakonpidätys voitiin jättää perimättä.  
72 Huomattava kuitenkin on, että kun aikaisemmassa ennakkoperintälaissa ei tätä asiaa säännelty, niin 
ainakin kyseisen lain voimassaolon alkuvuosina toimittamaton ennakonpidätys pääsääntöisesti perittiin 
työnantajalta myös näissä tilanteissa. Myöhemmin soveltamiskäytäntö järkevöityi siten, että näissä tilan-
teissa jälkikäteistä perintää ei suoritettu. Muutoksen taustalla lienee siis ollut mm. vakiintunut soveltamis-
käytäntö. 
73 Ennakonpidätys ja ennakonkanto.  
74 Vaikka veron turvaamistarvetta ei olisikaan veronlisäykset ja -korotukset pannaan pääsääntöisesti mak-
suun. Veronlisäyksen tehtävänä on korvata veronsaajalle aiheutunutta ”korkotappiota” ja veronkorotus on 
luonteeltaan rangaistus. 
75 Veijo Hämäläisen mukaan silloin kun palkansaaja on saanut ennakkoperinnän alaisen suorituksen, on 
työnantaja ennakkoperintälain mukaan vastuussa ennakonpidätyksestä vaikka aikanaan todettaisiin, että 
konkreettista veroa ei palkansaajalle määrätä. Hämäläinen jatkaa, että ”niissä olosuhteissa, joissa työnan-
taja ennakkoperintälain mukaan on velvollinen ryhtymään ennakonpidätystoimiin, ei kenenkään tiedossa 
vielä voi olla, että konkreettista veroa ei määrättäisi. Tämän vuoksi työnantajan vastuu niissäkään tilan-
teissa, joissa verotusta toimitettaessa havaitaan, että ennakonpidätystä ei olisi tarvinnutkaan toimittaa, ei 
voi olla erilainen. Jotta vältyttäisiin aiheettomilta maksuunpanoilta ja työnantajan kannalta kohtuuttomilta 
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huomioida työntekijän mahdollisesti jo maksama osa maksuunpanoa pienentävänä teki-

jänä. Verohallitus antoi vasta vuonna 1988 lääninverovirastoille asiaa koskevan menet-

telyohjeen jossa todettiin, että ”jos maksuunpanon ajankohtana voidaan selvittää työnte-

kijän verot ja maksut sekä niiden kertyminen, olisi työnantajalle maksuunpantava enna-

konpidätystä ainoastaan siltä osin, kuin pidätyksenalaisesta palkasta menevät verot ja 

maksut ovat jäämänä.”76  

 

Toisessa momentissa säädettiin myös maksuunpanon poistamisesta. Jos selvitys edellä 

mainitusta verojen ja maksujen maksamisesta tai siitä, että niitä ei ole ollut maksettava 

annettiin maksuunpanon tekemisen jälkeen, lääninveroviraston oli poistettava maksuun-

pano ja palautettava työnantajan mahdollisesti suorittama määrä.  

 

Myös viidennessä momentissa on kysymys eräänlaisesta maksuunpanon rajoituksesta. 

Siinä ei kuitenkaan rajoiteta maksuunpanon tekemisen perusteita vaan maksuun panta-

vaa määrää. Momentissa säädetään, että laiminlyöty ennakonpidätys pannaan maksuun 

enintään 40 prosentin suuruisena. Asiaa koskevassa hallituksen esityksessä perusteltiin 

muutosta lyhyesti toteamalla, että "kun pykälä nykyisin koskee myös esimerkiksi puun 

myyntitulosta ja ennakkoperintärekisteriin kuulumattomalta yhteisöltä toimitettavaa 

ennakonpidätystä, ehdotetaan sanamuotoa väljennettäväksi siten, että mainittu prosent-

timäärä olisi maksuunpantavan pidätyksen enimmäismäärä."77 

 

2.5.1.1 Suorituksen maksajan vilpittömän mielen suoja 
 

Vaikka työnantaja ennakonpidätysvelvollisuuden asianmukaisen täyttämisen laimin-

lyötyään ei yleensä voi vedota vilpittömään mieleensä, oli jo vuoden 1959 ennakkope-

rintälain aikana eräitä erityistilanteita, joissa työnantajalla katsottiin joko lain tai vero-

tus- ja oikeuskäytännön mukaan olevan vilpittömän mielen suoja.78   

                                                                                                                                          
tilanteilta, on erikseen säädetty, että maksuunpanoa ei tehdä, mikäli selvitetään, että palkasta menevät 
verot on suoritettu tai niitä ei ole ollut suoritettava.”  Hämäläinen 1981 s. 33. 
76 VeroH:n kirje 22.4.1988, nro 5498/33/87.  
77 HE 131/1995 vp, s. 54. 
78 Ks. Hirvonen – Leino – Tuominen – Winter, 1990 s. 812.   
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2.5.1.1.1 Luontoisetujen arvot ja työstä aiheutuneet kustannukset 

 
Ennakkoperintälain 24 § 3 momentin79 määräyksillä maksuunpanon tekemättä jättämi-

sestä tietyissä alipidätystilanteissa suojattiin vilpitöntä mieltä suoraan lain nojalla. Mo-

mentti oli samansisältöisenä voimassa lain (418/1959) koko voimassaoloajan.80  

 

Mikäli alipidätys oli aiheutunut siitä, että luontoisedun arvo oli pidätystä toimitettaessa 

huomioitu liian pienenä, tai työstä aiheutuneet kustannukset oli korvattu liian suurena, 

maksuunpano voitiin tehdä vain sikäli, kuin palkanmaksaja oli poikennut vahvistetuista 

arvioimisperusteista tai hänen oli muuten pitänyt tietää81 arvionsa virheellisyys. Kysy-

myksessä ei ollut harkinnanvarainen säännös vaan edellytysten täyttyessä säännös esti 

maksuunpanon tekemisen.  

 

Luontoisedut 

 

Maksuunpanon rajoitus koski vain alipidätystilanteita; pykälässähän todetaan, että mikä-

li ”ennakonpidätys on jäänyt osaksi toimittamatta”. Luontoisedun kyseessä ollen kysy-

mys oli siis siitä, että etu oli kyllä huomioitu ennakonpidätystä toimitettaessa, mutta 

työnantaja oli käyttänyt liian alhaista arvoa82. Jos luontoisetu oli kokonaan huomioimat-

ta ennakkoperinnässä, maksuunpano oli tehtävä.83   

 

                                                
79 ”Milloin ennakonpidätys on jäänyt osaksi toimittamatta sen johdosta, että työnantaja on arvioinut palk-
kana annettujen luontoisetujen arvon liian alhaiseksi tai 8 §:ssä tarkoitettujen kustannusten määrän liian 
suureksi, työnantajalle on määrättävä 1 momentissa tarkoitettu maksuvelvollisuus vain sikäli, kuin hän on 
poikennut vahvistetuista arvioimisperusteista tai hänen on muuten pitänyt tietää arvionsa virheellisyys.” 
80 Laki oli voimassa 1.1.1960 – 31.12.1996. 
81 Toisin sanoen, ei ollut vilpittömässä mielessä. 
82 Edun arvoa nimitetään myös edun laskentaperusteeksi. 
83 Ennakonpidätys voidaan faktisesti toimittaa vain rahapalkasta. Luontoisedut on kuitenkin huomioitava 
palkkatulona ennakonpidätyksen määrää laskettaessa. Mikäli palkansaajan rahapalkan lisäksi saamia luon-
toisetuja ei huomioida bruttopalkkaa laskettaessa, tulee ennakonpidätys tietysti toimitetuksi liian pienenä. 
Tässä ei kuitenkaan tarkoiteta tämän tyyppistä alipidätystilannetta, vaan momentin sanamuodon mukaises-
ti tilannetta, jossa etu on huomioitu, mutta liian alhaisesta arvosta.” 
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Yleisimpien luontoisetujen arvo oli jo tuolloin vahvistettu vuosittain annettavassa niin 

sanotussa luontoisetupäätöksessä84. Mikäli kyseessä oli sellainen luontoisetu jonka arvo 

oli päätöksessä vahvistettu ja työnantaja oli päätöstä noudattanut, maksuunpanoa ei voi-

tu tehdä.85  Maksuunpanolle ei tällöin myöskään ollut tarvetta, koska alipidätystä ei ol-

lut syntynyt. Mikäli edun arvo oli päätöksessä vahvistettu, mutta työnantaja oli ilman 

hyväksyttävää perustetta käyttänyt sitä alhaisempaa arvoa,86 maksuunpano oli aina teh-

tävä. 

 

Jos kysymyksessä oli etu jonka arvoa ei ollut päätöksessä vahvistettu87, ennakonpidätys 

oli toimitettava edun käyvästä arvosta88. Samoin meneteltiin myös silloin, kun edun 

                                                
84 Alun perin päätöksen antoi Valtiovarainministeriö, sittemmin Verohallitus. 
85 Vielä vuonna 1995 Verohallitus antoi kaksi luontoisetupäätöstä. Toinen päätös annettiin vuoden 1995 
ennakkoperintää varten marraskuussa 1994 ja toinen vuodelta 1995 toimitettavaa verotusta varten joulu-
kuussa 1995. Vuodesta 1996 lukien Verohallitus on antanut vain yhden luontoisetupäätöksen vuosittain ja 
se on tarkoitettu noudatettavaksi sekä ennakkoperinnässä, että verotusta toimitettaessa. Aikana jolloin 
annettiin kaksi päätöstä, oli mahdollista, että verotusta toimitettaessa käytettävä arvo oli korkeampi kuin 
ennakkoperinnässä käytetty. Lisäksi verolautakunnilla oli mahdollisuus verotuksen toimittamisen yhtey-
dessä korottaa luontoisetujen arvoja. Näissä tapauksissa ei siis voitu tehdä maksuunpanoa alipidätyksen 
vuoksi, mikäli työnantaja oli noudattanut ennakkoperintää varten annettua päätöstä.   
 ”….tulee työnantajiin suhtautua tasapuolisesti, joka erityisesti näkyy siinä, että olennaisia käsitteitä, kuten 
ennakkoperinnän alainen palkka, tulkitaan kunkin työnantajan kohdalla samalla tavalla.  Tästä luonnolli-
sesti seuraa, että yksi työnantaja ei saa joutua muita huonompaan asemaan vain siksi, että työnantajaan 
nähden sivullinen taho, eli työntekijän kotikunnan verolautakunta on vahvistanut palkansaajaa kohtaavas-
sa verotuksessa konkreettisen veron arvot ennakkoperintäarvoja ankarammiksi (esim. etuuksista.).”  ”En-
nakkoperintälaissa onkin tasapuolinen kohtelu varmistettu sen kautta, että ennakonpidätyksen toimittamis-
velvollisuus määräytyvät ennakkoperinnänalaisen palkan mukaan.” Hämäläinen 1981 s. 32–33.   
 ”Työnantajan maksettavaksi on pantava se määrä, minkä työnantaja palkanmaksuhetkellä vallinneet olo-
suhteet huomioon otettuna olisi ollut velvollinen ennakkona pidättämään” Valtiovarainministeriön vero-
asiainosaston julkaisu 1962 s. 105. 
 Mikäli lopullisessa verotuksessa käytettiin ennakkoperintää varten annetussa luontoisetupäätöksessä 
määriteltyä arvoa korkeampaa arvoa, ei työnantajaan kuitenkaan kohdistettu jälkikäteisiä maksuunpano-
toimia. Työnantaja oli ennakonpidätystä toimittaessaan soveltanut oikeaa arvoa. Nykyisin edun arvon 
korottamismahdollisuus säännönmukaisessa verotuksessa koskee ainoastaan autoetua, jota voidaan korot-
taa suurten yksityisajokilometrien perusteella. 
86 Pykälähän sanoo: ”…työnantajalle on määrättävä…maksuvelvollisuus vain sikäli kuin hän on poiken-
nut vahvistetuista arvioimisperusteista…”  
”Jos työnantaja on poikennut vahvistetuista arviointiperusteista, ei maksuunpanon esteenä sitä vastoin ole 
se, että työnantaja ei ole ollut tietoinen arvionsa virheellisyydestä.” Valtiovarainministeriön veroasiain-
osaston julkaisu n:o 108 s. 106. 
87 Luontoisetupäätöksessä oli tuolloin ja on edelleenkin määritelty verotusarvo vain yleisimmille luon-
toiseduille. 
88 Verotuskäytännössä käypänä arvona on yleensä pidetty edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneita 
kustannuksia. Sekä edun antajalla että saajalla on mahdollisuus saada sitova ennakkoratkaisu. Työnantaja 
voi myös arvioida edun käyvän arvon. Tällöin näyttövelvollisuus edun oikeasta arvosta on työnantajalla.  
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käypä arvo oli ilmeisesti päätöksessä vahvistettua alhaisempi,89 jolloin työnantajalla oli 

mahdollisuus alentaa edun arvoa ennakkoperinnässä vastaamaan sen käypää arvoa.  Mo-

lemmissa edellä mainituissa tilanteissa oli mahdollista saada edun arvoa koskeva en-

nakkoratkaisu.90   

 

Mikäli työnantaja oli näissä tapauksissa noudattanut hakemansa ennakkoratkaisun mu-

kaista edun käypää arvoa, maksuunpanoa ei voitu tehdä.91 Jos ennakkoratkaisua ei ollut 

haettu ja työnantaja oli arvioinut edun arvon liian alhaiseksi tilanteessa jossa arvoa ei 

ollut päätöksessä vahvistettu, maksuunpano voitiin tehdä, mutta vain silloin kun työnan-

tajan oli pitänyt tietää arvionsa virheellisyys. Näissäkin tapauksissa maksuunpano teh-

tiin vain silloin, kun työnantajan käyttämä arvo oli ”aivan ilmeisesti virheellinen”.92 

Virheen ilmeisyyttä maksuunpanon tekemisen edellytyksenä ei mainita pykälässä. Ala-

viitteessä 92 kerrotun perusteella voitaneen päätellä, että sillä viitataankin työnantajan 

vilpittömän mielen olemassaolon toteamiseen; mikäli työnantajan arvioima luontois-

edun arvo on rahamääräisesti mitaten ilmeisen virheellinen, on vilpittömän mielen ole-

massaolo epäuskottavampaa kuin vähemmän ilmeisen virheen kyseessä ollen.    

 

Niissä tapauksissa joissa työnantaja oli virheellisesti alentanut päätöksessä vahvistettua 

edun arvoa sillä perusteella, että se hänen mielestään oli käypää arvoa korkeampi, mak-

suunpano voitiin tehdä vaikka työnantaja ei ollut arvionsa virheellisyyttä tiennyt.93  Toi-

sin sanoen, aina kun työnantaja oli poikennut vahvistetuista arvioperusteista, eli luon-

toisetupäätöksestä, ei maksuunpanon esteenä ollut se, että työnantaja ei ollut tietoinen 

arvionsa virheellisyydestä. 

 

                                                
89 Valtiovarainministeriön veroasiainosaston julkaisu 1962 s. 13. 
90 Alun perin ennakkoratkaisun antoi verojohtaja, sittemmin lääninverovirasto. 
91 Tämä edellytti tietysti sitä, että ennakkoratkaisua haettaessa ei ratkaisun antajaa ollut harhautettu to-
tuutta vastaamattomilla tiedoilla. 
92 ”Milloin kaavamaista luontoisetujen arvioimisperustetta …ei ole vahvistettu, ja työnantaja on yleisten 
arvioimisperusteiden mukaisesti arvioinut luontoisetujen …arvon, saadaan maksuunpano toimittaa vain, 
mikäli voidaan osoittaa, että työnantajan on pitänyt olla arvionsa virheellisyydestä tietoinen. Tästä syystä 
on maksuunpanon toimittamiseen viimeksi mainitussa tapauksessa yleensä syytä vain, milloin arvio on 
ollut aivan ilmeisesti virheellinen.” Valtiovarainministeriön veroasiainosaston julkaisu 1962 s.106. 
93 Valtiovarainministeriön veroasiainosaston julkaisu 1962 s.106. 
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Momentin sanamuoto ”olisi muuten pitänyt tietää arvionsa virheellisyys” näyttäisi viit-

taavaan tietynlaiseen tahallisuuden tai ainakin tuottamuksellisuuden vaatimukseen mak-

suunpanon edellytyksenä. Jotta siis maksuunpano olisi voitu tehdä, olisi verohallinnon 

tullut näyttää, että edun arvo oli määritelty liian alhaiseksi joko tahallaan tai huolimat-

tomuudesta. Kuten sanottu, lainkohta oli voimassa yli kolme vuosikymmentä ja ainakin 

myöhemmässä vaiheessa pykälän soveltamiskäytännössä lähdettiin kuitenkin siitä, että 

tällaista näyttöä ei tarvinnut esittää, vaan riitti, että käytetyn arvon ja käyvän arvon ero 

oli ilmeinen.94  Toisin sanoen maksuunpano tehtiin eron ollessa ilmeinen vaikka virhe 

oli syntynyt vilpittömässä mielessä, ilman tahallisuutta tai tuottamusta. Käytännön en-

nakkoperintämenettelyssä vilpittömälle mielellä ei siis tässä yhteydessä annettu sille 

ilmeisesti lain säätämisvaiheessa tarkoitettua merkitystä.   

 

Käytännön merkitystä säännöksellä oli siis lähinnä silloin kun edun arvoa ei ollut määri-

telty luontoisetupäätöksessä ja työnantaja oli sen vuoksi joutunut käyttämään ennakko-

perinnässä käypää arvoa ja määritellyt arvon vilpittömässä mielessä liian alhaiseksi. 

Mikäli työnantajan tällöin käyttämän arvon ja todellisen käyvän arvon välinen ero ei 

ollut ilmeinen, maksuunpanoa ei voitu tehdä. Näin ollen EPL 24 § 3 momentin sovelta-

misala oli kohtalaisen suppea.   

 

Kustannusten korvaukset 

 

Palkansaajalle työn suorittamisesta aiheutuneet kustannukset oli tuolloin ja on edelleen 

mahdollista korvata kahdella tavalla; maksamalla korvaus erikseen veronalaisen palkan 

lisäksi tai sisällyttämällä kustannusten osuus työntekijälle maksettuun kokonaiskorvauk-

seen.95 

                                                
94 ”Käyvän arvon arvioinnissa todistustaakka on veroviranomaisilla, joiden ei kuitenkaan ilmeisesti tar-
vitse näyttää virheellistä arviointia tahalliseksi, riittää että se on selvä.” Hirvonen – Leino - Tuominen – 
Winter  s. 812. 
95 Vuoden 1959 ennakkoperintälain 8 §:n mukaan ”palkansaajalle työn suorittamisesta aiheutuvien kus-
tannusten korvauksena maksettua hyvitystä ei pidetä palkkana, sikäli kuin se ei ylitä näiden kustannusten 
arvioitua määrää. Kun palkansaajalla on työn suorittamisesta sellaisia verotuksessa vähennyskelpoisia 
kustannuksia joista hän ei saa eri korvausta, saadaan nämä kustannukset vähentää palkan määrästä ennen 
ennakonpidätyksen toimittamista. Valtiovarainministeriön asiana on vahvistaa perusteet tässä pykälässä 
tarkoitettujen kustannusten arvioimiseksi.” 
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Aikaisemmassa, vuoden 1946 ennakkoperintälaissa ei tällaista määräystä ollut.  Lain-

kohdan taustalla oli Valtiovarainministeriön päätös ennakon pidättämisestä ennakkope-

rintälain 4 §:n 4 momentin tarkoittamasta edustus- ja matkakustannuksesta tai muusta 

sellaisesta hyvityksestä (17.12.1954 n:o 476). 

 

Kuten jo aiemmin todettiin EPL 24 § 3 momentti koski lähtökohtaisesti vain alipidätys-

tilanteita. Työstä aiheutuneiden kustannusten korvaamisen osalta lainkohdan tulkinta ei 

kuitenkaan ollut täysin yksiselitteinen. Periaatteessa ainoastaan silloin kun ylisuuria 

kustannuksia oli korvattu vähentämällä kustannukset bruttopalkasta, ennen ennakonpi-

dätyksen toimittamista kyseessä oli alipidätys.96 Mikäli kustannusten korvaukset oli 

maksettu erillisenä korvauksena97, vain todelliset kustannukset olivat vapaita ennakon-

pidätyksen toimittamisvelvollisuudesta98 ja ylittävä osa ennakonpidätyksenalaista palk-

katuloa. Mikäli ylimeneviä korvauksia ei ollut käsitelty palkkana niitä maksettaessa, ei 

niistä ollut ennakonpidätystäkään toimitettu. Tarkkaan ottaen näissä tilanteissa ei ollut 

kysymys alipidätyksestä, vaan ennakonpidätyksen toimittaminen tästä suorituksesta oli 

                                                                                                                                          
  Korvaamistavan valinta on sopimuksenvarainen. Eroja aiheutuu lähinnä pidätystodistusmerkinnöissä ja 
kulutositteiden säilyttämisessä. Eroja voi ilmetä myös säännönmukaisessa verotuksessa.  Ks. Hirvonen – 
Leino – Tuominen – Winter   s. 312.   
96 Vuoden 1946 ennakkoperintälaissa ei vastaavaa ”vapautussäännöstä” ollut. Siitä löytyi kuitenkin työstä 
aiheutuvien kustannusten korvaamista koskeva säännös. Lain 4 §:n 3 momentin mukaan silloin kun palk-
kaan liittyi korvaus työntekijän käyttämästä hevosesta, moottoriajoneuvosta tai muusta työvälineestä, oli 
palkan suuruutta laskettaessa noudatettava valtiovarainministeriön vahvistamia perusteita. 4§:n 4 momen-
tin mukaan Valtiovarainministeriöllä oli oikeus määrätä, oliko osa työsuhteen perusteella suoritetusta 
edustus- ja matkakustannuksesta tai muusta sellaisesta hyvityksestä pidettävä sellaisen palkkana, josta 
tämän lain mukainen pidätys on toimitettava. Kyseisen momentin nojalla Valtiovarainministeriö antoi 
vuonna 1954 päätöksen jonka mukaan em. kustannuksesta tai hyvityksestä ei tarvinnut toimittaa ennakon-
pidätystä. Päätöksessä todetaan myös, että mikäli palkansaajalla on ollut työstä aiheutuvia kustannuksia 
joita työnantaja ei ole korvannut erikseen, kustannukset on vähennettävä palkan määrästä ennen pidätyk-
sen toimittamista, jos saaja esittää niistä maksajalle uskottavan selvityksen.  Päätöksen mukaan molemmil-
la tavoilla korvatut kustannukset on merkittävä verokirjaan tai ennakonpidätystodistukseen ja tarkkailuil-
moitukseen. Päätöksen kolmannen pykälän mukaan palkan maksajaan joka on jättänyt pidätyksen toimit-
tamatta em. hyvityksestä tai toimittanut pidätyksen hyvityksellä vähennetystä määrästä alköön EPL 17 §:n 
nojalla myöhemmin velvoitettako suorittamaan pidätystä vastaavaa määrää siltäkään osalta hyvitystä jonka 
ei voida katsoa kuluneen erityisten kustannusten suorittamiseen, jos palkan maksaja on merkinnyt määrät 
verokorttiin tai pidätystodistukseen ja tarkkailuilmoitukseen, eikä kyseessä ole ilmeinen, tahallinen pidä-
tysvelvollisuuden laiminlyönti. 
97 Joko palkanmaksun yhteydessä tai muuna ajankohtana. 
98  Tulon veronalaisuudesta ei säädetä ennakkoperintälaissa vaan tuloverolaissa ja aiemmin tulo- ja omai-
suusverolaissa. Ainoastaan työmatkasta aiheutuvat kustannukset on säädetty verovapaiksi. 
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laiminlyöty kokonaan. Pykälän tulkinta oli kuitenkin sellainen, että se koski myös erik-

seen korvattavia kustannuksia.99      

 

Kustannusten määrän laskemista varten tuli työntekijän esittää niistä selvitys100 työnan-

tajalle. Ellei palkansaaja esittänyt selvitystä tai jos sitä ei voinut pitää luotettavana, 

työnantajan oli arvioitava kustannusten määrä101. Arvio tuli perustaa vastaavanlaatuisis-

sa tehtävissä ja olosuhteissa yleensä aiheutuviin kustannuksiin.102  

 

Verohallituksen103 kustannuspäätös sisältää eräänlaisia arvioita työn tekemisestä aiheu-

tuvien kustannusten määristä. Kun työnantaja soveltaa kustannuspäätöstä, hänen ei tar-

vitse pyytää työntekijältä selvitystä kustannusten rahamääristä, ainoastaan niiden mak-

superusteista.104 Aiemmin päätöksessä oli vahvistettu myös prosenttimääräisiä ku-

luosuuksia kokonaisansioista eräille ammattiryhmille ja tiettyjen työkalujen käyttäjille.  

 

Ennakkoperintälain 24 § 2 momentin mukaan työnantajaan ei siis kohdistettu maksuun-

panoa, mikäli hän oli arvioinut kustannusten määrän liian suureksi, ellei hän ollut poi-

kennut kustannuspäätöksestä tai ellei muutoin voitu katsoa, että hänen olisi pitänyt tie-

tää arvionsa virheellisyys. Toisin sanoen, silloin kuin liian suuri kustannusten korvaus 

oli johtunut siitä, että työnantaja oli poikennut kustannuspäätöksestä, maksuunpano voi-

tiin tehdä. Maksuunpano voitiin momentin estämättä tehdä myös silloin kun työnantaja 

oli tiennyt arvionsa virheellisyyden riippumatta siitä oliko hän poikennut kustannuspää-

                                                
99 ”Ennakkoperintälain 8 §:ssä tarkoitettujen kustannusten ja niiden arvioimisen osalta on vielä huomat-
tava 24 §:n 3 momentin säännös. Tämän säännöksen mukaan ei työnantajalle ole määrättävä saman pykä-
län 1 momentissa tarkoitettua maksuvelvollisuutta, vaikka hän on arvioinut 8 §:ssä tarkoitettujen kustan-
nusten määrän liian suureksi, ellei hän ole poikennut vahvistetuista arviointiperusteista tai hänen ole muu-
toin pitänyt tietää arvionsa virheellisyyttä.” Valtiovarainministeriön veroasiainosaston julkaisu n:o 108 s. 
40. Tekstissä siis viitataan vain EPL 8 §:ään tekemättä eroa sen 1. ja 2. pykälän välillä.  
100 Mikäli mahdollista selvityksen tuli perustua tositteeseen. Ks. esim. Hirvonen – Leino – Tuominen – 
Winter 1990 s. 313. 
101 Arviomahdollisuus koski nimenomaisesti kustannusten määrää, ei sitä, oliko niitä ylipäätään syntynyt. 
Arviointi tuli kysymykseen suhteellisen harvoin ja koski käytännössä tilanteita joissa kustannusten synty-
minen oli kiistatonta mutta niiden määrä oli lähinnä niiden luonteesta johtuen epäselvä. Tällaisia kustan-
nuksia olivat esimerkiksi työpuhelujen osuus koko puhelinlaskusta. Ks. Hirvonen - Leino- Tuominen – 
Winter 1990 s. 314. 
102 Ks Hirvonen – Leino – Tuominen – Winter 1990 s. 313–314. 
103 Aiemmin päätöksen antoi Valtiovarainministeriö. 
104 Ks. Hirvonen – Leino – Tuominen – Winter 1990 s. 314 
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töksestä vai ei. Säännös siis suojasi työnantajaa maksunpanolta lähinnä silloin, kun kus-

tannukset oli korvattu kustannuspäätöksen mukaisesti vilpittömässä mielessä mutta jäl-

keenpäin ilmeni, että todellisia kustannuksia ei ollut syntynyt arvioitua määrää.105 Täl-

löinhän kustannusten korvaaminen liian suurena oli tapahtunut lähtökohtaisesti työnte-

kijästä johtuvasta syystä. Niissä tilanteissa joissa kustannusten arvioiminen niiden luon-

teen106 vuoksi saattoi tulla kysymykseen, säännös ilmeisesti suojasi työnantajaa edellyt-

täen, että arviota voitiin olosuhteisiin nähden pitää perusteltuna.107 

 

Valtiovarainministeriön veroasiainosaston julkaiseman ennakkoperintäoppaan mukaan 

”milloin kaavamaista….kustannusten osuutta ei ole vahvistettu, ja työnantaja on yleisten 

arvioimisperusteiden mukaisesti arvioinut…… kustannusten arvon, saadaan maksuun-

pano toimittaa vain, mikäli voidaan osoittaa, että työnantajan on pitänyt olla arvionsa 

virheellisyydestä tietoinen. Tästä syystä on maksuunpanon toimittamiseen viimeksi 

mainitussa tapauksessa yleensä syytä vain, milloin arvio on ollut aivan ilmeisesti vir-

heellinen.”108   

 

Ennakkoperintälain 24 § 2 momentti ei lausunut mitään virheen suuruudesta. Asiaa kos-

kevissa kommentaareissa ja artikkeleissa kuitenkin tuodaan kategorisesti ilmi ajatus 

siitä, että virheeseen tulee puuttua vain silloin kun se on ilmeinen. Kysymyksessä lienee 

siis vakiintunut verotuskäytäntö jonka taustalla on vuonna 1963 annettu asiaa koskeva 

Valtiovarainministeriön veroasiainosaston ennakkoperintää käsittelevä opaskirjanen109. 

Termistä ”ilmeinen ero” voitaneen kuitenkin päätellä, että rahamääräisesti vähäisiin 

eroihin kustannusten todellisen määrän ja ennakkoperinnässä huomioitujen määrien 

välillä ei tullut puuttua. 

                                                
105 Hirvonen – Leino – Tuominen – Winter 1990 s. 316. 
Esimerkiksi päiväraha maksettu vahvistetun verovapaan määrän mukaan, mutta myöhemmin ilmenee että 
matkapäiviä ei todellisuudessa ollutkaan niin paljon kuin korvauksen laskemisen perusteena oli käytetty.  
106 Esimerkiksi työn tekemisestä aiheutuneet puhelinkulut. 
107 Hirvonen – Leino – Tuominen – Winter 1990 s. 316. 
108 Valtiovarainministeriön veroasiainosaston julkaisu 1962 s. 106. 
109 Valtiovarainministeriön veroasiainosaston julkaisu 1962 s. 106. 
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2.5.1.1.2 Itsenäisen yrittäjän käsite 

 
Itsenäisen yrittäjän käsitteen määrittelemättömyys110 verotuksessa oli 1970-luvun lop-

pupuolelle111 tultaessa luonut jonkin verran oikeuskäytäntöä, jossa tietyin edellytyksin 

katsottiin, ettei työnantaja ollut vastuussa ennakonpidätyksen toimittamisessa tekemäs-

tään virheestä.112 Oikeuskäytännössä ei enää ”mekaanisesti” todettu, että korvauksen 

saaja ei siinä toiminnassaan ollut itsenäinen yrittäjä, vaan tutkittiin tarkemmin tilanne ja 

ratkaistiin kysymys, oliko laiminlyödyt ennakonpidätykset pantava maksuun, huomioi-

den se, oliko toimeksiantajalla ollut perusteltua syytä olla toimittamatta ennakonpidätys-

tä.113  

 

Kilpi toteaa artikkelissaan vuodelta 1975, että koska itsenäisen yrittäjän tosiasialliset 

tunnusmerkit ovat niin epämääräisiä kuin ovat, tulisi olla joitakin ulkoisia seikkoja, joi-

den mukaan suorituksen maksaja voisi ratkaisunsa suorituksen ennakonpidätyksenalai-

suudesta tehdä. Kun pidätysvelvollisuuden tarkoituksena on turvata veron suorittaminen 

suunnilleen jo suoritusajankohtana ja kun pidätysvelvollisuuden rinnakkaisena veron 

suorittamistapana on sen periminen ennakkoverolipulla ja kun periaatteessa toinen näis-

tä menetelmistä on aina käytettävissä, niin ennakkoverolipun pitäisi Kilven mukaan 

riittää osoittamaan, että ennakonpidätystä ei tarvitse toimittaa. Hän kuitenkin toteaa, että 

                                                
110 ”Itsenäisen yrittäjän käsite oikeudellisena käsitteenä on peräisin vuoden 1935 tapaturmavakuutuslais-
ta, josta se vuoden 1937 kansaneläkelain kautta tuli ensimmäiseen vuoden 1943 ennakkoverolakiimme. 
Vuoden 1946 ennakkoperintälaissa se korvattiin mielestäni onnistuneemmalla ja verotuksessa käytettyä 
terminologiaa paremmin vastaavalla itsenäisen elinkeinon, liikkeen tai ammatinharjoittajan käsitteellä. 
Valitettavasti tuo käsite itsenäinen yrittäjä kuitenkin jälleen palasi nykyiseen ennakkoperintälakiimme, 
ilman että lakiehdotuksen perusteluissa on paluun syitä lainkaan selvitetty.” Kilpi 1975 s. 12. 
111 Anderssonin mukaan kysymys heräsi 1970 –luvun puolivälissä. Hänen mukaansa syynä tähän saattoi-
vat olla verovalvonnan tehostuminen ja sekä kiristyneestä tuloverotuksesta aiheutunut verovelvollisten 
lisääntyneet pyrkimykset välttää verotusta keinoin, jotka eivät aina ole olleet edes laillisia. Ks. Andersson 
1981 s. 4. 
  Ennakkoverolipun ja siihen liittyvän vilpittömän mielen merkitystä oli pohdittu jo edellisen ennakkope-
rintälain aikana ainakin kahdessa Verotus-lehden artikkelissa. Vuonna 1956 julkaistussa artikkelissa Pentti 
Malin toteaa, että mikäli palkansaaja esittää juuri kysymyksessä olevan työn perusteella annetun ennakko-
verolipun, lippu useimmissa tapauksissa on riittävä osoitus itsenäisestä toiminnasta. Ks. Malin 1956 s. 86. 
Veikko Manninen päätyy siihen, että vilpittömässä mielessä oleva työnantaja on pidätysvelvollinen itse-
näiselle liikkeen- ja ammatinharjoittajalle maksamastaan palkasta ainoastaan tämän ollessa häneen työso-
pimussuhteessa. Ks. Manninen 1957 s. 144.  
112 Ks. Hirvonen – Leino – Tuominen – Winter 1990 s. 812. 
113 Ks. Andersson 1981 s. 4. 
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koska toiminnalta lain mukaan edellytetään tehtäväkohtaisuutta, täytyy lähteä siitä, että 

ennakkoverolipun olemassaololla ei ole ratkaisevaa merkitystä.114   

 

Kilven mukaan ongelman115 perimmäinen syy oli epäselvä ja liian abstrakti palkan kä-

site116, joka viimekädessä jätti pidätysvelvollisuuden ratkaisevaksi tekijäksi sen, oliko 

tehtävän suorittajaa pidettävä tehtävässä itsenäisenä yrittäjänä. Kilven mukaan työnanta-

jan oikeusturva ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuutta koskevissa kysymyksissä 

oli osoittautunut varsin heikoksi samanaikaisesti kun paine117 pidätyksen toimittamatta 

jättämiseen työn suorituksen tekemisen tai sen hinnoittelun puolesta oli kehittynyt mel-

koiseksi.118  Hän toteaa artikkelissaan vuodelta 1981, että ”onkin varsin useissa 

KHO:een viime aikoina tulleissa asioissa käynyt ilmi, että ennakontarkastajat tarkastuk-

sissaan ovat lukeneet pidätyksenalaisiksi palkkatuloiksi tuloja, joita varten on annettu 

ennakkoverolippu ja joita on vuosikausia verotettu elinkeinotuloina.” Kilpi jatkaa, että 

”näissä oloissa on muodostunut tärkeäksi oikeuskäytännössä ryhtyä ainakin jossain mää-

                                                
114 Ks. Kilpi 1975 s. 19. 
115 ”Niin kauan kun pysytään ennakkoperinnän piirissä asialla ei ole varsin suurta periaatteellista eikä 
taloudellistakaan merkitystä. Kysymyshän on perimmältään vain siitä, koska verosuoritus tapahtuu, palk-
kaa suoritettaessa, ennakkoverolipulla vai jälkikäteen.” Asia muuttuu kuitenkin toiseksi, kun tähän samaan 
käsitteeseen liitetään lopullisen veron suoritusvelvollisuus, kuten meillä on tapahtunut työnantajan sosiaa-
liturvamaksun osalta.” ”Täten siis itsenäisen yrittäjän käsitteestä on tullut materiaaliseen verovelvollisuu-
teen merkittävästi vaikuttava seikka.”  Kilpi 1975 s. 12.   
116 EPL 4 §: ”Palkalla tarkoitetaan kaikenlaatuista palkkaa, palkkiota, osapalkkiota ja muuta etuutta ja 
korvausta, joka suoritetaan työstä, tehtävästä tai palveluksesta, joka työn tai tehtävän antajalle tehdään 
korvausta vastaan. Jos kuitenkin työn tai tehtävän suorittaja on tässä toiminnassaan itsenäinen yrittäjä, 
siitä suoritettavaa korvausta ei kuitenkaan pidetä palkkana.” 
117”Aineellisen veronmaksuvelvollisuuden kannalta ei ole merkitystä sillä, pidetäänkö henkilöä itsenäise-
nä yrittäjänä vai ei. Toinen maksaa veroa ennakkoverolipulla ja toiselta se pidätetään ennakonpidätyksenä 
palkanmaksun yhteydessä. Kun työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittaminen on kuitenkin sidottu ni-
menomaan siihen, onko maksun saajalle tapahtuvan suorituksen tapahtuessa pidätettävä vero, muuttaa se 
kokonaistilanteen de facto toiseksi. Sikäli, kun suhdetta pidetään palkkasuhteena, on työnantaja suoritetta-
va sosiaaliturvamaksu.” ”Esitettyä taustaa vasten onkin ymmärrettävää, että yhä useammin ainakin työn 
teettäjä pyrkii muutamaan palkkasuhteen yrittäjä-yrittäjä suhteeksi.”  Puronen 1980 s. 245. 
 Hirvonen toteaa että työnantajille sosiaaliturvamaksua tärkeämpi syy käsitellä työntekijää itsenäisenä 
yrittäjänä on pyrkimys estää työsuhteen muodostuminen siihen liittyvine velvoitteineen ja sosiaalikului-
neen. Hirvonen jatkaa, että veronsaajien kannalta ongelma ei niinkään ollut sosiaaliturvamaksun kertymis-
kysymys, kuin työn suorittajaan kohdistuva verotus- ja veronkanto-ongelma. Hirvosen mukaan edellä 
mainitut veronsaajan intressit olivat vaikuttamassa ennakonpidätyksen toimittamisen laiminlyöntiin liitty-
vän seuraamusjärjestelmän muotoutumiseen. Hänen mukaansa se tosiasia, että hyvin usein ennakonpidä-
tystä toimittamatta maksetun suorituksen saajalta ei saada veroja perittyä, osoittaa ennakonpidätysmenet-
telyn veronkannollisen merkityksen. Ks. Hirvonen 1981 s. 221. 
118 Ks. Kilpi 1981 s. 14-15. Kilpi kirjoittaa pidätyksen suorittamatta jättämisestä, mutta hän kuitenkin 
tarkoittanee pidätyksen toimittamatta jättämistä.  
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rin suojelemaan veroviranomaisten ulkonaisten kannanottojen mukaisesti vilpittömässä 

mielessä toimineita työnantajia heidän katsoessaan itsenäisiksi yrittäjiksi veroviran-

omaistenkin käytännössä sellaisiksi lukemia henkilöitä.119 

 

Kilven mukaan ensimmäinen120 suorituksen maksajan vilpittömälle mielelle merkitystä 

antanut ratkaisu lienee ollut KHO 1978 II 618.121 

 

Yhtiölle tuntiveloituksin ja ilman vierasta työvoimaa ja mainittavia omia työvä-
lineitä metallitöitä suorittanutta henkilöä oli vuosilta 1970 - 1974 toimitetuissa 
verotuksissa käsitelty yhtiön maksamien suoritusten osalta ammatinharjoittajana. 
Hänelle oli verovuosia 1970 - 1975 varten määrätty sanotusta toiminnasta en-
nakkoverolipulla ennakkovero. Hän oli myös maksanut tuon toiminnan perus-
teella yrittäjäin eläkelain mukaisia vakuutusmaksuja. Sen vuoksi ja kun ei ollut 
näytetty, että hänen ilmoittamisensa itsenäiseksi yrittäjäksi olisi tapahtunut to-
tuudenvastaisin perustein, häntä oli suhteessa yhtiöön pidettävä vuosina 1970 - 
1975 itsenäisenä yrittäjänä eikä palkansaajana. 

 

Kysymys oli metallitöitä tehneestä miehestä joka ei täyttänyt minkäänlaisia itsenäisen 

yrittäjän tunnusmerkkejä122, mutta jota oli viiden vuoden ajan verotettu ammatinharjoit-

tajana ja jolle oli määrätty ennakkovero tästä toiminnasta. Näiden muodollisten123 tun-

                                                
119 Ks. Kilpi 1981 s. 15. 
120 Kilven käsityksestä poiketen jo vuonna 1963 oli annettu kaksi tämän suuntaista ratkaisua. KHO 1963 
II 285: Kun siitä ennakkoverolipusta jolla henkilön maksettavaksi oli pantu ennakkoa hänen harjoittamas-
taan elinkeinosta saamastaan tulosta, ei ollut käynyt ilmi, minkä elinkeinon harjoittamisesta saadun tulon 
perusteella ennakko oli määrätty, työnantaja jolle ennakkoverolippu oli esitetty, ei ollut velvollinen hank-
kimaan siitä tarkempaa selvitystä. KHO 1963 II 395: Katsottiin ettei lain mukaista ennakonpidätysvelvol-
lisuutta…ollut laiminlyöty, kun eräille peltisepille, joita tosin ei ollut po. työssään pidettävä itsenäisinä 
elinkeinon-, liikkeen- tai ammatinharjoittajina, maksetuista suorituksista oli jätetty ennakonpidätykset 
toimittamatta…sillä perusteella, että p.o peltisepille oli samalle vuodelle annettu peltisepän ammatista 
saatua tuloa koskevat ennakkoveroliput.  
 Andersson toteaa, että ”nämä kaksi ratkaisua olivat verohallinnossa vallinneen kannan vastaisia. Vallitse-
va kanta oli se, että toimeksiantaja oli joka tapauksessa erikseen velvollinen arvioimaan, oliko kyseessä 
palkka ja tällöin toimitettava pidätys. Tämä kantaa ilmenee mm vastauksesta eduskuntakyselyyn no 
139/1965 ja Leino-Nurmisen sekä Leinon kirjoituksista (DL 1962 s. 375 ss, ja Verotus 1963 no. 3. Näissä 
kirjoituksissa lausutaan selvin sanoin, että työnantajan vastuu on riippumaton hänen vilpittömästä mieles-
tään, lukuun ottamatta EPL 24, 3 §:ssä säännettyä tapausta. Tämän linjan mukaan ennakontarkastuksissa 
ja maksuunpanoissa onkin menetelty ja näyttää siltä, että Kho on tämän linjan hyväksynyt aina vuoteen 
1978 asti, joskaan ei juuri ole julkaistuja tapauksia.” Andersson 1981 s. 4. 
121 Muita samaa linjaa edustavia ratkaisuja ovat mm KHO 1978 II 619, KHO 22.5.1979 T 2429, KHO 
7.6.1979 T 2704 b, KHO 22.1.1980 T 355, KHO 1980 II 604, 12.3.1980 T 1405 ja 3.7.1991 T 2325. 
122 Hänelle maksettiin tuntipalkkaa, kilometrikorvauksia ja korvaus tarveaineista. Hänellä ei ollut kalus-
toa, kiinteää toimipaikkaa eikä ilmoituskuluja. 
123 Purosen mukaan itsenäisen yrittäjän tunnusmerkit voidaan jakaa aineellisiin ja muodollisiin. Aineelli-
set ovat tunnusmerkkejä joiden täyttyessä kyseessä on itsenäinen yrittäjä. Muodolliset tunnusmerkit ovat 
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nusmerkkien vuoksi häntä oli KHO:n kannan mukaan ”suhteessa yhtiöön pidettävä itse-

näisenä yrittäjänä.”124  Hieman ympäripyöreästä sanamuodosta huolimatta ratkaisusta 

voitaneen lukea ajatus, että voimassa olevasta ennakkoverolipusta ja aikaisemmasta 

verotuskohtelusta johtuen hänen suhteensa juuri tähän toimeksiantajaan125 oli sellai-

nen, että jälkikäteiseen maksuunpanotoimenpiteisiin ei tässä tapauksessa voitu ryhtyä. 

Toisin sanoen esteenä toimittamattoman ennakonpidätyksen maksuunpanolle oli tämän 

nimenomaisen suorituksen maksajan vilpitön mieli. 

 

Seuraava tätä linjaa edustava ratkaisu oli sanamuodoltaan selvin: 

 

KHO:1980-II-604  

 

Ratkaistaessa, oliko pidättämättä jääneet ennakot ja suorittamatta jääneet sosiaa-
liturvamaksut pantava yhtiön maksettaviksi, oli harkittava muun ohella, oliko yh-
tiö katsottava vastuusta vapaaksi sen vuoksi, että sillä kaikki sen tiedossa tai saa-
tavissa olevat tiedot huomioon ottaen oli ollut riittävät syyt käsitellä maalausalan 
aliurakoitsijoita itsenäisinä yrittäjinä. Asiassa oli kysymys tehtävistä, joita niin 
palkansaajat kuin itsenäiset yrittäjätkin suorittivat yleisesti varsin samankaltai-
sissa olosuhteissa. Asian ratkaisuun vaikuttavina seikkoina oli tällöin pidettävä 
muun ohella sitä, että urakoitsijalle oli annettu ennakonkannossa liike- tai am-
mattitulosta suoritettavaa ennakkoa koskeva ennakkoverolippu ja että häntä oli 
verotettu liikkeen- tai ammatinharjoittajana tai yhtymän osakkaana tuonlaatuisis-
ta tehtävistä saaduista tuloista, jollei sitten hänen asemansa määrittely näissä yh-
teyksissä ollut perustunut totuudenvastaisiin tietoihin, joista yhtiö oli tiennyt tai 
sen olisi pitänyt tietää. Se, että yhtiö oli kustantanut töissä käytetyt yksinoikeu-
della myymänsä pinnoiteaineet, ei estänyt pitämästä urakoitsijoita itsenäisinä 

                                                                                                                                          
seurannaisia siitä, että joku täyttää itsenäisen yrittäjänä aineelliset tunnusmerkit. Purosen mukaan muodol-
liset tunnusmerkit eivät sellaisenaan osoita, että joku olisi itsenäinen yrittäjä, mutta ne näyttävät oikeus-
käytännössä luovan jonkin asteisen olettaman itsenäisestä yrittäjyydestä. Ks. Puronen 1980 s. 246.   
124 Ratkaisussa 3.7.1991 T 2325 käytetään samaa sanamuotoa: ”Sähköasennusliikettä harjoittanut yhtiö 
oli maksanut sähköasentajalle suorituksia erilaisista sähköalan työsuorituksista 1970-luvulta lähtien. Säh-
köasentajalla oli ennakkoverolippu ja häntä oli verotuksissa käsitelty ammatinharjoittajana. Hänellä oli 
myös muita toimeksiantajia, joskaan hän ei näissä muissakaan toimeksiannoissa ollut käyttänyt vierasta 
työvoimaa. Yhtiön toimeksiannot olivat hänen kokonaislaskutuksestaan 61-75 prosenttia. Näissä oloissa 
sähköasentajaa oli pidettävä suhteessa yhtiöön itsenäisenä yrittäjänä. Verovuodet 1983–1988.” 
125 Ratkaisua voidaan lukea kahdella tavalla. ”Suhteessa yhtiöön” voidaan ymmärtää viittaavan EPL 
24§:n sanamuotoon ”tässä toiminnassaan itsenäisenä yrittäjänä.” Esimerkiksi lääkäri voi toimia virkasuh-
teessa palkansaajana ja samanaikaisesti pitää yksityispraktiikkaa itsenäisenä yrittäjänä. On siis mahdollista 
ajatella, että KHO katsoi kyseisen henkilön itsenäiseksi yrittäjäksi tähän toimeksiantajaan kohdistuvassa 
toiminnassa, vaikka aineelliset tunnusmerkit eivät täyttyneetkään. Toinen mahdollisuus on katsoa KHO:n 
tarkoittaneen, että vaikka kyseinen henkilö ei täyttänytkään itsenäisen yrittäjän aineellisia tunnusmerkkejä, 
eli ei ollut tässäkään toimeksiantosuhteessa itsenäinen yrittäjä, niin muodollisten tunnusmerkkien täytty-
misen vuoksi häntä tässä tapauksessa oli sellaisena pidettävä, millä tarkoitettaneen lähinnä sitä, että mak-
suunpanoa ei hänen toimeksiantajaansa voitu kohdistaa. Käsitykseni mukaan viimeksi mainittu tulkinta on 
oikeampi.     
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yrittäjinä, eikä sekään, että yhtiön taholta oli valvottu töiden asianmukaista suori-
tusta, joista se oli antanut monivuotisen takuun. Maksuunpanoja ei olisi pitänyt 
toimittaa, ennen kuin yhtiölle oli varattu tilaisuus tutustua poliisikuulustelupöy-
täkirjojen sisältämiin aliurakoitsijoiden kertomuksiin, sikäli kuin ne koskivat pu-
heena olevia maksuunpanoja. 
 

 

Ratkaisussa ei ollut kysymys pelkästään siitä, voitiinko kyseistä suorituksen saajaa pitää 

itsenäisenä yrittäjänä, jolle maksetusta suorituksesta ei ennakonpidätystä tarvinnut toi-

mittaa. Kysymys oli myös siitä, voitiinko EPL 24 §:n tarkoittama maksuunpano kohdis-

taa suorituksen maksajaan joka oli vilpittömässä mielessä126 virheellisesti pitänyt suori-

tuksen saajaa itsenäisenä yrittäjänä. 

 

Kommenttina edellä mainittuihin ratkaisuihin Kilpi kirjoittaa vuonna 1981, että esimer-

kiksi KHO:n ratkaisu T 356/22.1.1980 ja muut vastaavat ratkaisut, joissa maksaja on 

katsottu vastuusta vapaaksi sen vuoksi, että hänellä on kaikki tiedossaan olleet tiedot 

huomioon ottaen ollut riittävät syyt käsitellä aliurakoitsijoita itsenäisinä yrittäjinä, on 

ilmeisesti ymmärretty väärin ja liian laajoina.127  Hänen mukaansa ratkaisut perustuvat 

siihen ajatukseen, että kun on kysymys vaikeaselkoisesta itsenäisen yrittäjän käsitteestä, 

niin veroviranomaisen on katsottava pystyvän työnantajaa paremmin arvostelemaan sen 

sisältöä. Jos viranomaiset ovat useammassa suhteessa tehneet itsenäisen yrittäjän ole-

massaoloa edellyttävän ratkaisun eikä työnantajan tiedossa osoiteta olleen sellaisia seik-

koja, jotka osoittaisivat ratkaisun selvästi virheelliseksi, ei pidätysvelvollisuutta voida 

katsoa olleen.128   

 

Edellä kerrotun perusteella voitaneen sanoa, että ratkaisuissa on ennen kaikkea otettu 

kantaa maksajan vastuuseen  ennakonpidätyksen toimittamisen  laiminlyöntitapauksissa, 

                                                
126 Ratkaisussa vilpittömään mieleen viittaa lause ”jollei sitten hänen asemansa määrittely näissä yhteyk-
sissä ollut perustunut totuudenvastaisiin tietoihin, joista yhtiö oli tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää. 
127 Ks. Kilpi 1982 s.112. 
 Kilven kommentin taustalla oli mm lääninoikeuden ratkaisu, jossa itsenäisenä yrittäjänä pidettiin henki-
löä, joka ei KHO:nkaan mielestä sellainen ollut. Lääninoikeus oli perustellut asiaa mm. elinkeinoilmoituk-
sen tekemisellä ja sillä että henkilö oli antanut ammatinharjoittajan veroilmoituksen. Kilven mukaan nämä 
kuitenkin ovat työntekijän omia toimenpiteitä, eikä niille voi antaa sellaista merkitystä kuin veroviran-
omaisen kannanotoille on annettava.       
128  Ks. Kilpi 1982 s.113. 
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ei itsenäisen yrittäjän käsitteeseen. Ratkaisut osoittavat, että maksajan vilpitöntä mieltä 

voitiin suojata silloin kun kysymys oli tulkinnanvaraisesta tilanteesta, jossa samoja teh-

täviä suorittivat sekä palkansaajat että yrittäjät samanlaisissa olosuhteissa129 ja verohal-

linto oli ainakin jossakin yhteydessä, jollakin perusteella130 ottanut todisteellisesti131 

kantaa132 suorituksen saajan yrittäjäasemaan. Puronen toteaa johtopäätöksenään edellä 

selostetusta oikeuskäytännöstä, että työnteettäjälle ei enää aseteta täyttä vastuuta enna-

konpidätyksen absoluuttisesta oikeellisuudesta, vaan vain eräänlainen huolellisen mie-

hen vaatimus.  Mikäli huolellisen miehen vaatimus täyttyy toimittamattoman ennakon-

pidätyksen maksuunpanoa ei voida esittää.133 

 

2.5.1.2 Vähäisten määrien maksuunpanematta jättäminen 

 
Aikaisemmissa ennakkoperintälaeissa ei ollut maksuunpanon tekemättä jättämistä kos-

kevia säännöksiä. Ennakkoperinnässä muotoutuneen käytännön ja joidenkin Valtiova-

rainministeriön ohjeiden ja päätösten nojalla tietyissä tilanteissa jälkikäteiset toimenpi-

teet voitiin kuitenkin jättää tekemättä, mikäli veron turvaamistarvetta ei ollut, kustan-

                                                
129 Ratkaisuissa tällaisia toimialoja edustivat maalaus ja ilmoitushankinta.  Tukea tälle tulkinnalle saa-
daan myös KHO:n ratkaisusta 14.11.1979 II 4735 jossa maksuunpano pysytettiin vaikka luonteenomaises-
ti vain palkkasuhteessa toimivalla korjaamopäälliköllä oli ennakkoverolippu. 
130 ”On myös käynyt ilmi, että veroviranomaiset eivät antaessaan ennakkoverolippuja itsenäisiksi yrittä-
jiksi ilmoittautuville henkilöille ole riittävästi kiinnittäneet huomiota heidän toimintansa todelliseen luon-
teeseen.” Kilpi 1981 s.15. 
  . “Ennakkoverolipun siis myöntää hakemuksesta verotoimisto. Valitettavasti myöntämiskäytäntö vaihte-
lee olennaisesti verotoimistoittain. On verotoimistoja, joista ennakkoverolipun saa lähes jokainen haluava 
ja vastaavasti toimistoja, joista sitä ei saa, vaikka itsenäinen yrittäjyys olisi verrattain selvä.”  Puronen 
1980 s. 253. 
  ”…keskustelussa on usein katsottu ennakkoverolipun antamisen sellaiselle verovelvolliselle, joka ei 
tosiasiassa ole täyttänyt itsenäisen yrittäjän tunnusmerkkejä, olevan osoitus veroviranomaisten laimin-
lyönnistä, olosuhteiden puutteellisesta tutkimisesta tai virheellisestä tulkinnasta.  Vaikka tällaisiakin tapa-
uksia epäilemättä esiintyy, on esitetty näkemys jossain määrin tosiasiallista tilannetta yksinkertaistava.  
Käytännössä ennakon määräämisessä ei valtaosassa tapauksia ole kysymys minkäänlaiseen hakemukseen 
erityisesti tehdystä päätöksestä vaan automaattisesta tietojenkäsittelyprosessista viimeksi toimitetun vero-
tuksen tietojen perusteella. Silloinkin kun verovelvollinen tulee itse pyytämään ennakon määräämistä, 
verotoimistolla on varsin huonot mahdollisuudet tarkistaa annettujen tietojen paikkansapitävyyttä. Mikäli 
verovelvollinen osaa täyttää hakemuksensa oikein, ennakkoa tuskin voidaan jättää määräämättä.” Hirvo-
nen 1981 s. 229. 
131 Henkilölle oli myönnetty ennakkoverolippu. 
132 Tähän liittyen Andersson toteaa: ” Epl 24 §:n ei ole sisällytetty samanlaisia tai edes samansuuntaisia 
edellytyksiä maksuunpanon suorittamiselle kuin VerL 83 §:ssä on säädetty jälkiverotuksen osalta. Ennen 
kaikkea minkäänlaista kausaalisuusvaatimusta ei ole säädetty epl 24 §:ssä.” Andersson 1981 s 3.   
133 Ks. Puronen 1980 s. 252. 



44 

nusten korvaukset oli arvioitu väärin tai maksuunpantavat viivästysseuraamukset olisi-

vat olleet vähäiset.134     

 

Sen lisäksi, että vuoden 1960 alusta voimaan tulleeseen ennakkoperintälakiin otettiin 

edellä selostettu luottamuksensuojalle luontoisetujen ja kustannusten korvausten arvi-

oinnin yhteydessä merkitystä antanut momentti, vuonna 1983 tehdyllä muutoksella135 

lisättiin 24 §:ään 4. momentti, jonka mukaan maksuvelvollisuutta ei määrätty, jos lai-

minlyöntiä oli pidettävä vähäisenä. Vähäisyyden määritteli Verohallitus. Tämäkin sään-

nös oli velvoittava; maksuunpano oli jätettävä tekemättä, mikäli laiminlyönti oli vähäi-

nen. 

 

Hallituksen esityksen136 mukaan pidättämättä jätetyn määrän ja veronlisäyksen mää-

räämisestä työnantajan maksettavaksi silloinkin, kun laiminlyöntiä olisi pidettävä vähäi-

senä, aiheutui hallinnollisia kustannuksia137, jotka eivät vastanneet menettelystä saatua 

hyötyä.138 .  

 

Verohallitus antoi 1. päivänä syyskuuta 1983 päätöksen ennakkoperintälain 24 ja 25139 

§:ssä tarkoitetuista vähäisistä laiminlyönneistä. Päätöksen 1 §:n mukaan työnantajalle ei 

määrätty ennakkoperintälain 24 §:ssä tarkoitettua maksuvelvollisuutta, jos ennakonpidä-

tyksen toimittaminen oli laiminlyöty palkasta, jonka määrä palkansaajaa kohden ei ylit-

tänyt 500 markkaa vuodessa.140 Päätös oli samansisältöisenä voimassa 1.1.1997 tapah-

                                                
134 Ks. kappale  2.5.1.1.1. 
135 Laki ennakkoperintälain muuttamisesta 19.8.1983/704. 
136 HE 34/1983 vp. s. 1. 
137 Hallituksen esityksen mukaan kustannukset aiheutuvat paitsi maksuunpanomenettelystä myös jälkive-
rotuksen toimittamisesta. 
138 Tämäkin muutos vahvisti omalta osaltaan jo melkein kuusikymmentä vuotta aiemmin säädetyssä 
ensimmäisessä ennakkoperintälaissa havaittavaa perusajatusta ennakkoperintäjärjestelmästä ensisijaisesti 
veronsaajan intressissä luotuna järjestelmänä. Ensimmäisen ennakkoperintää koskevan lain säätämistä 
perusteltiin veronsaajan intressillä. Myös tiettyjen tulojen jättämistä ennakkoperintäjärjestelmän ulkopuo-
lelle perusteltiin sillä, että ennakkoperintäjärjestelmän ulottaminen niihin aiheutuisi veronsaajalle ylimää-
räisiä kustannuksia ja lopulta tiettyjen laiminlyöntien jättämistä oikaisematta perusteltiin niiden tekemises-
tä veronsaajalle aiheutuvilla kustannuksilla.     
139 EPL 25 §:ssä säädetään toimittamattomalle ennakonpidätykselle määrättävästä veronlisäyksestä. 
140 Tällöin viivästysseuraamukset ja korotukset voitiin panna maksuun. Saman päätöksen mukaan viiväs-
tysseuraamusten ja korotusten maksuunpanosta oli kuitenkin luovuttava, mikäli ennakonpidätystä toimit-



45 

tuneeseen uuden ennakkoperintälain voimaan tuloon saakka. Tällä hetkellä asiaa koske-

va sääntely löytyy ennakkoperintäasetuksen 34 §:stä. 

 

Vähäisyys siis ratkaistiin palkansaajakohtaisesti, joten samaan maksuunpanoon saattoi 

sisältyä samantyyppisten virheiden osalta sekä sellaisia tapauksia, joissa pidätys em. 

säännöksen nojalla jätettiin perimättä ja sellaisia, joista se perittiin.141 

 

2.5.2 Maksuvelvollisuuden määräämättä jättäminen työ- ja käyttökorvauksista  

 
Vuoden 1960 alusta voimaan tulleen ennakkoperintälain (418/1959) 6 §:n mukaan en-

nakonpidätys oli toimitettava tietyistä suorituksista vaikka niitä ei ollut pidettävä EPL 4 

§:ssä tarkoitettuna palkkana. Pykälässä tarkoitettu pidätysvelvollisuus koski ainoastaan 

siinä mainittuja suorituksia. Kyseiset suoritukset saattoivat olla myös palkkaa, mikäli 

saajana oli muu kuin itsenäinen yrittäjä. Ennakonpidätysvelvollisuutta selvitettäessä 

olikin ensi ratkaistava oliko kyseessä palkkatulo. Mikäli ei ollut, selvitettiin syntyikö 

ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuus EPL 6 §:n nojalla. Pykälän tarkoittamissa 

tapauksissa ennakonpidätys oli siis toimitettava myös itsenäisenä yrittäjänä toimivalta 

suorituksen saajalta, ellei saajaa ollut merkitty kaupparekisteriin.142  

 

Pykälän säätämisen tarkoituksena oli vähentää ennakonpidätyksen toimittamisvelvolli-

suuteen liittyviä ongelmia palkansaajan ja itsenäisen yrittäjän rajanvetoon liittyvissä 

ongelmakysymyksissä ja saattaa tietyt ennakonkannon alaiset tulot tehokkaamman en-

nakonpidätysmenettelyn alaisiksi.143 Ensiksi mainittu tavoite ei toteutunut kovinkaan 

menestyksekkäästi, koska edelleen oli ensin selvitettävä suorituksen palkanluontoisuus. 

Tässä mielessä uudistus oli mielestäni jossain määrin epäonnistunut. 

 

                                                                                                                                          
tamatta maksettujen palkkojen määrä työnantajan kohdalla ei ylittänyt 300 markkaa vuodessa. Tässä yh-
teydessä markkamäärä tarkoittaa virheen työnantajakohtaista kokonaismäärää, ei palkansaajakohtaista 
määrää. 
141 Hirvonen – Leino – Tuominen – Winter 1990 s. 811. 
142 Lainkohdan perusajatuksena on siis se, että tietyissä tilanteissa verokertymän turvaamiseksi on tur-
vauduttava ennakonpidätykseen ennakonkannon sijasta vaikka kysymyksessä on lähtökohtaisesti ammatti-
toiminnan tulo.  
143 Ks. Hirvonen – Leino – Tuominen – Winter 1990 s. 384–385. 
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Alkuperäiseen säännökseen tehtiin vuonna 1976 muutos, jolla sen soveltamisalaa laa-

jennettiin.144 Suorituksen saajalle myönnetty ennakkoverolippu ei poistanut 6 §:n mu-

kaisia suorituksia koskevaa ennakonpidätysvelvollisuutta, eikä pykälässä lueteltuihin 

tapauksiin voitu soveltaa vilpittömän mielen suojaa145.     

 

Edellä kerrotun perusteella voidaankin sanoa, että 6 § oli alun perin säännös joka joissa-

kin tilanteissa laajensi suorituksen maksajan ennakonpidätysvelvollisuutta ja ankaroitti 

maksajan vastuuta laiminlyöntitilanteissa.  

 

Itsenäisen yrittäjän tunnusmerkkien selvittämisen vaikeus johti uuden 6 §:n säätämiseen 

vuonna 1995. Hallituksen esityksessä todetaan, että itsenäiseksi yrittäjäksi ryhtymistä 

vaikeuttivat verotuksen itsenäisen yrittäjän tunnusmerkkien asettamat vaatimukset.146 

 

Vuoden 1995 alusta voimaan tulleella lakimuutoksella (16.12.1994/1215) supistettiin 

ennakonpidätyksenalaisen palkan käsitettä147. Vaikka palkan käsitettä supistettiin, en-

                                                
144 Muutoksen jälkeen ennakonpidätys oli toimitettava esiintyvän taiteilijan, muun julkisen esiintyjän tahi 
urheilijan palkkiosta; kirjallisen, taiteellisen tai tieteellisen teoksen tekijänoikeuden, valokuvaan perustu-
van oikeuden taikka patentin, tavaramerkin, mallin, muotin, piirustuksen, salaisen kaavan tai valmistusta-
van käyttämisestä tai käyttöoikeudesta taikka teollisia, kaupallisia tai tieteellisiä kokemuksia koskevista 
tiedoista suoritetusta korvauksesta; hankinta-, osto- tai myyntiasiamiehen palkkiosta; kauppamatkustajan, 
paikallismyyjän tai kauppaedustajan palkkiosta sekä muusta edellä mainittuihin palkkioihin tai korvauk-
siin verrattavasta suorituksesta, josta valtiovarainministeriö niin määrää.   
145 Tämä johtui lähinnä siitä, että vilpittömän mielen suojaaminen rajoittui kappaleessa 2.5.1.1 kerrottui-
hin tapauksiin. EPL 6 §:ssä oli luettelo suorituksista, joista ennakonpidätys oli aina toimitettava, mikäli 
kaupparekisterimerkintää ei ollut ja siinä nimenomaan todetaan, että pidätys on toimitettava, vaikka suori-
tusta ei pidetä palkkana. Tämän vuoksi itsenäisen yrittäjän statuksen arvioimiseen liittyvä luottamuksen-
suoja ei näihin tilanteisiin sovellu. 
146 Hallituksen esityksen kohdassa ”nykytilan arviointi” todetaan seuraavaa ”palkansaajan ja itsenäisen 
yrittäjän verotusongelman perussyynä on sosiaalivakuutusmaksuihin liittyvä epäneutraalisuus. Koska 
työnantajan sosiaaliturvamaksu peritään vain ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, työn suorittajan esiin-
tyminen itsenäisenä yrittäjänä on yleensä edullista sekä hänelle itselleen, että korvauksen maksajalle. Itse-
näisen yrittäjän asemaan liittyvää vapautta ennakonpidätysvelvollisuudesta ja työnantajan sosiaaliturva-
maksun suorittamisvelvollisuudesta on eräillä toimialoilla pyritty käyttämään hyväksi kilpailukeinona 
siten, että luonteeltaan selvää palkkatyötä on siirretty muodollisesti itsenäisille aliurakoitsijoille.” Ja edel-
leen ”tilanteeseen saattaa liittyä veronmaksun tietoinen laiminlyönti. Verotuksessa on todettu tapauksia, 
joissa verovelvolliset hakevat ennakkoverolipun välttääkseen ennakonpidätyksen toimittamisen ja jättävät 
sekä ennakot että jälkikannossa maksettavaksi määrätyt verot suorittamatta.” HE 126/1994 vp, s. 4. 
147 Muutoksen jälkeen palkkana pidettiin vain työ- ja virkasuhteessa saatuja suorituksia ja tiettyjä erik-
seen määriteltyjä henkilökohtaisesta työsuorituksesta saatuja suorituksia. Ennen muutosta palkka määritel-
tiin seuraavasti: ”Palkalla tarkoitetaan kaikenlaatuista palkkaa, palkkiota, osapalkkiota sekä muuta etuutta, 
joka suoritetaan virasta tai toimesta taikka sellaisesta työstä, tehtävästä tai palveluksesta, joka työn tai 
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nakonpidätysvelvollisuus laajeni, koska pidätysvelvollisuus säädettiin koskemaan mui-

takin kuin palkkana pidettäviä suorituksia, mikäli suorituksen saajaa ei ollut merkitty 

kyseisen lain nojalla perustettavaan ennakkoperintärekisteriin.148 Samassa yhteydessä 

luovuttiin itsenäisen yrittäjän käsitteestä149 ennakkoperintälaissa.   

 

Hallituksen esityksessä lakimuutoksen ensisijaiseksi tavoitteeksi mainitaan ennustetta-

vuuden ja yhdenmukaisuuden parantaminen ennakkoperinnässä ja työn teettäjän suo-

jaaminen ennakoimattomilta seuraamuksilta. Toissijaisena tavoitteena hallituksen esi-

tyksen mukaan on vähentää tarpeettomia verotuksellisia esteitä yritystoiminnan aloitta-

miselta ja harjoittamiselta.150   

 

Lakimuutoksen taustalla näyttää lisäksi olleen laajempikin halu vaikuttaa työmarkkinoi-

den rakenteeseen ja työllisyyteen. Hallituksen esityksessä nimittäin todetaan, että ” työn-

teon muodot ovat ennakkoperintälain voimassa ollessa muuttuneet. Painetta itsenäisenä 

yrittäjänä toimimiseen on lisännyt työelämän rakennemuutos ja taloudellisen laman ai-

heuttama tarve työntekijöiden vähentämiseen sekä aiemmin palkkatyönä teetettyjen töi-

den ostamiseen tarpeen mukaan joustavasti yrittäjäpalveluina. Yhä useampi työtön pyr-

kii myös omatoimisesti työllistämään itsensä ryhtymällä yrittäjäksi. Yrittäjäksi ryhty-

mistä vaikeuttavat verotuksen itsenäisen yrittäjän tunnusmerkkien asettamat vaatimuk-

set.”151 Kyseiset näkökohdat ovat aivan epäilemättä lähtökohtaisesti kannatettavia, var-

sinkin työttömien työllistymisen osalta. Asialla on kuitenkin myös toinen puolensa; 

usein työnantaja-aloitteinen työsuhteiden tosiasioita vastaamaton muuttaminen yrittä-

jäsuhteiksi.152 Lakimuutoksen myötä ennakkoperintälailla pyrittiin siis ensimmäistä 

                                                                                                                                          
tehtävän antajalle tehdään korvausta vastaan.  Palkaksi ei kuitenkaan katsota korvausta työn tai tehtävän 
suorittajalle, jota tässä toiminnassaan on pidettävä itsenäisenä yrittäjänä.” 
148 Ennakkoperintärekisteri on julkinen rekisteri. Siihen merkitään hakemuksesta se, joka harjoittaa tai 
todennäköisesti ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa. 
149 Andersson esitti jo vuonna 1981 tämänsuuntaisia toimenpiteitä asiantilan ratkaisemiseksi: ”Peruson-
gelma ei kuitenkaan näillä toimenpiteillä ratkaista. Se on itsenäisen yrittäjän käsitteen yleinen tulkinnanva-
raisuus ja epäselvyys. Tuskin tästä ongelmasta vältytään muulla tavoin kuin luopumalla koko käsitteestä 
tai kytkemällä siihen jonkinlainen rekisteröinti tai muu vastaava toimenpide.” Andersson 1981 s. 7.  Sa-
maa aihetta sivusi myös Kilpi luvussa 2.5.1.1.2 tarkemmin kerrotulla tavalla.   
150 HE 126/1994 vp, s. 5. 
151 HE 126/1994 vp, s. 4. 
152  Usein asiantilaa kuvaamaan käytetään termiä ”pakkoyrittäjyys”. 
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kertaa ohjaamaan muutakin kuin puhtaasti verotusprosessin yhden osa-alueen, ennakko-

perinnän, toteuttamista.  

 

Edellä kerrottuihin tavoitteisiin pyrittiin siis supistamalla palkan käsitettä ja kehittämäl-

lä palkan käsitteen rinnalle uusi työkorvauksen käsite korvaamaan itsenäisen yrittäjän 

käsitettä. Työkorvaus määriteltiin suoritukseksi joka maksetaan työstä tehtävästä tai 

palveluksesta, mutta joka ei kuitenkaan ole palkkaa. Työkorvauksesta tuli toimitettavak-

si ennakonpidätys, mikäli sen saaja ei ole merkittynä ennakkoperintärekisteriin. 

 

Työkorvausten kyseessä ollessa laiminlyödyn ennakonpidätyksen jälkikäteisen mak-

suunpanon edellytykset olivat lähtökohtaisesti samat kuin palkan osalta ja niistä säädet-

tiin 24 §:ssä. Toimittamaton ennakonpidätys voitiin maksuunpanna ainoastaan silloin 

kun tulonsaaja ei ollut kyseisestä tulosta veroja maksanut. 

 

Olennaista tutkittavana olevan aiheen kannalta on se, että samassa yhteydessä säädettiin 

myös uusi 24 a §, joka koski tietyistä 6 §:ssä tarkoitetuista suorituksista laiminlyödyn 

ennakonpidätyksen maksuunpanon rajoituksia:  

 

”Edellä 24 §:ssä tarkoitettu maksuvelvollisuus voidaan jättää määräämättä 6 §:n 
1 momentin 1 tai 3 kohdassa tarkoitetun ennakonpidätyksen laiminlyönnin joh-
dosta, jos siihen on erityistä syytä.” 

 

24 a §:ssä viitatut 6 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohta puolestaan kuuluvat seuraavasti: 

 ”Ennakonpidätys on toimitettava vaikka suoritusta ei ole pidettävä palkkana  
1) toiselle tehdystä työstä tehtävästä tai palveluksesta maksetusta 

korvauksesta… 
3) kirjallisen, taiteellisen tai tieteellisen teoksen tekijänoikeuden, 

valokuvaan perustuvan oikeuden taikka patentin, tavaramer-
kin, mallin, muotin, piirustuksen, salaisen kaavan tai valmis-
tustavan käyttämisestä, käyttöoikeudesta tai käyttöoikeuden 
myynnistä taikka teollisia, kaupallisia tai tieteellisiä koke-
muksia koskevista tiedoista suoritetusta korvauksesta. 
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Mikäli siis työ- tai käyttökorvauksesta153 oli ennakonpidätys jätetty toimittamatta vaik-

ka saajaa ei ollut merkitty ennakkoperintärekisteriin, jälkikäteinen maksuunpano voitiin 

jättää tekemättä erityisestä syystä.   

 

Ennakkoperintärekisteriin merkitty voitiin tuolloin ja voidaan edelleenkin poistaa rekis-

teristä, mikäli tämä syyllistyy verotukseen liittyviin laiminlyönteihin.  Koska rekisteristä 

poistaminen oli mahdollista oli työn teettäjän tarkistettava154 rekisteröinti kutakin toi-

meksiantoa varten erikseen. Hallituksen esityksen mukaan käytännön yritystoiminnassa 

siihen ei aina ollut mahdollisuutta ja työn teettäjän oikeusturvan vuoksi rekisteristä pois-

taminen tuli saattaa mahdollisimman tehokkaasti rekisteristä poistetun mahdollisten 

asiakkaiden tietoon.155 

 

Hallituksen esityksen 24 a §:ää koskevien yksityiskohtaisten perustelujen mukaan 

”vaikka rekisteristä poistamisesta voitaisiin tiedottaa, saattaa käytännössä syntyä tilan-

teita, joissa laiminlyödyn ennakonpidätyksen maksuunpano työpalvelun ostajalle olisi 

ilmeisen kohtuutonta. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin kun työn teettäjäl-

lä on ollut perusteltu syy olettaa asioivansa rekisteriin merkityn yrittäjän kanssa, esimer-

kiksi jos liikesuhde osapuolten kesken on jatkunut pitkään eikä rekisteristä poistamista 

ole ehditty asianmukaisesti tiedottaa tai tiedottamista ei ole pidetty tarpeellisena sen 

johdosta, että rekisteristä poistetun on uskottu lopettavan toimintansa.”156 

 

Tässä tarkoitettu erityinen syy voitaneen siis määritellä eräänlaiseksi kohtuuttomien 

tilanteiden välttämiseksi annettavaksi luottamuksen suojaksi. Yllä selostetun hallituksen 

esityksen sanamuodon perusteella voitaneen kuitenkin sanoa, että tässä yhteydessä koh-

tuudella tarkoitetaan ainoastaan sitä, että suorituksen maksajan on lähtökohtaisesti voi-

tava luottaa suorituksen saajan rekisteröinnin pysyvyyteen, kun hän on asiantilan aikai-

                                                
153 1 momentin 3 kohdassa luetellut suoritukset nimettiin käyttökorvauksiksi säädettäessä vuoden 1997 
alusta voimaan tullutta ennakkoperintälakia. Luonteeltaan käyttökorvaukset ovat lähinnä erilaisista tekijä-
oikeuksista maksettuja korvauksia.  
154 Rekisteröinti oli tuolloin tarkistettavissa pyytämällä suorituksen saajalta nähtäväksi ennakkoperintä-
rekisteriote tai tiedustelemalla asiaa verotoimistosta. 
155 HE 126/1994 vp, s. 7. 
156 HE 126/1994 vp, s.14. 
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semmin asianmukaisesti selvittänyt. Esityksen sanamuodon perusteella on vaikea ajatel-

la, että kyseisellä kohtuudella viitattaisiin johonkin rahassa mitattavaan kohtuuttomuu-

teen, esimerkiksi maksuunpanon suuruuteen.     

 

2.5.3 Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä 
 

Vuoden 1960 alusta voimaan tullut ennakkoperintälaki oli kokonaan uusi laki, joka kui-

tenkin pääpiirteissään perustui edelliselle laille. Toimittamattoman ennakonpidätyksen 

jälkikäteistä oikaisemista koskeva säännös sijoitettiin 24 §:ään.   

 

Alkuperäisessä säädöksessä merkittävin muutos aikaisempaan oli työnantajan ulosotto-

oikeuden poistaminen ja työnantajan vapauttaminen laiminlyötyjen määrien korvaami-

sesta silloin kun työntekijä oli kyseessä olevasta tulosta veronsa maksanut tai niitä ei 

ollut ollut maksettava. Ennakkoperintälakiin tuli siis ensimmäisen kerran säännökset 

maksuunpanon tekemättä jättämisestä. Mikäli verojen maksamista koskeva selvitys an-

nettiin maksuunpanon tekemisen jälkeen, maksuunpano oli poistettava. Myöskään mak-

suunpanon poistamista koskevia määräyksiä ei aiemmissa ennakkoperintälaeissa ollut. 

Pykälän 3. momenttiin otettiin uutena asiana työnantajan vilpitöntä mieltä maksuunpa-

non esteenä suojannut säännös joka koski luontoisetujen arvojen ja työstä aiheutuneiden 

kustannusten arvioinnissa tapahtuneita virheitä.   

 

Lakiin otettiin vuosien saatossa lisää maksuunpanon tekemistä rajoittavia määräyksiä. 

Vuonna 1983 tehdyllä muutoksella lakiin lisättiin 4. momentti, jonka nojalla vähäiset 

virheet voitiin jättää maksuunpanematta. Vuonna 1990 tehdyllä muutoksella pykälään 

lisättiin 5 momentti, jolla rajoitettiin maksuunpantavan ennakonpidätyksen määrä 40 

%:iin ja vuonna 1995 säädettiin, että maksuunpano voitiin tehdä enintään 40 %:n suu-

ruisena. 

 

Vuonna 1979 voimaan tulleessa muutoksessa luovuttiin veromerkkien käyttämisestä 

ennakonpidätyksen suorittamistapana. Tämän aiheutti muutoksia myös pykälän sana-

muotoon siten, että ensimmäisen kerran toimittamattoman ennakonpidätyksen jälkikä-
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teistä oikaisemista koskevassa pykälässä mainittiin termi toimittamattoman ennakonpi-

dätyksen maksuunpano. Aikaisemmin sanamuoto kuului ”määrättävä hänet suoritta-

maan pidättämättä jätetty määrä”. 

 

Lain voimassaoloaikana alkoi muodostua oikeuskäytäntöä jossa vilpittömässä mielessä 

ollutta suorituksen maksajaa suojattiin maksuunpanotoimenpiteiltä tietyissä itsenäisen 

yrittäjän statusta koskevissa tilanteissa. Ensimmäiset ratkaisut annettiin 1960-luvun al-

kupuolella, mutta asia nousi varsinaisesti esiin vasta 1970-luvun puolivälissä lähinnä 

hallintoneuvos Lassi Kilven toimesta. Ongelman taustalla oli epäselvyys itsenäisen yrit-

täjän käsitteen sisällöstä ja ennakkoverolipun merkityksestä ennakkoperinnässä.   

 

KHO:n linjan mukaan silloin kun kysymys oli tulkinnanvaraisesta tilanteesta jossa sa-

moja tehtäviä suorittivat palkansaajat ja itsenäiset yrittäjät samanlaisissa olosuhteissa, 

suorituksen saajalla oli voimassaoleva ennakkoverolippu ja suorituksen maksaja oli 

toiminut vilpittömässä mielessä, toimittamatonta ennakonpidätystä ei voitu jälkikäteen 

maksuunpanna. 

 

Vuoden 1960 ennakkoperintälain (418/1959) 24 §:ssä ja sen tulkinnassa on havaittavis-

sa aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia joustaa aiemmin varsin ehdottomista toimit-

tamattoman ennakonpidätyksen laiminlyönteihin liittyvistä jälkikäteisistä toimenpiteistä. 

Laiminlyöntitilanteissa voidaan erottaa sekä veronsaajan että ennakonpidätyksen alaisen 

suorituksen maksajan intresseistä lähteviä perusteita maksuunpanon tekemättä jättämi-

selle. Ensiksi mainitut liittyivät veronturvaamistarpeen puuttumiseen ja virheiden raha-

määräiseen vähäisyyteen, jälkimmäiset maksajan vilpittömään mieleen ja sen suojaami-

seen.    

 

Andersson näki vilpitöntä mieltä maksunpanon estävänä tekijänä koskevien KHO:n 

ratkaisujen rakenteessa yhtymäkohtia jälkiverotustapauksiin, vaikka maksuunpanon 

tekeminen ei edellyttänyt samanlaista syy-yhteyttä virheen ja verovelvollisen laimin-

lyönnin välillä kuin jälkiverotuksen toimittaminen. Anderssonin mukaan KHO oli jaka-

nut kysymyksen ajattelun kahtia: oliko muodollisia jälkiverotuksen edellytyksiä ja jos 
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niitä oli, mikä oli oikea aineellinen lopputulos. Tällaista kahtiajakoa ei hänen mukaansa 

ollut ennakkoperintäasioissa aikaisemmin tapahtunut eikä sillä ollut selvää tukea EPL 

24 §:n sanamuodossa.157  

 

Edellä kerrottu itsenäisen yrittäjän tunnusmerkistön epäselvyys johti lakimuutoksen 

vuonna 1995. Tuolloin otettiin EPL 6 §:ään uudet työ- ja käyttökorvauksen käsitteet. 

Työkorvaus määriteltiin työstä. tehtävästä tai palveluksesta muuna kuin palkkana mak-

settavaksi suoritukseksi. Käyttökorvaukset ovat lähinnä tekijäoikeuskorvauksia. Vaikka 

työkorvauksen käsite supisti palkan käsitettä, lakimuutos laajensi ennakonpidätysvelvol-

lisuutta, koska EPL 6 §:n mukaisista suorituksista oli toimitettava ennakonpidätys, mi-

käli saajaa ei ollut merkitty ennakkoperintärekisteriin.   

 

Pääsääntöisesti työ- ja käyttökorvauksiin liittyvien ennakonpidätyksen toimittamista 

koskevien laiminlyöntien jälkikäteinen oikaiseminen tapahtui normaalisti EPL 24 §:n 

mukaan. Vuoden 1995 lakimuutoksen yhteydessä säädettiin kuitenkin uusi 24 a §, jonka 

mukaan kyseisiä suorituksia koskeva maksuunpano voitiin jättää tekemättä, mikäli sii-

hen oli erityistä syytä.  Erityisellä syyllä tarkoitettiin lähinnä tilannetta, jossa ennakkope-

rintärekisteriin merkitty suorituksen saaja oli poistettu kesken merkinnän voimassaolo-

ajan ennakkoperintärekisteristä, eikä verohallinto syystä taikka toisesta ollut informoinut 

asiasta suorituksen maksajaa. EPL 24 a §:llä siis suojattiin työ- ja käyttökorvauksen 

maksajan uskoa ennakkoperintärekisterimerkinnän voimassaoloon.    

 

 

 

                                                
157 Ks. Andersson 1981 s. 7. 
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3. ENNAKKOPERINTÄLAIN 39 §:N SYSTEMATISOINTIA 

 

Tällä hetkellä voimassa oleva ennakkoperintälaki tuli voimaan 1.1.1997. Hallituksen 

esityksessä todetun mukaisesti kysymyksessä on kokonaan uusi ennakkoperintälaki, 

jonka tarkoituksena on selkeyttää ennakkoperintälain säädöspohjaa.1  Esityksessä tode-

taan myös, että uudistus on pääosin tekninen.   

 

Ennakonpidätys säädettiin ensisijaiseksi2 ennakkoperinnän muodoksi,3 joten pidätys on 

aina toimitettava4, ellei tulo ole ennakonkannonalaista5 tai vapautettu kokonaan ennak-

koperinnästä.6 Hallituksen esityksessä todetaan, että ennakonpidätyksen avulla reaaliai-

kainen verotus ja veronsaajien edut voidaan turvata tehokkaammin kuin ennakonkan-

nossa.   

 

Edellisen lain mukaan ennakkoperintä toimitettiin ennakonpidätyksenä tai ennakonkan-

tona7 ja tämän vuoksi laissa oli lueteltu ne suoritukset jotka olivat ennakonpidätyksen 

alaisia.8 Uuden lain säätämisen myötä ennakonpidätysvelvollisuuden piiriin tuli joukko 

aiemmin sen ulkopuolella olleita tulotyyppejä9, joista osa kuitenkin on sellaisia, että 

niihin ei ole tarkoituksenmukaista kohdistaa ennakonpidätysmenettelyä. Verohallituksen 

                                                
1 Hallituksen esityksen yleisperusteluissa todetaan uuden lain säätämisen syinä lisäksi maksuvalvontaa 
koskevien uusien säännösten voimaan saattaminen vuoden 1997 alusta, verotuslain korvaaminen vuoden 
1996 alusta verotusmenettelylailla ja vuoden 1996 alusta voimaan tulleella verohallintoa koskevien sään-
nökset uudistuksella.  Ks. HE 202/ 1996 s. 4. 
2 EPL 2 § 1 momentti: ”Ennakkoperintä toimitetaan ennakonpidätyksenä.” 
3 Hallituksen esityksessä mainitaan yhtenä syynä ennakonpidätyksen ensisijaiseksi säätämiseen myös se, 
että koska ennakonpidätystä ei edellisen lain aikana voitu toimittaa ilman, että suorituksesta oli maininta 
ennakkoperintälaissa, verohallinnon oli oltava tietoinen pidätyksen piiriin kuuluvista uusista tuloeristä jo 
ennen niiden maksamisen aloittamista, voidakseen määrätä pidätysperusteet. Ks.HE 202/1996 vp, s. 6. 
4 Ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuutta ei enää ole sidottu työnantajaan tai koron- tai sosiaalietuu-
den maksajaan, vaan kuka tahansa ennakonpidätyksen alaisen suorituksen maksaja on velvollinen toimit-
tamaan maksamastaan suorituksesta ennakonpidätyksen. 
5 Ennakonkannon alaiseksi säädettiin yritystoiminnan ja muun säännöllisen tulonhankkimistoiminnan 
tulot. Satunnaiset ja harvoin toistuvat tulot jäivät kokonaan ennakkoperinnän ulkopuolelle. 
6 Ks. HE 202/1996 vp, s. 6.  
7 Vuoden 1959 ennakkoperintälain 2 § 1 momentti: ”Ennakkoperintä toimitetaan ennakonpidätyksenä tai 
ennakonkantona.” 
8 Ks. HE 202/1996 vp, s. 1. 
9 Tämä johtui siis siitä, että niitä ei aiemmin ollut ennakkoperintälaissa ennakonpidätyksen alaisiksi sää-
detty. 
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antamassa ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamista koskevassa päätöksessä10 

tämän tyyppiset tulot on vapautettu pidätysvelvollisuudesta. 

 

Ennakonpidätyksen laiminlyönteihin liittyvää maksuunpanoa koskeva pääsääntö sijoi-

tettiin lain 38 §:ään. EPL 39 §:ssä säädetään maksuunpanon tekemättä jättämisestä ja 

sen poistamisesta. Molemmat pykälät koskevat sekä toimittamattoman että maksamat-

toman ennakonpidätyksen maksuunpanoa. Tämän tutkielman mielenkiinto kohdistuu 

pelkästään toimittamattomaan ennakonpidätykseen liittyviin jälkikäteisiin toimenpitei-

siin. Tämä johtuu muun muassa siitä, että EPL 39 §:n epäselvyyttä aiheuttavat momentit 

eivät koske maksamattoman ennakonpidätyksen maksuunpanoa, vaan maksamattomat 

määrät maksuunpannaan poikkeuksetta EPL 38 §:n nojalla. 

 

3.1 Maksuunpano 

 
Toimittamattoman ennakonpidätyksen jälkikäteistä maksuunpanoa sääntelevä pääsääntö 

sijoitettiin siis EPL 38 §:ään ja maksuunpanosta luopumisesta säädetään EPL 39 §:ssä. 

EPL 38 §:n tulkintaan ja soveltamiseen ei tässä yhteydessä paneuduta kovin syvällisesti, 

koska asiakokonaisuutta koskevat epäselvyydet konkretisoituvat EPL 39 §:ssä. 

  

Ennakkoperintälain 38 §:n otsikkona on Maksuunpano ja sen sanamuoto on seuraava: 

 
”Jos suorituksen maksaja on osaksi tai kokonaan jättänyt ennakonpidätyksen toi-
mittamatta tai pidätetyn määrän maksamatta, lääninveroviraston on maksuunpan-
tava pidättämättä tai maksamatta jätetty määrä, jollei 39 §:stä muuta johdu. 
 
Ennakonpidätys voidaan maksuunpanna enintään 40 prosentin suuruisena, jos 
ennakonpidätys on 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa jätetty toimittamat-

ta.11   
 
Jos ennakonpidätys on jätetty toimittamatta, suorituksen maksajaa on, jos mah-
dollista, kuultava ennen maksuunpanoa. 
 

                                                
10 Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta 22.11.2004, 
Dnro.1976/31/2004. 
11 Mielestäni toinen momentti olisi voitu kirjoittaa lyhyempäänkin muotoon asiasisällön kärsimättä: ”Toi-
mittamaton ennakonpidätys voidaan maksuunpanna enintään 40 §:n suuruisena.” 
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Maksuunpano toimitetaan viimeistään kuuden vuoden kuluessa sen vuoden lo-
pusta lukien, jona ennakonpidätys olisi pitänyt toimittaa.” 

 
 
Pykälä on edellisen lain (418/1959) suorittamattoman ennakonpidätyksen maksuunpa-

noa koskevan 22 §:n ja toimittamattoman ennakonpidätyksen maksuunpanoa koskevan 

24 §:n yhdistämisestä johtuen hieman sekava; 1 momentti koskee toimittamatonta ja 

suorittamatonta ennakonpidätystä ja 2 ja 3 momentti ainoastaan toimittamatonta enna-

konpidätystä. Pykälän 4 momentti koskee sekä suorittamatonta että toimittamatonta en-

nakonpidätystä, vaikka onkin hieman epäselvästi muotoiltu. 

 

Vuoden 1959 ennakkoperintälain (418/1959) 24 §:ssä säädettiin, että jos työnantaja on 

osaksi tai kokonaan jättänyt ennakonpidätyksen toimittamatta laiminlyöty määrä mak-

suun pannaan jälkikäteen. Pykälän sanamuodosta huolimatta se koski muidenkin enna-

konpidätyksen alaisten suoritusten kuin palkan maksajia. Uudessa laissa tämä hienoinen 

epäselvyys korjattiin muuttamalla sanamuoto kuulumaan ”jos suorituksen maksaja on 

osaksi tai kokonaan…” Muutos liittyy myös siihen, että uudessa laissa ennakonpidätyk-

sen alaisiksi tulivat entistä kattavammin myös muut kuin työnantajien maksamat suori-

tukset. 

 

Vaikka ennakkoperinnän toteuttamisen tapoja on kaksi (ennakonpidätys ja ennakonkan-

to), ei EPL 38 §:n mukaisissa maksuunpanoissa ole kysymys ennakkoperintätavan kor-

jaamisesta. Näin sen vuoksi, että maksuunpanoa ei EPL 39 §:n nojalla tehdä silloin kun 

veronturvaamistarvetta ei ole.12 Karkeana pääsääntönä voidaan todeta, että verontur-

vaamistarvetta ei ole ainakaan silloin, kun tulo on verotettu tulon saajalla ja tämä on 

kyseisestä tulosta määrätyt verot maksanut.13 Tällöin on toimittamaton ennakonpidätys 

jätettävä maksuunpanematta EPL 39 § 1 momentin nojalla, vaikka ennakkona maksetta-

va vero olisikin kertynyt ennakonkantona, ennakon täydennysmaksuna tai vasta sään-

nönmukaisen verotuksen toimittamisen jälkeen jäännösveroina. Tämä oli vakiintunut 

verotuskäytäntö jo vuoden 1946 (696/1946) lain aikana, vaikka asiaa ei lakiin ollut kir-

                                                
12 Vaikka veronturvaamistarpeen puuttuminen maksuunpanon tekemisen mahdollisena esteenä mainitaan 
ainoastaan EPL 39 §:n 2 momentissa, voidaan sen sanoa olevan eräänlaisena tausta-ajatuksena myös muis-
sa kyseisen pykälän momenteissa. 
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joitettukaan. Vuoden 1959 ennakkoperintälain (418/1959) 24 §:ssä oli jo asiaa sääntele-

vä toinen momentti.   

 
On tosin huomattava, että mikäli ennakonpidätyksen toimittaminen on laiminlyöty pal-

kasta, maksuunpannaan toimittamattoman määrän lisäksi myös työnantajan sosiaalitur-

vamaksu14 ja viivästysseuraamukset. Tästä näkökulmasta, varsinkin veronkorotuksen 

osalta, voitaneen maksuunpanomenettelyssä haluttaessa nähdä jonkinlaisia ennakkope-

rintätavan oikaisemisenkin piirteitä.  

 

3.2 Maksuunpanosta luopuminen ja maksuunpanon poistaminen 

 
Ennakkoperintälain 39 § on otsikoitu Maksuunpanon poistaminen ja siitä luopuminen ja 

se kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: 

 
"Lääninverovirasto ei maksuunpane toimittamatta jätettyä ennakonpidätystä, jos 
ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta maksettavat verot ja maksut on mak-
settu tai niitä ei ole ollut maksettava. 
 
Toimittamatta jätetty ennakonpidätys voidaan jättää osittain tai kokonaan mak-
suunpanematta myös erityisestä syystä, kuten silloin, kun olosuhteet huomioon 
ottaen on todennäköistä, että maksuunpanoa ei veron turvaamiseksi tarvita. 
  
Jos lääninverovirasto on jo maksuunpannut toimittamatta jätetyn ennakonpidä-
tyksen 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa, maksuunpano poistetaan vi-
ran puolesta. 
 
Maksuvelvollisuus tai maksuunpano poistetaan tai hakemus poistamisesta teh-
dään viiden vuoden kuluessa sen vuoden lopusta lukien, jona maksuunpanopää-
tös on tehty.  Jos asianomainen vero tai maksu on suoritettu viidentenä vuonna 
tai myöhemmin, saa hakemuksen kuitenkin tehdä vuoden kuluessa sen vuoden 
lopusta lukien, jona suoritus on tapahtunut. 
 
Maksuunpanosta voidaan luopua, jos laiminlyönti on olosuhteisiin nähden tai 
kokonaismäärältään vähäinen. 
 
Maksuvelvollisuuden tai maksuunpanon poistamisen tai alentamisen vuoksi pa-
lautettavalle määrälle maksetaan korkoa veronkantoasetuksen 11 §:ssä tarkoitettu 
määrä maksupäivästä takaisinmaksupäivään. 
  

                                                                                                                                          
13 Aihepiiristä lisää kappaleessa 4.5. 
14 Edellyttäen tietysti että sosiaaliturvamaksu on maksamatta. 
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Maksuvelvollisuutta ei poisteta 43 §:ssä tarkoitetun veronlisäyksen tai 44 §:ssä 
tarkoitetun veronkorotuksen osalta, jollei erityisestä syystä muuta johdu." 
 

 
Mikäli ohitetaan määräaikoja ja korkoa koskevat momentit, niin ainoastaan viidennen 

momentin toinen kohta, ennakkoperintäasetuksessa säädetty kokonaismäärältään vähäi-

nen laiminlyönti, on siinä määrin selkeä, että se osalta tulkintavaikeuksia ei juuri esiin-

ny, soveltamisongelmia kylläkin. 

 

Ennakkoperintälain 39 §:ssä säädetään siis niistä poikkeuksista, joissa viranomainen on 

velvollinen tai oikeutettu luopumaan toimittamattoman ennakonpidätyksen maksuun-

panosta tai poistamaan jo tehdyn maksuunpanon. Kysymyksessä on siis joiltakin osil-

taan poikkeussäännös, joka tavallaan myös täsmentää EPL 38 §:n sisältöä. Pykälä poik-

keaa EPL 38 §:n osoittamasta pääsäännöstä ja tavallaan myös hallituksen esityksen pe-

rusteluissa useampaankin otteeseen mainitusta ennakkoperinnän keskeisestä perusperi-

aatteesta, jonka mukaan ennakonpidätyksen tai ennakonkannon taikka niiden yhdessä 

tulee vastata mahdollisimman hyvin verovuodelta maksuunpantavia veroja.15  Asiasta 

säädetään myös ennakkoperintälain 3 ja 4 §:ssä.  On tietenkin huomattava, että vastaa-

vuusvaatimuksella tarkoitetaan ensisijaisesti vastaavuutta asianmukaisesti tapahtuvan 

ennakkoperinnän ja säännönmukaisessa verotuksessa määrättävän veron välillä.16 Käy-

tännössä toimittamattomaan ennakonpidätykseen liittyviä ennakkoperinnän virheitä ei 

juuri koskaan oikaista verovuoden aikana17 maksuunpanotoimin, vaan jälkikäteen mo-

nissa tapauksissa useita vuosia ennakonpidätyksen toimittamisen laiminlyönnin jälkeen. 

Tämän vuoksi ennakkoperintälain laiminlyöntien oikaisemista koskevilla säännöksillä ei 

ole kovinkaan suurta merkitystä ennakkoperinnän vastaavuusvaatimuksen kannalta. 

Niillä ei voida yksittäistapauksessa vaikuttaa ainakaan veron kertymisen oikea-

aikaisuuteen, eikä  välttämättä myöskään  sen oikeamääräisyyteen18, vaan  niiden tarkoi- 

                                                
15 Ks. HE 202/1996 vp, s. 4–6. 
16 Vastaavuutta ennakonpidätysperusteiden laskennassa ja ennakkoveron määräämisessä.  
17 Mikäli niin sanottu auki oleva vuosi otetaan tarkastuksen kohteeksi, pyritään kyseisenä vuonna tapah-
tuneet ennakonpidätyksen toimittamisen laiminlyöntitapaukset oikaisemaan suorituksen maksajan oma-
aloitteisin toimin verovuoden jäljellä olevien palkanmaksujen yhteydessä, ilman maksuunpanon esittämis-
tä.    
18 Yleisestävällä tasolla jälkikäteisellä maksuunpanolla voi tietysti tällaisia vaikutuksia olla. 
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tus on toisaalla. Edellä kerrotun vuoksi ennakkoperinnän vastaavuusvaatimuksella ei 

puolestaan ole kovin suurta roolia ennakkoperinnän laiminlyöntien oikaisemista koske-

vien säännösten tulkinnassa. 

 

Huomionarvoista on myös, että maksuunpanon poistamisen edellytyksiä ei säännöksessä 

suoranaisesti määritellä. Kolmannessa momentissa vain viitataan 1 ja 2 momentteihin ja 

todetaan, että jos näissä momenteissa tarkoitetuissa tapauksissa maksuunpano on jo teh-

ty, se poistetaan viran puolesta.  

 

3.3 Systeeminäkökohtia 
 
Aarnion mukaan oikeussäännösten systematisointi sisältää oikeudellisten käsitteiden 

konstruoinnin ja säännösten systematisoinnin niiden avulla.19 Systematisointi tapahtuu 

yleensä siten, että luodaan eräänlainen käsitepuu, jossa tarvittava peruskäsitteistö asete-

taan hierarkkiseen järjestykseen.20 

 

Aarnion mukaan rationaalisen toiminnan ydin on siinä, että nähdään tietyn asian yhteys 

muihin asioihin, sen paikka jossakin järjestelmässä, jolloin systematisointi on näiden 

asioiden välisten yhteyksien etsimistä.21 Systematisointi ja tulkinta ovat vuorovaikutus-

suhteessa keskenään siten, että systematisointitapa rajaa ne kysymykset joita systeemin 

puitteissa voidaan esittää ja näin myös ne vastaukset joita oikeusjärjestyksen synnyttä-

miin ongelmiin voidaan saada. Systematisointi ei siis määrää yksittäisen normin tulkin-

taa,22 vaan määrittää puitteet joissa ratkaisut voivat liikkua eli ratkaisutilanteen raken-

teen ja vaikuttaa sitä kautta lopputulokseen.23 

 

                                                
19 Ks. Aarnio 1978 s. 52. 
20 Ks. Aarnio 1978 s. 74. 
21 Ks. Aarnio 1989 s. 293. 
22 Systematisoinnin ja tulkinnan välinen suhde osoittaa Aarnion mukaan myös sen, että vaikka juridisilla 
käsitteillä on keskeinen merkitys oikeudelliselle ajattelulle, ne eivät ole niin tarkoin täsmennettyjä, että 
tulkinta voidaan perustaa pelkästään käsitteiden varaan. Tulkinta on hänen mukaansa käytännöllistä har-
kintaa, jota käsitteet ohjaavat tiettyyn rajaan asti, mutta niiden käytettävyys ratkaistaan kaiken käytettävis-
sä olevan lähdemateriaalin perusteella. Ks. Aarnio 1989 s. 302. 
23 Ks. Aarnio 1978 s. 93. 
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Aarnion mukaan systeemiperusteinen ideologia edellyttää, että käsillä oleva oikeusjär-

jestyksen osa-alue on sisäisesti yhtenäinen, jossa samanlaisia tapauksia käsitellään sa-

malla tavalla.24 Voitaneen sanoa, että vero-oikeuden ala (verojärjestelmä) on ainakin 

tutkittavana olevan aiheen kannalta siinä määrin yhtenäinen ja looginen, että tutkimus-

kohteen tulkintaan on haettavissa johtoa myös systeemiperusteluja hyödyntäen. 

 

3.3.1 Oikeudellisen systematiikan mukainen luonne 
 

Oikeusjärjestyksen systematiikan rungon muodostaa jako yksityisoikeuteen ja julkisoi-

keuteen. Yksityisoikeus sääntelee yksityisten välisiä suhteita ja julkisoikeus julkisen 

vallan organisaatiota ja toimintaa.25 Oikeusjärjestyksen systematiikka julkisoikeuden 

osalta voidaan esittää seuraavan kaavion muodossa.26   

 

 

 

 

                                                
24 Ks. Aarnio 1978 s.163. 
25 Laakso 1990 s. 2. 
26 Laakso 1990 s. 3. 
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Tutkimuskohteena oleva pykälä sijoittuu vero-oikeuden alaan, joka finanssihallinto-

oikeuden kanssa muodostaa finanssioikeuden luokan. Finanssioikeus puolestaan on yksi 

hallinto-oikeuden alaluokista. Sen lisäksi, että vero-oikeudelliset periaatteet on huomioi-

tava tutkimuskohteen tulkinnassa, hallinto-oikeudelliset periaatteet ovat tärkeässä ase-

massa tutkimuskohteen soveltamisessa. 

 

Julkisoikeudelle on luonteenomaista julkisen vallan kyky velvoittaa johonkin tai sallia 

jotakin. Silloin kun on kysymys yksityishenkilön ja julkisen vallan välisestä suhteesta on 

kysymyksessä julkisoikeudellinen oikeussuhde, mikäli julkisyhteisö on osapuolena jul-

kisen vallan haltijan ominaisuudessa.27 Ennakkoperintälain 38 ja 39 §:n sääntelemissä 

tilanteissa on siis kysymys julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta,28 jossa veroviranomai-

nen velvoittaa ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuuden laiminlyöneen verovelvol-

lisen täyttämään velvollisuutensa jälkikäteen, tai tiettyjen olosuhteiden vallitessa vapa-

uttaa verovelvollisen tästä velvoitteesta kyseisen suorituksen osalta takautuvasti. 

 

3.3.2 Verolainsäädännön systematiikan mukainen luonne 
 
Kuten sanottu, säännöstä ei voi koskaan kokonaan irrottaa ympäristöstään.  Sen vuoksi 

myös tulkinnassa on otettava huomioon säännösten systeemiyhteys.29 Systeemiyhteys 

on Aarnion mukaan ajattelullinen runko jonka varassa yksittäiset säännökset toimivat. 

Kun yksittäisen säännöksen tulkinnassa ilmenee epäselvyyttä, on säännös nähtävä sys-

teemin muodostamaa taustaa vasten.30  Myös Tikka toteaa, että ratkaisuvaihtoehdon 

                                                
27 Laakso 1990 s. 2–3. 
28 Verotuksen toimittamisen kaikissa vaiheissa toisena osapuolena on julkinen valta, veroviranomainen.  
Näin siitäkin huolimatta, että veroviranomainen ei ole veronsaaja vaan periaatteessa ”puolueeton” vero-
tuksen toimittaja ja sen tulee verotusta toimittaessaan huomioida myös veronmaksajan etu. Edellä sanottu 
ilmenee tuloverolain 1 §:stä ja verotusmenettelylain 26 §:n 1 momentista. 
29 Aarnio toteaa myös, että oikeuspositivismin ja käsitelainopin ”arkkitehdin” Georg Friedrich Puchtan 
mukaan lakimieskunnan tehtävänä oli rekonstruoida oikeuden sisäinen systeemi.  Puchtan mukaan oikeus 
koostuu yksittäisistä oikeuslauseista, jotka järjestyvät oikeudelliseksi instituutioksi. Näin ollen oikeusjär-
jestys on kokonaisuus jonka tunteminen on edellytyksenä kokonaisuuden yksittäisten osien tuntemiselle.  
Ks. Aarnio 1989 s. 119. 
30 Ks. Aarnio 1989 s. 224. 
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tueksi on mahdollista vedota lain systematiikkaan, jolloin yksittäiset säädökset nähdään 

laajemman säännöskokonaisuuden osiksi.31 

 

Tuloverolaissa säädetään verovelvollisuudesta ja tulon veronalaisuudesta. Verotusme-

nettelylain 1 §:n mukaan verojen suoritukseksi toimitetaan verovuoden aikana ennakko-

perintä sen mukaan kuin verotusmenettelylaissa ja ennakkoperintälaissa säädetään. En-

nakkoperintälaki on siis ensisijaisesti menettelyä koskeva laki. Poikkeuksen pääsään-

nöstä tekee se, että palkan käsitteestä säädetään ainoastaan ennakkoperintälaissa32 ja 

laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta liittää palkkatulon maksamiseen veronluontoisen 

seuraamuksen, eli sosiaaliturvamaksun maksamisvelvollisuuden.33 Ennakkoperintälais-

sa asetetaan ennakonpidätyksenalaisen suorituksen maksajalle34 ja verotuksen toimitta-

jalle, eli veroviranomaiselle velvollisuuksia ja oikeuksia, pääpainon ollessa ensin maini-

tuissa.35  

 

Tutkimuskohteena olevat lainkohdat ovat osa ennakkoperintämenettelyä joka siis toimi-

tetaan veronalaisen tulon perusteella määrättävien verojen keräämiseksi. Tämä seikka 

on merkityksellinen myös kyseisten lainkohtien tulkinnassa. 

 

                                                
31 Ks. Tikka 1972 s. 75–76. 
32 Tämän on todennut myös Veijo Hämäläinen: ”Ennakkoperintälakia ei myöskään voida pitää yksin-
omaan muodollisena oikeusohjeena, sillä työnantajavastuusta ei ole olemassa määräyksiä muualla kuin 
ennakkoperintälaissa. Jopa tuloverotuksessa käytettävän palkan käsitekin johtaa sisältönsä ennakkoperin-
tälaista.” Hämäläinen 1981 s. 31. 
33 Kuten aikaisemmin kappaleissa 2.5.1.1.2 ja 2.5.2 on todettu, palkan käsitteen epämääräisyys ja sotu-
maksun maksamisvelvollisuuden kytkeminen kyseiseen käsitteeseen, on yksi merkittävimmistä syistä 
tutkittavaan aiheeseen liittyvän problematiikan olemassaoloon. 
34 Esimerkiksi ennakonpidätyksen toimittamis- ja maksamisvelvollisuus, valvonta- ja vuosi-ilmoitusten 
antamisvelvollisuus, tositteen antamisvelvollisuus, palkkakirjanpitovelvollisuus, esittämisvelvollisuus 
verotarkastuksessa. Oikeus hakea ja saada ennakkoratkaisu sekä muutoksenhakuoikeus. 
35 Ennakonpidätyksenalaisen suorituksen saajalle laki ei aseta suoranaisia oikeuksia tai velvollisuuksia. 
Ennakkoperintälain merkitys suorituksen saajan kannalta konkretisoituukin sen myötä, onko hänen saa-
mansa tulo ennakonpidätyksen alainen vai ei; mikäli ei ole, velvoittaa ennakkoperintälaki hänet muun 
muassa maksamaan ennakonkannossa hänelle maksuunpannun veron. 



62 

3.3.3 Oikeusjärjestyksen normirakenteen mukainen luonne 
 
Aarnion mukaan oikeussäännöt kuuluvat preskriptiivisiin eli määrääviin ilmaisuihin. 

Sääntö eli normi sanoo miten pitää, miten ei saa tai miten saa tehdä tai olla.36 Aarnion 

mukaan oikeusnormin perustyyppinä on pidetty kieltoja ja käskyjä.37 

 
Oikeusnormeja voidaan luokitella eri tavoin. Laakso luokittelee normeja ensisijaisesti 

niiden tehtävän mukaan. Hänen mukaansa kullakin normityypillä on sille ominainen 

funktio ja sille ominaiset rakenteelliset piirteet, minkä vuoksi normeja soveltava päätök-

senteko jäsentyy kunkin normityypin ominaisten piirteiden mukaisesti.38  

 

Laakson mukaan oikeusnormit voidaan luokitella mm seuraavalla tavalla: 1. käyttäyty-

misnormit, 2. konstituoivat normit, 3. menettelynormit 4. toimintanormit.  Jako perustuu 

oikeudellisen sääntelyn funktion jakamiseen a. valtiolliseen ja oikeudelliseen säänte-

lyyn, b. ristiriitojen ratkaisemiseen, c. yhteiskunnalliseen ohjaukseen ja d. julkisen pal-

velutuotannon järjestämiseen. Luokittelu voidaan esittää kuvion muodossa39:  

 

 

 

 

 

                                                
36 Ks. Aarnio 1978 s. 62–63.  
37 Ks. Aarnio 1989 s. 65. 
38 Ks. Laakso 1990 s. 27. 
39 Ks. Laakso 1990 s. 26–27. 
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Muun muassa Aarnio esittää hieman toisenlaisen lähestymistavan normien luokitukseen. 

Oikeusnormeja voidaan oikeudellisen sääntelyn funktion lisäksi luokitella myös sen 

mukaan, ovatko niiden kohteena40 kansalaiset vai viranomaiset. Ensin mainitussa tapa-

uksessa puhutaan primäärinormeista, jotka siis sääntelevät kansalaisten käyttäytymis-

tä.41 Viranomaisille suunnatut normit ovat sekundaari- eli reaktionormeja, joissa määri-

tellään miten viranomaisen on toimittava, jos kansalainen on rikkonut käyttäytymisnor-

mia42. Kaarle Makkonen on erottanut vielä kolmannen tähän luokitukseen liittyvän 

normiryhmän, reaktiotapanormit43, jotka ilmaisevat ne pelisäännöt, joita viranomaisen 

on asiaa päättäessään noudatettava.44  

 

Edellä kerrottu voidaan esittää alla olevan kuvion muodossa: 

 

                                                
40 von Wrightin mukaan on luontevampaa puhua velvollisuuksien olemassaolosta. Kun joku henkilö on 
velvollinen tekemään esimerkiksi T:n, tämä tarkoittaa, että henkilö kuuluu sellaiseen tekijöiden luokkaan 
A, että on todennäköistä, että mikäli joku A jättää tekemättä T:n, tulee joku V tekemään tämän seuraukse-
na R:n. Mikäli A on velvollinen tekemään T:n, voidaan sanoa, että on voimassa normi, jonka mukaan 
jokaisen A.n pitää tehdä T. Tällaiset normit ovat luonteeltaan primäärinormeja. Oikeusjärjestykseen voi 
kuulua myös normi joka velvoittaa V:n (viranomaisen) tekemään R:n, mikäli A ei ole tehnyt T:tä. Tällai-
nen normi on luonteeltaan sekundaarinormi. Primäärinormin voimassaolosta ei välttämättä seuraa, että 
sekundaarinormin on oltava voimassa. Sekundaarinormin voimassaolo edellyttää kuitenkin loogisesti 
primäärinormin voimassaoloa. Ks. Aarnio 1989 s. 92.   
41 Esimerkiksi ”Suorituksen maksaja on velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen”. 
42 Ks. Aarnio 1989 s. 66. 
43 Tikka nimittää näitä soveltamistapanormeiksi koska niillä pyritään ohjaamaan viranomaisen ratkaisu-
käyttäytymistä. Hän esittää esimerkkinä VerL 55 §:n ”Verotettavan tulon ja omaisuuden määrää vahvistet-
taessa on tunnollisesti sekä valtion ja kunnan että verovelvollisen etua silmällä pitäen…” Ks. Tikka 1972 
s. 50. VerL 55 § vastaa nykyisessä verotusmenettelylaissa 26 §. 
44 Ks. Aarnio 1989 s. 67. 
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Käyttäytymisnormin kohteena ovat Laakson mukaan individit ja muut subjektit, joiden 

käyttäytymistä normi sääntelee.45 Tikan mukaan käyttäytymisnormin rakenneosina ovat 

tunnusmerkistö ja käyttäytymismalli jonka edellinen implikoi.46 Käyttäytymisnormin 

kohteena voi olla myös viranomainen.47 Käyttäytymisnormit voidaan jakaa käskynor-

meihin (mitä tulee tehdä), kieltonormeihin (mitä ei saa tehdä) ja lupanormeihin (mitä 

saa tehdä).48 Käyttäytymisnormit ovat näin ollen joko primäärinormeja tai sekundää-

rinormeja, riippuen niiden adressaatista.   

Käyttäytymisnormi koostuu oikeustosiseikastosta ja oikeusseuraamuksesta ja se sisältää 

konditionaalisen ohjelman49. Käyttäytymisnormin rakenne voidaan ilmaista kaavalla50: 

 

                                                
45 Ks. Laakso 1990 s. 16.  
46 Ks. Tikka 1972 s. 46–47. 
47 Laakson mukaan rikoslain säännökset on kirjoitettu käyttäytymisnormin muotoon.  Niiden ensisijaisena 
adressaattina hänen mukaansa ovat tuomioistuimet ja individeihin suuntautuvat käyttäytymisvelvoitteet 
käyvät sääntelyinformaatiosta ilmi välillisesti. Ks. Laakso 1990 s. 18. 
 Tikka huomauttaa että Strömbergin mukaan on olemassa kahden tyyppisiä käyttäytymisnormeja, niitä 
joiden adressaatteina ovat yksityishenkilöt ja niitä joiden adressaatteina ovat viranomaiset. Ks. Tikka 
1972 s. 47. 
48 Ks. Laakso 1990 s. 16–17. 
49 Käyttäytymisnormi on luonteeltaan ehdollinen ja sen rikkominen ja siitä aiheutuva seuraamus konkreti-
soituvat vain määrätyissä tilanteissa. Ks. Laakso 1990 s. 17. 
50 Ks. Laakso 1990 s. 18. 
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    T->S (R)      (”Jos on T, niin pitää olla R”). 

jossa 

T  = tosiseikka 

-> =”jos – niin” 

S  = pitää 

R  = oikeusseuraamus 

 

Ennakkoperintälain 38 § ja 39 §:ien ilmaisemat normit ovat sekundäärinormeihin kuu-

luvia käyttäytymisnormeja. EPL 38 § voidaan sijoittaa kaavaan seuraavasti: 

 

 

  

Formulalla ilmaistaan Laakson mukaan kolme deonttista51 elementtiä ja kolmen eri 

normin samanaikainen voimassaolo.52 Häntä mukaillen yllä kuvatusta voidaan todeta, 

että EPL 38 § sisältää ensinnäkin tiettyihin individeihin (ennakonpidätyksen alaisten 

suoritusten maksajiin) kohdistuvan käyttäytymisnormin, velvollisuuden tehdä ei-T (olla 

jättämättä ennakonpidätys toimittamatta). Käsitykseni mukaan kyseinen normi on 38 

§:stä löydettävissä huolimatta siitä, että ennakkoperintälaista löytyy erillinen säännös53 

jossa suorituksen maksaja velvoitetaan toimittamaan ennakonpidätys. Tämä normi on 

luonteeltaan primäärinormi. 

 

Toiseksi formula edellyttää reaktionormin (sekundäärinormi) olemassaoloa; mikäli yksi-

lö toimii tavalla T (jättää ennakonpidätyksen toimittamatta), pitää tietyn orgaanin (vero-

viranomainen) määrätä oikeusseuraamus.  

 

                                                
51 Sallimista tai pakkoa ilmaiseva. 
52 Ks. Laakso 1990 s. 18. 
53 EPL 9 §. 
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Kolmas formulan edellyttämä normi on täytäntöönpanonormi, joka sääntelee oikeusseu-

raamuksen täytäntöönpanon eli maksuunpanon tekemisen ja mikäli EPL 39 §:n edellyt-

tämät olosuhteet vallitsevat myös maksuunpanon tekemättä jättämisen. Täytäntöön-

panonormi on viranomaisille suunnattu sekundäärinormi.  

 

Myös ennakkoperintälain 39 § on esitettävissä edellä kerrotun formulan muodossa. Py-

kälän pituudesta ja hienoisesta sekavuudesta johtuen sen rakenne ei ole yhtä selkeä kuin 

EPL 38 §:n rakenne ja siitä on löydettävissä useita toisistaan poikkeavia oikeustosiasia-

kuvauksia, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa saman oikeusseuraamuksen. Normilau-

seen rakenne voidaan esittää seuraavasti: 

 

 

 

Toimittamattoman ennakonpidätyksen maksuunpanoa sääntelevien pykälien pitä-

miselementtien formuloinnit poikkeavat toisistaan. EPL 38 §:ssä viranomainen velvoite-

taan toimenpiteisiin, eli kysymyksessä on käskynormi. EPL 39 §:n 1 momentissa viran-

omainen velvoitetaan jättämään toimenpiteet tekemättä, joten kyseessä on kieltonormi. 

On tosin mahdollista ajatella, että myös tässä on kysymys käskynormista; viranomaiselle 

annetaan käsky olla tekemättä maksuunpanoa. Faktisesti tämän tyyppinen käsky kuiten-
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kin sisältää kiellon. EPL 39 §:stä löytyy myös lupanormin piirteitä; toisen ja neljännen 

momentin nojalla viranomaiselle annetaan lupa harkintansa mukaan jättää tiettyjen olo-

suhteiden vallitessa maksuunpanotoimenpiteet tekemättä. 

 

Ennakkoperintälain 39 §:n ensimmäisessä momentissa taho jonka käyttäytyminen vel-

voittaa viranomaisen reagoimaan on toinen kuin EPL 38 §:ssä. Viimeksi mainitussa 

pykälässä viranomainen velvoitetaan reagoimaan maksuunpanotoimin suorituksen mak-

sajan laiminlyöntiin. EPL 39 §:n 1 momentissa viranomainen velvoitetaan reagoimaan 

suorituksen saajan toimenpiteisiin pidättäytymällä maksuunpanosta. Myös EPL 39 §:n 2 

momentin osoittamassa tilanteessa viranomainen reagoinee suorituksen saajan toimenpi-

teisiin54. EPL 39 §:n 3 momentissa merkityksellisiä ovat suorituksen maksajan toimet; 

maksaja on syyllistynyt vähäiseen laiminlyöntiin, joten maksuunpanosta voidaan luo-

pua. 

 

Laakson mukaan hallinto-orgaaneille ja viranomaisille asetettavat toimintavaatimukset 

asetetaan konstituoivilla normeilla.55 Konstituoivista normeista kompetenssinormit pe-

rustavat julkisyhteisön orgaaneille oikeudellisen kelpoisuuden käyttää julkista valtaa. 

Laakson mukaan hallintovaltaa käyttävien viranomaisten kohdalla kompetenssi ilmenee 

kelpoisuutena tehdä hallintokoneiston ulkopuolisia subjekteja koskevia hallintopäätök-

siä ja ryhtyä sellaisiin tosiasiallisiin toimiin, jotka sisältävät julkisen vallan käyttämistä. 

Sääntelyteknisesti toimivallan perustaminen voidaan Laakson mukaan ilmaista esimer-

kiksi formuloinnein viranomainen ”voi”, tai sillä ”on oikeus” ryhtyä johonkin toimenpi-

teeseen.56 Toimivalta voidaan perustaa pelkällä indikatiivilauseella,57 eli tässä yhtey-

dessä ”lääninverovirasto ei maksuunpane”. Tikka toteaa, että verotuksen toimittajaan 

kohdistuvat käyttäytymisnormit sisältävät yleensä hyvin rajoitetun tunnusmerkistön ja 

sen implikoiman selväpiirteisen käyttäytymismallin. Tikan mukaan verotuslain 56 §:n 

                                                
54 Tästä aihepiiristä tarkemmin kappaleessa 4.6. 
55 Konstituoivia normeja ovat kompetenssi-, organisaatio. ja kvalifikaationormit. 
56 Ks. Laakso 1990 s. 19. 
57 Ks. Laakso 1990 s. 19. 
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toinen lause58 ei implikoi käyttäytymismalliakaan, joten sanamuoto osoittaakin normin 

ennen muuta kompetenssinormiksi.59 Edellä kerrotun perusteella sekä EPL 38 § että 39 

§:n ilmaisemat normit ovat luonteeltaan viranomaiselle suunnattuja sekundäärinormeja 

jotka ilmaisevat käyttäytymisnormin lisäksi myös kompetenssinormin. 

 

Laakson mukaan säännellyn viranomaistoiminnan sisältöä määrittävät kompetenssinor-

mien ohella toimintanormit60. Kun oikeussääntöä käytetään välineenä yhteiskuntaelä-

män ohjauksessa, ovat kysymyksessä intressipunnintanormit, jotka osoittavat mitä in-

tressejä säännellyssä toiminnassa ja siihen liittyvässä päätöksentekotilanteessa tulee 

ottaa huomioon.61  

 

Ennakkoperintälain 39 §:n ilmaisemasta normista on mielestäni löydettävissä myös jon-

kin tyyppisiä intressipunnintanormin piirteitä. Tämä ilmenee ensisijaisesti pykälän toi-

sessa momentissa säädetystä seikasta, että erityinen syy voi olla maksuunpanon tekemät-

tä jättämisen perusteena. Momentissa mainitaan tällaisena erityisenä syynä verontur-

vaamistarpeen puuttuminen. Turvaamistarpeen puuttumisen arvioinnin ei kuitenkaan 

voitane sanoa edustavan intressipunnintaa veronsaajan ja veronmaksajan etujen välillä 

kovinkaan selväpiirteisesti. EPL 39 § 2 momentin mahdollisesti sisältämä intressipun-

nintanormi on selvemmin nähtävissä välillisesti ennakkoperintälainsäädännön historian 

kautta.  Ennakkoperintälakia  muutettiin joulukuussa  199462 lisäämällä  silloisen  lain 6 

§:ään säännökset työkorvauksesta. Samassa yhteydessä lisättiin 24 a §, joka säänteli 

tilanteita, joissa maksuunpano voitiin jättää tekemättä tietyissä työkorvauksiin liittyvissä  

                                                
58 ”Milloin kauppahinta, muu vastike tahi suoritusaika kauppa- tai muussa sopimuksessa on määrätty, 
taikka muuhun toimenpiteeseen on ryhdytty ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että suoritettavasta verosta 
vapauduttaisiin, on verolautakunnalla oikeus arvioida verotettava tulo ja omaisuus.”  
59 Ks. Tikka 1972 s. 216. 
60 Toimintanormit voidaan jakaa intressipunnintanormeihin ja tavoite/keino –normeihin. Ks. Laakso 1990 
s. 22. 
61 Tällainen interventiosääntely voidaan toteuttaa ohjattavien subjektien toiminnan välittömänä sääntely-
nä tai epäsuorana sääntelynä. Välittömässä sääntelyssä käytetään kieltoja ja käskyjä, jotka velvoittavat 
toimijat ottamaan huomioon määrätyt yleisen edun vaatimat velvoitteet ja joiden rikkominen on sanktioi-
tu. Epäsuora sääntely tarkoittaa sääntelyä, jonka tarkoituksena on ohjata yksityisten toimintaa yleisen edun 
suuntaan taloudellisin palkkion tai rasituksin, ilman varsinaisia sanktionormeja.  Ks. Laakso 1990 s. 22–
23. 
62 Laki ennakkoperintälain muuttamisesta 16.12.1994/1215. 
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tilanteissa, vaikka ennakonpidätyksen toimittaminen oli laiminlyöty. Kuten kappaleessa 

2.5.2 on tarkemmin esitetty, tämän lakimuutoksen taustalla olivat työllisyyteen yms. 

liittyvät argumentit. Vaikka 1.1.1997 voimaan tulleen nykyisen ennakkoperintälain sää-

tämisellä kyseinen lainsäädäntö kumoutui, voitaneen lähteä siitä, että EPL 24 a §:n sisäl-

tämä perusajatus voi sisältyä nykyisen EPL 39 § 2 momenttiin63.  

                                                
63 Katso myös kappale 4.6. 
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4. ENNAKKOPERINTÄLAIN 39 §:N TULKINTAA 

 

Tämän Pro Gradu -tutkielman kohteena olevan ennakkoperintälain 39 §:n sisältöä pyri-

tään selvittämään ensisijaisesti lakitekstin, lainvalmisteluasiakirjojen, aikaisemman en-

nakkoperintälainsäädännön ja systeeminäkökohtien, lähinnä verojärjestelmän ja ennak-

koperintäjärjestelmän rakenteiden avulla. Asiaa koskevia tuomioistuinratkaisuja on ra-

joitetusti ja nekin edellisen ennakkoperintälain ajalta.  

 

Aarniota mukaillen laintulkintaprosessi voidaan esittää mm seuraavalla tavalla:1 

 
 

 

 

 

                                                
1 Ks. Aarnio 1989 s. 230. 
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4.1 Vero-oikeudellisista tulkintaperiaatteista 
 
Veronmaksajan kannalta verotuksella tapahtuva kansalaisen tulojen siirtäminen julkisen 

vallan käytettäväksi merkitsee hänen omaisuutensa vähentymistä ja vapauspiirin kaven-

tumista. Wikström nimittää tätä julkinen - yksityinen -asetelmaksi josta juontuu verola-

kien säätämisessä, tulkinnassa ja soveltamisessa näkyvä vero-oikeuden erityispiirre jota 

voidaan nimittää korostetun laillisuuden periaatteeksi tai vero-oikeudelliseksi legalis-

miksi.2    

 

Lainsäädäntötasolla legalismi näkyy siinä, että Suomen perustuslain 81 §:n mukaan 

verosta on säädettävä lailla.3 Lakiin on sisällytettävä säännökset verovelvollisuuden ja 

veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. Wikströmin mukaan 

kyseessä ovat verolaille asetettavat minimivaatimukset, jotka voidaan muotoilla myös 

delegointikielloksi; päätöksentekoa ei minimivaatimusten osalta voida delegoida tapah-

tuvaksi esimerkiksi hallintopäätöksillä.4  

 

Verolakien soveltamisen osalta korostetun laillisuuden periaate voidaan tiivistää vaati-

mukseksi, että veron jokaiselle olennaiselle elementille on löydyttävä välitön tuki vero-

laista. Mikäli laissa ei ole säännöksiä siitä, ketkä verovelvollisen lisäksi ovat vastuussa 

veron maksamisesta, ei vastuuta voida muodostaa soveltamispäätöksellä.5 Edellä sanot-

tu sivuaa tämänkin tutkimuksen aihetta. Lähtökohtaisesti ongelmaa ei ole, koska ennak-

koperintälaissa on nimenomaiset maksuunpanoa koskevat säännökset. Kuitenkin kysy-

mykset siitä, onko maksuunpanomenettelyssä itse asiassa kysymys verovastuun siirtämi-

sestä suorituksen saajalta suorituksen maksajalle silloin kun saaja ei määrättyä veroa 

maksa ja siitä, voidaanko ennakkoperintämenettelyä ohjaavalla säädöksellä saattaa suo-

                                                
2 Ks. Wikström 1999 s. 15. 
3 Tikan mukaan legaliteettiperiaate (nullum tributum sine lege) vaikuttaa ennen muuta lainsäädäntötasolla. 
Se tarkoittaa sitä, että verosta on säädettävä lailla, joka määrittää verovelvollisuuden, vero-objektin ja 
verokannan ja ettei lakiin otettuja säännöksiä voida muuttaa muulla tavoin kuin uudella lailla. KS. Tikka 
1972 s. 135. 
4 Ks. Wikström 1999 s. 17. 
5 Ks. Wikström 1999 s. 18. 
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rituksen maksaja vastuuseen kyseisen suorituksen saajan veroista, ovat mielenkiintoi-

sia.6    

 
Tulkinnan kannalta legalismi merkitsee sitä, että verolakien tulkinnassa lakiteksti on 

keskeisessä asemassa. Wikström kuvaa vaatimusta sanamuodon mukaiseksi tulkinnaksi 

jossa sanamuoto on tärkeä tulkinta-argumentti, mutta ei ainoa. Tämä tarkoittaa muun 

muassa sitä, että jos syntyy jännitettä lakitekstin ja perustelujen välillä, tilanteen pitäisi 

laueta tekstin hyväksi.7 

 
Tikka nimittää sanamuodon mukaista tulkintaa formalismiksi8 ja määrittelee legaliteet-

tiperiaatteen periaatteeksi, jonka mukaan verotuksessa saadaan soveltaa vain säännös-

tekstein ilmaistuja normeja. Hän kuitenkin huomauttaa, että periaate ei kuitenkaan voi 

käytännössä joka suhteessa toteutua. Hänen mukaansa periaatetta voidaan tiukimmin 

noudattaa ratkaistaessa laajuusongelmaa positiivisten erien osalta.9 Legaliteettiperiaat-

teeseen nähden vastakkaiseen suuntaan käyvää periaatetta Tikka nimittää realismiksi.10  

 

Wikström toteaa, että molempien lähestymistapojen avulla saadaan esiin olennaisia piir-

teitä verolakien tulkinnasta ja itse asiassa sanamuodon mukainen ja joustava tulkinta 

eivät ole vastakkaisia vaan täydentävät toisiaan, koska ne ovat hallitsevassa asemassa 

tulkintatoiminnan erityyppisissä vaiheissa11. Tikan mukaan realismi voi tulla esiin nor-

milauseen tulkinnassa tai tosiseikkojen arvostelussa tai molemmissa. Hänen mukaansa 

säännönmukaista realistisemmalle lain soveltamiselle on leimallista ratiolle annettava 

korostettu merkitys.12   

 

                                                
6 Suoritusten maksajat pyrkivät toisinaan vapautumaan heihin kohdistetuista maksuunpanoista tällaisiakin 
väitteitä esittämällä. Tässä yhteydessä ei ole mahdollisuutta perehtyä tähän kysymykseen. 
7 Ks. Wikström 1999 s. 19. 
8 Ks. Tikka 1972 s. 127–128. 
9 Ks. Tikka 1972 s. 90. 
10 Ks. Tikka 1972 s. 127–128. 
11 Wikström ottaa asiaa koskevan esimerkin soveltamistoiminnasta. Hän näyttää ”tulkintatoiminnan eri-
tyyppisillä vaiheilla” tarkoittavan oikeustosiseikaston (normipremissin) ja tosiasiakuvauksen (faktapremis-
sin) muodostamista. Ensin mainitussa hallitsee formalismi ja jälkimmäisessä realismi. Ks. Wikström 1999 
s.20.  
12 Ks. Tikka 1972 s. 188–189. 
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Käsitykseni mukaan ennakkoperintälain luonne pääasiallisesti menettelyä ohjaavana 

säädöksenä tarkoittaa sitä, että legaliteettivaatimus ei sen sisältämien lainkohtien tulkin-

nassa ole niin vahva kuin sellaisten verolakien tulkinnassa jotka sisältävät verovelvolli-

suutta ja tulon veronalaisuutta koskevia normeja, vaan lain ratio nousee tulkintaa ja so-

veltamista ohjaavaksi tärkeimmäksi periaatteeksi.    

 

Toisaalta on huomattava, että EPL 39 § on eräänlainen poikkeussäännös ja poikkeus-

säännöksiä on lähtökohtaisesti tulkittava suppeasti. EPL 39 §:n osalta tulkinnan sup-

peusvaatimus näkyy ensisijaisesti siinä, että on pidettävä mielessä kyseisen lainkohdan 

tarkoitus ennakkoperinnän ja koko verotuksen muodostamassa kokonaisuudessa ja ym-

märrettävä, että EPL 39 §:ää ei ole tarkoitettu ”kaatopykäläksi” johon summittaisesti 

vedoten maksuunpanosta voidaan luopua aina kun sitä ei syystä taikka toisesta ”haluta” 

tehdä.    

 

4.2 Sanamuodon mukainen tulkinta 
 
Aarnio nimeää lainopin taustafilosofiaksi hermeneutiikan13, eli tulkintaa ja kielellisten 

ilmausten merkitystä koskevan filosofian.14 Lainopissa on kysymys kielellisen ilmaisun 

tulkinnasta, joka on tyypillisesti hermeneuttinen ilmiö15. Aarnion mukaan juridistakin 

hermeneutiikkaa voidaan luonnehtia ymmärtämisen filosofiaksi16, joka auttaa oivalta-

maan tulkinnan kehämäistä luonnetta ja sen eräänlaista päättymättömyyttä17. 

                                                
13 Hermeneutiikka on taitoa ymmärtää tekstiä. Hermeneutiikassa on noussut keskeiseksi kolme käsitettä; 
osan ja kokonaisuuden välinen suhde (holismi), esiymmärrys ja hermeneuttinen kehä. Osan ja kokonai-
suuden välinen suhde tarkoittaa, että osaa ei voi ymmärtää irrotettuna siitä yhteydestä johon se kuuluu. 
Tämän vuoksi teksti on saatettava johonkin tekstiyhteyteen jotta se tulisi oikein ymmärretyksi. Kokonai-
suus ei kuitenkaan ole valmis malli, vaan se muuntuu ymmärtämisprosessin aikana; osaa ei voida hahmot-
taa ilman kokonaisuutta ja päinvastoin. Tällöin tarvitaan lähtökohtainen mielikuva jota hermeneutiikassa 
nimitetään esiymmärrykseksi. Tulkinnan kohdetta lähestytään tämän ymmärtämisen taustan kautta, jolloin 
tulkinta on esiymmärryksen sävyttämää, mutta tulkinnan kuluessa esiymmärrystä korjataan ja ymmärräm-
me kohdetta paremmin kuin ennen. Tätä vuorovaikutusta nimitetään hermeneuttiseksi kehäksi.  Ks. Aarnio 
1989 s. 140–144. 
14 Ks. Aarnio 1978 s. 73. 
15 Ks. Aarnio 1978 s. 182. 
16 Hermeneuttisen ajattelun lähtökohtana on ajatus, että kaikki ymmärtäminen perustuu esiymmärrykseen. 
Lain tulkinnan kannalta tämä tarkoittaa tiettyä ennakollista käsitystä siitä, mitä oikeusjärjestys asianomai-
sen ongelman osalta määrää. Tekstien ymmärtäminen ei Aarnion mukaan voi olla tyhjästä lähtevää. Esi-



74 

 
Yksinkertaisimmassa tapauksessa lakiteksti ilmaisee normin yksiselitteisesti. Lakiteks-

tin lause on normilause, eli normiformulointi, joka kertoo meille tietyn ajatussisällön. 

Usein lakiteksti kuitenkin ilmaisee useampia kuin yhden normiformuloinnin. Tulkitsijan 

tehtävä on valita näiden ehdokkaiden joukosta. Tulkinnanvaraisuus saattaa liittyä joko 

oikeustosiseikaston tai oikeusseuraamuksen kuvaukseen tai niihin molempiin.18 

 

Jos tulkinnanvaraisuus koskee oikeustosiseikastoa, yksittäiset tunnusmerkit saattavat 

olla toisensa pois sulkevia tai sellaisia, joita on mahdollista yhdistellä keskenään.  Aar-

nion mukaan näissä tapauksissa oikeusseuraamuskuvaus on selvä, mutta ei ole selvää 

mihin asiantilaan tai asiantilojen konfiguraatioon seuraus liittyy19. Tulkinnanvaraisuus 

voi liittyä myös tapaan jolla oikeusseuraamukset on määritelty20. Aarnion mukaan prob-

lemaattisin on tapaus, jossa sekä oikeustosiseikasto, että oikeusseuraamus ovat tulkin-

nanvaraisia.21 

 

Tutkimuskohteena olevista normiformulaatioista pääsäännön ensimmäisen osan osoitta-

va EPL 38 § on sekä oikeustosiseikaston, että oikeusseuraamuksen osalta yksiselittei-

nen. "Jos suorituksen maksaja on osaksi tai kokonaan jättänyt ennakonpidätyksen toi-

mittamatta...lääninveroviraston on maksuunpantava pidättämättä...jätetty määrä, jollei 

39 §:stä muuta johdu."22    

 

Ennakkoperintälain 39 §:n ensimmäisen momentin ensimmäinen lause on oikeusto-

siseikaston osalta epäselvä: "Lääninverovirasto ei maksuunpane toimittamatta jätettyä 

                                                                                                                                          
merkiksi tietty lakiteksti tehdään ymmärrettäväksi liittämällä se toisten ilmaisujen yhteyteen. Toiset tekstit 
ovat esimerkiksi kommentaareja tai lainvalmistelutöitä. Ks. Aarnio 1989 s. 183–184. 
17 Ks. Aarnio 1989 s. 143. 
18 Ks. Aarnio 1989 s. 67–68. 
19 Ks. Aarnio 1989 s. 68. 
20 Aarnio käyttää esimerkkinä rikosoikeuden rangaistuslatitudia; rangaistusasteikko on ilmoitettu ainoas-
taan äärirajoiltaan. Tällöin jokainen ratkaisu, joka mahtuu näiden rajojen sisään, on lainmukainen, joten 
oikeusseuraamus itse normissa ei ole täsmällisesti yksilöity. Ks. Aarnio 1989 s. 68. 
21 Ks. Aarnio 1989 s. 69. 
22 Voidaan ajatella, että viittaus 39 §:ään aiheuttaa epäselvyyttä myös EPL 38 §:n sisällön osalta, koska 
ensin mainittu on tietyiltä osiltaan epäselvä. Täytynee kuitenkin lähestyä asiaa pykäläkohtaisesti siten, että 
selvässä pykälässä oleva viittaus epäselvään pykälään ei tee ensiksi mainitusta epäselvää; pääsääntö jonka 
EPL 38 § ilmaisee on selvä ja epäselvyys konkretisoituu 39 §:ssä säädetyissä erityistilanteissa.  
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ennakonpidätystä, jos ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta maksettavat verot ja 

maksut on maksettu.” Milloin verot ja maksut katsotaan tässä tarkoitetulla tavalla mak-

setuiksi, on tulkinnanvarainen asia. Myös ensimmäisen momentin toinen lause jonka 

mukaan maksuunpanoa ei tehdä, mikäli veroja ja maksuja ”ei ole ollut maksettava", on 

tosiasiakuvauksen osalta epäselvä. Soveltamiskäytännössä pykälää lienee usein luettu 

muodossa ”ei ole maksettava” ja viitattu muun muassa jälkiverotusoikeuden puuttumi-

seen.23 Asia ei ole näin yksinkertainen. Oikeusseuraamuksensa osalta ensimmäinen 

momentti on selvä; mikäli edellä mainitut olosuhteet vallitsevat, maksuunpanoa ei teh-

dä.   

 

Pykälän kolmas momentti "toimittamatta jätetty ennakonpidätys voidaan jättää osittain 

tai kokonaan maksuunpanematta myös erityisestä syystä, kuten silloin kun olosuhteet 

huomioon ottaen on todennäköistä, että maksuunpanoa ei veron turvaamiseksi tarvita", 

kuuluu problemaattisimpaan ryhmään. Minkälaisissa olosuhteissa on todennäköistä, että 

maksuunpanoa ei veron turvaamiseksi tarvita? Mitä veron turvaamisella tarkkaan ottaen 

tarkoitetaan? Milloin maksuunpano jätetään tekemättä kokonaan, milloin osittain? Millä 

perusteella maksuunpano voidaan kuitenkin tehdä, vaikka tekemättä jättämisen perus-

teet olisivat olemassa. 

 

Myös tutkimuskohteena viides momentti kuuluu viimeksi mainittuun ryhmään. Mo-

mentti kuuluu: "Maksuunpanosta voidaan luopua, jos laiminlyönti on olosuhteisiin näh-

den tai kokonaismäärältään vähäinen." Vaikka maksuunpanosta voidaan luopua, voi-

daanko se silti joissakin tilanteissa tehdä ja millä perusteella vaikka laiminlyönti olisi 

olosuhteisiin nähden tai jopa kokonaismäärältään vähäinen? Mitä tarkoittaa olosuhtei-

siin nähden vähäinen laiminlyönti? 

 

Edellä kerrotun perusteella EPL 39 §:ään liittyvät tulkinnanvaraisuudet voidaan paikal-

listaa seuraavasti: 

 

                                                
23 Ks. kappale 4.5.2. 
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1. momentti  oikeustosiseikasto epäselvä 

  oikeusseuraamus selvä 

3. momentti  oikeusetosiseikasto epäselvä 

  oikeusseuraamus epäselvä 

5. momentti, 1. lause oikeustosiseikasto epäselvä 

  oikeusseuraamus epäselvä 

5. momentti, 2. lause oikeustosiseikasto selvä 

  oikeusseuraamus epäselvä 

 

Tutkimuskohteen sisältämät epäselvyydet aiheutuvat pääosin kielestä;24 yksittäisten 

sanojen ja ilmaisujen epätäsmällisyydestä.25 Tässä yhteydessä epäselviksi osoittautuvien 

sanojen voidaan sanoa edustavan normaalia arkikieltä, jolla ei ole mitään erityistä juri-

dista, esimerkiksi muilla oikeudenaloilla vakiintunutta sisältöä jota tulkinnassa olisi 

mahdollista hyödyntää. Normiformulaatiossa käytettyjen ilmaisujen osalta lienee mah-

dollista määritellä niille myös jonkinlainen juridinen (vero-oikeudellinen) sisältö (ve-

ronturvaamistarve / osittainen maksuunpano / erityiset syyt / olosuhteisiin nähden)26.  

 

Aarnion mukaan kielen epätäsmällisyys voi olla epäselvyyttä tai semanttista epämääräi-

syyttä. Epäselvyys on kyseessä silloin kun ilmaisun merkitys on täsmentymätön27. Se-

                                                
24 Tulkinta laajassa mielessä (sensu largo) on Aarnion mukaan aina yhteydessä kieleen. Kysymyksessä 
on merkityksen antaminen kielelliselle ilmaukselle. Kun ilmaisulle vain vahvistetaan jokin määrämerkitys 
monien merkitysmahdollisuuksien joukosta, kyseessä on tukinta suppeassa mielessä (sensu stricto). Täl-
löin on kysymys eräänlaisesta merkitysten täsmentämisestä. Ks. Aarnio 1989 s.160. 
25 Sanoja tulkitaan sanoilla. Mikäli empiirinen havainto tms. (esimerkiksi päteväksi osoitettu reaalinen 
argumentti) ei ratkaise ongelmaa, ainoa turva on kielessä. Kun pyritään osoittamaan miten jokin teksti on 
ymmärrettävä, voidaan Aarnion mukaan viime kädessä vedota vain siihen millä tavoin kyseessä oleva kieli 
yleensä ymmärretään. Ks. Aarnio 1978 s. 184–185. 
26 Aarnion mukaan sanamuodon mukaisella tulkinnalla voidaan tarkoittaa useita eri asioita. Se voi perus-
tua käsitykseen kielen ominaisluonteesta, että sanoilla on aina ”oikea” merkitys. Näin ei hänen mukaansa 
kuitenkaan ole, vaan jokainen ilmaisu on kontekstisidonnainen. Termillä voidaan viitata myös ilmaisun 
”luonnolliseen” merkitykseen, jolloin merkityksen ajatellaan olevan selvän, mutta myönnetään, että jois-
sakin tilanteissa se jättää tulkinnan varaa. Sanamuodon mukainen tulkinta saattaa tarkoittaa ilmaisun mer-
kitystä juridisessa kielessä, jolloin kyseessä on ilmaisun tekninen sisältö, joka lakia laadittaessa on lukittu 
lain sanoiksi. Myös juridis-tekniset termit ovat riippuvaisia käyttöyhteydestä ja omiaan synnyttämään 
epätietoisuutta. Oikeudellisenkin kielen kulloinenkin sisältö on määriteltävä täsmentävällä tulkinnalla. 
Oikeudellinenkin kieli on lähtökohtaisesti normaalia arkikieltä ja sen vuoksi usein epätäsmällistä. Ks. 
Aarnio 1989 s. 165–167. 
27 Kun ilmaisu on moniselitteinen, kaikki mahdolliset vaihtoehdot ovat selvillä, mutta tiedossa ei ole, 
mikä vaihtoehdoista on oikea. Näin on esimerkiksi silloin kun ilmaisu on niin yleinen, ettei ole selvää 
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manttisesta epämääräisyydestä on kysymys silloin, kun säännös on avoin, eli ei ole tie-

dossa riittäviä tuntomerkkejä ilmaisun täsmälliseksi sisällöksi28. Aarnion mukaan 

avoimia ilmaisuja löytyy tyypillisimmin niin sanotuista joustavista normeista29. EPL 39 

§ on tietyiltä osiltaan joustava normi, joka jättää tulkitsijalle ja erityisesti soveltajalle 

harkinnan varaa hallintoratkaisun sisällön suhteen. Normilauseessa joustavuutta osoitta-

vat termit ”voidaan jättää”, ”olosuhteisiin nähden” ja erityisestä syystä”.  Tutkimuskoh-

teessa edellä tarkoitettua epäselvyyttä edustanevat lähinnä arkikielen sanat ja semanttista 

epämääräisyyttä edellä mainitut ”juridisluontoiset” ilmaisut.  

 
Kielen epäselvyydestä huolimatta lakiteksti lyö lukkoon puitteet, joissa ratkaisun tulee 

pysytellä. Näiden puitteiden sisällä tapahtuu normin sisällön lopullinen selvittäminen 

erilaisen aineiston pohjalta.30 Yleisen kielentuntemuksen ja juridisen kielen erityismer-

kityksen tuntemuksen perusteella selvitettyjä tulkintavaihtoehtoja voidaan Aarnion mu-

kaan nimittää kielellisesti mahdollisiksi tulkinnoiksi. Mahdollisuuksien kartoittaminen 

siis ainoastaan paljastaa eri vaihtoehdot, mutta on välttämätön vaihe tulkinnan käynnis-

tämiseksi31. Ahtaassa mielessä tulkinta on valintaa eri tulkintavaihtoehtojen välillä ja 

tällöin olennaista on tapa jolla valinta perustellaan32.  

 

4.3 Lainsäätäjän tarkoitus ja lain ratio 
 

Lainsäätäjänä tarkoituksen selvittämisen taustalla on ajatus siitä, että mikäli teksti on 

epäselvä, on pyrittävä selvittämään mitä lailla on tarkoitettu ja mihin sillä on pyritty. Jos 

tarkoitus voidaan riidattomasti todentaa, on sillä Aarnion mukaan tosiasiallisesti vahvan 

oikeuslähteen33 arvo. Ongelmana kuitenkin on muun muassa se, ketä pidetään lainsäätä-

                                                                                                                                          
tarkoitetaanko kaikkia ilmaisun merkityssisältöjä vai vain ainoastaan jotakin niistä. (”asiakirja”). Ks Aar-
nio 1989 s. 169. 
28 Ks. Aarnio 1989 s. 168–169. Aarnio mainitsee esimerkkinä ilmaisun ”erityiset asianhaarat”. 
29 Ks. Aarnio 1978 s. 71. 
30 Ks. Aarnio 1978 s. 71. 
31 Ks. Aarnio 1989 s. 193. 
32 Ks. Aarnio 1989 s. 189. 
33 Oikeuslähteistä esimerkiksi Aarnio 1989 s. 222–252. 
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jänä34 ja miten tahto voidaan selvittää. Voitaneen kuitenkin lähteä siitä, että lainsäätäjän 

tahtoa voidaan pyrkiä selvittämään lainvalmisteluaineistoa hyödyntäen. Aarnion mukaan 

historiallisen tulkinnan teorian sisältönä on ajatus, että laille on annettava sellainen tul-

kinta, joka vastaa lain antamisen aikaista tarkoitusta, eli pyrkimyksenä on selvittää lain-

säätäjän subjektiivinen tarkoitus.35   

 

Objektiivisen tulkinnan teoria tähtää tulkitsemishetkisen sisällön selvittämiseen, eli pyr-

kimyksenä on tavoittaa lainlaatijasta irtaantunut lain objektiivinen tarkoitus. Objektiivi-

siin tulkintateorioihin voidaan lukea myös teleologinen tulkinta, joka lähtee siitä, että 

laista on pelkistettävissä sen objektiivinen tarkoitus (ratio), mikä puolestaan ohjaa yksit-

täisen lainkohdan sisällön selvittämistä.36  

 

Tikan mukaan realistiselle soveltamistavalle ominaiset tekijät tuodaan kirjallisuudessa 

usein esille puhumalla tulkinnan teleologisuudesta. Teleologisen tulkinnan ongelmana 

on kuitenkin juuri lain ration selvittäminen ja toteuttaminen.37 

 

Tässä tutkielmassa on ensisijaisena päämääränä objektiivisen tulkinnan mukaisen lain 

ration selvittäminen jossa merkittävään asemaan nousevat edellä tarkemmin käsitellyt 

systeeminäkökohdat.   

 

4.4 Pykälän rakenne  
 
Hallituksen esityksen yleisperusteluissa todetaan, että edellisen ennakkoperintälain eri 

luvuissa tai muutoin hajallaan olleita samaan asiakokonaisuuteen liittyviä säännöksiä on 

yhdistetty.38  Tietoinen pyrkimys pykälien yhdistämiseen lienee ollut syynä myös sille, 

                                                
34 Eduskunta, Hallitus, valiokunta, komitea, lain kirjoittaja jne. 
35 Ks. Aarnio 1989 s. 225. 
36 Ks. Aarnio 1989 s. 229. Ks. myös Laakso 1990 s. 113. 
37 Tikka toteaa asiaan liittyen mm seuraavaa: ”Säännöksen ration selvittämisessä saattavat lain esityöt 
olla apuna, mutta ehkä tärkein keino selvittää tulo- ja omaisuusverosäännöksen tarkoitus on tarkastella sitä 
laskentasysteemin yhtenä osatekijänä joka tähtää nettotulon, netto-omaisuuden ja elinkeinoharjoittajan 
tilikauden tuloksen määrittämiseen. Juuri systemaattisilla näkökohdilla onkin ilmeisesti keskeinen merki-
tys verolakien teleologisessa tulkinnassa.” Tikka 1972 s. 128–129.  
38 HE 202/1996 vp, s. 5. 
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että aikaisemmin omissa pykälissään säännellyt toimittamattoman ennakonpidätyksen ja 

suorittamattoman ennakonpidätyksen jälkikäteistä oikaisemista koskevat säännökset 

sisältyvät nykyisin samaan pykälään. Nämä edellisessä ennakkoperintälaissa 22 ja 24 

§:ssä39 olleet säännökset sijoitettiin siis pääsäännön osalta uuden lain 38 §:ään ja poik-

keusten osalta 39 §:ään. EPL 38 §:n osalta asia ei ole ongelmallinen, mutta 39 § on seit-

semän momenttia pitkä40, rakenteeltaan ja sisällöltään jossain määrin sekava kokonai-

suus.  

 

Vuoden 1959 lain 24 §:n ja 24 a §:n sisältöä suhteessa uuden ennakkoperintälain 38 ja 

39 §:iin voidaan kuvata seuraavasti: 

                                                
39 Lisäksi 39 §:ään liitettiin aikaisemman lain 24 a §, ja osia 25 ja 26 §:stä. 
40 Oikeusministeriön julkaiseman Hallituksen esitysten laatimisohjeet –nimisen oppaan mukaan pykälässä 
ei saisi olla enempää kuin kolme momenttia. Ks. Oikeusministeriön ohje 12.11.1992 N:o 3075/41/92 OM 
s. 13. 
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Kuviosta puuttuvat 39 §:n 4, 6 ja 7 momentti, jotka koskevat määräaikoja ja palautetta-

valle määrälle maksettavaa korkoa. 

 

Edellisen lain 24 §:n 3. momenttia vastaavaa säännöstä ei otettu lainkaan uuden lain 39 

§:ään eikä muuallekaan uuteen ennakkoperintälakiin tai -asetukseen, tai sen nojalla an-

nettuihin Verohallituksen määräyksiin tai päätöksiin. Hallituksen esityksen perusteluissa 
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todetaan lyhyesti, että kyseinen momentti on tarpeeton, joten se on jätetty pois ehdotuk-

sesta.41 

 

Erityinen syy maksuunpanon tekemättä jättämisen perusteena mainittiin aikaisemman 

lain 24 a §:ssä ja se koski ainoastaan työ- ja käyttökorvauksia. Täysin uutena asiana 39 

§:ään otettiin 5 momentin säännös olosuhteisiin nähden vähäisestä laiminlyönnistä.  

 
Otsikon mukaan pykälässä on kysymys poistamisesta ja luopumisesta mutta sen rakenne 

on päinvastainen, mikä toisaalta onkin loogisempi järjestys; maksuunpanosta luopumi-

nen on toimenpide joka tapahtuu ajallisesti ennen maksuunpanon poistamista.  

 

Pykälän rakenteessa erityisesti viidennen momentin sijoittelu on mielenkiintoinen. Vii-

des momentti olisi ollut mahdollista yhdistää toiseen momenttiin. Yhdistämällä olisi 

saatu aikaan momentin verran lyhyempi pykälä42, mutta 2 momentti olisi puolestaan 

muuttunut pidemmäksi. Myös tässä normiformulaatiossa olisi ollut omat tulkinnalliset 

epäselvyytensä, esimerkiksi kysymykset siitä, voidaanko maksuunpanosta luopua osit-

tain silloin kun virhe on vähäinen, voidaanko vähäinenkin laiminlyönti jättää maksuun-

panematta vain erityisestä syystä ja voidaanko kokonaismäärältäänkin vähäinen laimin-

lyönti jollakin perusteella maksuunpanna.  

 

Momenttien yhdistämisellä olisi tulkinnan kannalta suurempaakin merkitystä. Kolman-

nessa momentissa nimittäin todetaan, että jos lääninverovirasto on jo maksuunpannut 

toimittamatta jätetyn ennakonpidätyksen 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa, 

maksuunpano poistetaan viran puolesta. Nykyisessä muodossaan pykälä näyttäisi siis 

tarkoittavan, että viran puolesta tapahtuva poistaminen ei koske tilanteita, joissa mak-

suunpanosta olisi voitu luopua laiminlyönnin kokonaismääräisen ja olosuhteisiin nähden 

vähäisen määrän vuoksi, mutta näin ei ole tehty. Momenttien yhdistämisellä nämäkin 

tilanteet olisivat selvemmin tulleet viran puolesta tapahtuvan poistamismahdollisuuden 

piiriin.43   

                                                
41 Ks. HE 202/1996 vp, s. 17. 

42 Mikä tosin olisi ollut täysin marginaalinen parannus. 
43 Ks. kappale 4.9. 
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4.5 Verot ja maksut on maksettu tai niitä ei ole ollut maksettava 
 
Verojen maksamiselle toimittamattomaan ennakonpidätykseen liittyvissä jälkikäteistoi-

menpiteissä annettiin ensimmäisen kerran merkitystä vuoden 1946 ennakkoperintälais-

sa.44  Järjestelmä oli tuolloin kuitenkin hieman toinen kuin nykyisin, eikä ennakonpidä-

tyksen toimittamisen laiminlyöntejä oikaistu suorituksen saajalle tehdyin ”vakuussum-

man” maksuunpanoin, vaan asettamalla työnantajalle velvollisuus maksaa laiminlyöty 

määrä veronsaajan tilille. Kun maksu oli suoritettu, työnantaja saattoi ulosotattaa kysei-

sen määrän työntekijältä.45 

 

Vuoden 1959 (418/1959) ennakkoperintälaissa siirryttiin nykyisen kaltaiseen maksuun-

panomenettelyyn ja työnantajan ulosotto-oikeudesta luovuttiin. Syynä luopumiselle oli 

kyseisen oikeuden aiheuttamat kohtuuttomat tilanteet, erityisesti silloin kun palkansaaja 

oli jo maksanut palkasta menevän veron.46 Vuoden 1959 lain 24 § 2 momentin mukaan 

”työnantajalle ei kuitenkaan määrätä edellä 1 momentissa tarkoitettua maksuvelvolli-

suutta, sikäli kuin selvitetään, että pidätyksen alaisesta palkasta menevät verot ja kan-

saneläkevakuutusmaksu…on suoritettu tahi että siitä ei ole ollut suoritettava valtion- 

eikä kunnallisveroa.” Vaikka 24 §:ään tuli vuosien saatossa runsaasti muutoksia, mak-

samista koskeva momentti pysyi koko lain voimassaolon ajan perusajatukseltaan sama-

na; maksuunpanoa ei tehdä, mikäli verot on maksettu tai niitä ei ole ollut maksettava. 

 

Voimassa olevassa ennakkoperintälaissa asiasta säädetään 39 §:n 1 momentissa:   

 

”Lääninverovirasto ei maksuunpane toimittamatta jätettyä ennakonpidätystä, jos 
ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta maksettavat verot ja maksut on mak-
settu tai niitä ei ole ollut maksettava.” 

                                                
44  Jo tätä edeltävän ennakkoperintälain aikana (6.8.1943/696) oli verotuskäytäntö muodostunut sellaisek-
si, että mikäli työntekijä oli ilmoittanut kyseisen ennakonpidätystä toimittamatta maksetun suorituksen 
veroilmoituksellaan, jälkiperintätoimiin ei ryhdytty mikäli ”valtion edun ei voitu katsoa joutuvan vaa-
raan.” Tällöin ei kuitenkaan edellytetty, että suoritus oli maksettu.   
45 Kuten kohdasta 2.3 ilmenee, lain asiaa koskevassa kohdassa ei suorasanaisesti säädetty verojen tai 
ennakonpidätyksen maksamisesta, vaan ainoastaan työnantajan ulosotto-oikeudesta. Valtiovarainministe-
riön ohjeiden mukaan työnantajan tuli kuitenkin osoittaa edellä mainittu maksu tapahtuneeksi pyytäessään 
ulosoton täytäntöönpanoa.  
46 Ks. HE 27/1959 vp, s.2. Näissä tilanteissa vero tuli maksetuksi kahteen kertaan, sekä työnantajan että 
työntekijän maksamana ja lisäksi työnantajalla oli vielä oikeus ulosotattaa maksamansa määrä veronsa jo 
kertaalleen maksaneelta työntekijältä.  
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Aineellisen sisältönsä puolesta pykälä vastaa täysin vuoden 1959 lain 24 §:n 2 moment-

tia, eikä lainvalmisteluasiakirjoista tai muistakaan lähteistä ilmene, että uuden lain sää-

tämisellä olisi pyritty muuttamaan aikaisemman lain aikana vakiintunutta tulkintaa. Tä-

män vuoksi 39 §:n tulkinnassa voidaan hyödyntää myös edellisen lain vastaavan pykälän 

tulkintaa.  

 

Ennakkoperintälain 39 §:n 1 momentin oikean sisällön selvittäminen on erityisen tärke-

ää sen vuoksi, että lainkohta on veroviranomaista velvoittava; mikäli tilanne tulkitaan 

sellaiseksi, että verot on maksettu tai niitä ei ole ollut maksettava, maksuunpano on kai-

kissa olosuhteissa jätettävä tekemättä. Toisin kuin muissa maksuunpanoa koskevissa 39 

§:n momenteissa, ensimmäinen momentti ei anna mahdollisuutta maksuunpanon teke-

miseen liittyvään tapauskohtaiseen harkintaan, joka tosin konkretisoituu lähinnä sovel-

lettaessa kyseistä normia yksittäistapaukseen. 

 

Momenttia kuvaavasta normilauseesta voidaan erottaa kaksi normia. Maksuunpanoa ei 

tehdä, mikäli: 

 
1. verot (ja maksut) on maksettu. 
2. veroja (ja maksuja) ei ole ollut maksettava. 

 
 
Periaatteessa epäselvyyttä aiheuttaa jo se, mitä veroilla ja maksuilla tässä yhteydessä 

tarkoitetaan. Normiformulaatio kuuluu; ”ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta 

maksettavat verot ja maksut…” Kuten jo aikaisemmin on todettu, nykyinen ennakkope-

rintälaki säätää kaikki suoritukset ennakonpidätyksen alaisiksi, elleivät ne ole verova-

paita, ennakonkannonalaisia tai vapautettu ennakonpidätysvelvollisuudesta Verohalli-

tuksen päätöksellä. Ennakkoperintälain 1 §:n mukaan ”ennakkoperintä toimitetaan tulo-

verolaissa tarkoitetun veronalaisen tulon perusteella valtiolle, kunnalle, seurakunnalle 

sekä Kansaneläkelaitokselle verotusmenettelystä annetun lain säännösten mukaan mak-

settavaksi määrättävien verojen ja maksujen suorittamiseksi.” Näin ollen ennakonpidä-

tyksen alaisesta suorituksesta määrättävällä verolla tarkoitetaan tässä yhteydessä tulove-

roa. Kyseisessä lainkohdassa mainituilla maksuilla tarkoitetaan lähinnä vakuutetun sai-

rausvakuutusmaksua. Tässä tutkielmassa ei perehdytä kansaneläke- ja muiden maksujen 
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maksamisen merkitykseen asiassa vaan keskitytään toimittamattoman ennakonpidätyk-

sen maksuunpanoa koskeviin epäselvyyksiin. 

 

4.5.1 Verot on maksettu 
 
Ennakkoperintälain 39 §:n 1 momentin ensimmäinen kohta on pääosin selvä, mutta ei 

kuitenkaan yksiselitteinen. Siinä siis säännellään toimittamattoman ennakonpidätyksen 

maksuunpanoa tilanteessa, jossa veroviranomainen on tavalla tai toisella saanut tietoon-

sa kyseisen ennakonpidätystä toimittamatta maksetun suorituksen ja on sen verottanut47 

ja saaja on kyseisestä tulosta määrätyn veron maksanut. Tällöin maksuunpanoa ei tehdä. 

Lainkohta on järkevä ja täysin linjassa ennakkoperintäjärjestelmän tarkoituksen kans-

sa.48  

 
Ennakkoperintälain 39 § ei kuitenkaan yksiselitteisesti määrittele kenen verojen tulee 

olla maksettu jotta jälkikäteisiä maksuunpanotoimia ei suorituksen maksajaan voida 

kohdistaa. Myöskään aikaisemman lain vastaava kohta ei asiaa määritellyt ja kyseisen 

pykälän sanamuoto on siis otettu sellaisenaan uuteen lakiin. On tietysti selvää, että ky-

seessä olevan suorituksen saajan verojen tulee olla maksettu. Ongelmaksi nouseekin 

kysymys siitä, ketä tulee kyseisen suorituksen osalta pitää sellaisena tulon saajana, että 

hänen verojensa maksamisella olisi asiassa merkitystä. 

 

Palkkatulo ja muu henkilökohtainen tulo 

 

Epäilemättä on niin, että verojen maksamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä ainakin 

sellaista  tilannetta, jossa ennakonpidätystä  toimittamatta  maksetun palkkana tai muuna 

                                                
47 Tässä yhteydessä ei ole merkitystä sillä, onko tulo verotettu säännönmukaisessa verotuksessa tai jälki-
verotuksessa, olennaista on, että määrätty vero on maksettu. 
48 Kuten kohdasta 2.3 ilmenee, asia ei vielä vuoden 1946 ennakkoperintälain aikana ollut näin selvä, osin 
johtuen siitäkin, että silloisessa asiaa sääntelevässä pykälässä ei säädetty veron maksamisen merkityksestä 
jälkikäteisten makuunpanotoimien kannalta. Tuolloin niissäkin tilanteissa joissa palkkion saaja oli ilmoit-
tanut saamansa tulon verotukseen, verolautakunnalla oli oikeus periä työnantajalta toimittamaton veronpi-
dätys veronlisäyksineen. Pidätys saatettiin kuitenkin tarkoituksenmukaisuussyistä, mikäli valtion edun ei 
voida katsoa joutuvan vaaraan, jättää perimättä.  
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henkilökohtaisena tulona pidettävän suorituksen saajana oleva henkilö on ilmoittanut 

suorituksen henkilökohtaisena ansiotulonaan, se on verotettu ja hän on maksanut kysei-

sestä suorituksesta määrätyn veron.   

 

Työkorvaus -> palkkatulo 

 

Ongelmallisempi on tilanne, jossa palkkatuloa on ohjattu väärin perustein yhtiön tulok-

si, eli tulo on säännönmukaisessa verotuksessa verotettu väärällä verovelvollisella ja se 

kohdennetaan jälkikäteen uudelleen. Näissä tapauksissa maksaja on käsitellyt maksa-

maansa suoritusta työkorvauksena vaikka sitä olisi tullut käsitellä palkkatulona. Kun on 

kysymys palkasta, saajan ennakkoperintärekisterimerkintä ei poista ennakonpidätysvel-

vollisuutta.   

 

Työkorvaus, ei ennakkoperintärekisterimerkintää 

 

Mahdollinen on myös tilanne jossa yhtiölle maksettua suoritusta on maksuvaiheessa 

asianmukaisesti käsitelty työkorvauksena mutta suoritukseen kohdistuva, ja siis laimin-

lyöty, ennakonpidätysvelvollisuus on syntynyt sen vuoksi, että kyseinen työkorvauksen 

saajayhtiö ei ole merkittynä ennakkoperintärekisteriin. Näihin tapauksiin sovellettavasta 

pidätysprosentista säädetään ennakkoperintäasetuksen 15 §:ssä ja se on 13 %. 

 

Kahdessa viimeksi mainitussa tilanteessa käytännön ongelman aiheuttaa siitä varmistu-

minen, että juuri tuo kyseinen tuloerä sisältyy yhtiön ilmoitettuun liikevaihtoon. Periaat-

teessa tämän selvittäminen edellyttää verotarkastuksen, valvontakäynnin tai muun vas-

taavan toimenpiteen kohdistamista kyseiseen yhtiöön. 

 

Mikäli käy ilmi, että kyseinen ennakonpidätystä toimittamatta maksettu suoritus ei sisäl-

ly yhtiön verotukseen ilmoitettuun liikevaihtoon, lienee jokseenkin selvää, että suoritus-

ta ei voida katsoa verotetuksi ja veroja maksetuiksi. Mikäli kyseinen suoritus sisältyy 

yhtiön liikevaihtoon, asiantila voinee olla toinen. Katsotaanko siis verot EPL 39 §:ssä 
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tarkoitetulla tavalla maksetuiksi, mikäli yhtiö on tällöin sille määrätyt verot asianmukai-

sesti maksanut?   

 
Verotettu yhtiöllä, ei määrätty veroa 

 

Ongelmat lisääntyvät edelleen silloin kun edellä mainituissa työkorvaustilanteissa yhti-

ön tulos on nolla tai tappiollinen, eikä se sen vuoksi maksa faktisesti tuloveroa. Tällöin 

asiantilaa ei voitane tulkita ainakaan niin, että verot on maksettu. Käsillä voisikin olla 

toinen kyseisessä momentissa maksuunpanon estävänä elementtinä mainittu tekijä; ve-

roja ei ole ollut maksettava. Mikäli yhtiön tuloksen perusteella ei määrätä veroja, ei ole 

olemassa myöskään edellä mainittua ”suorituksesta maksettavaa veroa” joka siis olisi 

ollut maksettava.   

 

Hieman toisessa yhteydessä hallituksen esityksessä mainitaan seikka joka koskee en-

nakkoperintärekisteristä poistetulle yhteisöille maksettavasta suorituksesta toimitetta-

vaan ennakonpidätykseen sovellettavaa prosenttia. Esityksessä todetaan, että ”jos ase-

tuksella säädetystä pidätysprosentista poikkeaminen olisi välttämätöntä…esimerkiksi 

tappiollisen toiminnan vuoksi, selvitys voitaisiin esittää lääninverovirastolle, jolle ase-

tuksella säädettäisiin oikeus muuttaa erityisissä tapauksissa pidätysprosenttia.”49  Läh-

tökohtaisesti pidätys tulisi siis tällöin toimittaa 13 %:n suuruisena, mutta verovirasto 

voisi alentaa pidätysprosenttia ilmeisesti nollaan saakka, esimerkiksi sen takia, että yhtiö 

ei faktisesti joudu maksamaan veroa.   

 

Tästä voitaneen saada tukea päätelmälle, että laiminlyötyä ennakonpidätystä ei tule 

maksuunpanna mikäli yhtiö on kyseessä olevan tuloerän liikevaihtoonsa sisällyttänyt. 

Koska veroa ei tappiollisuuden vuoksi määrätä, ei siitä olisi tarvinnut ennakonpidätystä-

kään toimittaa, joten laiminlyöntiä ei ole tapahtunut.  

 

                                                
49 Ks. HE 202/1996 vp, s.7. 
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Suorituksen maksaminen ennakonpidätystä toimittamatta edellyttää kuitenkin lääninve-

roviraston antamaa määräystä.50 Mikäli ”nollaverokorttia” ei ole maksajalle esitetty, 

olisi maksajan lähtökohtaisesti ollut toimitettava asetuksen mukainen 13 %:n ennakon-

pidätys. Mikäli kuitenkin jälkikäteen asiaa tarkasteltaessa voidaan todeta että veroa ei 

kyseiseltä tilikaudelta ole määrätty, ei myöskään maksuunpanoa käsitykseni mukaan 

tule tehdä vaikka pidätysvapauden osoittavaa verokorttia ei olisi esitetty. Suorituksen 

maksuvaiheessa on kyllä tapahtunut ennakonpidätysvelvollisuuden laiminlyönti, mutta 

tosiasiallisesti tällöin ei kuitenkaan ole ollut tarvetta (tulevaisuudessa) määrättävien ve-

rojen kattamiseksi tapahtuvan ennakkoperinnän toimittamiseen eikä sen vuoksi ole 

myöskään jälkikäteistä tarvetta turvata (syntymättä jäänyttä) verosaatavaa.  

 

Kun veron faktista maksamista ei edellä kerrotusta johtuen näissä tilanteissa edellytetä, 

lienee myös niin, että kun suoritus on liikevaihtoon sisällytetty, veroa yhtiölle määrätty 

ja se on verot maksanut, maksuunpanoa ei myöskään silloin voisi tehdä. On kuitenkin 

huomattava, että kyseinen hallituksen esityksen kohta koskee ainoastaan ennakonpidä-

tyksen laiminlyöntiä työkorvauksesta joka on alun perinkin verotettu sillä tulonsaajalla 

jolla se tuleekin verottaa, eli yhtiöllä.   

 

Tilanne jossa henkilökohtaista tuloa on ohjattu väärälle verovelvolliselle, eli yhtiölle 

eroaa merkittävällä tavalla edellä mainituista kahdesta työkorvaustapauksesta. Ensiksi 

mainitussa tapauksessa tulo on alun perin verotettu väärällä verovelvollisella ja se on 

jälkiverotuksin verotettava tulonsaajalla joka joutuu kaikissa tapauksissa faktisesti mak-

samaan kyseisestä tulosta veroa, mutta jälkimmäisissä tapauksissa tulo on verotettu oi-

kealla tulonsaajalla, joka on maksanut kyseisestä suorituksesta veron tai jonka ei kuulu-

kaan sitä maksaa, koska veroa ei määrätä. 

 

Lainkohdan tarkoituksena on huolehtia siitä, että vaikka ennakonpidätyksen alaisesta 

tulosta on pidätyksen toimittaminen, eli asianmukainen ja oikea-aikainen veron kerryt-

täminen laiminlyöty, tulovero kertyy lopulta joko suorituksen maksajan tai tulon saajan 

maksamana. Tämä tarkoittaa mielestäni sitä, että silloin kun henkilökohtaista tuloa on 

                                                
50 Käytännössä työkorvausta varten laskettua verokorttia. 
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ohjattu väärin perustein yhtiöllä työkorvauksena verotettavaksi, maksuunpanoa ei voida 

jättää tekemättä ainakaan silloin, kun yhtiö ei faktisesti maksa tuloveroa esimerkiksi 

tuloksen tappiollisuuden vuoksi. Ei ainakaan sillä perusteella, että verot on maksettu.  

 

Mikäli taas yhtiö, jonka tulona jonkun henkilön henkilökohtainen tulo on väärin perus-

tein verotettu, on veronsa maksanut, maksuunpanoa ei ilmeisesti tulisi tehdä ainakaan 

täysimääräisenä.51 Kyseisestä ennakonpidätys laiminlyöden maksetusta suorituksesta on 

tällöin verot maksettu, vaikkakaan ei välttämättä oikean suuruisena. Asiantila oikaistaan 

jälkiverotuksin52. Maksuunpanon tekemättä jättäminenhän ei välttämättä tarkoita sitä, 

että tulon kohdistamista oikealle verovelvolliselle ei tapahtuisi. Tulo voidaan jälkiverot-

taa oikealla saajalla vaikka maksuunpanoa ei suorituksen maksajalle tehtäisikään.  

 

Tulovero ei siis yleensä kerry oikean suuruisena silloin, kun se on verotettu virheellisesti 

yhtiön tulona henkilön tulona verottamisen sijaan. Tästäkin huolimatta maksuunpanosta 

luopumisen puolesta näissä tilanteissa puhuu myös se, että niissäkään tilanteissa, joissa 

maksuunpano kohdistuu aikanaan verottamatta jääneeseen jälkiverotettavaan palkkatu-

loon, vero ei maksuunpanoin kerry välttämättä oikean suuruisena, vaan maksimissaan 

40 %:n suuruisena. Toisin sanoen maksuunpanon tekemisellä ei aina pystytä turvaamaan 

veron oikeamääräistä kertymistä.53  

 

Esitetyllä tulkintasuosituksella on liittymä myös lainkohdan toisessa momentissa säädel-

tyyn veronturvaamistarpeen puuttumiseen.   

 

                                                
51 ”Ennakonpidätyksen maksuunpano ei ole aina perusteltavissa, kuten silloin, kun palkkion saajana ol-
leen pienen osakeyhtiön palkkiot on jälkikäteen todettu palkaksi. Jos yhtiö on toiminut muodollisesti oi-
kein olemalla mm. ennakkoperintärekisterissä ja ilmoittamalla kyseiset tulonsa yhtiön tulona verotuksessa 
ja maksamalla veronsa, maksuunpanosta voidaan luopua.” Laitinen 18:15. 
52 1.1.2006 voimaan tulleen lakimuutoksen (22.12.2005/1079) jälkeen jälkiverotus on nimeltään verotuk-
sen oikaisu verovelvollisen vahingoksi. Tässä tutkielmassa käytetään kuitenkin jälkiverotus –termiä sen 
lyhyyden vuoksi.   
53 Tähän liittyy myös se tosiasia, että maksuunpanon tekeminen ei koskaan takaa sitä, että maksuunpannut 
määrät myös maksetaan. 
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Verojäämät 

 

Myös maksamatta olevat verot, eli jäämät liittyvät tutkittavana olevaan ongelmakoko-

naisuuteen. Voidaan kysyä, mikä merkitys on maksuunpano tekemisen suhteen sillä, että 

kyseisen suorituksen saajalla voidaan todeta olevan verojäämiä. Jäämät ovat voineet 

kertyä useilta eri vuosilta ja ne voivat olla erilajisia.  

 

Normilause säätää jokseenkin yksiselitteisesti, että maksuunpano on jätettävä tekemättä, 

mikäli ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta maksettavat verot on maksettu. Käsi-

tykseni mukaan pykälää on näiltä osin tulkittava siten, että muita verolajeja edustavat ja 

muista suorituksista syntyneet verojäämät eivät voi aiheuttaa maksuunpanoa ensimmäi-

sen momentin sääntelemässä tapauksessa.54 Kohdistettaessa maksuunpanoa johonkin 

tiettyyn suorituksen maksajaan, ainoastaan se, että juuri tämän maksajan suorituksesta 

määrätyt verot ovat maksamatta, voi olla maksuunpanon perusteena. Suorituksen mak-

sajaa ei käsitykseni mukaan voida asettaa vastuuseen suorituksen saajan verojen mak-

samisesta muuten kuin maksamaansa suoritukseen liittyvän laiminlyönnin osalta.55  

 

Alla oleva kuvio selventänee edellä kerrottua. Kuviossa tarkastellaan pelkästään verojen 

maksamisen perusteella tapahtuvaa maksuunpanon tekemistä tai siitä luopumista. 

                                                
54 Jäämien merkityksestä EPL 39 § 2 momentin tulkinnassa kappaleessa 4.6.1. 
55 Käytännön ongelmaksi saattaa muodostua sen selvittäminen, mistä suorituksesta määrättyyn veroon 
verojäämä liittyy.  
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4.5.2 Veroja ei ole ollut maksettava 
 

Edellä jo sivuttiin toista tilannetta josta säädetään ensimmäisessä momentissa; mak-

suunpanoa ei tehdä, mikäli veroja ja maksuja ei ole ollut maksettava. Tämä lainkohta on 

jossain määrin ongelmallisempi kuin tilanne jossa verot on maksettu. Sanamuoto on siis 

ollut asiaa sääntelevässä pykälässä jo vuoden 1960 alusta lukien. Lainkohta on aiheutta-

nut jonkinasteisia tulkinta- ja soveltamisongelmia alusta lähtien ja korkein hallinto-

oikeuskin on antanut kaksi asiaa koskevaa ratkaisua jo 1960 -luvulla. Ongelma on jos-

sain määrin semanttinen ja epäselvyyttä aiheuttaa lähinnä se, mihin vaiheeseen verotus-

prosessia kyseisellä sanonnalla viitataan. 

 
Valtiovarainministeriön vuonna 1962 julkaiseman Ennakkoperintäoppaan mukaan 

”maksuunpanon toimittamisesta luopuminen sillä perusteella, ettei palkasta ole ollut 

suoritettava valtion- eikä kunnallisveroa, voi tulla kysymykseen vain silloin, kun vero-

velvollisen tulo on asianomaisena vuonna ollut niin vähäinen, ettei siitä tästä syystä ole 

ollut suoritettava valtion- eikä kunnallisveroa. Jos palkka sitä vastoin on senlaatuista, 
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ettei siitä ole suoritettava veroa eikä siis myöskään toimitettava ennakonpidätystä, ei 

maksuvelvollisuutta tietenkään ole määrättävä.”56   

 

Toisin sanoen sanamuoto ei ole ollut suoritettava veroa viittasi alun perin ainoastaan 

säännönmukaiseen verotukseen ja tilanteeseen jossa tulo ei noussut verotettavaan mää-

rään tai se katsottiin verovapaaksi. Lainkohta ei mitenkään viitannut jälkiverotuksen 

toimittamiseen tai jälkiverotusoikeuden puuttumiseen.57 

 
Korkein hallinto-oikeus antoi vuosina 1964 ja 1965 kaksi asiaa sivuavaa ratkaisua: 

 

KHO 1964 – II – 708  

 
”Kun veroviranomaiset olivat laiminlyöneet palkansaajan jälkiverottamisen, 
työnantajalta ei voitu evätä Epl 24 §:n 2 momentissa säädettyä oikeutta ennakon 
palauttamiseen, vaikka tuosta palkasta menevät verot ja ke-maksut olivat suorit-
tamatta.” 

 

Tapauksessa verojohtaja oli työnantajan hakemuksesta poistanut maksuunpanon perus-

teilla, jotka eivät ratkaisusta ilmene. Valtionasiamies valitti lääninoikeuteen ja lausui, 

että ”koska Y oli jäänyt po. palkkamäärästä verottamatta, X:ää ei olisi pitänyt vapauttaa 

hänelle ennakonpidätyksen laiminlyömisen johdosta määrätystä maksuvelvollisuudes-

ta.” 

 

Lääninoikeus totesi päätöksessään, että ”koska X ei ollut voinut hakemuksensa tueksi 

selvittää, että po. palkkamäärästä ei ollut suoritettava valtion, eikä kunnallisveroa pal-

kan vähäisyyden tai sen laadun vuoksi” ei verojohtajalla näin ollen voitu katsoa olleen 

oikeutta määrätä sanotun palkan kohdalla ennakon maksuvelvollisuutta poistettavaksi.  

 

KHO totesi ratkaisussaan, että ”koska asianomaiset veroviranomaiset olivat asiakirjoista 

saatavan selvityksen mukaan laiminlyöneet Y:n jälkiverottamisen po. palkan osalta”, ei 

                                                
56 Valtiovarainministeriön veroasianosaston julkaisu n:o 108 1962. s.106. 
57 Satunnaisista epäselvyyksistä huolimatta, tulkinta lienee pysynyt samana koko kyseisen lain voimassa-
oloajan. Tätä voidaan perusteella myös uuden ennakkoperintälain säätämistä koskevan hallituksen esityk-
sen lausumalla ”…maksuunpanoa ei määrättäisi jos selvitetään, että toimittamatta jätettyä pidätystä vas-
taavat verot on maksettu tai niitä ei olisi pitänytkään maksaa.” HE 202/1996 vp, s. 21. 
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X:ltä voida evätä oikeutta ennakon palauttamiseen, ”vaikkakin tuosta palkasta menevät 

verot ja ke-maksut olivat suorittamatta.”  

 
Asiamies ja lääninoikeus näyttävät olleen lainkohdan sanamuodon mukaisen tulkinnan 

kannalla, mutta KHO painotti realistista tulkintaa; ennakonpidätyksen toimittamisen 

laiminlyöneelle työnantajalle tehty maksuunpano voitiin poistaa, koska veron määrää-

mistä ja siten veronmaksamisvelvollisuuden syntymistä ei tapahtunut, vaikka vero olisi 

tullut määrätä joko säännönmukaisessa verotuksessa tai jälkiverotuksessa. Mikäli siis 

olisi toimittu oikein, vero olisi ollut maksettava, mutta koska se on syystä tai toisesta 

jäänyt verottamatta säännönmukaisessa verotuksessa ja veroviranomaisen laiminlyönnin 

vuoksi jälkiverotuksessakin, veroa ei ole ollut, eikä ole maksettava.  

 

Korkein hallinto-oikeus mainitsee ratkaisussaan, että jälkiverotuksen toimittaminen oli 

laiminlyöty. Tilanne siis lienee ollut sellainen, että maksuunpano työnantajalle oli tehty, 

ennakonpidätystä toimittamatta maksetun suorituksen määrä oli ilmoitettu työntekijän 

kotikunnan verotoimistolle jälkiverotettavaksi, mutta jonkinlaisen laiminlyönnin vuoksi 

jälkiverotusta ei ollut määräajassa toimitettu ja näin ollen jälkiverotusoikeus oli mene-

tetty. Lienee niin, että tätä tapausta on tulkittu virheellisesti siten, että jälkiverotusoikeus 

tai sen puuttuminen olisi jollakin tavalla merkityksellinen sanamuodon, ”veroja ei ole 

ollut maksettava” tulkinnassa. Käsitykseni mukaan näin ei kuitenkaan ole. Ratkaisussa 

tosin todetaan, että jälkiverotuksen laiminlyönti oli syynä verojen määräämättä jäämi-

seen, mutta kyseinen seikka ei mielestäni ole ratkaisun lopputuloksen kannalta miten-

kään merkityksellinen elementti. Ratkaisun olennainen kohta on verojen määräämättä 

jääminen. Koska siitä suorituksesta, josta ennakonpidätys on toimittamatta, ei määrätä 

veroa, on myös suorituksen maksajaan kohdistettu maksuunpano poistettava. Verojen 

määräämättä jäämisen syyllä ei tässä yhteydessä ole merkitystä.  

 
Sama ajatus ilmenee myös seuraavista ratkaisuista: 
 
 

KHO 1965 – II – 642: 
 
 

”Verojohtajalla oli Epl 24 §:n 2 momentin nojalla oikeus poistaa työnantajalle 
niiden työntekijäin asuntoedusta määrätty ennakonpidätysten maksuvelvollisuus 
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veronlisäyksineen, jotka verolautakunnan tekemällään päätöksellä oli jättänyt 
asuntoedusta jälkiverottamatta.”   

 
 
Valtionasiamies valitti verojohtajan tekemästä maksuunpanon poistopäätöksestä läänin-

oikeuteen lausuen, että ”työnantajan maksettavaksi pantu ennakonpidätys voitiin, ellei 

pidätyksen alaisesta palkasta menevää veroa ollut suoritettu, verojohtajan päätöksellä 

poistaa ainoastaan sillä perusteella, että asianomaisen työntekijän tulonsa vähäisyyden 

vuoksi ei lainkaan ollut suoritettava ko. vuodelta valtion eikä kunnallisveroa.”  

 
Lääninoikeus totesi ratkaisussaan, että ”koska verolautakunta oli tehnyt lainvoimaisen 

päätöksen, jonka mukaan X:n, Y:n, Z:n ja T:n ei ollut katsottava saaneen sellaista asun-

toetua, josta heille olisi ollut jälkiverotuksin määrättävä valtion- tai kunnallisvero” oli 

verojohtajan tullut poistaa maksuunpano. 

 
KHO totesi, ettei ole syytä muuttaa lääninoikeuden ratkaisua. 
 
 
Myös seuraava ratkaisu edustaa samaa linjaa: 
 
 

KHO 3.5.1985/1683 

 

Yhtiölle oli maksuunpantu toimittamatta jätetyt ennakonpidätykset työntekijälle 
maksettujen perusteettomien päivärahojen osalta. Työntekijää jälkiverotettiin 
päivärahoista, mutta KHO kumosi jälkiverotuksen katsoen, että päivärahat tosin 
olivat työntekijän veronalaista tuloa mutta ettei hän ollut jäänyt säännönmukai-
sessa verotuksessa verottamatta puutteellisen, erehdyttävän tai väärän veroilmoi-
tuksen tahi muun tiedon tahi asiakirjan johdosta, kun päivärahat oli merkitty 
työntekijän verokirjaan. Äänestys 3-1. 
 
Tämän jälkeen yhtiö haki ennakkoperintälain 24 §:n 2 momentin nojalla enna-
konpidätysten maksuvelvollisuuden poistamista. Koska työntekijää ei ollut vero-
tettu päivärahoista säännönmukaisessa verotuksessa eikä häntä myöskään voitu 
jälkiverottaa, asiassa oli selvitetty, että työntekijän ei ollut ollut suoritettava mai-
nitussa lainkohdassa tarkoitettuja veroja ja maksuja. Näin ollen yhtiön hakemus 
hyväksyttiin. Äänestys 3-1. 

 
 
Huomattavaa on, että kaikki edellä esitellyt ratkaisut koskevat maksuunpanon tekemisen 

jälkeistä aikaa. Niissä ei siis luovuta maksuunpanosta sen takia, että veroja ei ole ollut 
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maksettava (säännönmukaisessa verotuksessa), vaan poistetaan jo tehty maksuunpano 

sen jälkeen, kun on käynyt ilmi, että veroja ei ole maksettava. 

 

Voitaneen siis sanoa, että korkein hallinto-oikeus jossain määrin laajensi kyseisen mo-

mentin tulkintaa edellä kerrotuilla ratkaisuillaan. Lain alkuperäisestä ajatuksesta poike-

ten merkityksellistä ei KHO:n mielestä ollut pelkästään se, oliko vero määrätty sään-

nönmukaisessa verotuksessa, vaan myös se, tuliko kyseisestä ennakonpidätys laiminlyö-

den maksetusta suorituksesta maksettavaksi tuloveroa missään vaiheessa verotusproses-

sia. Ratkaisut ovat siis lain sanamuodon ja alkuperäisen tarkoituksen vastaisia, mutta 

lain ration58 ja koko ennakkoperintäjärjestelmän tarkoituksen mukaisia.     

 

Käytännön verotusprosessissa asia etenee seuraavasti: 
 
 

 
 

                                                
58 Lain ratio on edellä määritelty lain objektiiviseksi tarkoitukseksi. Joissakin yhteyksissä lain ratiota on 
nimitetty myös lain järjeksi. 
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Kuviosta voidaan todeta, että maksuunpanon esittämis59- tai tekemisvaiheessa on mah-

dollista todeta verojen ja maksujen maksaminen. Silloin on mahdollista todeta myös se, 

onko tilanne sellainen, että veroja ei ole ollut maksettava, mutta ainoastaan sanamuodon 

alkuperäisen tulkinnan mukaisessa merkityksessä. Maksuunpanon esittämis- tai teke-

misvaiheessa on siis todettavissa ainoastaan se, onko tulo verovapaata tai onko se niin 

vähäinen, että siitä ei määrätä veroa.60 Kyseisessä vaiheessa ei voida tietää, tullaanko 

jälkiverotus toimittamaan ja vero määräämään, eli onko vero vielä jossakin vaiheessa 

maksettava. 

 

Mikäli maksuunpanosta luovutaan sillä perusteella, että jälkiverotusoikeutta ei ole, ky-

symyksessä ei käsitykseni mukaan ole tilanne jota olisi mahdollista kuvailla sanamuo-

dolla veroja ei ole ollut maksettava. Tällöinhän päinvastoin verot olisi ollut maksettava, 

mikäli ne olisi asianmukaisesti verotettu. Koska jälkiverotusoikeus puuttuu, maksuun-

panosta on luovuttava, joten veroja ei ole maksettava.      

 
Edellä kerrotuin perustein lienee lainkohtaa tulkittava niin, että EPL 39 §:n 1 momentin 

2 lause koskee maksuunpanosta luopumista ainoastaan alkuperäisen tulkinnan mukaise-

na ja maksuunpanon poistamista edellisen lisäksi myös silloin kun veroja ei maksuun-

panon toimittamista seuraavassa jälkiverotuksessakaan määrätä.61 

 

Jälkiverotusoikeudella62 siis kuitenkin on merkitystä maksuunpanon tekemisen kannal-

ta. Se ei kuitenkaan liity tilanteeseen jossa veroja ei ole ollut maksettava, vaan siihen, 

että veroja ei ole maksettava sen enempää tarkasteluhetkellä kuin tulevaisuudessakaan. 

Jälkiverotusoikeuden merkitys ei suoranaisesti ole luettavissa mistään ennakkoperintä-

lain pykälästä vaan se on johdettavissa verojärjestelmän rakenteesta ja ennakkoperintä-

järjestelmän tarkoituksesta kyseisessä kokonaisuudessa. Mikäli veroa ei ole määrätty 

                                                
59 Prosessissa verotarkastaja ainoastaan esittää maksuunpanon tekemistä. Maksuunpanon tekemistä tai 
siitä luopumista koskevan päätöksen tekee veroviraston maksuunpanosta vastaava taho, joka organisatori-
sesti on aina muualla kuin verotarkastustoimintaan osallistuvassa yksikössä.  
60 Tarkastuksen suorittamisvaiheessa on todettavissa myös se, onko verokorttimääräyksen perusteella 
ennakonpidätystä tarvinnut toimittaa. Mikäli ei ole, niin silloin ei maksuunpanoakaan esitetä. 
61 Alkuperäisellä tulkinnalla viitataan siis edellisen ennakkoperintälain (418/1959) 24 §:n lainsäätäjän 
subjektiiviseen tarkoituksen mukaiseen tulkintaan. 
62 1.1.2006 lukien verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi. 
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eikä sitä voida enää missään vaiheessa määrätä, ei voi myöskään olla tarvetta kyseisestä 

tulosta määrättävän veron kertymisen varmistamiseen tähtäävään maksuunpanomenette-

lyyn.63 

 

4.6 Voidaan jättää maksuunpanematta erityisestä syystä 
 
Ennakkoperintälain 39 § 2 momentti kuuluu seuraavasti: 

 

”Toimittamatta jätetty ennakonpidätys voidaan jättää osittain tai kokonaan mak-
suunpanematta myös erityisestä syystä kuten silloin, kun olosuhteet huomioon 
ottaen on todennäköistä, että maksuunpanoa ei veron turvaamiseksi tarvita.” 

 

Normilauseessa siis todetaan, että maksuunpanon mahdollisena esteenä voi olla myös 

seikka jonka nimi on erityinen syy. Lainkohta antaa esimerkiksi erityisestä syystä sen, 

että veronturvaamistarvetta ei ole. Koska kysymyksessä on esimerkki, tällaisena erityi-

senä syynä voidaan pitää muitakin seikkoja kuin veronturvaamistarpeen puuttumista. 

 

Tulkinnan kannalta ongelman aiheuttaa ensisijaisesti kysymys siitä, mitä veronturvaa-

mistarpeella tarkoitetaan. Epäselvää on myös se, mitä tässä yhteydessä tarkoitetaan olo-

suhteilla ja milloin ne ovat sellaiset, että on todennäköistä, että veronturvaamistarvetta 

ei ole. Ongelmakohdat eivät ole erillisiä vaan limittyvät toisiinsa. Tulkintaongelmana 

nousee esiin myös se, mitkä muut asiat kuin veronturvaamistarpeen puuttuminen voivat 

muodostaa tässä tarkoitetun erityisen syyn.   

 

On myös huomattava kyseisen normin luonne joustavana normina. Siinähän annetaan 

harkinnanvaraa soveltajalle toteamalla, että niissä tapauksissa, joissa tietyt kriteerit täyt-

tyvät, voidaan maksuunpano jättää tekemättä. Soveltamistilanteessa on siis ensin rat-

                                                
63 Käytännössä ennakonpidätystä vastaava määrä on jätetty työnantajalle maksuunpanematta myös silloin, 
kun jälkiverotusoikeutta ei todennäköisesti ole, vaikka asia ei olekaan ollut verotoimiston käsiteltävänä. 
Yleensä suorituksen maksajalle kuitenkin maksuunpannaan myös toimittamaton ennakonpidätys, koska jv-
oikeuden toteaminen ei kuulu maksuunpanevan veroviraston yksikölle vaan verotuksen toimittavalle yksi-
kölle, yleensä verotoimistolle, joka voi tutkia jv-oikeuden mahdollisuuden vasta maksuunpanon tapahdut-
tua.   
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kaistava ovatko olosuhteet sellaiset, että veronturvaamistarvetta ei todennäköisesti ole ja 

sen jälkeen ratkaistava kysymys siitä, tehdäänkö maksuunpano vai ei. 

 

4.6.1 Veron turvaaminen 
 
Myös veron turvaamisen käsitteen sisältöä voidaan pyrkiä selvittämään vero- ja ennak-

koperintäjärjestelmän avulla.64 Kuten jo aiemmin on todettu, ennakkoperintäjärjestel-

män tarkoituksena on huolehtia muiden verojärjestelmään kuuluvien lakien mukaan 

määrättävien verojen kertymisestä oikeamääräisenä ja ajallaan. Tässä tarkoituksessa 

ennakkoperintälaissa on säädetty suorituksen maksajalle tiettyjä velvollisuuksia, joiden 

laiminlyömisen voidaan näin ollen sanoa vaarantavan verojen kertymisen. Veron tur-

vaamisella tarkoitettaneen siis verojen kertymisen turvaamisesta.    

 
Hallituksen esityksen yleisperusteluissa lain säätämisen aikaan voimassa ollutta ja ny-

kyisenkin lain pääsäännön mukaista maksuunpanomenettelyä nimitetään ”kahdenkertai-

seksi maksuunpanomenettelyksi.” Kyseinen menettely määritellään esityksessä to-

teamuksella, että ”verotus- ja oikeuskäytäntö on muotoutunut sellaiseksi, että työnanta-

jalle maksuunpannaan toimittamatta jäänyt ennakonpidätys mahdollisine veronkorotuk-

sineen ja –lisäyksineen silloinkin, kun tulo johon pidätys kohdistuu verotetaan pidätyk-

siä hyväksi lukematta ja veronkorotuksineen myös saajansa tulona. Työnantaja saa mak-

samansa pidätykset takaisin tai voi hakea maksuvelvollisuuden poistamista, mutta vasta 

sitten, kun palkansaaja on veronsa maksanut ja työnantaja toimittanut siitä selvityksen 

lääninverovirastolle.”65 Kuten edellä olevasta hallituksen esityksen tekstistäkin ilmenee, 

maksuunpano ei noissa tilanteissa kuitenkaan ole kahdenkertainen, vaan siinä tapahtuu 

sekä toimittamattoman määrän maksuunpano että tuloveron määrääminen jälkiverotuk-

sin66, molemmat yhteen kertaan. 

 

                                                
64 Tikan mukaan vero-oikeuden termeillä on oma mielekkyyspiirinsä, jonka sisällä ne saavat systeemiin 
soveltuvan merkityssisällön. Ks. Tikka 1972 s. 92. 
65 HE 202/1996 vp, s. 8–9. 
66 Tosin jälkiverotuksen toimittamisenkin yhteydessä tapahtuu veron määrääminen, joka sekin on luon-
teeltaan veron maksuunpano. Se kuitenkin kohdistuu eri tahoon ja prosessin eri vaiheessa, kuin suorituk-
sen maksajaan kohdistettava maksuunpano. 
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Hallituksen esityksessä todetaan edelleen, että ”kahdenkertaisella maksuunpanomenette-

lyllä on voitu edesauttaa ennakoiden kertymistä tehokkaasti varsinkin oloissa, joissa 

tiedonkulku työnantajan ja työntekijän verotus- ja maksuvalvonta-asioissa oli puutteel-

lista. Pidätysten maksuunpano työnantajalle oli silloin varsin perusteltu turvaamistoimi, 

joka purettiin vasta, kun veronmaksusta annettiin konkreettinen selvitys.”67 Lausumaa 

voidaan pitää tiettyyn rajaan asti perusteltuna. Olihan kyseinen EPL 24 § voimassa näil-

tä osin samansisältöisenä vuoden 1960 alusta vuoden 1996 loppuun ja vuosien saatossa 

myös verohallinnon sisäinen tiedonkulku edellä mainituissa asioissa on epäilemättä pa-

rantunut. Aivan toinen kysymys on se, onko tällä tiedonkulun parantumisella veroker-

tymän turvaamistarpeen suhteen kovinkaan suurta merkitystä. 

 

Hallituksen esityksen yleisperusteluissa todetaan vielä, että ”maksuvelvollisuus työnan-

tajalle voitaisiin jättää määräämättä silloin, kun perusteltua veron turvaamistarvetta ei 

ole, eli jos tulo voidaan viranomaistoimin vaivatta kohdentaa oikein.68  Hallituksen 

esityksen mukaan veron kertymisen turvaamiseen näyttäisi siis riittävän se, että tulo 

tulee jossakin vaiheessa verotetuksi sen oikealla saajalla.  

 

Mikäli edellisessä kappaleessa esitetty tulkinta hyväksytään69, sisältää hallituksen esi-

tyksen edellä kerrottu lausuma varsin perustavaa laatua olevan harhan. Käsitykseni mu-

kaan tulon verottaminen, eli veron määrääminen ei millään tavalla varmista veron mak-

samista, eli veron kertymistä. Tosin myöskään maksuunpanon tekeminen suorituksen 

maksajalle ei välttämättä toimi verokertymän turvaajana, koska senkään tekeminen ei 

takaa maksuunpannun määrän maksamista.  

 

Hallituksen esityksen lähtökohta tavallaan kumoaa koko ennakkoperintäjärjestelmän 

peruslähtökohdan, eli tuloveron kertymisen varmentamisen. Hieman kärjistäen sanottu-

na tällaisen tulkinnan vallitessa suorituksen maksajalla ei viimekädessä olisi minkään-

laista vastuuta ennakonpidätyksen toimittamisesta, vaan riittävää olisi, että hän pystyy 

                                                
67 HE 202/1996 vp, s. 9. 
68 HE 202/1996 vp, s. 9. 
69 Aarnio huomauttaa, että lainvalmisteluaineistoa rasittaa sama tulkinnanvaraisuus kuin lakitekstiä; se 
ovat aukollisia ja perustuvat kieleen, joka on aina tulkinnanvaraista. Ks. Aarnio 1989 s. 227. 
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ilmoittamaan verohallinnolle tulon saajia koskevat verotusta varten tarpeelliset tiedot. 

Näin ajatellen maksuunpanon tekemisellä on käsitykseni mukaan myös yleisestävää 

vaikutusta ennakonpidätyksen toimittamisen laiminlyönteihin nähden.   

 

Hallituksen esityksen varsin liberaalista ajatuksesta poiketen pitänee normilauseen sa-

namuodolle pyrkiä löytämään järkevämpi sisältö.70 Varsinkin soveltamistilanteessa tä-

hän antaa mahdollisuuden normilauseen harkintaan oikeuttava sanamuoto; maksuunpa-

no voidaan jättää tekemättä, mikäli veronturvaamistarvetta ei ole71. On myös huomat-

tava, että hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa asetetaan tulon oikein 

kohdentamisen lisäksi lisäehto, jonka mukaan maksuunpano voidaan jättää tällöin te-

kemättä, mikäli se ei toimi lisävakuutena. 

 

Ennakkoperintälain 39 §:n mukaan maksuunpano voidaan jättää tekemättä nimenomaan 

silloin, kun verokertymän turvaamistarvetta ei ole. Näin ollen turvaamistarpeen on täy-

tynyt jäädä syntymättä tai poistua ennen kuin maksuunpanon tekeminen tulee harkitta-

vaksi ja käsitykseni mukaan ensisijaisesti jonkun muun tahon kuin veroviranomaisen 

toimien seurauksena. Näin sen vuoksi, että tällaisia viranomaistoimia voivat olla joko 

maksuunpanon tekeminen tai kyseisen suorituksen verottaminen säännönmukaisessa tai 

jälkiverotuksessa. Lienee kuitenkin selvää, että mikäli maksuunpano on jo kertaalleen 

tehty, sitä ei tehdä toistamiseen ja kuten sanottu, tulon verottaminen ei poista verontur-

vaamistarvetta, vaan se poistuu vasta veron maksamisella. 

 

Tarkasteltaessa asiaa aikajanalla verojen kertymisen vaarantaa ensisijaisesti suorituksen 

maksaja laiminlyödessään ennakonpidätyksen toimittamisen maksamastaan suoritukses-

ta, jolloin myös veronturvaamistarve pääsäänöisesti syntyy. Toissijaisesti veron kerty-

misen voi vaarantaa suorituksen saaja. Hän voi tehdä sen joko jättämällä ilmoittamatta 

ilman ennakonpidätyksen toimittamista saamansa suorituksen tai jättämällä säännönmu-

                                                
70 Ks. hallituksen esitysten oikeuslähdeopillisesta sitovuudesta esim. Laakso 1990 s.115. 
71 Tikan mukaan termien tulkinnanvaraisuudesta johtuen voidaan selvittää yleensä vain normin sovelta-
mien ydinalue, mutta reuna-alueilla joudutaan tekemään ratkaisuja muiden kuin kielenkäyttösääntöjen 
nojalla. Juuri tällöin seuraamusharkinta tulee mukaan merkityssisällön antamisprosessiin. Ks. Tikka 1972 
s. 93. 
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kaisessa verotuksessa tai jälkiverotuksessa tästä suorituksesta määrätyn veron maksa-

matta.  

 

Edellä tarkoitettuna muuna tahona kuin viranomaisena on siis mahdollista pitää sekä 

suorituksen maksajaa, että suorituksen saajaa; näiden tulee käyttäytyä siten, että vero-

kertymän turvaamistarvetta ei synny tai se poistuu. Maksaja voi oma-aloitteisesti oikais-

ta laiminlyöntinsä seuraavissa palkanmaksuissa. Tämä kuitenkin edellyttää, että kysees-

sä on palkka tai siihen verrattava "toistuvaissuoritus" ja että kyseisen suorituksen saaja 

saa edelleen suorituksia laiminlyönnin tehneeltä maksajalta. Lisäksi edellytetään, että 

oikaisu tapahtuu saman kalenterivuoden aikana. Suorituksen saaja poistaa veronturvaa-

mistarpeen maksamalla joko säännönmukaisessa tai jälkiverotuksessa kyseisestä suori-

tuksesta hänelle määrätyn veron.   

 

Verokertymän turvaamisen tarpeen poistuminen liittyneekin ensisijaisesti suorituksen 

saajan käyttäytymiseen; hänen käyttäytymisensä on tai on ollut sellaista, että maksajan 

laiminlyönnistä johtuva veron kertymisen vaarantuminen poistuu tai on poistunut. Täs-

säkin yhteydessä voidaan vedota ennakkoperintäjärjestelmän tarkoitukseen ja siihen, 

että veron kertymisen käsite tarkoittaa nimenomaan ”lopullisen” veron kertymistä. Käsi-

tykseni mukaan suorituksen maksaja ei viimekädessä ole verolainsäädännön nojalla 

vastuussa suorituksen saajan lopullisten verojen kertymisestä, vaan ainoastaan ennakon-

pidätyksen toimittamisesta ja pidätetyn määrän tilittämisestä.   

 

Otettaessa edellä kerrottu lähtökohdaksi, tullaan eräänlaiseen umpikujaan; 39 §:n 2 

momentissa tarkoitettua veronturvaamistarvetta ei ole silloin kun suorituksen saaja on 

maksanut kyseisestä suorituksesta määrätyn veron. Tällöin siis maksuunpano voidaan 

jättää tekemättä. Kuitenkin myös 39 §:n 1 momentissa säädetään, että maksuunpanoa ei 

tehdä silloin kun suorituksesta määrätyt verot on maksettu. Näin ajatellen samasta asias-

ta säädetään saman pykälän kahdessa eri momentissa. Tämä ei liene ollut lainsäätäjän 

tarkoitus, eikä tällaista tulkintaa puolla lain ratiokaan, joten veronturvaamistarpeen 

puuttumisella tarkoitettaneen jotakin muutakin kuin sitä, että vero on maksettu ja kään-

täen, veronturvaamistarpeen olemassaolo tarkoittanee muutakin kuin sitä, että vero on 
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maksamatta. Verojen maksamattomuus on kuitenkin nähtävä eräänlaisena perusedelly-

tyksenä veronturvaamistarpeen olemassaololle; mikäli verot on maksettu72, turvaamis-

tarvetta ei voi missään olosuhteissa olla olemassa. 

 

Veron kertyminen voi siis varmuudella tulla jälkikäteen turvatuksi ainoastaan siten, että 

suorituksen saaja maksaa hänelle määrätyn veron. Kuten sanottu, tulon verottaminen 

saajalla tai maksuunpanon tekeminen maksajalle eivät viime kädessä toimi aukottomasti 

veron turvaajina. On kuitenkin huomattava, että kun maksuunpano on tehty, veron mää-

rää voidaan viranomaistoimin velkoa kahdelta eri taholta, maksajalta ja saajalta. Tällä 

lienee oma merkityksensä verokertymän turvaajana.73 Huomionarvoista on myös se, 

että maksuunpanon kohteen maksukynnys saattaa olla tulon saajan maksukynnystä al-

haisempi, koska maksettu määrä tullaan mahdollisesti palauttamaan hänelle jossakin 

vaiheessa prosessia. 

 

Edellä kerrotuin perustein pykälässä tarkoitettu veron turvaamistarpeen puuttuminen 

tarkoittaa siis ensisijaisesti sitä, että ennakonpidätys laiminlyöden maksetusta suorituk-

sesta määrätyn veron on suorituksen saaja maksanut. Momentin sanamuoto kuitenkin 

kuuluu ”…olosuhteet huomioon ottaen on todennäköistä, että maksuunpanoa ei veron 

turvaamiseksi tarvita.” Kun verot on maksettu, ei olosuhteilla ja todennäköisyyksillä ole 

asian suhteen merkitystä, vaan turvaamistarve on varmuudella poistunut. Momentti voi-

taneenkin kirjoittaa muotoon ”maksuunpano voidaan jättää tekemättä silloin kun olo-

suhteet huomioon ottaen on todennäköistä, että suorituksesta määrätty tai määrättävä 

vero tulee maksetuksi.” Tästä voitaneen päätellä, että lainkohdassa myös olosuhteilla ja 

todennäköisyydellä viitataan suorituksen saajaan ja ”ennusteeseen” hänen tulevasta ve-

ronmaksukäyttäytymisestä.   

 

Momentin sanamuodosta voidaan päätellä myös, että täyttä varmuutta saajan tulevasta 

maksukäyttäytymisestä ei vaadita.74 Taustalla lieneekin ajatus jonkinlaisesta bonus pa-

                                                
72 Ks. maksamiseen liittyvästä problematiikasta luku 4.5.1. 
73 Hallituksen esityksessä 202/1996 sivulla 21 maksuunpantua määrää nimitetäänkin ”lisävakuudeksi”. 
74 Eikä sitä olisi käytännössä mahdollistakaan saavuttaa. 
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ter familias- periaatteen sovelluksesta; suorituksen saaja on yleensä toiminut huolellisen 

miehen tavoin75, eli hänen veronmaksukäyttäytymisensä on ollut moitteetonta.76   

 

Luvussa 4.5.1 mainittiin aikaisemmilta vuosilta ja muista suorituksista syntyneiden ja 

eri verolajeja edustavien verojäämien olevan merkityksettömiä harkittaessa sitä, onko 

vero jostakin tietystä suorituksesta katsottava tulleen maksetuksi. Kyseisilläkin jäämillä 

on kuitenkin merkitystä veronturvaamistarpeen todennäköisyyden kannalta silloin kun 

veroa ei ole maksettu, eli suorituksen saajan veronmaksuhalua ja -käyttäytymistä tulee 

käsitykseni mukaan arvioida kaikki asiaan vaikuttavat seikat huomioivalla ”kokonais-

harkinnalla”. 

  

Lisävakuus 

 

Hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan erityisenä syynä voidaan 

pitää esimerkiksi sellaista tilannetta, jossa tulosta voidaan verottaa sen oikeaa saajaa 

eikä työnantajalle asetettu maksuvelvollisuus todennäköisesti toimisi veron maksamisen 

lisävakuutena.”77 Lisäksi esityksen yleisperusteluissa todetaan, että työnantajalle asetet-

tu maksuvelvollisuus ei toimi veron vakuutena myöskään silloin, jos työnantaja ja työn-

tekijä kuuluvat samaan intressipiiriin.78 Sen lisäksi, että intressipiiriä ei ole esityksessä 

määritelty, myös koko lausuman perimmäinen ajatus on hieman epäselvä.  

                                                
75 ”Lähinnä EPL 39.2 §:n tarkoituksena on ollut välttää maksuunpanoja sellaisissa tilanteissa, joissa mak-
suunpanoa ei tarvita verojen turvaamiseksi ja menettelyyn ei ole ryhdytty vilpillisessä mielessä. Esimer-
kiksi jos jälkikäteen havaitaan että jonkun luontoissuorituksena annetun edun verotusarvo on laskentape-
rusteiden puuttuessa alimitoitettu ja edunsaajana on henkilö jonka osalta ei ole todettu verotuksellisia 
laiminlyöntejä eikä tähän perustuen ole veronturvaamistarvetta jatkossakaan, työnantajalle tehtävästä 
maksuunpanosta voidaan luopua.” Laitinen 18:16. 
76 Tämäkin määritelmä jättää auki joitakin kysymyksiä. Onko pelkästään maksukäyttäytymisellä merki-
tystä, vai huomioidaanko muutkin mahdolliset verotukseen liittyvät laiminlyönnit, kuinka pitkältä ajalta 
käyttäytyminen on selvitettävä ja niin edelleen. Pykälän tulkinnan yhteydessä on näihin kysymyksiin vai-
kea antaa yksiselitteistä vastausta ja ne jäävätkin ratkaistavaksi yksittäistapauksellisesti soveltamistilan-
teessa. Mikäli saajalle määrättyjen verojen suhteen maksukäyttäytyminen on aina ollut moitteetonta, mutta 
muunlaisia verotuksellisia laiminlyöntejä on todettavissa, voitaneen maksuunpano momentin sanamuodon 
nojalla myös tehdä. 
77 Ks. HE 202/1996 vp, s. 21. Kuten aiemmin tässä kappaleessa todetaan, esityksen yleisperusteluissa 
esitetään veronturvaamistarpeen poistamiseen riittävän sen, että tulo voidaan kohdentaa oikein. Yleispe-
rusteluissa ei siis esitetä lisäehtoa, että lisäksi maksuunpanon olisi toimittava lisävakuutena. 
78 Ks. HE 202/1996 vp, s 9. 
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Esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan maksuunpano voidaan siis jättää te-

kemättä silloin kun seuraavat seikat vallitsevat yhtä aikaa:  

 

- tulo voidaan kohdentaa oikein ja  

- maksuunpano ei toimi lisävakuutena.   

 

Tulon kohdentamiseen liittyvää problematiikka on käsitelty aiemmin tässä luvussa ja 

johtopäätöksenä todettiin, että pelkkä tulon oikein kohdentaminen ei takaa verokerty-

män turvaamista ja lähtökohtaisesti maksuunpano toimii kaikissa tapauksissa lisävakuu-

tena.  

 

Intressipiirinä voitaneen pitää esimerkiksi tiettyä henkilöpiiriä suhteessa toisiinsa ja 

omistamiinsa tai hallitsemiinsa yhtiöihin, näiden yhtiöiden suhdetta toisiinsa ja yhtiö-

miehiä suhteessa yhtymiinsä. On vaikea hahmottaa käytännön tilannetta, jossa samaan 

intressipiiriin kuuluvan tahon ollessa suorituksen maksajana ja saajana, maksuunpano ei 

toimisi lisävakuutena. Asiaa lienee kuitenkin lähestyttävä verovastuun kautta.   

 

Yleensä ennakonpidätyksen alaisen suorituksen maksajana on yhtiö. Se voi olla yksityis-

liike, yhtymä tai osakeyhtiö. Yksityisliikkeen omistaja ei kuitenkaan voi maksaa palkkaa 

itselleen, puolisolleen tai alle 14-vuotiaalle lapselleen79. Avoin yhtiö ja kommandiitti-

yhtiö voi maksaa palkkaa yhtymässä työskenteleville osakkailleen tai yhtiömiehilleen. 

Osakeyhtiö voi maksaa palkkaa yhtiössä työskentelevälle osakkaalleen. Mikäli tilantees-

sa jossa palkansaajana on joku edellä mainituista mahdollisista palkansaajista tai heidän 

kanssaan samaan intressipiiriin kuuluva henkilö ja ennakonpidätys on toimittamatta, 

maksuunpano tehdään suorituksen maksaneelle yhtiölle, aivan samoin kuin ”ulkopuoli-

senkin” ollessa palkansaajana. Ennakonpidätyksen toimittamisen laiminlyönyt yksityis-

liike, yhtymä tai yhteisö on vastuussa maksuunpannun määrän maksamisesta ja tarvitta-

essa siihen voidaan kohdistaa osakkaista tai yhtiömiehistä riippumattomia perintätoimia.  

Edellä kerrottu koskee myös tilanteita jossa työkorvauksesta on ennakonpidätys toimit-

tamatta.   

                                                
79 Ei ole verotuksessa vähennyskelpoista 
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Veronkantolain 39.1 §:n mukaan avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vas-

tuunalainen yhtiömies vastaavat yrityksensä veroista kuin omista veroistaan.80 Tämä 

tarkoittaa muun muassa sitä, että he vastaavat myös jälkikäteen yhtymälle maksuunpan-

nuista toimittamatta jääneistä ennakonpidätyksistä ja työnantajan sosiaaliturvamaksuis-

ta. Käsitykseni mukaan hallituksen esityksessä tarkoitettu maksuunpanon toimimatto-

muus lisävakuutena intressipiiritapauksessa voi tarkoittaa ainoastaan tilanteita, joissa 

maksuunpantu määrä perustuu avoimen yhtiön yhtiömiehelle tai kommandiittiyhtiön 

vastuunalaiselle yhtiömiehelle ennakonpidätystä toimittamatta maksettuun suoritukseen. 

Näissä tilanteissa voitaneen sanoa, että maksuunpano ei välttämättä toimi ”lisävakuute-

na”, koska maksuunpannusta määrästä vastaa viimekädessä sama henkilö, joka on vas-

tuussa myös kyseisestä suorituksesta määrättävän tuloveron maksamisesta. 

 

Veronkorotus 

 

Hallituksen esityksessä todetaan, että ”riippumatta menettelyn syistä, jotka voidaan ottaa 

laiminlyöntitilanteessa tarvittaessa veronkorotuksin huomioon, kahdenkertainen mak-

suunpano ei ole muulloinkaan aina perusteltavissa veron turvaamistarkoituksessa”.81 

Tässä yhteydessä lausumassa on olennaista viittaus veronkorotukseen, vaikka asia tu-

leekin esiin sivulauseenomaisesti ja jättää sijaa erilaisille tulkinnoille. Lausumalla viitat-

taneen ensisijaisesti siihen, että laiminlyönnin ”törkeys” vaikuttaa veronkorotuksen 

määrään. Siitä voitaneen kuitenkin lukea myös ajatus, että laiminlyöty ennakonpidätys 

voidaan joissakin tapauksissa jättää maksuunpanematta suorituksen maksajalle ja kom-

pensoida se tälle maksuunpantavin veronkorotuksin. 

 

Veronkorotuksesta säädetään ennakkoperintälain 44 §:ssä. Pykälän 1 momentissa sääde-

tään, että ennakonpidätyksen laiminlyöntitapauksissa ennakonpidätystä voidaan korottaa 

enintään 30 prosentilla. Vaikka kyseisen lainkohdan  sanamuoto siis kuuluu, että läänin- 

                                                
80 Verotusmenettelylain 54 §:n mukaan yhtymä on puolestaan vastuussa yhtymän tulon ja varallisuuden 
perusteella osakkaalle määrättävästä verosta. 
81 HE 202/1996 vp, s. 9. 
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verovirasto voi korottaa ennakonpidätystä, liittyy jonkin suuruisen korotuksen määrää-

minen maksuunpanoihin lähes poikkeuksetta. Mikäli siis ennakonpidätyksen ”pääoma” 

jätetään maksuunpanematta, pitäisi korotuksen ilmeisesti olla vastaavasti suurempi, kuin 

silloin kun ”vakuussummakin” pannaan maksuun. Tällaisella menettelyllä aivan epäi-

lemättä vähennetään maksuunpannun ennakonpidätyksen mahdolliseen poistamiseen 

liittyvää byrokratiaa veroviranomaisen puolella. Ainakin teorian tasolla ongelmiksi nou-

see kuitenkin se, että mikäli suorituksen saaja maksaakin hänelle jälkiverotuksin määrät-

tävän veron, on veronkorotus määrätty maksajalle tavallaan liian suurena ja se, että suo-

rituksen maksajalle maksuunpantua veronkorotusta ei palauteta maksajalle missään vai-

heessa. Koska korotus siis lasketaan laiminlyödystä määrästä, voi se rahassa mitaten 

suurten laiminlyöntien kyseessä ollen olla huomattavasti suurempi taloudellinen ongel-

ma laiminlyöjälle, kuin itse lähtökohtaisesti ”väliaikaisen” ennakonpidätyksen mak-

suunpano.     

 

Edellä kerrotuista syistä johtuen olisin sitä mieltä, että veronkorotusta ei käytännön so-

veltamistoiminnassa tulisi kovin laajamittaisesti käyttää korvaamaan toimittamattoman 

ennakonpidätyksen maksuunpanoa 

 

Hallituksen esityksen lausumalla voidaan tarkoittaa myös sitä, että joissakin tapauksissa 

pelkkä ”normaalin” verokorotuksen määrääminen riittää, turvaamaan verokertymän. 

Ajatuksena tämä on hieman ontuva lähinnä siksi, että veronkorotuksen funktio on toi-

saalla kuin maksuunpantavan ennakonpidätyksen; korotus on lähtökohtaisesti laimin-

lyönnistä määrättävä rangaistus, ennakonpidätyksen maksuunpanon tarkoituksena on 

verokertymän turvaaminen. 

 

4.6.2 Vilpitön mieli 
 
Voidaan myös ajatella, että suorituksen maksajan vilpitön mieli voisi olla sellainen ”eri-

tyinen syy”, jonka nojalla maksuunpanosta olisi mahdollista luopua. Kuten luvusta 

2.5.1.1 tarkemmin ilmenee, edellisen lain voimassa ollessa vilpitöntä mieltä suojattiin 
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joissakin tapauksissa suoraan ennakkoperintälain nojalla ja joissakin tilanteissa maksa-

jan vilpittömälle mielelle annettiin merkitystä KHO:n ratkaisuissa.82   

 

Kustannusten korvausten ja luontoisetujen arviointi 
 

Vuoden 1959 ennakkoperintälain 24 § 3 momentin mukaan ”milloin ennakonpidätys on 

jäänyt osaksi toimittamatta sen johdosta, että työnantaja on arvioinut palkkana annettu-

jen luontoisetujen arvon liian alhaiseksi tai 8 §:ssä tarkoitettujen kustannusten määrän 

liian suureksi, työnantajalle on määrättävä 1 momentissa tarkoitettu maksuvelvollisuus 

vain sikäli, kuin hän on poikennut vahvistetuista arvioimisperusteista tai hänen on muu-

ten pitänyt tietää arvionsa virheellisyys.”83 

 

Tämänsisältöistä momenttia ei nykyisin voimassa olevassa ennakkoperintälaissa ole. 

Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että kyseinen momentti on ”tarpeeton84, 

joten se on jätetty pois ehdotuksesta. Aikaisemmasta poiketen pykälässä viitattaisiin 

mahdollisuuteen jättää maksuunpano määräämättä ja asiasta säädettäisiin 39 §:ssä.”85 

Perusteluissa todetaan edelleen, että 39 § ”vastaa eräin tarkistuksin sisällöltään voimassa 

olevan lain 24 §:n 2 ja 4 momenttia, 24 a §:ää, 25 b §:n 4 momenttia ja 26 §:n 2 mo-

menttia”86 Viittausta 24 §:n 3 momenttiin ei siis ole, joten lienee lähdettävä siitä, että 

siinä säädellyt seikat eivät sisälly EPL 39 §:ään  

 

Edellä kerrotun perusteella näyttää siis siltä, että vilpittömässäkin mielessä tapahtunut 

Verohallituksen vuosittain antamassa luontoisetupäätöksessä87 määrittelemättömän 

luontoisedun arvon virheellinen määrittäminen ennakkoperinnässä ei ole tässä tarkoitet-

                                                
82 Jo vuoden 1946 ennakkoperintälain (696/1946) voimassa ollessa oli Valtiovarainministeriö antanut 
päätöksen joka koski ennakonpidätyksen toimittamista työstä aiheutuneiden kustannusten korvauksista ja 
siihen liittyvän ennakonpidätyksen toimittamisen laiminlyönnin jälkikäteisen oikaisemisen rajoituksesta. 
Kyseisessä päätöksessä on havaittavissa halua laiminlyöjän vilpittömän mielen suojaamiseen. Ks. tar-
kemmin kappale 2.3.    
83 Ks. kappale 2.5.1.1.1. 
84 Lainkohdan tarpeettomuutta ei Hallituksen esityksessä ole mitenkään perusteltu. 
85 HE 202/1996 vp, s. 21. 
86 HE 202/1996 vp, s. 21. 
87 Verohallituksen päätös vuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen las-
kentaperusteista. 24.11.2006 Dnro 1741/32/2006.  
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tu erityinen syy joka mahdollistaisi toimittamatta jääneen ennakonpidätyksen maksuun-

panosta luopumisen. Sama koskee sellaisia väärin arvioituja työstä aiheutuneita kustan-

nuksia, joita ei ole määritelty Verohallituksen vuosittain antamassa niin sanotussa kus-

tannuspäätöksessä88. 

 

Laitisen mukaan maksuunpanosta luovutaan89, kun ennakonpidätys on jäänyt osaksi90 

toimittamatta sen vuoksi, että työnantaja on arvioinut palkkana annettujen luontoisetu-

jen arvon liian alhaiseksi tai palkansaajalle työn suorittamisesta aiheutuneet kustannuk-

set liian suuriksi jos virheellinen arvio on johtunut vahvistettujen arvioimisperusteiden 

noudattamisesta.91 Laitinen antaa esimerkiksi sen, että työnantaja on noudattanut Vero-

hallituksen päätöksen mukaista autoedun raha-arvoa, jota lopullisessa verotuksessa on 

korotettu suuren yksityiskäytön vuoksi.92  Tällöinhän kyseessä onkin tilanne, jossa en-

nakonpidätyksen toimittamishetkellä on käytetty ”oikeaa” arvoa, jolloin myöskään lai-

minlyöntiä ennakonpidätystä toimitettaessa ei ole tapahtunut.  

 

Mikäli virhe on johtunut muusta syystä kuin arviointiperusteiden noudattamisesta93, 

maksuunpano on käsitykseni mukaan tehtävä, riippumatta siitä oliko arviointivirheen 

tekijä vilpittömässä mielessä tai ei. Maksuunpano siis tehdään jos työnantaja on käyttä-

nyt luontoisetujen arvona Verohallituksen vahvistamaa arvoa alhaisempaa arvoa tai jos 

työnantaja on arvioinut käypää hintaa alhaisemmaksi sellaisen edun raha-arvon, jota 

luontoisetupäätöksessä ei ole vahvistettu. Edellä sanottu koskee myös tilanteita joissa 

työstä aiheutuneet kustannukset on korvattu suurempina kuin kustannuspäätös mahdol-

listaa tai mikäli kyseistä ”kustannuslajia” ei ole päätöksessä määrätty, korvaus on ylittä-

nyt todelliset kustannukset.    

                                                
88 Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2007. Dnro 
1838/32/2006, 4.12.2006, säädöksen numero 1192/2006. 
89 Laitinen käyttää tässä yhteydessä termiä “luovutaan”. Mielestäni kyseinen termi on lähempänä termiä 
”on luovuttava” kuin termiä ”voidaan luopua”. Kuitenkin EPL 39 §:n 2 momentin sääntelemissä tilanteis-
sa maksuunpanosta nimenomaan ”voidaan luopua.” Ks. Laitinen s. 18:16. 
90 Toisin sanoen etu on huomioitu ennakkoperinnässä, mutta siitä on toimitettu alipidätys. Mikäli etu on 
kokonaan huomioimatta, maksuunpanosta ei voida ainakaan tällä perusteella luopua. 
91 Ks. Laitinen s. 18:16.  
92 Ks. Laitinen s. 18:16 
93 Virhe on johtunut esimerkiksi siitä, että arviointiperusteita ei ole noudatettu tai niitä ei ole vahvistettu. 
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Toisaalla Laitinen kuitenkin näyttää olevan sitä mieltä, että etujen aliarvostaminen voisi 

kuitenkin olla erityinen syy siinä mielessä, että mikäli edunnauttijana on ns. ”huolellinen 

mies” ei veronturvaamistarvettakaan ole: ”Lähinnä EPL 39.2 §:n tarkoituksena on ollut 

välttää maksuunpanoja sellaisissa tilanteissa, joissa maksuunpanoa ei tarvita verojen 

turvaamiseksi ja menettelyyn ei ole ryhdytty vilpillisessä mielessä.  Esim. jos jälkikäteen 

havaitaan että jonkun luontoissuorituksena annetun edun verotusarvo on laskentaperus-

teiden puuttuessa alimitoitettu ja edunsaajana on henkilö jonka osalta ei ole todettu ve-

rotuksellisia laiminlyöntejä eikä tähän perustuen ole veronturvaamistarvetta jatkossa-

kaan, työnantajalle tehtävästä maksuunpanosta voidaan luopua.”94 Hän ei siis tarkoitta-

ne, että näissä tilanteissa maksuunpanosta luopumisen perusteena olisi vilpittömässä 

mielessä tapahtunut edun virheellinen arviointi, vaan sellaisena toimii veronturvaamis-

tarpeen mahdollisesti poistava verovelvollisen luotettavuus.95 

 
Palkka, työkorvaus ja ennakkoperintärekisterimerkintä 

 

Aiemmin luvussa 2.5.1.1.2 mainitut korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut liittyivät 

suorituksen saajan yrittäjästatukseen ja KHO:n havaitsemaan tarpeeseen suojata mak-

suunpanoilta sellaista suorituksen maksajaa, joka oli virheellisesti, mutta veroviran-

omaisen aikaisemman kannanoton mukaisesti ja vilpittömässä mielessä käsitellyt suori-

tuksen saajaa itsenäisenä yrittäjänä ja sen vuoksi jättänyt maksamastaan suorituksesta 

ennakonpidätyksen toimittamatta. Vaikka ratkaisut on annettu edellisen ennakkoperintä-

lain voimassa ollessa, niistä voitaneen hakea johtoa myös nyt esillä olevaan kysymyk-

seen. Näin siksi, että kun vilpittömällä mielellä oli merkitystä jo silloin, kun maksuun-

panoa sääntelevä normi oli sanamuodoltaan täysin ehdoton, niin sillä lienee merkitystä 

nytkin, kun maksuunpanon tekemättä jättämisen mahdollistava ”erityinen syy” on lain-

kohtaan otettu.   

 

KHO:n ratkaisujen antamisen aikaan ongelman taustalla oli epäselvä palkan käsite. Rat-

kaisujen  perusteella  voidaan  todeta,  että  suorituksen  maksajan  vilpitöntä  mieltä  oli 

                                                
94 Laitinen s. 18:16. 
95 Tätä aihepiiriä on käsitelty myös luvussa 4.6.1. 
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mahdollista suojata silloin, kun kysymys siitä oliko suoritus katsottava saajansa palkka-

tuloksi vai yrittäjätuloksi oli tulkinnanvarainen ja suorituksen saajalle oli myönnetty 

ennakkoverolippu. Kyseistä asiantilaa pyrittiin korjaamaan säätämällä ennakkoperintä-

lakiin työkorvauksen käsite ja luomalla ennakkoperintärekisterijärjestelmä.   

 

Vaikka nykyisin voimassa olevassa ennakkoperintälaissa palkan käsitettä on siis supis-

tettu ja sen rinnalle on säädetty työkorvauksen käsite, on palkan epäselvyyteen liittyvä 

ongelma edelleenkin olemassa. Palkalla tarkoitetaan muun muassa kaikenlaatuista palk-

kaa, palkkiota, etuutta ja korvausta joka saadaan työ- tai virkasuhteessa.96 Työkorvaus 

on puolestaan määritelty siten, että se on työstä, tehtävästä tai palveluksesta muuna kuin 

palkkana saatu korvaus.97 Ensin on siis selvitettävä, onko maksettu suoritus palkkaa. 

Palkasta on aina toimitettava ennakonpidätys, mutta pidätyksen toimittaminen työkor-

vauksesta riippuu saajan ennakkoperintärekisterimerkinnästä98; mikäli saaja on merkitty 

kyseiseen rekisteriin, ennakonpidätystä ei tarvitse toimittaa. 

 

Työkorvauksen käsite tuli jo edelliseen ennakkoperintälakiin vähän ennen sen kumoa-

mista.99 Samassa yhteydessä ennakkoperintälakiin lisättiin 24 a §. Kyseisessä pykälässä 

mainittiin ensimmäisen kerran erityinen syy maksuunpanon tekemiseen vaikuttavana 

tekijänä: 

 

”Edellä 24 §:ssä tarkoitettu maksuvelvollisuus voidaan jättää määräämättä 6 §:n 
1 momentin 1 tai 3 kohdassa tarkoitetun ennakonpidätyksen laiminlyönnin joh-

dosta, jos siihen on erityistä syytä.”100 
 

Lainkohdassa ei määritelty erityistä syytä, mutta hallituksen esityksen mukaan ”saattaa 

käytännössä syntyä tilanteita, joissa laiminlyödyn ennakonpidätyksen maksuunpa-

no…olisi  ilmeisen  kohtuutonta.  Tällainen  tilanne  voi syntyä  esimerkiksi  silloin, kun 

                                                
96 EPL 13 §. 
97 EPL 25 §. 
98 Ennakkoperintärekisterin käyttöönoton myötä ennakkoverolipusta luovuttiin ja tilalle tuli ennakkope-
rintärekisteriote. Nyttemmin otteestakin on luovuttu. 
99 Laki ennakkoperintälain muuttamisesta 16.12.1994/1215. Muutos tuli voimaan 1.1.1995. 
100 Asiaa on käsitelty tarkemmin kappaleessa 2.5.2. 
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työn teettäjällä on ollut perusteltu syy olettaa asioivansa rekisteriin merkityn yrittäjän 

kanssa, esimerkiksi jos liikesuhde osapuolten kesken on jatkunut pitkään eikä rekisteris-

tä poistamisesta ole ehditty asianmukaisesti tiedottaa…”101  Kohtuuttomuudella viita-

taan tässä yhteydessä lähinnä siihen, että itse maksuunpanotoimenpide ei ole asianmu-

kainen koska suorituksen maksaja on toiminut asiassa vilpittömässä mielessä.   

 

Uutta lakia koskevan hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että 39 § vastaa eräin 

tarkistuksin sisällöltään muun muassa voimassa olevan lain 24 a §:ää. Esityksen teksti 

jatkuu ”nykyään maksuvelvollisuus voidaan jättää määräämättä erityisestä syystä, kun 

kysymyksessä on  työkorvaukset tai  käyttökorvaukset. Asiaa  koskeva  nykyinen  24 a §  

liittyy ennakkoperintärekisteristä poistamista koskeviin erityistilanteisiin. Pykälään eh-

dotetaan otettavaksi vastaava säännös siten täydennettynä, että maksuunpano voitaisiin 

jättää aina määräämättä, kun siihen on erityinen syy.” 102 Esityksen mukaan EPL 39 

§:n 2. momentti siis sisältää103 edellisen lain 24 a §:n johon liittyvää harkintamahdolli-

suutta on laajennettu kattamaan myös (muu) erityinen syy.104   

 

Ennakkoperintärekisteriin merkitään se joka harjoittaa tai todennäköisesti ryhtyy harjoit-

tamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa jota ei ole 

pidettävä palkkana.105 Rekisteröinti tehdään hakemuksesta. Käytännössä hakemuksen 

käsittelyvaiheessa ei tutkita, eikä voidakaan aukottomasti tutkia onko rekisteröitävän 

tulevaisuudessa saama tulo palkkatuloa vai elinkeinotoiminnan tuloa.106 Ennakkoperin-

                                                
101  HE 126/1994 vp, s. 14. 
102  HE 202/1996 vp, s. 21. 
103 Näin myös Laitinen: ”Tällainen erityinen syy voisi olla esimerkiksi tilanne, jossa pitkässä liikesuh-
teessa suorituksen maksajan kanssa ollut työn suorittaja on kesken ennakkoperintärekisteriotteen voimas-
saoloajan poistettu ennakkoperintärekisteristä, eikä rekisteristä poistamista ole voitu osoittaa tiedotetun 
maksajalle riittävän ajoissa tai riittävällä tavalla ja maksaja on luottanut rekisteriotteen voimassaoloon.” 
Laitinen s. 18:3.  
104 Onko asiaa sitten tulkittava niin, että edellisen lain 24 a §:n sisältämä asiantila on erityinen syy, vaiko 
niin, että kyseinen uusi lainkohta sisältää vanhan 24 a §:n ja sen lisäksi ”erityisiä syitä”, on lähinnä se-
manttinen ja tässä yhteydessä jokseenkin merkityksetön kysymys.   
105 EPL 26.2 §. 
106 Verohallitus on 1.8.2007 antanut ohjeen ”Ennakkoperintärekisteriin merkitsemisen edellytykset ja –
rekisteristä poistamisen perusteet”. Ohjeessa todetaan muun muassa, että ennakkoperintärekisteröintipää-
tös ei sisällä kannanottoa suorituksen luonteesta palkkana tai työkorvauksena. Samassa ohjeessa todetaan 
kuitenkin hieman ristiriitaisesti, että työn teettäjän työkorvauksena pitämä toimeksianto voidaan katsoa 
jälkikäteen vain harvoin ennakkoperintälain mukaiseksi palkaksi. Käsitykseni mukaan suoritus on saajan 
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tärekisteröinti on voimassa määräajan. Suorituksen maksaja voi tarkistaa saajan rekiste-

röintiaseman esimerkiksi internetin julkisesta palvelusta107. Internetpalvelusta ilmenee 

ns. tarkistuspäivä, joka on korvannut aikaisemmin käytössä olleen ennakkoperintärekis-

teriotteen.108  Suorituksen maksajan ei tarvitse saman saajan osalta tarkistaa rekisteröin-

tiasemaa jokaisen suorituksen osalta erikseen, vaan hänellä on oikeus luottaa rekisteri-

merkinnän voimassaoloon seuraavaan tarkistuspäivään asti.  

 

Mikäli rekisteriin merkitty syyllistyy vakaviin laiminlyönteihin verotuksessa, hänet voi-

daan poistaa rekisteristä myös rekisterimerkinnän voimassaoloaikana.109 Näissä tilan-

teissa verovirasto voi tiedottaa tiedossa oleville suorituksen maksajille saajan poistami-

sesta rekisteristä, jotta nämä osaisivat toimittaa ennakonpidätyksen maksamistaan suori-

tuksista. Mikäli todisteellista, käytännössä kirjallista ilmoitusta ei ole tehty ja suorituk-

sen maksaja maksaa rekisteristä poistetulle suorituksen ennakonpidätystä toimittamatta, 

ei maksajaan voida jälkikäteen kohdistaa toimittamattoman ennakonpidätyksen mak-

suunpanotoimenpiteitä.110 

 

Näissä tilanteissa vilpittömän mielen synnyttää tarkistuspäivänä tehty saajan rekisteröin-

tiaseman tarkistaminen; mikäli suorituksen saaja on tuolla päivämäärällä merkittynä 

ennakkoperintärekisteriin voi suorituksen maksaja luottaa rekisteröintistatuksen olemas-

saoloon seuraavaan tarkistuspäivään asti. Mikäli suorituksen saaja poistetaan ennakko-

perintärekisteristä kesken rekisteröintijakson, maksajan vilpitön mieli poistuu Verohal-

linnon tekemällä kirjallisella ilmoituksella rekisteröintimerkinnän päättymisestä.111    

                                                                                                                                          
ennakkoperintärekisteröinnistä huolimatta katsottava palkaksi aina silloin kun kyseessä on ennakkoperin-
tälain 13 §:ssä tarkoitettu palkka. 
107 www.ytj.fi. 
108 Muilta osin ennakkoperintärekisteröinnistä sanottu koskee myös edellisen ennakkoperintälain aikaista 
tilannetta. 
109 Ks. Ennakkoperintärekisteriin merkitsemisen edellytykset ja –rekisteristä poistamisen perusteet s. 6. 
110 Ks. Ennakkoperintärekisteriin merkitsemisen edellytykset ja –rekisteristä poistamisen perusteet s. 12. 
Ohjeessa mainitaan otteen esittäminen. Kyseessä lienee jonkinlainen kömmähdys, koska ennakkoperintä-
rekisteröidylle ei ole enää useisiin vuosiin lähetetty rekisteröintiaseman osoittavaa paperista ennakkope-
rintärekisteriotetta joka maksajan oli vaadittava nähtäväkseen. Nykyisin rekisteröintiasema selvitetään 
joko internetpalveluista tai soittamalla Verohallinnon palvelunumeroon. 
111 Käytännössä Verohallinnon suositus on, että mikäli maksaja oma-aloitteisesti huomaa suorituksen 
saajan tulleen poistetuksi rekisteristä kesken rekisteröinnin voimassaoloajan, ennakonpidätys tulisi toimit-
taa.  
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On siis syytä huomata, että ennakkoperintärekisterimerkintä luo vilpittömän mielen ai-

noastaan silloin, kun maksettu suoritus on työkorvausta. Merkinnällä ei ole merkitystä 

ratkaistaessa sitä, onko tulo palkkaa vai työkorvausta. Mikäli suoritus on palkkaa, ei 

maksuunpanolta voi välttyä vilpittömään mieleen vedoten, vaikka saaja olisikin tarkis-

tuspäivänä ollut ennakkoperintärekisterissä.     

 

Edellä kerrotun perusteella voidaan vilpittömän mielen sanoa joissakin tilanteissa ole-

van EPL 39 §:ssä tarkoitettu maksuunpanosta luopumisen mahdollistava erityinen syy. 

 

VML 26 § 2 momentin mukainen luottamusperiaate 

 

Vilpitön mieli liittyy myös luottamusperiaatteeseen josta säädetään Verotusmenettely-

laissa. Koska verotusmenettelylakia sovelletaan myös ennakkoperintään112 on kyseinen 

lainkohta huomioitava myös toimittamattoman ennakonpidätyksen jälkikäteisen mak-

suunpanon perusteita arvioitaessa.   

 

Verotusmenettelylain 26 §:ssä säädetään verotuksessa noudatettavista yleisistä periaat-

teista, muun muassa luottamusperiaatteesta. Lainkohta tuli voimaan 1.7.1998.  Ennak-

koperintälain 39 § tuli voimaan 1.1.1997. Viimeksi mainittu pykälä siis säädettiin aika-

na, jolloin verolainsäädännössä ei ollut nimenomaista luottamuksensuojan antamista 

sääntelevää säännöstä, vaan luottamuksen suojan merkitys verotusratkaisuissa perustui 

periaatteen tasolla voimassa olevaan luottamusperiaatteeseen. Tällä seikalla lienee mer-

kitystä myös EPL 39 §:n tulkinnassa.  

 

Vaikka ennakkoperintälaki erityislakina syrjäyttää soveltamisvaiheessa verotusmenette-

lylain,113 voitaneen ajatella VML 26.2 §:n rajaavan ja supistavan EPL 39 §:ssä tarkoite-

tun erityisen syyn sisältöä. Koska EPL 39 §:ää säädettäessä kyseistä verotusmenettely-

lain momenttia ei ollut, voitaneen tämänhetkisessä tulkintatilanteessa erottaa lainsäätä-

jän subjektiivinen lainsäätämishetken tarkoitus ja objektiivinen tulkintahetken tarkoitus, 

                                                
112 VML 1 §. 
113 Ks normiristiriitatilanteista esim. Laakso 1990 s. 134 ss. 
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jotka siis poikkeavat toisistaan. Toisin sanoen, ennen VML 26 §:n säätämistä oli ajatel-

tavissa, että EPL 39 §:ssä tarkoitettuna erityisenä syynä olisi voinut olla luottamuksen-

suojaamiseen liittyvät seikat114, verotusmenettelylain säätämisen jälkeen näin ei enää 

lähtökohtaisesti ole, vaan ne huomioidaan VML 26 §:ää sovellettaessa.  

 

Ainakin teoriassa ongelmaksi saattaa nousta sen osoittaminen, missä vaiheessa vilpitön 

mieli  <->  luottamuksensuoja –ajattelussa  siirrytään  EPL 39  §:n soveltamisesta  VML  

26.2 §:n soveltamiseen. Pääsääntöisesti voitaneen todeta, että tulkinnassa asiaa on lähes-

tyttävä verotusmenettelylaista lähtien; mitä VML 26.2 §:ssä säädetään luottamusperiaat-

teen sisällöstä, kuuluu nimenomaan kyseisen lainkohdan, eikä EPL 39 § 2 momentin 

alaan. 

 

Verotusmenettelylain 26 § 2. momentin mukaan: 

”Jos asia on tulkinnanvarainen ja epäselvä ja jos verovelvollinen on toiminut vil-
pittömässä mielessä viranomaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden mukai-
sesti, on asia ratkaistava tältä osin verovelvollisen eduksi jos ei erityisistä syistä 
muuta johdu.” 

 

Luottamusperiaate tarkoittaa siis sitä, että vilpittömässä mielessä olevalla verovelvolli-

sella on oikeus luottaa hänelle veroasioissa annettuihin ohjeisiin sekä viranomaisen ai-

kaisemmin noudattamaan käytäntöön. Siihen kuuluu myös verovelvolliselle epäedullis-

ten takautuvien tulkintojen välttäminen.115  Erityisestä syystä116 asia voidaan tällöinkin 

ratkaista verovelvolliselle vastaisesti117.  

 

Ongelmaksi tässäkin yhteydessä nousee käsitteiden ”tulkinnanvarainen” ja ”epäselvä” 

sisältö. Hallituksen esityksessä on kyseisten termien sisältöä pyritty määrittelemään, 

                                                
114 Tätä väitettä puoltavia kannanottoja ei tosin kirjallisuudesta tai lainvalmisteluaineistosta löydy. Joh-
topäätös onkin perusteltavissa lähinnä nykyistä lakia edeltävän maksuunpanosäännöstön soveltamiskäy-
tännön kautta.  
115 Ks. HE 53/1998 vp, s. 3. 
116 Tällaisena erityisenä syynä hallituksen esityksen perusteluissa mainitaan se, että verovelvollinen on 
omalla toiminnallaan ollut aiheuttamassa asian muodostumista epäselväksi. Ks HE 53/1998 s. 14. 
117 HE 53/1998 vp. s 8: “Luottamusperiaatteen toteutuminen ei voi verotuksessakaan olla rajatonta, vaan 
se tulisi kohottaa yhdeksi ratkaisua ohjaavaksi periaatteeksi. Luottamusperiaatteen soveltamista voi yksit-
täistapaukissa rajoittaa muun muassa periaate verovelvollisten yhdenvertaisesta kohtelusta. Periaatteita ei 
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mutta ratkaisu jää viime kädessä tehtäväksi yksittäistapauksellisesti soveltamistilantees-

sa. Verohallituksen ohjeessa todetaan että asia ei ole tulkinnanvarainen jos siihen objek-

tiivisesti tarkastellen soveltuu säännös suoraan tai verotus- tai oikeuskäytännön kautta 

säännöksen tulkinta on vakiintunut. Ohjeen mukaan epäselvänä pidetään tosiasioiltaan 

selvittämätöntä asiaa.118  

 

Hallituksen esityksessä todetaan, että kysymys luottamuksensuojasta tulee esiin muun 

muassa osakeyhtiön  sivuuttamistilanteissa. Osakeyhtiö  voidaan sivuuttaa  verotuksessa  

verotusmenettelylain 28 §:n nojalla ja verottaa yhtiön tulona ilmoitettu tulo osakkaan tai 

lähipiirin tulona. Hallituksen esityksessä viitataan Verotuksen oikeusturvatyöryhmän 

muistioon, jossa ehdotettiin, että osakeyhtiön sivuuttamismahdollisuutta rajoitettaisiin 

lainsäädännöllä, paitsi silloin kun sen nimissä saatu tulo on palkkatuloa tai siihen rin-

nastettavaa tuloa.119 Mikäli sivuuttamisen seurauksena osakkaalla verotettava tulo on 

palkkatuloa tai työkorvausta eikä saaja ole ennakkoperintärekisterissä ennakonpidätys-

velvollisuuden laiminlyöntiin liittyvä ongelma syntyy. Verohallituksen ohjeessa maini-

taan esimerkkinä tulkinnanvaraisesta asiasta se, onko saatu tulo luonteeltaan palkkaa vai 

liiketuloa120. Mikäli kyseessä on palkkatulo121 tulee harkittavaksi toimittamattoman 

ennakonpidätyksen maksuunpano suorituksen maksajalle.122 

 

On kuitenkin syytä huomata, että edellä kerrotuissa tilanteissa luottamuksensuojaa anne-

taan ensisijaisesti suorituksen saajalle ja nimenomaan säännönmukaisessa verotuksessa. 

Hänen luottamustaan siihen, että osakeyhtiöön ohjatut suoritukset verotetaan osakeyhti-

ön tuloina, suojataan. Suorituksen maksajan luottamuksen suoja syntyy näissä tilanteissa 

suorituksen saajalle annetun suojan seurauksena; kun maksettua suoritusta ei luottamuk-

sen suojaamisen vuoksi käsitellä ennakonpidätyksen alaisena, ei myöskään toimittamat-

                                                                                                                                          
välttämättä voida asettaa tärkeysjärjestykseen, vaan yksittäistapauksissa voidaan soveltaa useampaakin 
periaatetta.” 
118 Ks. VeroH:n ohje 22.3.2000 Dnro 569/38/2000, s. 2. 
119 Ks. HE 53/1998 vp, s. 3. 
120 Ks. VeroH:n ohje 22.3.2000 Dnro 569/38/2000, s. 3. 
121 Sama koskee työkorvausta silloin kun saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä. 
122 Ks. kappale 4.5. 
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toman ennakonpidätyksen maksuunpanoa voida kohdistaa kyseisen suorituksen maksa-

jaan.  

 

Kuten sanottu, ennakkoperintälaki erityislakina ohittaa soveltamisjärjestyksessä vero-

tusmenettelylain. Ennakkoperintälain 39 §:n ja VML 26.2 §:n suhteesta todetaan Vero-

hallituksen ohjeessa seuraavaa: ”VML 26.2 §:n mukaan sovellettavan luottamusperiaat-

teen tavoitteet, verotukselliset seuraamukset sekä soveltamisedellytykset muodostuvat 

useista tekijöistä, joita on löydettävissä myös VML:n piirissä sovellettavista verosään-

nöksistä kuten esimerkiksi ennakkoperintälaista. Sen säännösten tarkoitus on kuitenkin 

eri ja säännösten soveltamisedellytyksetkin on rajattu suppeammiksi.”123 Ohjeessa tode-

taan lisäksi, että EPL 39 §:n tarkoittamat maksuunpanosta luopumispäätökset tehdään 

aina ennakkoperintälain mukaisessa järjestyksessä ja edellytyksillä. Ohjeen mukaan sil-

loin, kun maksuunpanosta on päätetty luopua vain osittain tai siitä ei ole luovuttu en-

nakkoperintälain nojalla, on vielä tarkasteltava asiaa VML 26.2 §:n näkökulmasta. Jos 

siis verotusmenettelylain mukaiset luottamusperiaatteen soveltamistilanteet täyttyvät, 

verovelvollinen on oikeutettu ennakkoperintälain perusteella annetun mahdollisen huo-

jennuksen lisäksi myös verotusmenettelylain tarkoittamaan luottamuksensuojaan.124 

 

Mikäli siis maksuunpanosta ei voida luopua sen vuoksi, että  

- suorituksen saaja on veronsa maksanut tai niitä ei ole ollut maksettava  

- käsillä ei ole erityinen syy 

- virhe ei ole kokonaismäärältään tai olosuhteisiin nähden vähäinen, 

on hallintopäätöstä tehtäessä vielä tarkistettava onko käsillä oleva asia tulkinnanvarai-

nen ja epäselvä ja onko suorituksen maksaja toiminut vilpittömässä mielessä.   

 

Joissakin tilanteissa luottamuksen suojaaminen maksuunpanosta luopumisen perusteena 

ilmenee siis suorituksen saajan verotuksen kautta. Silloin ei maksuunpanon esteenä 

tarkkaan ottaen ole VML 26.2 § vaan se, että suoritusta josta ei ole ennakonpidätystä 

toimitettu, ei pidetä ennakonpidätyksen alaisena. Käsitykseni mukaan tällöin ei siis ai-

                                                
123 Ks VeroH:n ohje 22.3.2000 Dnro 569/38/2000, s. 8. 
124 Ks VeroH:n ohje 22.3.2000 Dnro 569/38/2000, s. 8. 
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nakaan ensisijaisesti suojata suorituksen maksajan luottamusta, eikä tällöin itse asiassa 

ole ennakonpidätyksen toimittamistakaan laiminlyöty.  

 

”Puhtaimmillaan” maksuunpanon kohteen, eli suorituksen maksajan luottamusta voi-

daan käsitykseni mukaan suojata silloin, kun hän on laiminlyönyt ennakonpidätyksen 

toimittamisen sellaisesta suorituksesta jonka pidätyksenalaisuus tai pidätyksen määrä on 

tulkinnanvarainen ja epäselvä, eikä epäselvyys aiheudu kyseiseen suorituksen saajaan 

kohdistettavista verotusratkaisuista.   

 

Suorituksen ennakonpidätyksenalaisuuteen liittyviä ”tyyppitapauksia” joissa kaikki 

kolme edellä mainittua ehtoa (epäselvyys, tulkinnanvaraisuus ja vilpitön mieli) täyttyisi-

vät samanaikaisesti, ei käsitykseni mukaan voi olla kovin runsaasti. Esimerkkinä voita-

neen esittää aiemminkin mainittu luontoisetujen arvon huomioiminen liian pienenä sil-

loin kun edun arvoa ei ole vahvistettu. Kuten aiemmin125 on todettu, näissä tilanteissa 

maksuunpanosta voitaneen luopua EPL 39 §:nkin nojalla mikäli veronturvaamistarvetta 

ei ole. Mikäli veronturvaamistarpeen kuitenkin katsotaan vallitsevan, voitaneen mak-

suunpanosta luopua luottamuksensuojasäännöksen perusteella.126 

 

4.6.3 Kohtuus 
 
Toimittamattoman ennakonpidätyksen maksuunpanoon liittyvissä lainvalmisteluasiakir-

joissa, tuomioistuinratkaisuissa ja virallisohjeissa esiintyy toisinaan termi kohtuus. Tä-

mä johtaa kysymään mikä merkitys EPL 39 §:n tulkinnassa ja erityisesti soveltamises-

sa127 on annettava kohtuusnäkökohdille. 

 

                                                
125 Ks. kappale 4.6.2. 
126 Ks. myös Laitinen 18:15. 
127 ”Yksittäistapauksellinen kohtuusajattelu merkitsee individuaalista ja tapauskohtaista kohtuullisuutta 
ja liittyy tyyppitapauksia varten asetetun yleisen säännön ja yksittäisen tapauksen erityispiirteiden väliseen 
jännitteeseen. Vaikka normaalitilanteessa yleistä sääntöä asianmukaisesti soveltaen tehtyä ratkaisua voi-
daan pitää oikeana, se saattaa joissakin rajatapauksissa vaikuttaa kohtuuttomalta tuon päätöksen kohteena 
olevan yksilön näkökulmasta. Tällöin nousee kysymys mahdollisuudesta antaa kyseisen yksittäistapauksen 
erityispiirteille merkitystä säännöksen soveltamisessa ja harkintavallan käytössä.”  Laakso – Suviranta – 
Tarukannel Jyväskylä s. 337. 
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Ensimmäisen kerran kohtuuteen viitattiin säädettäessä vuoden 1943 ennakkoperintälakia 

(664/1943). Valtiovarainvaliokunnan lausunnossa esitettiin ulosotto-oikeuden myöntä-

mistä työnantajalle pelkän velkomisoikeuden sijaan ja perusteltiin esitystä toteamalla 

muun muassa, että säädös ilman ulosotto-oikeutta on ”kohtuuttoman ankara työnantajaa 

kohtaan”. Ulosotto-oikeus otettiin kyseiseen lakiin. Seuraavan kerran kohtuuteen viitat-

tiin säädettäessä vuoden 1959 ennakkoperintälakia (418/1959). Tällöin esitettiin edellä 

mainitun ulosotto-oikeuden poistamista uudesta laista ja vedottiin kyseisen menettelyn 

aiheuttamiin kohtuuttomiin tilanteisiin silloin kun suorituksen saaja oli jo maksanut 

veron kyseisestä suorituksesta.128 Seuraavan kerran kohtuunäkökohdat nousivat esiin 

muutamissa 1960 -luvun puolivälissä annetuissa KHO:n ratkaisuissa.129 Kohtuuteen 

viitattiin myös säädettäessä vuoden 1959 ennakkoperintälakiin 24 a §:ää ja siihen liitty-

vää Verohallinnon tiedottamisvelvollisuutta130 sekä Verohallituksen osittaista mak-

suunpanoa koskevassa kirjeessä vuodelta 1988.131 Myös tällä hetkellä voimassaolevaa 

ennakkoperintälakia koskevassa hallituksen esityksen joissakin sanankäänteissä on ha-

vaittavissa jonkinlaista kohtuuteen viittaavaa ajattelua132.   

 

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kohtuudella ei edellä mainituissa yhteyksissä ole 

viitattu rahamääräiseen kohtuuttomuuteen, eli siihen, että maksuunpanosta olisi mahdol-

lista luopua sillä perusteella, että maksuunpanot olisivat rahamääräisesti suuret ja mah-

dollisesti aiheuttaisivat maksuunpanon kohteelle taloudellisia ongelmia. Kohtuuttomuu-

della on viitattu taloudellisen kohtuuttomuuden sijasta ”asialliseen” kohtuuttomuuteen.  

 
Mikäli kohtuudelle olisi asiayhteydessä haluttu antaa nykyistä suurempi rooli, olisi EPL 

39 §:ssä ilmeisesti säädetty kohtuuttomuus maksuunpanosta luopumisen mahdollista-

vaksi erityiseksi syyksi. Nythän näin ei ole.133 Kohtuusarviointi on luonteeltaan sovel-

                                                
128 Ks. kappale 2.5.1. 
129 Ratkaisuissa ei suoranaisesti perustella maksuunpanojen poistamista kohtuusnäkökohdilla, mutta 
mielestäni kyseiset ratkaisut edustavat kuitenkin jonkinlaista kohtuusajattelua. Ks. kappale 2.5.1.1.2. 
130 Ks. kappale 2.5.2. 
131 VeroH:n kirje 22.4.1988 nro 5498/33/87. 
132 Esimerkiksi maininnat ”kahdenkertaisesta maksuunpanosta” ja sen aiheuttamista ongelmista. Ks. 
kappale 4.6.1. 
133 Tosin pykälän 2 momenttiin sisältyy edellisen lain 24 a §, ja näin ollen kohtuuttomuuksien välttämi-
seksi maksuunpanosta on luovuttava. Tämä koskee kuitenkin vain tiettyjä tilanteita. Ks. kappale 4.6.2. 
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tamismenettelyyn kuuluvaa toimintaa ja mikäli EPL 39 §:ään olisi mahdollisuus koh-

tuusarviointiin lisätty, olisi kyseinen pykälä näiltä osin muuttunut entistäkin selvemmin 

soveltamista ohjaavaksi normiksi.  

 

Edellä kerrotun lisäksi luottamuksen suojaa koskevan verotusmenettelylain muutoksen 

hallituksen esityksen perusteluissa134 todetaan, että vaikka asia ratkaistaan verovelvolli-

selle vastaisesti, viivästysseuraamukset voidaan jättää kohtuusyistä perimättä. Koh-

tuusharkinnassa ei kuitenkaan verovelvollisen henkilökohtaisille kuten sosiaalisille olo-

suhteille ole tarkoitus antaa merkitystä koska niiden arvioiminen sopii paremmin huo-

jennusmenettelyssä tehtäväksi.135  Käsitykseni mukaan edellä kerrottu voidaan ulottaa 

koskemaan tämän tyyppistä kohtuusarviointia laajemminkin, eli asia tulee huomioita-

vaksi lähinnä veronhuojennuksen136 edellytyksiä harkittaessa.   

 
Voitaneen siis lähteä siitä, että myös toimittamattoman ennakonpidätyksen maksuunpa-

noa koskeva veronhuojennussäännöksen137 sisältö rajaa EPL 39 §:n tulkintaa siten, että 

kohtuus ei ole lainkohdassa tarkoitettu erityinen syy ja kohtuukysymykset jäävät EPL 39 

§:n soveltamisalan ulkopuolelle. 

 

4.7 Luopuminen kokonaan tai osittain 
 
Ennakkoperintälain 39 §:n 2. momentissa säädetään, että toimittamaton ennakonpidätys 

voidaan jättää osittain tai kokonaan maksuunpanematta, myös erityisestä syystä, kuten 

silloin kun olosuhteet huomioon ottaen on todennäköistä, että maksuunpanoa ei veron 

turvaamiseksi tarvita. 

 

                                                
134 Ks. HE 53/1998 vp, s. 8. 
135 Täälläkin siis kohtuusarviointi liittyy epäselvyyden ja tulkinnanvaraisuuden ”asteeseen”. 
136 Asiasta säädetään EPL 56 §:ssä ja sen 1. momentin 1. kohdan mukaan verovirasto voi erityisistä syis-
tä hakemuksesta poistaa suorituksen maksajalle maksettavaksi pannun pidättämättä jätetyn määrän, veron-
lisäyksen, veronkorotuksen, viivekoron ja lykkäyskoron. Pykälän 3. momentin mukaan Valtiovarainminis-
teriö tai Verohallitus voi ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.   
 Pykälää voidaan pitää jonkinlaisena armahduspykälänä ja esimerkiksi Laitisen mukaan kysymyksessä on 
tilanteet joissa maksuvelvollinen on joutunut erityisen vaikeisiin olosuhteisiin, eikä veron kertyminen tästä 
syystä ole todennäköistä.  Ks. Laitinen 18:15. 
137 EPL 56 §. 
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Milloin sitten maksuunpanosta luovutaan osittain ja milloin kokonaan ja jos maksuun-

panosta luovutaan osittain, niin miten ratkaistaan määrä josta luovutaan?  Mielestäni 

asiaa onkin loogisempaa lähestyä siitä näkökulmasta, että maksuunpano tehdään osittain 

tai kokonaan.   

 

Edellisessä ennakkoperintälaissa ei vastaavaa määräystä ollut, mutta osittaista mak-

suunpanosta luopumista koskevaa hallinnollista ohjausta annettiin 1980-luvun loppu-

puolella Verohallituksen toimesta. Alun perin silloisen EPL 24 §:n tulkinta oli tiukka. 

Esimerkiksi Valtiovarainministeriön veroasiainosaston julkaisemassa Ennakkoperintä-

oppaassa vuodelta 1962 todetaan, että ”…ennakkoa ei kuitenkaan ole työnantajalle mak-

suunpantava, milloin selvitetään, että palkasta menevät verot…on suoritettu, tahi ettei 

siitä ole ollut suoritettava valtion- eikä kunnallisveroa. Po. säännöksen osalta on erityi-

sesti huomattava, että maksuunpanon toimittamisesta voidaan luopua vain, mikäli pal-

kasta menevät verot…on kokonaisuudessaan suoritettu.”    

 

Verohallitus osoitti vuonna 1988 lääninverovirastoille kirjeen138, joka koski muun mu-

assa osittaisen maksuunpanon tekemistä. Ohjeen mukaan ”jos maksuunpanon ajankoh-

tana voidaan selvittää työntekijän verot ja maksut sekä niiden kertyminen, olisi työnan-

tajalle maksuunpantava ennakonpidätystä ainoastaan siltä osin kuin pidätyksenalaisesta 

palkasta menevät verot ja maksut ovat jäämänä.”  

 

Käsitykseni mukaan kirjeessä ilmaistu periaate vakiintui normaaliksi maksuunpanome-

nettelyksi ja osittaista maksuunpanoa koskeva kohta otettiin tämän vuoksi vuoden 1996 

ennakkoperintälakiin. Kirjeen pohjalta voitaneen sanoa, että osittaista maksuunpanoa 

harkittaessa lähtökohtana on jälleen veronturvaamisen tarpeen olemassaolo.  

 

Normifromulaatio näyttäisi viittaavan siihen, että osittainen maksuunpanosta luopumi-

nen on mahdollinen ainoastaan silloin, kun tilanteessa vallitsee erityinen syy.139  Käsi-

                                                
138 VeroH:n kirje 22.4.1988 nro 5498/33/87. 
139 Veronturvaamistarvetta on käsitelty luvussa 4.6.1.   
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tykseni kuitenkin on, että edellä kerrotuin perustein myös EPL 39 §:n 1 momentissa 

tarkoitetuissa tapauksissa maksuunpano voidaan tehdä myös osittain.  

 

 4.8 Vähäinen laiminlyönti 
 

Ennakkoperintälain 39 §:n viidennessä momentissa säädetään, että maksuunpanosta 

voidaan luopua jos laiminlyönti on olosuhteisiin nähden tai kokonaismäärältään vähäi-

nen.140 

 

Tämäkin momentti jättää soveltajalle harkintamahdollisuuden itse hallintopäätöksen 

sisällön  osalta. Kun ensin on  tulkinnalla  selvitetty mitä  lainkohdassa  tarkoitetaan olo- 

suhteisiin nähden vähäisellä tai kokonaismäärältään vähäisellä laiminlyönnillä on vielä 

soveltamisvaiheessa tehtävä perusteltu tapauskohtainen päätös maksuunpanon tekemi-

sestä tai tekemättä jättämisestä. 

 

Edellinen ennakkoperintälaki ei mahdollistanut maksuunpanon tekemättä jättämistä 

olosuhteiden osoittaman virheen vähäisyyden perusteella. Siinä säädettiin ainoastaan 

vähäisestä laiminlyönnistä. Edellisen ennakkoperintälain 24 §:n 4. momentin mukaan: 

 

"Työnantajalle ei määrätä edellä tarkoitettua maksuvelvollisuutta, jos laimin-
lyöntiä, sen mukaan kuin Verohallitus tarkemmin määrää, on pidettävä vähäise-
nä." 

 

Uuden ennakkoperintälain mukainen kokonaismäärältään vähäinen laiminlyönti vas-

tannee edellisen lain vähäistä laiminlyöntiä. Näin muun muassa siksi, että molempien 

määrästä säädetään erikseen; aiemmin Verohallituksen päätöksessä ja nykyisin ennak-

koperintäasetuksessa.141  

                                                
140 On myös mahdollista, että koko maksuunpano jää alle perittävän määrän, joka Veronkantolain 47 §:n 
mukaan on 17 euroa. Tällöin ei maksuunpanonkaan tekeminen ole mielekästä. 
141 Voitaneen lähteä siitä, että EPA 34 §:ssä mainittu vähäinen laiminlyönti tarkoittaa ainoastaan koko-
naismäärältään vähäistä laiminlyöntiä, vaikka pykälä on otsikoitu ”vähäinen laiminlyönti” ja sen sana-
muoto kuuluu ”Ennakkoperintälain 39 §:n 5 momentissa….tarkoitettu ennakonpidätyksenalainen suoritus, 
josta ei ole toimitettu ennakonpidätystä….” Edellä kerrotusta voidaan haluttaessa lukea asetuksen vähäi-
syyden tarkoittavan sekä olosuhteisiin nähden, että kokonaismäärältään vähäistä laiminlyöntiä. Kokonai-
suus huomioiden tällainen tulkinta ei kuitenkaan olisi mielekäs.  
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Kokonaismäärältään vähäisen laiminlyönnin voidaan sanoa olevan tutkittavana olevan 

lainkohdan ainoa tulkinnallisesti suhteellisen selvä asia. Ennakkoperintäasetuksen 34 

§:n mukaan ”ennakonpidätyksen alainen suoritus, josta ei ole toimitettu ennakonpidätys-

tä voi olla määrältään enintään 400 euroa kalenterivuodessa. Suoritukset joista ei ole 

toimitettu ennakonpidätystä, eivät voi pidätysvelvollisen osalta yhteismäärältäänkään 

olla kalenterivuodessa 600142 euroa suurempia.”143 Vähäisyyden määrästä säädetään 

siis sekä suoritus-, että maksajakohtaisesti, kun edellisen lain aikana säädettiin saajakoh-

taisen suorituksen vähäisyydestä.144   

 

Havainnollisuuden vuoksi asiaa voidaan edelleenkin lähestyä myös suorituksensaajan 

näkökulmasta. Asiayhteydestä voidaan päätellä, että lainkohdassa säädetyllä suorituksel-

la tarkoitetaan lähtökohtaisesti kertasuoritusta. Kertasuoritus voi siis maksimissaan olla 

400 euroa, jotta sitä voidaan pitää vähäisenä. Jos kertasuorituksen saajia on vain yksi, 

hän voi näin ollen saada yhden tai useampia suorituksia ja niitä pidetään vähäisinä, mi-

käli yksikään niistä ei ylitä 400 euroa ja ne yhdessä jäävät alle 600 euron maksajakohtai-

sen määrän. Yksi suorituksen saaja voi siis maksimissaan saada suorituksia 600 euron 

arvosta, mikäli suorituksen maksaja ei maksa muita suorituksia.  Mikäli (ker-

ta)suorituksen saajia on useampia, suorituksia pidetään vähäisinä, mikäli yksikään niistä 

                                                
142 Kyseiseen määrään lienee päädytty arvioimalla maksuunpanon tekemisestä aiheutuvien kustannusten 
määrää. 
143 Kyseisessä asetuksen kohdassa ei itse asiassa säädetä vähäisestä virheestä, vaan sellaisen suorituksen 
vähäisyydestä, josta ennakonpidätyksen toimittaminen on laiminlyöty. Käsitykseni mukaan varsinaisena 
virheenä on kuitenkin pidettävä laiminlyödyn ennakonpidätyksen määrää, eli sitä määrää, joka aikanaan 
on jäänyt toimittamatta ja siten myös veronsaajalle maksamatta. Koska suorituksen saajien ennakonpidä-
tysprosentit vaihtelevat, niin myös laiminlyödyn ennakonpidätyksen eli virheen määrä vaihtelee, vaikka 
maksetun suorituksen määrä on ollut samansuuruinen. Maksetun suorituksen määrä vaikuttaa tietysti syn-
tyvän virheen määrään. Vähäisyyden määrittäminen maksetun suorituksen suuruuden kautta on käytännön 
verotusmenettelyn kannalta järkevää.  
 Voidaan esittää myös kysymys, miten tässä mielessä tulee suhtautua olosuhteisiin nähden vähäiseen lai-
minlyöntiin. Siitähän ei ennakkoperintäasetuksessa säädetä, joten epäselväksi jää tuleeko olosuhteisiinkin 
nähden vähäistä laiminlyöntiä lähestyä suorituksen vai laiminlyönnin vähäisyydestä käsin. 
144 VeroHp ennakkoperintälain 24 ja 25 §:ssä tarkoitetuista vähäisistä laiminlyönneistä 1.9.1983/742.  
 1 §: Työnantajalle ei määrätä ennakkoperintälain 24 §:ssä tarkoitettua maksuvelvollisuutta, jos ennakon-
pidätyksen toimittaminen on laiminlyöty palkasta, jonka määrä palkansaajaa kohden ei ylitä 500 markkaa 
vuodessa. 
 Ks kuitenkin Laitinen 18:14: ”…ei panna maksuun toimittamatonta ennakonpidätystä, jos palkan määrä 
josta ennakonpidätystä ei ole toimitettu ei yksittäistapauksessa ylitä palkansaajaa kohden 400:aa euroa 
kalenterivuodessa.. Laiminlyönnin vähäisyyttä arvioidaan siis palkansaajakohtaisesti….”  
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ei ylitä 400 euroa, eivätkä ne yhteensä ylitä 600 euroa.  Suorituksen saajien lukumäärällä 

ei vähäisyyden arvioinnissa ole siis merkitystä.   

 

Mielenkiintoisen yksityiskohdan muodostaa pykälän sanamuodon muutos verrattuna 

edellisen ennakkoperintälain vastaavaan kohtaan. Edellinen lainkohta ei antanut sovelta-

jalle mahdollisuutta maksuunpanon tekemiseen silloin kun laiminlyönti oli Verohalli-

tuksen päätöksessä määrätyn mukaisesti vähäinen, vaan se oli jätettävä tekemättä; 

”Työnantajalle ei määrätä...” Uuden lain vastaava kohta antaa mahdollisuuden mak-

suunpanon tekemiseen myös näissä tilanteissa. Hallituksen esityksessä145 ei muutosta 

perustella millään tavalla. Epäselväksi jää oliko tällaisen asiantilan aikaansaaminen tar-

koituksena vai onko kyseessä momentin muotoilussa tapahtunut lapsus.   

 

Jonkinlaisen virheen puolesta voisi puhua se, että vaikka EPL 39 §:n useissa kohdissa 

on tarkoituksellisesti annettu harkintavaltaa soveltajalle, liittyy harkinta yksinomaan 

siihen, että maksuunpano voidaan jättää tekemättä. Harkintamahdollisuuden säätäminen 

myös niihin tapauksiin, joissa laiminlyönti on kokonaismäärältään vähäinen, on suori-

tuksen maksajan kannalta negatiivinen muutos. Nyt siis joissakin sellaisissa tilanteissa 

joissa aikaisemmin maksuunpano oli jätettävä tekemättä, se voidaan joillakin perusteilla 

tehdä, eli muutos poikkeaa edellä kerrotusta verovelvollista suosivasta linjasta. Toden-

näköisempää kuitenkin on, että muutoksella on tietoisesti haluttu poistaa mahdollisuus 

”keinotella” vähäisillä määrillä. Aikaisemman lain voimassa ollessa suorituksen maksa-

jan oli mahdollista maksaa kyseisiä vähäisiä määriä vastaavat suoritukset ennakonpidä-

tystä toimittamatta ilman, että asiaan voitiin jälkikäteisin maksuunpanotoimin puuttua. 

Lainvalmisteluasiakirjojen ja muun lähdeaineiston vaietessa asiantila jää epäselväksi. 

 

Käsitykseni mukaan kyseisen lainkohdan tulkinta ja varsinkaan soveltaminen ei olisi 

muuttunut, vaikka siinä säädettäisiin ainoastaan olosuhteisiin nähden vähäisestä laimin-

lyönnistä tai jopa pelkästään vähäisestä laiminlyönnistä, eikä asetuksessa olisi asiaa 

sääntelevää pykälää. Asetuksessa säädetyt kokonaismäärältään vähäiset määrät ovat 

                                                
145 HE 202/1996 vp. 
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nimittäin niin alhaiset, että käytännön tasolla ne useissa tapauksissa tavallaan ”sisälty-

vät” muihin (olosuhteisiin nähden) vähäisiin virheisiin. 

 

Voidaan myös kysyä olisiko viidennen momentin tulkinta ja soveltaminen muuttunut 

mikäli se olisi liitetty pykälän toiseen momenttiin. Yhdistäminen olisi voinut tapahtua 

joko lisäämällä vähäisyys kyseiseen momenttiin tai määrittelemällä se erityiseksi syyksi, 

jonka perusteella maksuunpano voidaan jättää tekemättä.146  Yhdistäminen viimeksi 

mainitulla tavalla olisi perusteltua senkin vuoksi, että mikäli maksuunpano tehdään 

vaikka virhe on vähäinen, täytynee maksuunpanon tekemisen perusteena olla lähinnä 

veronturvaamistarve. Virheen vähäisyys maksuunpanosta luopumisen perusteena on siis 

tavallaan alisteinen veronturvaamistarpeen puuttumiselle. Toisin sanoen, mikäli virhe 

on vähäinen eikä veronturvaamistarvetta ole, maksuunpano pääsääntöisesti jätettäneen 

tekemättä, mutta mikäli veronturvaamistarve vallitsee, maksuunpano pääsääntöisesti 

tehtäneen virheen vähäisyydestä huolimatta.    

  

Asiantilan säänteleminen viidennessä momentissa näyttäisi tarkoittavan myös sitä, että 

mikäli maksuunpano on tehty virheen vähäisyydestä huolimatta, sitä ei voida poistaa 

viran puolesta. EPL 39 §:n maksuunpanon poistamista sääntelevä kolmas momenttihan 

kuuluu ”jos lääninverovirasto on jo maksuunpannut toimittamatta jätetyn ennakonpidä-

tyksen 1 ja 2 momenteissa tarkoitetuissa tapauksissa, maksuunpano poistetaan viran 

puolesta”. Tällainen lähtökohta on kuitenkin koko maksuunpanojärjestelmän perusaja-

tuksen vastainen. Tätä asiaa käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa.  

 

Kirjallisuudessa147 on esitetty, että maksuunpanosta voidaan luopua jos laiminlyönti on 

maksettuihin veroihin nähden vähäinen. Lausuma liittyy olosuhteisiin nähden vähäisiin 

virheisiin. Tässä yhteydessä veroilla tarkoitettaneen suorituksen maksajan maksamia 

                                                
146 Toinen momentti voisi tuolloin kuulua esimerkiksi seuraavasti: "Toimittamatta jätetty ennakonpidätys 
voidaan jättää osittain tai kokonaan maksuunpanematta myös erityisestä syystä, kuten silloin kun olosuh-
teet huomioon ottaen on todennäköistä, että maksuunpanoa ei veron turvaamiseksi tarvita. Maksuunpanos-
ta voidaan luopua myös silloin kun laiminlyönti on olosuhteisiin nähden tai kokonaismäärältään vähäi-
nen." 
147 Laitinen s. 18:3. 
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veroja ja ilmeisesti niiden lajista148 riippumatta ja ajatuksena lienee ollut sanoa, että 

suurempien yritysten kohdalla myös maksuunpantavien määrien tulee olla suurempia. 

Mielestäni tällainen tulkinta, niin kannatettava kuin se käytännön työn kannalta onkin, 

harhautuu kuitenkin hieman sivuun itse asiasta ja kuuluu enemmänkin normin sovelta-

misen ja lopulta käytännön verotustyön linjausten piiriin.  

 

Vuoden 1959 ennakkoperintälakiin vuonna 1983 tullutta muutosta koskevan hallituksen 

esityksen perusteluista käy selvästi ilmi, että harkittaessa maksuunpanon tekemättä jät-

tämistä silloin kun virhe on vähäinen, ohjenuorana on pidettävä nimenomaan veronsaa-

jan etua; maksuunpanoa ei tehdä sen aiheuttamien hallinnollisten kustannusten vuok-

si.149 Kyseisessä muutoksessa säädettiin kuitenkin vain (kokonaismäärältään) vähäises-

tä virheestä. Vuoden 1996 ennakkoperintälakia koskevassa hallituksen esityksessä ei 

vähäistä virhettä mainita sanallakaan. Yksityiskohtaisissa perusteluissa kuitenkin tode-

taan, että 39 § vastaa eräin tarkistuksin edellisen lain 24 §:n 2 ja 4 momenttia150. Halli-

tuksen esityksen perusteluista ei siis ole saatavissa minkäänlaista johtoa siihen, mitä 

olosuhteisiin nähden vähäisellä virheellä tarkoitetaan. 

 

Olosuhteet voivat lähtökohtaisesti viitata veronsaajan, verotuksen toimittajan, suorituk-

sen maksajan tai suorituksen saajan olosuhteisiin. Koko maksuunpanoinstituution ole-

massaoloajan kaikissa niissä tilanteissa joissa on ollut kysymys maksuunpanoa sääntele-

vän pykälän ”joustavasta” tulkinnasta, soveltamisesta tai ”joustavuuteen” liittyvistä la-

kimuutoksista, taustalla ovat olleet lähes yksinomaan hallinnolliset syyt.  Tästä näkö-

kulmasta myös olosuhteisiin nähden vähäistä virhettä tulisi ilmeisesti lähestyä veronsaa-

jan ja veroviranomaisen näkökulmasta.   

 

                                                
148 Tuloveroa, maksettua arvonlisäveroa ja maksettuja ennakonpidätyksiä. 
149 HE 34/1983 s. 1 “…ennakonpidätyksen toimittamisen laiminlyöneen työnantajan maksuvelvollisuutta 
koskevia säännöksiä lievennetään hallintomenettelyn helpottamiseksi.” ”Ennakonpidätyksen toimittamisen 
laiminlyöneen työnantajan maksettavaksi määrätään pidättämättä jätetty määrä ja veronlisäys, vaikka 
laiminlyöntiä olisi pidettävä vähäisenä. Tästä aiheutuu hallinnollisia kustannuksia, jotka eivät vastaa me-
nettelystä saatua hyötyä.”  
150 HE 202/1996 vp, s. 21. 
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Edellä kerrottuun perusfilosofiaan uuden lain 39 § toi kuitenkin muutoksen. Mahdolli-

suus jättää maksuunpano tekemättä ylipäänsä on lähtökohtaisesti hyödyllinen sekä mak-

suunpanon tekijälle että sen kohteelle. Mikäli EPL 39 §:n luonne joiltakin osin verovel-

volliselle ”edunsuovana” normina otetaan huomioon, lienee mahdollista ajatella, että 

tässä yhteydessä olosuhteilla tarkoitetaan (myös) suorituksen maksajan olosuhteita. Täl-

löin virheen suuruutta olisi siis mahdollista verrata suorituksen maksajan olosuhteisiin, 

kuten maksettujen verojen määrään.  

 

Veronsaajan ja veronmaksajan välisessä suhteessa edellä esitetty olisi jokseenkin on-

gelmaton, mutta ainakin periaatteen tasolla vähäisyysarviointi saattaisi kansalaiset eriar-

voiseen asemaan keskenään151. Eriarvoisuusongelma ei lähtökohtaisesti koske tilanteita 

joissa käsillä on ennakkoperintäasetuksessa säädetty kokonaismäärältään vähäinen lai-

minlyönti; se on samansuuruinen suorituksen maksajan olosuhteista riippumatta. 

 

Veronmaksajien välistä eriarvoisuutta ilmenisi lähinnä silloin, kun virheen vähäisyyttä 

tarkasteltaisiin olosuhteet huomioiden suorituksen maksajakohtaisesti ja merkitystä an-

nettaisiin maksettujen verojen määrälle; mikä on suurelle suorituksen maksajalle vähäi-

nen virhe, ei ole sitä pienelle suorituksen maksajalle. Suorituksen maksaja, joka on 

maksanut asianmukaisesti suuria summia veroja, voisi seuraamusten häntä kohtaamatta 

maksaa ennakonpidätystä toimittamatta rahamääräisesti enemmän kuin sellainen suori-

tuksen maksaja, jonka maksamat verot ovat määrältään vähäisemmät.  

 

Kuten tässä tutkielmassa on useassa kohdassa käynyt ilmi, veron turvaamisen tarve on 

pykälän tulkinnan lähtökohta. Kun lisäksi muistetaan, että maksuunpanosta huolimatta 

veron turvaaminen tapahtuu viime kädessä suorituksen saajan veronmaksun kautta, olisi 

                                                
151 Verovelvollisten keskinäisessä yhdenvertaisuudessa on kysymys siitä, että samanlaisia tapauksia koh-
dellaan samalla tavalla. Tässä yhteydessä yhdenvertaisuus toteutuu niiden verovelvollisten kesken, joiden 
osalta laiminlyönti mahtuu saman vähäisyyskäsitteen sisään. Yhdenvertaisuus ei toteudu silloin, kun kaksi 
verovelvollista on tehnyt samaa virhetyyppiä edustavan virheen, mutta erisuuruisina. Tällöin toiselle ei 
seuraamuksia määrätä, toiselle määrätään.  
 Perustuslain 6 §:n osoittama lainalaisuuden vaatimus ja sitä kautta yhdenvertaisuuden periaate kiinnittä-
vät viranomaistoiminnan kuitenkin muodolliseen yhdenvertaisuuteen. Tämän vuoksi normisidonnaisessa 
päätöksenteossa ei voida, eikä tarvitse tavoitella aineellisen yhdenvertaisuuden tai oikeudenmukaisuuden 
ideaalin vaatimuksia. Ks. Laakso 1990 s. 211. 
 Ks. yhdenvertaisuudesta soveltamisen kannalta kappaleessa 5.1.1.  
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olosuhteisiin nähden vähäistä virhettä ilmeisesti mahdollista lähestyä suorituksen saa-

jankin ominaisuuksien kautta. Olosuhteisiin nähden vähäinen virhe voisi mahdollisesti 

olla suurempikin silloin kun suorituksen saajan aikaisempi veronmaksukäyttäytyminen 

osoittaa pienempää tarvetta erityisille veronturvaamistoimille. 

 

Mikäli virhe katsotaan vähäiseksi ja maksuunpanosta luovutaan sen perusteella, tapah-

tuu luopuminen kokonaan. Tämä johtuu lähinnä momentin sanamuodosta ja asian luon-

teesta. Mikäli ennakkoperintäasetuksessa säädetyt vähäisyyden määrät ylittyvät, tehdään 

maksuunpano koko laiminlyödystä määrästä.   

 
Olosuhteisiin nähden vähäisen laiminlyönnin sisältö jää tässä tutkimuksessa määrittele-

mättä. Edeltä kuitenkin ilmenee, että asiaa voidaan perustellusti lähestyä useista lähtö-

kohdista käsin, mutta hallinnolliset näkökulmat noussevat viime kädessä peruslähtö-

kohdaksi.  

 

4.9 Maksuunpanon poistaminen  
 
Ennakkoperintälain 39 §:n kolmannessa momentissa säädetään tehdyn maksuunpanon 

poistamisesta. Lainkohdassa ei määritellä erityisiä poistamisen perusteita, vaan siinä 

viitataan pykälän 1 ja 2 momenttiin: 

 

”Jos lääninverovirasto on jo maksuunpannut toimittamatta jätetyn ennakonpidä-
tyksen 1 ja 2 momentissa mainituissa tapauksissa, maksuunpano poistetaan viran 
puolesta.”    

 

Maksuunpanon poistamisen perusteina ovat siis seuraavat seikat 

 

- ennakonpidätystä toimittamatta maksetusta suorituksesta maksettavat 

verot ja maksut on maksettu tai niitä ei ole ollut maksettava (1. mom) 

- maksuunpano on tehty, vaikka vallitsee erityinen syy, jonka perusteella 

se olisi voitu jättää tekemättä (2. mom) 
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Ainoastaan näissä tapauksissa maksuunpano voidaan siis lainkohdan mukaan poistaa.  

Poistaminen tapahtuu viran puolesta.152   

 

Pykälän 5 momentissa säädetään, että maksuunpanosta voidaan luopua virheen vähäi-

syyden perusteella. Mikäli näissä tapauksissa maksuunpano on kuitenkin tehty, sitä ei 

siis voitaisi jälkikäteen poistaa. Näinhän asianlaita ei voi olla, vaan vähäisetkin mak-

suunpanot on poistettava viimeistään siinä vaiheessa kun suorituksen saaja on niitä vas-

taavat verot ja maksut maksanut. Asiaa on selvyyden vuoksi syytä lähestyä hieman toi-

sesta näkökulmasta; jos maksuunpanosta ei ole luovuttu vaikka virhe on vähäinen, ei 

vähäisyys ole ollut maksuunpanon peruste. Maksuunpanon perusteena on tällöinkin 

ollut 38 §:ssä säädetyt maksuunpanon tekemisen edellytykset ja se on tehty vähäisyydes-

tä huolimatta. Kun EPL 39 § 1 ja 2 momentissa mainitut maksuunpanon poistamistakin 

koskevat edellytykset täyttyvät, sellainenkin maksuunpano joka on tehty virheen vähäi-

syydestä huolimatta, voidaan poistaa.  

 

Momentissa viitataan poistamisen perusteena kahteen jossain määrin eriluontoiseen 

asiaan; ensimmäisessä momentissa säädettyyn eräänlaiseen perustilanteeseen, jossa 

poistaminen tehdään sillä perusteella, että verot on maksettu ja toisessa momentissa 

säädettyyn ”erityistapaukseen”, jossa poistaminen tapahtuu sen vuoksi, että tilanteessa 

havaitaan ”erityisen syyn” vallitsevan.   

 

Käytännössä tehdyn maksuunpanon aiheellisuutta ei maksuunpanopäätöksen tekemisen 

jälkeen kuitenkaan arvioitane juuri muulla perusteella kuin sillä, ovatko verot tulleet 

maksetuiksi. Maksuunpano poistetaan sen jälkeen kun veronmaksu todetaan tapahtu-

neeksi. Luonteestaan johtuen erityisen syyn olemassaolon arviointi liittyykin käsitykseni 

mukaan ennen kaikkea maksuunpanopäätöksen tekemisvaiheeseen, eikä asiaa pääsään-

töisesti arvioida enää tämän jälkeen. On tosin huomattava, että erityisenä syynä pidettä-

                                                
152 Koko edellisen lain voimassaoloajan ja nykyisinkin voimassa olevan lain ensimmäisen voimassaolo-
vuoden aikana maksuunpanon poistaminen edellytti maksuunpanon kohteen hakemusta, nykyisin poista-
minen tapahtuu viran puolesta. Asiasta säädetään EPL 59.2 §:ssä: ”Lain 39 §:n 3 momenttia sovelletaan 
ensimmäisen kerran vuonna 1998 tehtyihin maksuunpanopäätöksiin. Aikaisemmin tehdyn vastaavan pää-
töksen perusteella ennakonpidätys palautetaan tarvittaessa hakemuksesta.” 
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vä veronturvaamistarpeen puuttuminen liittyy kiinteästi nimenomaan verojen maksami-

seen.153  Asian kannalta olennainen kysymys kuuluu: ellei erityistä syytä ole ollut mak-

suunpanon tekemisen hetkellä, voiko sellainen syntyä maksuunpanon tekemisen jäl-

keen?     

 

Kysymykseen lienee vastattava ainakin lähtökohtaisesti kielteisesti. Tästä seuraa se, että 

EPL 39 § 3 momentin sanamuodosta huolimatta maksuunpanon poistaminen tapahtuu 

pääsääntöisesti sillä perusteella, että suorituksen saaja maksaa hänelle määrätyt verot. 

Myös silloin kun syystä taikka toisesta jälkiverotus jää toimittamatta, eikä maksettavaa 

veroa määrätä, on maksuunpano poistettava. Tällöin poistamisen perusteena on se, että 

veroa ei ole maksettava154.  

 

Aiheeton (virheellinen) maksuunpano 

 

Hieman samantyyppisen ongelma-alueen kuin erityinen syy maksuunpanon poistamisen 

perusteena, muodostaa se, että maksuunpano poistetaan sillä perusteella, että veroja ei 

ole ollut maksettava. Kuten kappaleesta 4.5.2 ilmenee, tällä tarkoitetaan ensisijaisesti 

tilannetta, jossa veroja ei ole määrätty säännönmukaista verotusta toimitettaessa. Pää-

sääntöisesti tämän asia on maksuunpanijan tiedossa jo maksuunpanopäätöstä harkittaes-

sa.155  Mikäli maksuunpano on tällöin kuitenkin virheellisesti tehty, voidaan kysyä voi-

siko maksuunpanon poistaminen tulla kyseeseen myös maksuunpanon oikaisuna.    

 
Maksuunpanopäätöksen oikaisemisesta säädetään EPL 40 §:ssä: 
 

Jos lääninveroviraston maksuunpanoa koskeva tai tämän lain mukaan tekemä 
muu päätös on virheellinen, lääninverovirasto oikaisee päätöksen viran puolesta 
tai hakemuksesta maksajan eduksi viimeistään viiden vuoden kuluessa sitä seu-
raavan kalenterivuoden alusta, jona päätös on tehty. 
 

Laskuvirhe tai siihen verrattava erehdys taikka virhe sen johdosta, ettei asiaa ole 
joltakin osin tutkittu, voidaan oikaista maksajan vahingoksi kahden vuoden kulu-
essa sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, jona päätös on tehty. 

                                                
153 Ks. kappale 4.5.1. 
154 Ks. kappale 4.5.2. 
155 Ainakin silloin, kun kyseessä on sellainen verovuosi jolta verotus on päättynyt. 
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Oikaisu voidaan siis tehdä sekä suorituksen maksajan eduksi, että vahingoksi. Lainkoh-

dasta ei selvästi ilmene minkälaisia virheitä voidaan oikaista maksajan eduksi, mutta 

toisessa momentissa annetaan esimerkkejä virheistä jotka voidaan oikaista maksajan 

vahingoksi. Hallituksen esityksessäkään ei asiaa selvennetä, vaan ainoastaan viitataan 

edellisen lain vastaaviin säännöksiin. Edellisen ennakkoperintälain 27 §:ssä säädetään: 

 

Milloin lääninveroviraston 22, 24, 25, 25 a ja 25 b §:n nojalla toimittamissa mak-
suunpanoissa on sattunut laskuvirhe tai siihen verrattava erehdys tai maksuunpa-
no muutoin todetaan kokonaan tai osittain aiheettomaksi, lääninveroviraston on 
oikaistava maksuunpano. (22.12.1978/1032). 
 

Edellä kerrotun perusteella lienee selvää, että edelleenkin voidaan laskuvirheitä tai sii-

hen verrattavia erehdyksiä oikaista myös maksajan eduksi. Oikaistavan virheen tulee 

olla riidaton ja selvä156. 

 

Voimassa olevassa laissa ei ole edellisen lain vastaavan pykälän kohtaa, jonka mukaan 

maksuunpano voidaan oikaista, mikäli maksuunpano on aiheeton. Aiheeton maksuun-

pano on kirjallisuudessa määritelty toteamuksella, että se tulee kysymykseen lähes kai-

kissa muissa tilanteissa, kuin niissä, joissa on kysymys laintulkinnasta. Esimerkkinä on 

mainittu muun muassa tilanne, jossa ”työnantaja voi osoittaa tulon tulleen verotetuksi ja 

veron maksetuksi, jo ennen maksuunpanoa”.157 

 

Mikäli siis maksuunpano on virheellisesti tehty, vaikka maksuunpanon tekemisen het-

kellä on selvää, että veroja ja maksuja ei ole ollut maksettava, on kyseessä sellainen 

virhe, että maksuunpano on ”oikaistava” tavalla tai toisella. Jos nykyisen ennakkoperin-

tälain 40 §:ssä olisi maininta maksuunpanon aiheettomuudesta,  kyseinen  peruste olisi  

aivan epäilemättä 40 §:ssä säädetyn maksuunpanon oikaisun peruste. Koska asiaa ei 

kuitenkaan EPL 40 §:ssä mainita, niin aiheettomienkin maksuunpanojen ”oikaiseminen” 

tapahtunee nykyisin EPL 39.3 §:n nojalla maksuunpanon poistamisena.  

 

                                                
156 Ks. Hirvonen – Leino – Tuominen – Winter 1990 s. 846. 
157 Ks. Hirvonen – Leino – Tuominen – Winter 1990 s. 847. 
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Maksuunpanon poistaminen osittain 

 

Maksuunpano voidaan poistaa myös osittain. Käsitteenä osittaista maksuunpanon pois-

tamista voidaan lähestyä joko suorituksen saajan kautta tai suorituksen maksajan eli 

maksuunpanon kohteen ja maksuunpanon kautta.  Yksi maksuunpano voi sisältää lai-

minlyöntejä jotka liittyvät useisiin suorituksen saajiin, joiden maksukäyttäytyminen pää-

sääntöisesti eronnee toisistaan. Tällöin maksuunpanokin poistetaan vain niiden suoritus-

ten osalta, joista kukin saaja on verot maksanut. Koko maksuunpanon kannalta voita-

neen tällöin puhua maksuunpanon osittaisesta poistamisesta. Maksuunpanoa lienee kui-

tenkin tarkasteltava saajakohtaisesti, eli yhden tietyn suorituksen saajan osalta tehty 

maksuunpano voidaan tietyissä tilanteissa poistaa osittainkin. Lainvalmisteluasiakirjois-

ta tai oikeuskirjallisuudesta ei ole saatavissa johtoa asian tulkintaan. 

 

Edellisen ennakkoperintälain aikana korkein hallinto-oikeus antoi päätöksen 

(23.12.1986, taltio n:o 5576, ei julkaistu), jossa todetaan mm: 

 

”Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan verovelvollisen pidätyksenalaisesta 
palkasta menevät verot ja kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu on osittain suo-
ritettu. Lääninveroviraston on vastaavilta osin poistettava työnantajalle määrätty 
maksuvelvollisuus.”  

 
 
Verohallitus kommentoi lääninverovirastoille osoittamassaan kirjeessä158 edellä mainit-

tua ratkaisua: ”Ennakkoperintälain 24 §:n 2 momenttia käytännössä sovellettaessa on 

yleensä katsottu, että työntekijälle määrättyjen verojen ja maksujen on oltava kokonai-

suudessaan kertyneet ennen maksuvelvollisuuden poistamista. Maksuvelvollisuus on 

kuitenkin katsottu voitavan osittain poistaa sen jälkeen kun työntekijä on maksanut osit-

tain hänelle määrätyt maksut ja verot, jos poistamatta jättäminen johtaisi kohtuuttomaan 

lopputulokseen. Päätöksellä ei ole ollut tarkoitus muuttaa vallitsevaa käytäntöä. Vero-

hallituksen kannan mukaan poistettaessa maksuunpanoa osittain, poistettava ennakonpi-

dätyksen määrä on laskettava siten, että ennakonpidätykset työnantajalle palautetaan sitä 

                                                
158 VeroH:n kirje 22.4.1988 nro 5498/33/87. 



131 

osaa lukuun ottamatta, joka vastaa työntekijälle kyseisestä palkasta maksuunpantujen 

verojen ja maksujen vielä jäämänä olevaa määrää.” 

 

Käsitykseni mukaan edellä kerrottu on edelleenkin vakiintunut tulkinta maksuunpanon 

osittaiselle poistamiselle. 
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5. EPL 39 §:N SOVELTAMISESTA 

 
Sovellettavien normien funktioiden ja rakenteiden perusteella voidaan Laakson mukaan 

erottaa kolme erilaista oikeudellista päätöksentekoa ohjaavaa mallia: 1. normirationaali-

nen malli, 2. intressipunnintamalli ja 3. toimintatavoitteinen malli. Tämän tutkimuksen 

kannalta olennaisin on normirationaalinen malli.1  

 

Laakson mukaan normirationaalinen malli on tunnusomainen erityisesti sellaiselle rat-

kaisutoiminnalle, jossa on kysymys individien käyttäytymistä sääntelevien normien so-

veltamisesta. Käyttäytymisnormeilla on määrätty tietty käyttäytymismalli ja jälkikäteen 

ratkaistaan onko käyttäytyminen ollut normin mukaista. Normirationaalisessa päätök-

senteossa säännöstä sovelletaan tosiseikkoihin. Argumentointi on subsumtioloogista, 

jossa tosiseikasto alistetaan oikeusnormin yhteyteen ja normi antaa vastauksen millä 

tavalla oikeudellinen ongelma on kyseisessä tapauksessa ratkaistava, eli ratkaisu johde-

taan loogis-deduktiivisesti yleisestä normipremissistä.2    

 

Normirationaalista mallia sovelletaan muun muassa hallintoviranomaisen päätöksente-

ossa kun on kysymys normisidonnainen, eli lakia soveltava hallinnollinen ratkaisutoi-

minta.3 Kuten kappaleessa 3.3.3 on todettu, tutkimuskohteena oleva EPL 39 § on luon-

teeltaan käyttäytymisnormi. 

 

Normisidonnaisessa päätöksenteossa ratkaisu saadaan ”alistamalla” tosiseikasto oikeus-

sääntöjen yhteyteen. Ratkaisu voidaan esittää loogisena syllogismina, jossa annetuista 

premisseistä seuraa johtopäätös. Syllogismissa ylälauseena on normi (normipremissi) ja 

alalauseena tosiasiakuvaus (faktapremissi).4 Alla olevassa esimerkissä on kuvattu syllo-

gismin muodossa EPL 39 § 1 momentin soveltaminen tietyssä tapauksessa: 

                                                
1 Vaikka kappaleessa 3.3.3 todetaankin, että EPL 39 §:stä on mahdollisesti löydettävissä intressipunnin-
tanorminkin piirteitä, jätetään intressipunnintamallin käsittely tässä yhteydessä maininnan varaan.  
2 Ks. Laakso 1990 s. 39–40. 
3 Normirationaalista mallia sovelletaan Laakson mukaan mm hallintotuomioistuimissa kun on ratkaistava 
onko ensiasteen hallintoviranomaisen tekemä ratkaisu lainmukainen. Lainkäytön ja hallintotoiminnan 
välinen ero ei ole rakenteellinen vaan funktionaalinen: lainkäytössä on kysymys oikeussuojan antamisesta 
ja hallinnollisessa päätöksenteossa hallinnollisten tarkoitusperien toteuttamisesta. Ks. Laakso 1990 s. 40. 
4 Ks. Laakso 1990 s. 57. 
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Ylälause: Lääninverovirasto ei maksuunpane toimittamatta jätettyä enna-

konpidätystä jos ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta mak-

settavat verot ja  maksut on maksettu tai niitä ei ole ollut makset-

tava (EPL 39.1 §). 

 

Alalause: Suorituksen saaja on maksanut verot ja maksut.  

 

Johtopäätös:   Maksuunpano on jätettävä tekemättä. 

 

Syllogistinen päätöksentekomalli5 käsittää siis kolme eri pääelementtiä: 1. ylälauseen 

asettaminen, 2. alalauseen formulointi. 3. johtopäätöksen tekeminen premissien pohjal-

ta. Lisäksi ylälauseen asettamisessa voidaan erottaa sovellettavan oikeusnormin valinta 

ja ko. normin sisällön riittävän täsmällinen määrittäminen.6  

 

Tikan mukaan oikeusorgaanien7 harkintavalta laintulkintakysymyksissä ymmärretään 

yleensä melko sidotuksi, kun taas vastaavaa sidonnaisuutta ei liity faktainformaation 

arvosteluun. Tämän vuoksi näytön arvioinnissa voi lain soveltaja yleensä noudattaa suh-

teellisen vapaasti joko tiukkaa tai lievää linjaa.8 Alalauseen asettamista voitaneen tässä 

yhteydessä nimittää näytön arvioinniksi. 

 

Ongelmia syntyy Tikan mukaan silloin kun normin soveltaminen koetaan perustelluksi 

vaikka normilauseen ja tosiasioiden vastaavuus on heikko. Tällöin soveltamispäätös 

perustuu laajentavaan  tulkintaan. Normia  voidaan soveltaa  myös silloin  kun ratkaisija  

                                                
5 Laakson mukaan syllogistisessa perustelussa on kysymys oikeudellista ratkaisun sisäisestä justifikoinnis-
ta, jossa johtopäätös on oikea, jos premissit pitävät paikkansa ja johtopäätösoikealla tavalla niistä johdet-
tu. Syllogismi ei kuitenkaan lausu mitään premissien oikeellisuudesta. Sovellettavan oikeusnormin valin-
nassa, sen sisällön tarkentamisessa ja tosiseikkojen toteamisessa ei loogisista keinoista ole apua, vaan 
premissien hyväksyttävyyttä eli oikeudellisen ratkaisun ulkoista justifikointia koskeva kysymys ratkaistaan 
muunlaisen argumentoinnin kuin loogisen päättelyn avulla. Loogisen päättelyn riittämättömyys tulee esiin 
mm harkintatilanteissa kuten EPL 39 §:n soveltamisessa. Ks. Laakso 1990 s. 58. 
6 Kaikki em. osatekijät saattavat sisältää tiedollista epävarmuutta ja jättää soveltajalle liikkumatilaa. Mi-
käli itse normi on tiedossa, voi siis silti ilmetä epätietoisuutta sen sisällön suhteen. Ks. Laakso 1990 s. 57. 
7 Samaa voitaneen sanoa lakia soveltavista hallinto-orgaaneista. 
8 Ks. Tikka 1972 s. 121. 
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katsoo, että normin tarkoitus vaatii sen soveltamista annettuihin tosiseikkoihin silloin-

kin, kun ne näyttävät jäävän osaksi normilauseen merkityssisällön ulkopuolelle. Tällöin 

soveltaminen perustuu teleologiseen laajennukseen. Ratkaisija voi myös katsoa, että 

normia ei ole perusteltua soveltaa annettuihin tosiseikkoihin, vaikka ne olisivatkin sub-

sumoitavissa säännöstekstin normaaliin merkityssisältöön, vaan normin soveltaminen 

on rajoitettava merkityssisällön ydinalueelle, jolloin kyseessä on suppeaan tulkintaan 

pohjautuva soveltaminen.9 

 

Kuten aiemmin on tullut esiin EPL 39 §:n tulkinnassa ja soveltamisessa vero- ja ennak-

koperintäjärjestelmän tarkoitus ja tutkimuskohteen tehtävä kyseisessä kokonaisuudessa 

ovat tärkeässä asemassa. Edellä kerrotusta johtuen EPL 39 §:n soveltamisessa verontur-

vaamistarve on merkittävin yksittäinen tekijä. Voitaneen sanoa, että mikäli verontur-

vaamistarvetta ei ole maksuunpanoa ei lähtökohtaisesti tule tehdä tai tehty maksuunpano 

on poistettava, vaikka tilanne jäisikin osittain normilauseen merkityssisällön ulkopuolel-

le. Toisaalta on muistettava kyseisen normin luonne poikkeussäännöksenä jota on tulkit-

tava suppeasti. Käsitykseni mukaan tämä tulee esiin pykälän yksittäisten kohtien tulkin-

nassa siten, että esimerkiksi käsite erityinen syy maksuunpanosta luopumisen edellytyk-

senä on määriteltävä suppeasti. Erityinen syy ei edellä mainittu järjestelmä huomioiden 

voi tarkoittaa juuri muuta kuin veronturvaamistarpeen puuttumista, vaikka säännösteks-

tin normaali merkityssisältö voisi antaa sijaa laajemmallekin tulkinnalle.10  Laajenta-

vaan tulkintaan perustuva soveltaminen ei käsitykseni mukaan sovi EPL 39 §:n sovel-

tamismenettelyyn.        

 
Tikan mukaan lain soveltamistilanteita voidaan luokitella jakamalla ne isomorfiatilan-

teisiin11, tulkintatilanteisiin12 ja säätelemättömiin13 tilanteisiin.14 Asiaa voitaneen lä-

                                                
9 Ks. Tikka 1972 s. 122–123. 
10 Näin siitä huolimatta, että pykälässä todetaan että, veronturvaamistarpeen puuttuminen on esimerkki 
erityisestä syystä. 
11 Isomorfiatilanne on selvä tapaus johon löytyy helposti normi. Tosiasiat ja tunnusmerkistö ovat ku-
vasuhteessa keskenään. Oikeusseuraamuksen valinnassa voi kuitenkin olla ongelmia. 
12 Tulkintatilanteessa soveltaja osapuilleen tietää minkä normin sääntelemään asiantilaan asiaa kuuluu, 
mutta säännöstekstissä käytetyt termit ovat merkityssisällöltään niin epäselviä, ettei ole riidatonta sopivat-
ko tosiseikat lauseiden merkityssisältöön. Tällöin termejä on tulkittava, eli tulkinnan kohteena ei ole itse 
normi vaan kielellinen ilmaisu, joka antaa tietoa tuon normin sisällöstä. 
13 Säätelemättömässä tilanteessa oikeusohjetta ei ole, jolloin valitaan lähinnä sopiva. 
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hestyä myös faktapremissistä käsin, jolloin ennakkoperintälain 38 §:n soveltaminen ko-

konaisuudessaan ja 39 §:n yhden momentin yhden lauseen soveltaminen sijoittuu iso-

morfiatilanteiden luokkaan ja loput 39 §:n soveltamistilanteista tulkintatilanteiden luok-

kaan.15   

 
Tikan mukaan edellä kerrottu tarkoittaa muun muassa sitä, että syllogismilla voi kuvata 

ainoastaan yksinkertaisimpia tapauksia.16 Tikka tekee tässä yhteydessä eron todistussyl-

logismin ja praktisen syllogismin välillä ja toteaa, että harkintasäännösten kohdalla rat-

kaisevaksi valinnan osalta muodostuu seuraamusharkinta, jonka kuvaamiseen parhaiten 

soveltuu praktisen syllogismin malli. Esimerkiksi: 

 

A aikoo saada aikaan p:n  

A uskoo, että ellei hän tee w:tä hän ei voi saada aikaan p:tä  

A ryhtyy tekemään w:tä 

 
Esimerkki praktisen syllogismin mallista EPL 39.2 §:n soveltamisessa: 
 

Veroviranomainen aikoo turvata verosaatavan suorituksesta josta on ennakonpi-
dätys toimittamatta  

 
Veroviranomainen uskoo, että ellei hän tee maksuunpanoa verosaatava ei tule 
turvatuksi 
 
Veroviranomainen tekee maksuunpanon 

 

 

                                                                                                                                          
14 Ks. Tikka 1972 s. 56–58. 
15 Kun ennakonpidätys on toimittamatta on se (lähtökohtaisesti) maksuunpantava EPL 38:n nojalla.  
Ilman viittausta 39 §:ään oikeusohje olisi jokseenkin selvä. Kuitenkin EPL 38 ja 39 §:n muodostama ko-
konaisuus on sisällöltään epäselvä, mutta epäselvyys konkretisoituu niissä tilanteissa, joissa sovelletaan 39 
§:ää. Kyseisen pykälän maksuunpanon tekemättä jättämistä koskevista momenteista ainoastaan viidennen 
momentin toinen lause on siinä määrin selvä, että sen voidaan katsoa sijoittuvan isomorfiatilanteisiin. 
Tulkinnallista epäselvyyttä aiheuttavat viidennen momentin ensimmäisen lauseen mukainen olosuhteisiin 
nähden vähäinen virhe, samoin kuin toisessa momentissa säännelty olosuhteista johtuva veronturvaamis-
tarpeen puuttuminen. Ensimmäisessä momentissa säädetään maksuunpanon tekemättä jättämisestä silloin 
kun verot ja maksut on maksettu tai niitä ei ole ollut maksettava. Myös tämän momentin sisältö on tulkin-
nanvarainen.         
16 Ks. Tikka 1972 s. 113–114.  
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5.1 Hallintoharkinnan rajoitusperiaatteet normin soveltamisessa 
 
Jerzy Wroblewski on ryhmitellyt yleiset oikeusperiaatteet viiteen ryhmään: oikeuden 

ideologinen arvoperusta, positiiviset oikeusperiaatteet, yleistykset, ratkaisuperiaatteet ja 

systeeminulkoiset periaatteet. Positiivisilla oikeusperiaatteilla tarkoitetaan voimassa 

olevaan oikeuteen sisällytettyjä ratkaisuperiaatteita, kuten perustuslakiin kirjatut perus-

oikeudet. Ratkaisuperiaatteilla tarkoitetaan eräänlaisia standardeja joihin hallinnollisessa 

harkinnassa joudutaan turvautumaan. Niiden funktiona on ohjata itse harkintaproses-

sia.17  Tässä luvussa käsiteltäviä ratkaisuperiaatteita ovat yhdenvertaisuuden periaate, 

objektiviteettiperiaate, suhteellisuusperiaate, tarkoitussidonnaisuuden periaate ja luotta-

muksensuojan18 periaate.   

 

Hallintoharkinta19 voidaan jakaa laillisuusharkintaan ja tarkoituksenmukaisuusharkin-

taan,20 joiden keskeisenä erotteluperusteena on sallittujen päätöspremissien21 laatu. 

Laillisuusargumentoinnille on ominaista ratkaisun tekeminen oikeussääntöihin ja mui-

hin oikeuslähteisiin tukeutuen. Tarkoituksenmukaisuusperusteisessa argumentoinnissa 

keskeisellä sijalla ovat erilaiset ”päämäärät” ja siinä laki valtuuttaa viranomaisen itsensä 

asettamaan päätöksessä sovellettavan päätöspremissin.22  Erottelu ei ole ehdoton, vaan 

                                                
17 Ks. Aarnio 1989 s. 81–82. 
18 Verotusmenettelylaissa säädettyä luottamusperiaatetta on käsitelty kappaleessa 4.6.2. 
19 Hallinto-oikeudelliselta kannalta julkista valtaa käyttävässä päätöksenteossa on kysymys siitä, miltä 
pohjalta päätöspremissit ovat muotoiltavissa, eli kysymys on päätösheuristiikasta. Päätösheuristiikassa 
puolestaan on kysymys siitä, millä tavoin (minkälaisten ajatusoperaatioiden tuloksena) päätökset syntyvät. 
Kun on kysymys nimenomaan lainmukaisista päätöksistä, joudutaan asiassa tukeutumaan oikeusjärjestyk-
seen. Ks. Laakso 1990 s. 55. 
20 Laakso toteaa, että Merikoski on jakanut hallintoharkinnan sidottuun harkintaan ja vapaaseen harkin-
taan. Merikosken mukaan sidottu harkinta voidaan rinnastaa hallintolainkäyttöön tuomioistuimissa, muun 
muassa siksi, että periaatteessa molemmissa voidaan vain yhtä ainoaa ratkaisua pitää oikeana. Hänen mu-
kaansa myös vapaaharkintainen hallintotoiminta on oikeusjärjestyksen sääntelemää ja rajoittamaa, mutta 
oikeudelliset rajoitukset ovat vähäisemmät kuin sidotussa hallintotoiminnassa. Nykyisin sidottua harkintaa 
kutsutaan laillisuusharkinnaksi ja vapaata harkintaa tarkoituksenmukaisuusharkinnaksi. Merikosken teori-
aa on kritisoitu mm. toteamalla, että jako on suhteellinen, koska myös sidotun harkinnan alalla voi olla 
valittavana useita ratkaisuvaihtoehtoja, joten sidotun ja vapaan harkinnan jaottelua ei voida ankarassa 
mielessä ylläpitää. Ks. Laakso 1990 s. 190–191.   
21 Premissit jaetaan normipremisseihin ja faktapremisseihin. Loogisessa syllogismissa ylälauseeksi (major 
premise) asetetaan normi (normipremissi) ja alalauseeksi tosiseikastokuvaus (minor premise). Ks. Laakso 
1990 s. 57. 
22 Ks. Laakso 1990 s. 202. 
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myös laillisuusharkintaisessa päätöksenteossa voidaan käyttää tavoitteellis-pragmaattisia 

näkökohtia.23 

 

Hallintoharkinnan rajoitusperiaatteet muotoiltiin alun perin tarkoituksenmukaisuushar-

kintaa rajoittaviksi tekijöiksi, mutta nykyisin niiden katsotaan koskevan myös laillisuus-

harkintaista päätöksentekoa. Lakia soveltavassa hallinnollisessa päätöksenteossa ne 

muodostavat ratkaisun sisältöä ja argumentointia ohjaavan normatiivisen täydennyspe-

rustan ja ovat viranomaisen päätöksenteossa oikeudellisesti sitovia, eli vahvasti velvoit-

tavan oikeuslähteen asemassa.24 Rajoitusperiaatteiden rikkominen muodostaa hallinto-

päätöksen virheellisyysperusteen.25 Kyseessä on harkintavallan väärinkäyttäminen, joka 

ilmenee yleensä kumottavuutena.26 

 

Puheena olevat periaatteet eivät ole itsenäisiä ratkaisunormeja vaan esiintyvät yleensä 

toimivaltanormien kanssa. Ne voivat esiintyä heuristisina ”etsintänormeina”. Näin esi-

merkiksi silloin kun maksuunpanoa koskevaa ratkaisua tehtäessä käsillä olevassa tapa-

uksessa vallitsevat sellaiset olosuhteet joissa vakiintuneesti on katsottu veronturvaamis-

tarpeen puuttuvan, yhdenvertaisuuden periaate ohjaa viranomaisen soveltamaan sään-

nöstä N1 (ei maksuunpanoa erityisen syyn vuoksi) eikä säännöstä N2 (maksuunpano). 

Toisaalta periaatteet voivat toimia eräänlaisina ”täydennysnormeina”, jotka ohjaavat 

toimivallan ja harkintavallan käyttämistä koskevien säännösten tulkintaa ja soveltamis-

ta27 siten, että ratkaisu täyttää periaatteiden sisältämät vaatimukset. Tämä tarkoittaa sitä, 

että periaatteet täsmentävät toimivaltanormien sisältöä siten, että tietynlaiset, jopa nor-

                                                
23 Ks. Laakso 1990 s. 193. 
24 Tämä johtuu mm. siitä, että kaikki tässä luvussa käsiteltävät periaatteet perustuvat lakiin. Ks. Laakso – 
Suviranta – Tarukannel 2006 s. 313. 
25 Mitä harkinnasta näiden periaatteiden huomioimisen jälkeen jää jäljelle muodostaa viranomaisen rat-
kaisutoiminnassa ns. vapaan harkinnan alan, jonka puitteissa ”vapaasti” valittu ratkaisuvaihtoehto ei muo-
dosta päätöksen virheellisyysperustetta. Ks. Laakso 1990 s. 204. 
26 Ks. Laakso 1990 s. 203–204. 
27 Periaatteet ovat luonteenomaisesti abstrakteja ja epämääräisiä. Tämän vuoksi niiden soveltamisala 
muodostuu laajaksi, eli samaan periaatteen perusteella voidaan perustella useita sisällöltään erilaisia rat-
kaisuja. Soveltamisalan laajuudesta puolestaan aiheutuu se, että periaatteista on vaikea johtaa yksittäista-
pauksellista ratkaisua. Edellä kerrotun vuoksi periaatteiden päätösprosessia ohjaava heuristinen arvo ei ole 
kovin tarkkarajainen. Ks. Laakso 1990 s. 253 – 254. 
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min sanamuodon mukaan mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot eivät voi tulla kysymykseen. 

28  Laakso esittää asian myös kaavion muodossa:29 

 

 

Hallintopäätöksen tekemisessä on erotettava päätöksen edellytysten arviointi ja päätök-

sen asiakysymyksen ratkaiseminen.30 Tutkittavan aiheen kannalta ensin mainittu tar-

koittaa laajassa mielessä sen toteamista, onko maksettu suoritus ollut ennakonpidätyk-

sen alainen ja onko ennakonpidätys jäänyt toimittamatta ja jälkimmäinen sen ratkaise-

mista tehdäänkö maksuunpano vai ei. 

 

           

                                                
28 Ks. Laakso 1990 s. 252–253. 
29 Ks. Laakso 1990 s. 253. 
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Ennakkoperintälain 9 §:ssä säädetään ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta. 

Suorituksen ennakonpidätyksenalaisuus on eräänlainen perusedellytys toimittamattoman 

ennakonpidätyksen maksuunpanoa koskevan hallintopäätöksen tekemiselle. EPL 38 

§:ssä puolestaan säädetään ennakonpidätyksen toimittamisen laiminlyönti maksuun-

panopäätöksen tekemisen ”varsinaiseksi” edellytykseksi. Mikäli siis suoritus ei ole en-

nakonpidätyksen alainen tai ennakonpidätyksen alaiseen suoritukseen kohdistuvaa en-

nakonpidätysvelvollisuutta ei ole rikottu, ei EPL 38 §:n osoittamat jälkikäteiset mak-

suunpanotoimenpiteet tai EPL 39 §:ssä säädetyt maksuunpanon tekemättäjättämisperus-

teet voi missään olosuhteissa tulla sovellettaviksi, eli itse asiaratkaisu tehtäväksi.  

 

Sekä edellytysten toteamisessa että asiakysymyksen ratkaisemisessa päätöspremissit 

voivat määräytyä laillisuuskriteerien tai tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien perusteella. 

Laakson mukaan voidaan erottaa neljä erilaista hallinnollista päätöksentekotilannetta.  

Hallintopäätös voidaan tehdä: 

 

- kokonaisuudessaan laillisuusperustein 

- edellytysten osalta laillisuusperustein, asiaratkaisun osalta tarkoituk-

senmukaisuusperustein 

- edellytysten osalta tarkoituksenmukaisuusperustein, asiaratkaisun osal-

ta laillisuusperustein 

- kokonaisuudessaan tarkoituksenmukaisuusperustein.31 

 

Harkinnan laadun32 osoittaminen on usein ongelmallista sen vuoksi, että vallitsevan 

sääntelytekniikan puitteissa säännösten sanamuodot ovat jokseenkin epäinformatiivisia 

sen suhteen millaisen harkintavallan ne kulloinkin viranomaiselle luovat.33 Sanamuo-

dolla on merkitystä, mutta säännöksen sisällön osoittaminen vaatii laajempaa argumen-

                                                                                                                                          
30 Ks. Laakso 1990 s. 194. 
31 Ks. Laakso 1990 s. 195. 
32 Laillisuusperuste <-> tarkoituksenmukaisuusperuste. 
33 Laakson mukaan aiemmassa kirjallisuudessa lähdettiin selvemmin toimivaltanormin sanamuodosta. 
Mikäli siinä esiintyi ilmaisu viranomainen voi” tai sillä ”on oikeus”, katsottiin sen merkitsevän tarkoituk-
senmukaisuuteen perustuvaa päätöksentekoa.  Ks. Laakso s. 195. 
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tointia. Tämän vuoksi harkinnan laadun määräytymisen perustan muodostaa jako vel-

voittaviin ja edun suoviin päätöksiin.34   

 

Hallinnon lainalaisuusperiaatteen35 vuoksi velvoittavien päätösten tekeminen kuuluu 

kokonaisuudessaan laillisuusargumentoinnin piiriin.36 EPL 38 §:n tarkoittama mak-

suunpanon tekeminen on selkeästi velvoittava hallintopäätös ja voidaan siis tehdä aino-

astaan laillisuusperustein, eli päätöspremissinä voidaan käyttää ainoastaan oikeussääntö-

jä ja muita oikeuslähteitä.   

 

Edun suovat hallintopäätökset voidaan tehdä joko laillisuusharkinnan tai tarkoituksen-

mukaisuusharkinnan perusteella. Tilanteissa joissa EPL 39 § ei tule sovellettavaksi, 

maksuunpanoa koskeva velvoittava hallintopäätös tehdään EPL 38 §:n nojalla. Myös 

silloin kun maksuunpano tehdään, vaikka käsillä on EPL 39 §:n 2 tai 5 momenteissa 

tarkoitettu peruste, jonka nojalla maksuunpano olisi tarkoituksenmukaisuussyistä mah-

dollista jättää tekemättä, maksuunpanon tekeminen tapahtuu EPL 38 §:n nojalla. Tästä 

seuraa, että EPL 39 §:n nojalla tehdyt päätökset ovat aina edun suovia; sen nojalla teh-

dään ainoastaan maksuunpanon tekemättä jättämistä tai maksuunpanon poistamista kos-

kevia päätöksiä, jotka siis voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuuspe-

rusteella.  

 

Tutkimuskohteena oleva asiakokonaisuus voidaan esittää seuraavana kuviona: 

 

                                                
34 Ks. Laakso 1990 s. 195. 
35 Perustuslaki 2 § 3 mom. ”Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa 
on noudatettava tarkoin lakia.” 
36 Ks. Laakso 1990 s. 195. 
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Ellei EPL 39 §:ssä säädettyjä perusteita maksuunpanon tekemättä jättämiselle ole, tulee 

maksuunpanoa koskeva hallintopäätös tehtäväksi sekä edellytysten että asiaratkaisun 

osalta kokonaisuudessaan laillisuusperustein EPL 9 §:n ja EPL 38 §:n nojalla.   

 

Tilanteissa joissa EPL 39 § tulee sovellettavaksi, hallintopäätöksen edellytykset (EPL 9 

§, EPL 38 §) ratkaistaan laillisuusperusteella, mutta asiaratkaisu (EPL 39 §) tehdään 

olosuhteista riippuen joko laillisuusperustein tai tarkoituksenmukaisuusperustein. Tämä 

johtuu lähinnä siitä, että EPL 39 § sisältää sekä sellaisia elementtejä jotka antavat mak-

suunpanopäätöksen tekijälle harkintavaltaa, että sellaisia jotka eivät sitä anna.   

 

Pykälän 1 momentti edustaa selkeästi jälkimmäistä; maksuunpanoa ei voida tehdä, mi-

käli verot ja maksut on maksettu tai niitä ei ole ollut maksettava. Näissä tilanteissa mak-

suunpaneva viranomainen ei voi turvautua tarkoituksenmukaisuusharkintaan37, vaan 

                                                
37 Eikä siihen lähtökohtaisesti ole tarvettakaan. 



142 

maksuunpanon tekemättä jättämistä koskeva edun suova ratkaisu tehdään sekä edelly-

tysten että asiakysymyksen osalta puhtaasti laillisuusperustein.    

 

Pykälän 2. momentissa tarkoitetun erityisen syyn olemassaolo, eli maksuunpanon teke-

mättä jättämisen edellytys ratkaistaan laillisuusharkinnalla ja mikäli sellaisen todetaan 

olevan olemassa, maksuunpanon tekemättä jättämistä koskeva asiakysymys ratkaistaan 

tarkoituksenmukaisuusharkinnalla. 

 

Myös pykälän 5 momentissa on havaittavissa piirteitä molemmista harkinnan lajeista. 

Mikäli käsillä on tilanne jossa joudutaan arvioimaan, onko laiminlyönti olosuhteisiin 

nähden vähäinen, viranomaisen mahdollisuus tarkoituksenmukaisuusharkintaan on laa-

jimmillaan; ratkaisu sekä laiminlyönnin vähäisyydestä, että maksuunpanon tekemisestä 

tehdään yksinomaan tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien perusteella.  

 

Mikäli arvioitavaksi tulee kysymys siitä, onko laiminlyönti 5 momentissa tarkoitetulla 

tavalla kokonaismäärältään vähäinen, tilanne on toinen, koska kokonaismäärältään vä-

häinen laiminlyönti on määritelty ennakkoperintäasetuksen 34 §:ssä.  Sen mukaan EPL 

39 §:n 5 momentissa  tarkoitettu  ennakonpidätyksenalainen suoritus josta ei ole toimi-

tettu ennakonpidätystä, voi olla enintään 400 euroa kalenterivuodessa eikä yhteismääräl-

täänkään yli 600 euroa kalenterivuodessa. Näissä tilanteissa virheen vähäisyys ratkais-

taan ennakkoperintäasetuksen nojalla laillisuusperustein ja mikäli ennakonpidätystä 

toimittamatta maksettu suoritus jää alle EPA:ssa säädettyjen määrien, ratkaisu mak-

suunpanosta tehdään tarkoituksenmukaisuusharkinnan perusteella. 

 

5.1.1 Yhdenvertaisuuden periaate 
 
Yhdenvertaisuusperiaatteen perustana on perustuslain 6 §: ”Ihmiset ovat yhdenvertaisia 

lain edessä”. Tämä perusoikeussäännös koskee lainsäädäntövallan käyttämisen lisäksi 
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myös lainkäyttöä ja hallintoa.38  Pykälän osoittamasta yleisestä yhdenvertaisuusperiaat-

teesta säädetään myös hallintolaissa.39  

 

Periaatteella on tärkeä funktio säännösten korrektia soveltamista hallitsevana periaattee-

na.40  Se toimii myös eräänlaisena tulkintamaksiimina jonka mukaan kansalaisten ja 

muiden objektien tasapuolisessa kohtelussa vain asiallisesti perustellut eroavuudet ovat 

hyväksyttäviä.41 Toisaalta tämä tarkoittaa myös sitä, että periaate ei ole absoluuttinen, 

vaan siitä voidaan objektiivisesti perusteltavasta syystä poiketa ilman että kysymys on 

mielivallasta42. Perustuslain 6 §:n osoittama lainalaisuuden vaatimus ja sitä kautta yh-

denvertaisuuden periaate kiinnittävät viranomaistoiminnan muodolliseen yhdenvertai-

suuteen. Tämän vuoksi normisidonnaisessa päätöksenteossa ei voida, eikä tarvitse tavoi-

tella aineellisen yhdenvertaisuuden tai oikeudenmukaisuuden ideaalin vaatimuksia.43 

 

Yhdenvertaisuuden periaate sisältää kaksi elementtiä; vaatimuksen tasapuolisesta kohte-

lusta ja vaatimuksen johdonmukaisesta käytännöstä.44 Tasapuolisen kohtelun vaatimus 

tarkoittaa, että viranomaisominnassa45 samanlaisia tapauksia on lähtökohtaisesti kohdel-

tava samalla tavoin ja erilaisia eri tavoin46. Tapausten samanlaisuudella tarkoitetaan 

samanlaisuutta niiden relevanttien kriteerien suhteen. Tällöin ongelmaksi nousee sen 

ratkaiseminen mitkä ovat tapausten samankaltaisuuden kriteerit ja miten niiden keski-

                                                
38 Ks. Laakso – Suviranta – Tarukannel  2006 s. 316. 
39 Hallintolaki 6 § sisältää hallinnon oikeusperiaatteet. ”Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia 
tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viran-
omaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden 
on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.” 
40 Ks. Laakso 1990 s. 210. 
41 Ks. Laakso 1990 s. 210. 
42 Ks. Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006 s. 318. ”Mielivallassa on kysymys aineellisen oikeudenmu-
kaisuuden ja kohtuullisuuden täydellisestä sivuuttamisesta, joskaan oikeudenmukaisuutta sen enempää 
kuin kohtuullisuuttakaan ei voi täydellisesti määritellä.” 
43 Ks. Laakso 1990 s. 211. 
44 Ks. Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006 s. 322. 
45 Yhdenvertaisuusperiaate ei tule sovellettavaksi veronsaajan ja veronmaksajan välisessä suhteessa, vaan 
veronmaksajien on oltava keskenään yhdenvertaisessa asemassa suhteessa veronsaajaan.  
46 Ks. Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006 s. 317. 
Laakso kirjoittaa vuonna 1990: ”Periaate sisältää pelkän vaatimuksen käsitellä keskenään samanlaiset 
tapaukset samalla tavalla – mistä ei tosin loogisesti seuraa, että niihin nähden erilaiset tapaukset olisi rat-
kaistava eri tavalla.” Ks. Laakso 1990 s. 209 
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näistä samankaltaisuutta arvioidaan.47 Massahallinnon rutiiniratkaisuja lukuun ottamat-

ta täysin identtisiä tapauksia ei yleensä esiinny, joten yhdenvertaisuusperiaatteen sovel-

taminen edellyttää pääsääntöisesti erilaisten tapauskategorioiden muodostamista ja nii-

den keskinäistä vertailua. Tällöinkin ongelmaksi jää, miten tapausten samankaltaisuutta 

arvioidaan.48 Ennakonpidätysvelvollisuus koskee lukuisaa joukkoa erityyppisiä suori-

tuksia, suoritusten saajia, maksajia ja maksamistilanteita.49 Näiden perusteella on mah-

dollista muodostaa edellä tarkoitettuja tapauskategorioita samankaltaisuusarviointia 

varten.  

 

Tutkittavana olevan aiheen kannalta yhdenvertaisuuden periaate tarkoittaa esimerkiksi 

sitä, että kun EPL 39 §:ssä tarkoitetulle erityiselle syylle annetaan tietty merkityssisäl-

tö50, tuota samaa tulkintaa on sovellettava kaikissa vastaavissa tapauksissa. Käsitykseni 

mukaan tästä vaatimuksesta ei kuitenkaan seuraa, että kaikissa saman erityisen syyn 

sisältävissä tapauksissa itse asiakysymys, eli ratkaisu maksuunpanon tekemättä jättämi-

sestä, tulisi ratkaista samalla tavalla, vaan lisäksi edellytetään samanlaisuutta tapausten 

muiden relevanttien kriteerien suhteen.   

 

Säännöksen sanamuodon mukaan erityisestä syystä maksuunpano voidaan jättää teke-

mättä. Kuten aiemmin todettiin, on pidettävä erillään ratkaisu erityisen syyn olemassa-

olosta (ratkaisun edellytys) ja ratkaisu maksuunpanon tekemisestä (asiaratkaisu). Mikäli 

erityinen syy on olemassa, voidaan maksuunpanon tekemättä jättäminen ottaa harkitta-

vaksi. Käsitykseni mukaan tasapuolisen kohtelun vaatimus täyttyy lähtökohtaisesti jo 

sillä, että erityisen syyn, eli maksuunpanon tekemättä jättämisen edellytyksen laillisuus-

                                                
47 Ks. Laakso 1990 s. 209. 
48 Ks. Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006 s. 318. 
49 Ennakkoperintälain 9 §:n mukaan ”Suorituksen maksaja on velvollinen toimittamaan ennakonpidätyk-
sen, jollei asiasta jäljempänä toisin säädetä tai 6 §:n nojalla toisin määrätä”.  EPL 23 §:ssä tarkoitetut 
ennakonkannon alaiset tulot sekä työ- ja käyttökorvaus suorituksen saajan ollessa ennakkoperintärekiste-
rissä, ovat ainoita ennakkoperintälaissa säädettyjä poikkeuksia ennakonpidätyksenalaisuuteen. Koska siis 
lähes kaikki suoritukset ovat ennakonpidätyksen alaisia, on Verohallitus antanut EPL 6 §:n nojalla päätök-
sen ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta (Dnro 1976/31/2004, 22.11.2004, nro 1056/2004). 
Päätöksessä on tietyt suoritukset lähinnä tarkoituksenmukaisuussyistä vapautettu ennakonpidätysvelvolli-
suudesta.  
50 Pykälässä mainitaan esimerkkinä erityisestä syystä veronturvaamistarpeen puuttuminen. Koska kysees-
sä on esimerkki, erityisen syyn sisältönä voi olla joku muukin tekijä. Ks. kappale 4.6. 
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perustein ratkaistu sisältö on kaikissa tapauksissa sama ja maksuunpanon tekemättä jät-

täminen kaikissa kyseisen erityisen syyn sisältävissä tapauksissa tulee harkittavaksi.  

 

Edellä kerrottu ilmenee selvemmin EPL 39 § 5 momentissa säädetyn kokonaismääräl-

tään vähäisen laiminlyönnin kohdalla. Kokonaismäärältään vähäinen laiminlyönti on 

määritelty EPA 34 §:ssä, joten sen sisällön selvittäminen ei vaadi tulkintaa. Ennakkope-

rintäasetuksen 34 §:ssä säädettyjä määriä käytetään tasapuolisesti jokaisen tapauksen 

kohdalla arvioitaessa sitä, onko virhe kokonaismäärältään vähäinen, mutta yhdenvertai-

suuden periaatteesta ei kuitenkaan seuraa, että mikäli virheen euromäärät pysyvät ase-

tuksessa määrätyissä rajoissa, maksuunpano on kaikissa tapauksissa jätettävä tekemättä. 

Pykälän sanamuodonkin mukaan maksuunpanosta voidaan luopua, mikäli laiminlyönti 

on vähäinen.  

 

Yhdenvertaisuuden periaate edellyttää kuitenkin, että asiaratkaisunkin tulee olla saman-

lainen silloin kun tapaukset vastaavat myös muilta relevanteilta kriteereiltään toisiaan. 

Mikäli siis jossakin tapauksessa vallitsee edellä tarkoitettu vakiintuneen sisällön omaava 

erityinen syy tai EPA 34 §:ssä säädetty laiminlyönnin vähäisyys ja kyseisessä tapaukses-

sa on tarkoituksenmukaisuusharkinnalla jätetty maksuunpano tekemättä joidenkin mui-

den relevantteina pidettyjen kriteerien vuoksi, on kaikkien vastaavanlaisen erityisen 

syyn tai virheen vähäisyyden ja relevanttien kriteerien omaavat tapaukset ratkaistava 

samalla tavalla.   

 

Edellä kerrottu voidaan esittää myös kaavana T->S (R), joka voidaan lukea ”jos on T, 

niin pitää olla R.51   

 

Kaavassa T = tosiseikka (Tatsache), ->  =  ”jos – niin, S = pitää (Sollen) ja R = oikeus-

seuraamus (Rechtsfolge).   

 

Tällöin esimerkiksi: 

 

                                                
51 Ks. Laakso 1990 s. 168. 
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erityinen syy  = Ta 

ei-erityinen syy =Tb 

hyväksyttävä kriteeri = Tc 

ei-hyväksyttävä kriteeri = Td 

ei maksuunpanoa = R1 

maksuunpano = R2 

 

 Ta + Tc -> S (R1)     =>   Ta1….n + Tc1….n  ->  R1 

 Ta + Td -> S (R2)     =>   Ta1….n + Td1….n  ->  R2 

 Tb + Tc -> S (R2)     =>   Tb1….n + Tc1….n  ->  R2 

 Tb + Td -> S (R2)     =>   Tb1….n + Td1…n  ->  R2 

    

Toisin sanoen, kaikissa niissä tapauksissa joissa yhtäaikaisesti vallitsee Ta ja Tc mak-

suunpano on jätettävä tekemättä ja kaikissa niissä tapauksissa joissa Ta ja Tc ei vallitse, 

maksuunpano on tehtävä.  

 

Syrjinnän kielto 

 

PL 6 § sisältää myös syrjinnän kiellon: ”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta 

asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mieli-

piteen, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”  Myös tämän tyyppisen erottelun 

tekeminen on siis luvallista objektiivisesti hyväksyttävästä syystä.52  

 

On hieman vaikea hahmottaa tilannetta, jossa toimittamattoman ennakonpidätyksen 

maksuunpanon tekemistä harkittaessa olisi löydettävissä objektiivisesti hyväksyttävä syy 

sille, että maksuunpanon tekemisen tosiasiallisena perusteena olisi joku PL 6 §:ssä mai-

nituista verovelvollisen ominaisuuksista.      

 

On tietysti ajateltavissa, että on olemassa tapauksia, joissa jotkut edellä mainituista omi-

naisuuksista saattavat ainakin epäsuorasti  vaikuttaa esimerkiksi  veronturvaamistarpeen  

                                                
52 Ks. Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006 s. 317. 
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olemassaoloon. Nämä tapaukset lankeavat lähinnä kategoriaan ”muu henkilöön liittyvä 

syy”. Esimerkiksi veronturvaamistarve on mahdollisesti suurempi silloin kun suorituk-

sen saajana on väliaikaisesti Suomessa oleskeleva ulkomaalainen, kuin jos kyseessä on 

Suomessa vakituisesti asuva henkilö. Menestyksekäs jälkikäteinen veron perintä tulon 

saajalta saattaa ensiksi mainitussa tapauksessa osoittautua hankalaksi. Myös silloin, kun 

suorituksen saajana on veronsa ja maksunsa laiminlyövä verovelvollinen veron turvaa-

mistarve on suurempi kuin sellaisen verovelvollisen kohdalla, joka hoitaa verotukselli-

set velvollisuutensa asianmukaisesti. Käsitykseni mukaan maksuunpanon tekeminen 

edellä mainituissa tilanteissa ei kuitenkaan loukkaa syrjintäkieltoa, koska maksuunpa-

non ensisijaisena perusteena ei ole suorituksen saajan henkilöön liittyvä ominaisuus, 

vaan siitä mahdollisesti aiheutuva objektiivisesti hyväksyttävä peruste; veronturvaamis-

tarve.   

 

Edellä henkilöön liittyvää ominaisuutta lähestyttiin suorituksen saajan kautta, mutta 

toimittamattoman ennakonpidätyksen maksuunpano kohdistetaan suorituksen maksa-

jaan. Vaikka edellä mainittujen tilanteiden katsottaisiin rikkovan syrjinnän kieltoa, niis-

sä ei olisi syrjitty itse hallintopäätöksen kohdetta, eli suorituksen maksajaa.53  

 

Asiaa tuleekin lähestyä maksuunpanopäätöksen kohteen, eli suorituksen maksajan omi-

naisuuksien kautta. Tästä näkökulmasta on vielä vaikeampaa löytää objektiivisesti tar-

kastellen hyväksyttävää pelkästään maksuunpanon kohteen sukupuoleen, ikään, alkupe-

rään, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen tai muuhun maksajan henki-

löön liittyvää syytä jonka perusteella maksuunpano olisi mahdollista asianmukaisesti 

tehdä. 

 

Johdonmukainen käytäntö 

 

Olaus Petri tulkitsi oikeusturvan muodollisessa merkityksessä liittyvän vaatimukseen 

mielivallan välttämisestä; ”mieli- tai väkivalta ei ole maanoikeus”.  Mielivallalla tässä 

                                                
53 Maksuunpanopäätöksen tosiasiallisena perusteena olisi kuitenkin syrjintäkieltoa rikkova peruste ja näin 
ollen se mahdollisesti voisi olla perusteena maksuunpanopäätöksen kumoamiselle. 
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yhteydessä tarkoitetaan satunnaisuutta ja siihen liittyvää epävarmuutta, ei välttämättä 

tahallista ratkaisuvallan väärinkäyttämistä.54 

 

Johdonmukaisen käytännön vaatimus edellyttää, että viranomaisen tulee samanlaisissa 

tapauksissa johdonmukaisesti noudattaa omaksumaansa ratkaisulinjaa55.  Linjaa on kui-

tenkin mahdollista muuttaa perustellusta syystä. Tällaisena syynä voidaan mainita esi-

merkiksi olosuhteissa tapahtunut muutos ja oikeuskehitys. Muutettua linjaa on ryhdyttä-

vä noudattamaan johdonmukaisesti.56 

 

Esimerkiksi, edellä mainittuja maksuunpanon tekemättä jättämisen edellytysten vakiin-

tuneita tulkintoja on noudatettava johdonmukaisesti, ellei ympäröivissä olosuhteissa 

tapahdu sellaisia muutoksia, jotka aiheuttavat tarvetta tulkinta- ja soveltamiskäytännön 

muutokseen.    

 

5.1.2 Objektiviteettiperiaate 
 
Objektiviteetiperiaatetta osoittavia säännöksiä sisältyy perustuslakiin, hallintolakiin ja 

moniin erityissäädöksiin. Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella ”on oikeus saada asian-

sa käsitellyksi asianmukaisesti”. Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaistoimien ”on olta-

va puolueettomia”.57 Periaate on kirjoitettu myös verotusmenettelylain 26 § 2 moment-

tiin. Useissa tapauksissa objektiviteettiperiaatetta voidaan pitää yhdenvertaisuusperiaat-

teen sovellutuksena58. 

 
Objektiviteettiperiaatetta kutsutaan myös asiallisuusvaatimukseksi ja se tarkoittaa kai-

kenlaisien mielivallan ja asiaan kuulumattomien sivuvaikutusten poissulkemista viran-

                                                
54 Ks. Aarnio 1989 s. 186. 
55 Vaatimus liittyy viranomaistoiminnan ennakoitavuuden vaatimukseen joka on oikeusvarmuuden peri-
aatteen keskeinen elementti. Ks. Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006 s.  322. 
56 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006 s. 323. 
57 Ks. Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006 s. 327.  
58  Ks. Laakso 1990 s. 214. 



149 

omaisen toiminnasta ja päätöksenteosta.59 Mielivalta on määritelty muun muassa siten, 

että siinä on kysymys aineellisen oikeudenmukaisuuden ja kohtuullisuuden täydellisestä 

sivuuttamisesta. Ongelmaksi nousee oikeudenmukaisuuden ja kohtuullisuuden määritte-

leminen.60   

 

Käytännössä ongelmallista on myös sen ratkaiseminen, mitkä kaikki toimintatavat ja 

päätöksenteossa huomioitavat näkökohdat ovat tässä tarkoitetulla tavalla epäasiallisia ja 

kiellettyjä. Kysymykseen ei voida esittää vastausta yleisellä tasolla, vaan se täsmentyy 

viranomaistoiminnan tapauskohtaisessa arvioinnissa.61   

 

Verotusmenettelylain 26 §:ssä säädetään verotuksessa noudatettavista yleisistä periaat-

teista. Pykälän 1. momentin mukaan ”verotusmenettelyssä ja muissa verotukseen liitty-

vissä toimissa veronsaajien ja verovelvollisen edut tulee ottaa huomioon tasapuolisesti”. 

Pykälässä ei kuitenkaan säädetä veronsaajaa ja verovelvollista yhdenvertaiseen asemaan 

toisiinsa nähden, vaan siinä asetetaan veroviranomaiselle eräänlainen puolueettomuus-

vaatimus, joka tulee sovellettavaksi myös toimittamattoman ennakonpidätyksen mak-

suunpanoa koskevassa hallinnollisessa päätöksenteossa.62  

 

VML 26 § 2 momenttia vastaava säännös oli jo vuoden 1958 verotuslain 55 §:ssä, josta 

se sanamuodoltaan muutettuna otettiin nykyiseen verotusmenettelylakiin.63  Vuoden 

1958 verotuslakia koskevan hallituksen esityksen64 perusteluissa ei kommentoida 55 

§:n säätämistä tai sen sisältöä tarkemmin. Sama koskee VML 26 § 2 momenttia koske-

                                                
59 Viranomaisen on toiminnassaan noudatettava puolueettomuutta ja asiallisuutta. Tämä ilmenee erityi-
sesti niissä säännöksissä jotka koskevat virkamiesten esteellisyyttä ja syrjinnän kieltoa. Ks. Laakso 1990 s. 
213. 
60 Ks. Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006 s.318. 
61 Tällaista arviointia suorittavat lähinnä eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri.  
Ks. Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006 s. 328. 
62 Verotusmenettelylakia sovelletaan myös ennakkoperintämenettelyyn. VML 1 § 3 momentti ”Verojen 
suoritukseksi toimitetaan verovuoden aikana ennakkoperintä sen mukaan kuin tässä laissa ja ennakkope-
rintälaissa säädetään.”  Asia ilmenee myös VML 26 § 2 momentin sanamuodosta. 
63 Verotuslain 55 §: ”Verotettavan tulon ja omaisuuden määriä vahvistettaessa on tunnollisesti sekä valti-
on, kunnan, että verovelvollisen etua silmällä pitäen harkittava, mitä verovelvollisen tulosta ja omaisuu-
desta sekä muista asiaan kuuluvista seikoista on veroilmoituksesta tai muutoin selville käynyt taikka muul-
la perusteella on oikeaksi katsottava.”  
64 HE 146/1957 vp. 
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vaa hallituksen esitystä65. Anderssonin mukaan puolueettomuusperiaatteesta on johdet-

tavissa vaatimus siitä, että tosiseikat on selvitettävä perusteellisesti ennen päätöksen 

tekemistä66. Periaatteen yleisluontoisuuden vuoksi Merikoski on täydentänyt sen sisäl-

töä analogialla siviilioikeudellisesta ”huolellisen miehen” käsitteestä; objektiviteettia on 

loukattu, mikäli ei ole ajateltavissa, että toinen saman pätevyyden omaava huolellinen 

henkilö olisi voinut tehdä samanlaisen ratkaisun67.  

 

Edellä kerrotun perusteella voitaneen sanoa, että tutkittavan aiheen kannalta objektivi-

teettiperiaate liittyy lähinnä tosiseikaston (faktapremissin) sisällön ja sen oikeellisuuden 

asianmukaiseen selvittämiseen ja siitä huolehtimiseen, että faktapremissin alistamisella 

normipremissin yhteyteen päädytään puolueettomasti arvostellen hyväksyttävään ratkai-

suun.     

 

5.1.3 Suhteellisuusperiaate 
 
Hallintolain 6 §:n yleissäännöksen mukaan viranomaisen toiminnan on oltava ”oikeassa 

suhteessa tavoiteltavaan päämäärään nähden.”  Periaate konkretisoituu ensisijaisesti 

silloin kun viranomainen harkitsee asiakkaan kannalta epäedullista seuraamusta. Tällai-

sia tilanteita esiintyy erityisesti hallintopakon, hallinnollisten uhkien ja voimakeinojen 

käytön yhteydessä, erityisesti silloin kun hallintotopäätöksen toteuttamiseksi turvaudu-

taan voimankäyttöön. Silloin kun viranomaisen käytössä olevat sanktiot on porrastettu 

ankaruusasteen mukaan, on ensin turvauduttava lievimpiin pakotteisiin. Periaate liittyy 

myös hallinnollisen päätöksen sisällölliseen ennakoitavuuteen ja luottamuksensuojan 

periaatteeseen.68 

 

                                                
65 HE 53/1998 vp. 
66 Andersson käsittelee asiaa verotuksen toimittamisen näkökulmasta ja mainitsee esimerkkinä tilanteen 
jossa verovelvollinen on ilmoittanut verovapaan tulon, jolloin verolautakunnan otettava virhe viran puo-
lesta huomioon ja verotettava häntä lain mukaan. Ks. Andersson 1979 s. 80 – 81 ja 1996. s. 37. 
67 Ks. Laakso 1990 s. 214. 
68 Ks. Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006 s. 329–322. 
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Periaate edellyttää, että keinojen ja niiden mahdollisesti aiheuttamien haittojen tulee olla 

kohtuullisessa ja järkevässä suhteessa siihen päämäärään jota hallintotoimella tavoitel-

laan. Toimenpiteen tulee yhtäältä olla tarpeellinen ja välttämätön, toisaalta asianmukai-

nen ja sovelias toimenpiteen tavoitteisiin nähden ja kolmanneksi sen tulee täyttää oikea-

suhtaisuuden vaatimus. Viimeksi mainittu vaatimus koskee intressivertailua julkisen 

intressin ja yksityisen intressin välillä.  Koska intressien punnintaa ei voida täsmällisesti 

ohjata, päätöksentekijän oma harkinta nousee korostettuun asemaan. Tästä intressiver-

tailun ei-täsmällisestä luonteesta johtuen suhteellisuusperiaatteen heuristinen merkitys ei 

aina voi kohota kovinkaan suureksi.69 

 

Toimittamattoman ennakonpidätyksen jälkikäteisellä maksuunpanolla tavoitellaan veron 

kertymisen varmistamista sellaisesta veronalaisesta tulosta josta veron periminen suori-

tuksen maksamisen yhteydessä on laiminlyöty. Tämän määritelmän perusteella on vai-

kea yleisellä tasolla osoittaa minkälaiset maksuunpanoon liittyvät hallintopäätökset tai 

muut hallintotoimet rikkovat suhteellisuusperiaatetta.   

 

Vaikka hallintoharkinnan rajoitusperiaatteet koskevat myös tämäntyyppistä päätöksen-

tekoa, ei mielestäni ole perusteltua, eikä EPL 38 §:n ja 39 §:n sisällönkään mukaista 

punnita toimittamattoman määrän saamatta jäämisestä veronsaajalle aiheutuvaa vahin-

koa ja verovelvolliselta jälkikäteen perittävän määrän tälle aiheuttamaa ”vahinkoa” ja 

verrata niitä toisiinsa. Mikäli näin toimittaisiin, voitaneen sanoa, että lähes kaikissa ta-

pauksissa maksuunpano tulisi jättää tekemättä.  

 

Intressivertailun näkökulmasta on tosin ajateltavissa, että mikäli maksuunpannut määrät 

ovat niin suuret, että ne aiheuttavat maksuunpanon kohteelle merkittäviä taloudellisia 

vaikeuksia tai jopa konkurssin siitä aiheutuvine muine seuraamuksineen, veron turvaa-

miseksi käytetty keino ei ole kohtuullisessa suhteessa sen verovelvolliselle aiheuttamaan 

haittaan. Tällöin myös itse maksuunpanopäätöksellä tavoiteltu päämäärä jäänee usein 

saavuttamatta. Käsitykseni mukaan edellä kerrotut seikat ovat kuitenkin enemmänkin 

kohtuuteen liittyviä ja tulevat huomioitavaksi lähinnä maksuunpanon johdosta tapahtu-

                                                
69 Ks. Laakso 1990 s. 215–216. 
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vien perintätoimien mitoittamista ja EPL 56 §:ssä tarkoitetun veronhuojennuksen perus-

teita arvioitaessa. 

  

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi toimittamattoman ennakonpidätyksen maksuunpa-

non tekeminen tulee ratkaistavaksi lähes yksinomaan verotarkastusten seurauksena. Ve-

rotusmenettelyasetuksen 2 § ”mukaan verotarkastuksen aloittamisajankohdasta ja tar-

kastuspaikasta on ilmoitettava verovelvolliselle etukäteen, ellei erityisestä syystä ole 

aihetta muuhun menettelyyn.” Voitaneen lähteä siitä, että ennalta ilmoittamatta, yleensä 

viranomaisyhteistyönä tehtävä verotarkastus on ”haitallisempi” toimenpide kuin ns. 

normaali verotarkastus joten siihen VMA:n säännöksenkin mukaan voidaan ryhtyä vain 

erityisestä syystä, eli silloin kun tavanomaisten toimenpiteiden ei katsota olevan riittäviä 

verotarkastuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Periaate tulee huomioitavaksi myös ennakkoperintälain 44 §:ssä tarkoitettua mm. toi-

mittamattomalle ennakonpidätykselle määrättävää veronkorotusta määrättäessä.  Sään-

nöksessä on neljä porrasta joiden sisällä annetaan sijaa harkinnalle säätämällä ainoas-

taan ylärajat prosentuaalisille veronkorotuksille. Korotuksen määrää arvioitaessa tulee 

huomioida mm. virheen laatu, maksuunpanon kohteen verotuksellisten velvollisuuksien 

hoitaminen, rikkomusten toistuvuus jne, eikä käyttää kategorisesti ylintä porrasta.    

 

Toimittamattoman ennakonpidätyksen maksuunpanoa koskevan hallintopäätöksen te-

kemisen kannalta suhteellisuusperiaate ei näyttäisi olevan kovinkaan merkityksellinen. 

Käsitykseni mukaan sillä on merkitystä lähinnä maksuunpanoa koskevaan hallinnolli-

seen päätöksentekoon johtavassa tosiasiallisessa hallintotoiminnassa, maksuunpanoon 

liittyviä rangaistuksen luonteisia maksuja määrättäessä, maksuunpannun määrän perin-

nässä ja veronhuojennuksissa.   
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5.1.4 Tarkoitussidonnaisuuden periaate 
 
Tarkoitussidonnaisuuden periaate ilmenee hallintolain 6 §:stä70, ja myös sen tarkoituk-

sena on estää mielivallan käyttäminen viranomaistoiminnassa. 

 
Hallintotoimelta vaadittava tarkoitussidonnaisuus tarkoittaa toimella toteutettavan ta-

voitteen asianmukaisuudesta ja laillisuutta. Viranomainen on sidottu tehtäväänsä ja tar-

koitukseensa, eikä sillä harkintavaltaa käyttäessään ole lupa ryhtyä edistämään muita 

tarkoitusperiä, kuin niitä, jotka kuuluvat sen tehtäviin ja toimivaltuuksiin ja sisältyvät 

sovellettavan säännöksen tavoitteisiin.71   

 

Ensin on siis selvitettävä viranomaisen toimivaltuudet ja sen jälkeen tutkittava onko 

virkatoimi tosiasiallisesti suoritettu näiden tarkoitusten vai joidenkin muiden tarkoitus-

ten toteuttamiseksi.72 

 

Veroviranomaisen tehtävä on määritelty Verohallintolain 2 §:ssä. Lainkohdan mukaan 

”verohallinnon tehtävänä on verotuksen toimittaminen, verojen ja maksujen kanto, pe-

rintä, verovalvonta sekä veronsaajien oikeuden valvonnan järjestäminen sen mukaan 

kuin erikseen säädetään.” Kuten edellä on todettu, toimittamattoman ennakonpidätyksen 

maksuunpanon tekemistä sääntelevän säännöksen tavoitteena on veron turvaaminen. 

 

Viranomaisen harkintavallan käytössä kysymykseen tulevia sallittuja kiellettyjä päätös-

premissejä analysoitaessa voidaan Laakson mukaan erottaa seuraavat ongelmakokonai-

suudet: 

 

                                                
70 ”Viranomaisen on käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin.” 
71 Tarkoitussidonnaisuuden periaatteen kannalta voitaneen ennakkoperintälain mukaisia maksuunpanoja 
koskevien hallintopäätösten tekemisessä nähdä jonkinlaisia teoreettisen tason ongelmia. Tämä koskee 
lähinnä erilaisia viranomaisyhteistyönä suoritettavia toimenpiteitä. 
72 Ks. Laakso 1990 s. 237. 
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1. Toimivaltasuhteiden dimensio 

• millä tavoin ao. hallinnollisesta päätöksenteosta vastaavan viranomaisen 

asiallisen toimivallan piiri suhteessa muihin viranomaistahoihin on jär-

jestetty 

2. Oikeuslähdeopillinen ja laintulkinnallinen dimensio 

• mikä on sovellettavan säännöksen tavoite ja mitä asia-argumentteja (si-

vunäkökohtia) hyväksyttävän tavoitteen konstruoinnissa voidaan ottaa 

huomioon 

3. Aksiologinen dimensio 

• mitkä tavoitetietoa täydentävät yleiset periaatteet, arvot ja intressit ovat 

päätöspremisseinä sallittuja 

 

Vastauksia ei Laakson mukaan voida esittää yleisellä tasolla mutta kylläkin viranomais- 

tai asiakohtaisesti.73  

  

Laakson mukaan päätösperustaa täydentävien tavoitteellis-pragmaattisten asia-

argumenttien tulee pysyä HM 92.1 §:n asettaman kehyksen sisäpuolella.74  Sekä lailli-

suusharkinnan sisällön, että tarkoituksenmukaisuusharkinnan rajojen kohdalla lainmu-

kaiset päätöspremissit on johdettava oikeusjärjestyksestä, eivätkä saa olla oikeusjärjes-

tyksen kannalta epäasiallisia tai siihen nähden ulkopuolisia.75 

 

Tarkoitussidonnaisuuden periaatteen jälkikäteinen kontrolli on ongelmallinen. Ongelmat 

aiheutuvat viranomaisen toimivaltaan kuuluvien lainmukaisten ja hyväksyttävien tavoit-

teiden selvittämisen ja viranomaisen toiminnassa tapahtuneiden kiellettyjen päämäärien 

tavoittelun osoittamisen vaikeudesta. Päätöksen perustelut ovat jälkikäteisessä kontrol-

lissa keskeisessä asemassa.76    

                                                
73 Ks. Laakso 1990 s. 243. 
74 HM 92.1 §: ”Kaikessa virkatoiminnassa on laillisen seuraamuksen uhalla tarkoin lakia noudatettava.” 
Asiasta säädetään nykyisin perustuslain 2 §:ssä: ”Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa 
julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.” 
75 Ks. Laakso 1990 s. 247. 
76 Ks. Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006 s. 341–342. 
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5.1.5 Luottamuksensuojaperiaate  
 

Myös luottamuksensuojan periaate on yleinen hallinto-oikeudellinen periaate. Luotta-

muksensuojan periaatetta kutsutaan myös oikeutettujen odotusten suojaksi ja se on oi-

keusvarmuuden77 periaatteen johdannainen.  Periaate merkitsee yksilön suojaa julkista 

valtaa vastaan. Yksilön tulee voida luottaa viranomaisen toiminnan oikeellisuuteen ja 

hallintopäätösten pysyvyyteen.78 

 

Luottamuksensuojan periaate sisältyy hallintolain 6 §:ään; ”viranomaisen toimien on 

suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.” Luottamuksensuoja 

rajoittaa päätösten muuttamista yksityiselle haitalliseen suuntaan. Lähtökohtaisesti luot-

tamuksensuoja tarkoittaa, että viranomainen ei saa ilman siihen oikeuttavan nimenomai-

sen säännöksen tukea tai asianosaisen suostumusta peruuttaa virheellistä edunsuovaa tai 

oikeuksia perustavaa hallintopäätöstä tai muuttaa sitä takautuvasti. Tätä pääsääntöä on 

kuitenkin rajoitettu monilla erityissäännöksillä, esimerkiksi verotusmenettelylain ve-

ronoikaisusäännöksillä. Periaatteella on yhtymäkohtia hallintopäätöksen oikeusvoima-

vaikutukseen. Periaatteesta huolimatta viranomaiskäytäntöä voidaan muuttaa perustel-

lusta syystä; periaate antaa suojaa viranomaistoiminnan odottamattomia muutoksia vas-

taan.79    

 

Hallintolaissa tarkoitettu luottamuksensuojaperiaate ei ulotu yksittäisen virkamiehen 

antamaan ohjaukseen ja neuvontaan, koska virkamiehellä ei ole toimivaltaa antaa viran-

omaista oikeudellisesti sitovaa lupausta tai sitoumusta.  Erityissäännöksin suoja voidaan 

kuitenkin ulottaa koskemaan myös vakiintunutta viranomaiskäytäntöä ja viranomaisten 

antamaa ohjausta. Tällainen erityissäännös sisältyy mm verotusmenettelylain 26 

§:ään.80 

 

                                                
77 Oikeusvarmuuden periaatteen keskeisenä tavoitteena on viranomaistoiminnan ennakoitavuuden ylläpi-
täminen. 
78 Ks. Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006 s. 345. 
79 Ks. Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006 s. 345–346. 
80 Ks. Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006 s. 348. 
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Tutkimuskohteena olevan lainkohdan soveltamiskäytännön kannalta kumpikaan edellä 

mainituista luottamuksensuojaamiseen liittyvistä periaatteista ei käsitykseni mukaan ole 

kovin merkittävässä asemassa. Käsitykseni mukaan verotusmenettelylaissa säädetty 

luottamusperiaate on kuitenkin tässä tarkoitettua luottamuksensuojaperiaatetta merki-

tyksellisempi. Kuten kohdassa 4.6.2 tarkemmin selvitetään, verotusmenettelylaissa sää-

detty periaate voi joissakin tapauksissa vaikuttaa toimittamattoman ennakonpidätyksen 

maksuunpanoa harkittaessa, mutta hallintolain 6 §:stä sisältönsä johtavalla periaatteella 

ei prosessin tuossa vaiheessa ole asian luonteesta johtuen juurikaan merkitystä. 
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6. LOPUKSI  

 
Tutkimuskohteena olevaa toimittamattoman ennakonpidätyksen maksuunpanoa, mak-

suunpanosta luopumista ja sen poistamista sääntelevät ennakkoperintälain 38 § ja 39 §. 

Maksuunpanon tekemisen pääsääntö säännellään 38 §:ssä ja tulkinnallista epäselvyyttä 

aiheuttavat maksuunpanon tekemättä jättämistä tietyissä tilanteissa koskevat poikkeuk-

set 39 §:ssä. Viimeksi mainitussa pykälässä säädetään myös maksuunpanon poistami-

sesta.  

 

Aikaisemmissa ennakkoperintälaeissa ei tarkoituksenmukaisuusharkintaan perustuvaa 

maksuunpanon tekemättä jättämisen mahdollistavaa säännöstä ollut, vaan maksuunpano 

oli aina tehtävä, ellei suorituksen saaja ollut kyseisestä suorituksesta määrättyjä veroja 

maksanut tai niitä ei ollut ollut maksettava. Aikaisempien ennakkoperintälakien aikana 

tulkintaongelmia syntyi siitä, oliko maksettu suoritus ennakonpidätyksenalainen. Nykyi-

sen ennakkoperintälain aikana tulkinnallinen epäselvyys koskee edelleenkin ensisijaises-

ti tätä, mutta sen lisäksi epäselvyyttä aiheutuu myös siitä, tehdäänkö laiminlyöntitilan-

teessa maksuunpano vai ei. Ensiksi mainitun kysymyksen ratkaiseminen ei tapahdu EPL 

39 §:n nojalla, eikä se lähtökohtaisesti muutoinkaan ole seikka joka tulisi huomioida 

maksuunpanon tekemisen perusteita kyseisen lainkohdan nojalla arvioitaessa.  

 

Ennakonpidätyksen toimittamisen laiminlyönti havaitaan käytännössä lähes yksinomaan 

verotarkastuksissa. Verotarkastus toimittaminen sinällään on lakiin sidottua, mutta luon-

teeltaan se on ns. tosiasiallista hallintotoimintaa. Verotarkastustoiminnan luonne tosiasi-

allisena hallintotoimintana tarkoittaa käytännössä sitä, että yksittäisessä tarkastuksessa 

on mahdollista tehdä erilaisia linjauksia sen suhteen mitä asioita tarkastuksessa tutkitaan 

ja minkä tyyppisiin tai minkä suuruisiin virheisiin puututaan maksuunpanoesityksin ja 

mitkä jätetään huomautuksen varaan. Tässä mielessä ennakkoperintälain 39 § ei tarkoi-

tuksenmukaisuusharkinnan mahdollistavilta osiltaan ole käytännön verotarkastuksen 

suorittamisen kannalta kovin merkityksellinen normi. Tähän viittaa jo sekin, että pykä-

lässä säädetään maksuunpanon tekemisestä ja tekemättä jättämisestä, jotka molemmat 

ovat toimia, joita ei verotarkastuksessa tehdä. Verotarkastuksessa ainoastaan esitetään 

maksuunpanon tekemistä.  
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Normin ensisijaisena adressaattina onkin pidettävä verotarkastuskertomuksessa tehdyn 

maksuunpanoesityksen perusteella maksuunpanopäätöksen tekevää tahoa, joka on aina 

organisatorisesti verotarkastustoiminnasta erillinen verohallinnon yksikkö. Ellei EPL 39 

§:ää olisi, maksuunpano olisi laiminlyöntitapauksissa lähtökohtaisesti aina tehtävä esite-

tyn mukaisesti, ellei voida katsoa, että suorituksen saaja on veronsa maksanut tai niitä ei 

ole tai niitä ei ole ollut maksettava.1  On tietysti muistettava, että kyseiset verohallinnon 

toiminnot toimivat vuorovaikutussuhteessa keskenään; ellei maksuunpanoesityksiä teh-

dä, ei tehdä maksuunpanojakaan ja mikäli maksuunpanija omaksuu tietyn linjan mak-

suunpanojen tekemisessä, lopulta tämän linjan vastaisia maksuunpanoesityksiäkään ei 

tehdä.     

 

Ennakkoperintälain 39 § tarkoituksenmukaisuusharkinnan mahdollistavana normina on 

säädetty ensisijaisesti verohallinnon intressissä; joissakin tilanteissa maksuunpanon te-

keminen ei ole tarkoituksenmukaista ja kyseinen normi mahdollistaa maksuunpanon 

tekemättä jättämisen näissä tilanteissa. Olennaista on kuitenkin huolehtia siitä, että lain-

kohtaa ei käytetä laveasti tulkittavana kaatopykälänä jonka 2. momentissa mainittua 

”erityistä syytä” sovelletaan aina kun maksuunpanoon ei syystä taikka toisesta, esimer-

kiksi kohtuussyistä, haluta ryhtyä.  

 

Maksuunpanoinstituution tarkoituksena on pyrkiä varmistamaan se, että ennakonpidä-

tyksen toimittamisen laiminlyönnistä huolimatta veronsaaja saa osuutensa joko kyseisen 

suorituksen maksajalta tai saajalta. Tämän vuoksi ennakonpidätyksen toimittaminen 

laiminlyöden maksetusta suorituksesta määrätyn tai määrättävän veron maksamisen 

turvaaminen on eräänlainen perusvaatimus maksuunpanopäätöstä tehtäessä. Voidaan 

sanoa kyseisen vaatimuksen tavallaan ilmenevän EPL 39 §:n kaikista asiaa koskevista 

momenteista, vaikka se mainitaankin ainoastaan yhdestä niissä. Mikäli turvaamistarvetta 

ei ole, maksuunpano voidaan jättää tekemättä. Edellä sanotun perusvaatimuksen ehdot-

tomuutta lieventää ainoastaan se, että suorituksen saajaan liittyvän veronturvaamistar-

                                                
1 Poikkeuksena sanottuun on tilanteet joissa ennakonpidätyksen laiminlyönyt tarkastuskohde toimittaa 
maksuunpanijalle vastineen, jonka perusteella tämä päätyy siihen, että ennakonpidätysvelvollisuutta ei ole 
laiminlyöty.   
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peen olemassaoloa arvioitaessa voidaan jossain määrin antaa merkitystä myös todennä-

köisyysnäkökohdille hänen tulevan veronmaksukäyttäytymisensä osalta.    

 

Ennakkoperintälain 39 §:n 5 momentissa säädetään, että maksuunpanosta voidaan luo-

pua jos laiminlyönti on olosuhteisiin nähden tai kokonaismäärältään vähäinen. Koko-

naismäärältään vähäinen virhe on määritelty ennakkoperintäasetuksessa. Edellä mainittu 

mahdollisuus puuttumiskynnyksen asettamiseen käytännön verotarkastustyössä aiheut-

taa kuitenkin sen, että asetuksessa säädetyt hyvin alhaiset määrät ovat käytännössä har-

voin merkityksellisiä. Voidaan myös ajatella, että kokonaismäärältään vähäiset virheet 

tavallaan sisältyvät olosuhteisiin nähden vähäisiin virheisiin, jotka puolestaan useinkin 

sisältyvät ilman lainkohdan tukeakin yksittäisessä tarkastuksessa asetettuun vähäiseen 

virheeseen, joka ei ylitä puuttumiskynnystä. Maksuunpanon esittäjän kannalta kyseinen 

momentti on siis liki tarpeeton. Mikäli kuitenkin maksuunpantavaksi esitetään kovin 

vähäisiä määriä, maksuunpanija voinee kokea momentin soveltamisen joissakin tilan-

teissa aiheelliseksi. Olisi kuitenkin syytä harkita onko kyseinen momentti ylipäänsä tar-

peen, voisiko sen muotoilla uudestaan tai mahdollisesti yhdistää EPL 39 §:n 2. moment-

tiin.  


