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Tiivistelmä 

Kansainvälisen yritysverojärjestelmän keskeinen piirre on voittojen verottaminen siellä, missä 

yritykset muodostavat arvoa (arvonmuodostusperiaate). Tehokkuuden ja järjestelmän 

kestävyyden puolesta verotusoikeus olisi kuitenkin parempi allokoida markkinavaltioille, eli 

valtioille, joissa yrityksillä on myyntiä tai käyttäjiä. Tässä muistiossa esitellään jäännösvoiton 

jakoon perustuva järjestelmä (RPA), joka on yksi tapa siirtyä laajempaan 

markkinavaltioverotukseen. Myös OECD:n BEPS-hankkeeseen kuuluva pilari I vahvistaa 

markkinavaltioverotusta ja vastaa monilta osin RPA-mallin toteutusta. Pilari I:n vertailu 

laajempaan RPA-malliin osoittaa kuitenkin, että pilari I ei nykymuodossaan saavuta 

markkinavaltioverotuksen etuja. Se voi kuitenkin olla ratkaisevan tärkeä uudistus 

markkinavaltioverotuksen elementtien esittelemisessä kansainväliseen 

yritysverojärjestelmään. 

Abstract 

A key element of the current international corporate tax system is to allocate taxing rights to 

countries, where value is created (value creation principle). From a viewpoint of efficiency and 

stability, it would be better to allocate taxing rights to market countries, where customers and 

users are located. This paper presents a system of residual profit allocation (RPA), which would 

bring the tax system closer to market country taxation.  Pillar I, included in the OECD BEPS 

project, also strengthens market country taxation, and is conceptually close to RPA. Comparing 

pillar I to RPA however shows that pillar I in its current form does not achieve the benefits of 

broader market country taxation. It might however still prove instrumental in introducing 

elements of market country taxation to the international tax system. 
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1 Johdanto 

Kansainvälinen yritysverojärjestelmä muodostuu laajasta kansainvälisten sopimusten 

verkostosta, jonka tehtävä on teoriassa yksinkertainen: estää kaksinkertainen verotus 

määrittämällä, miten verotusoikeus monikansallisten yritysten voittoihin jaetaan eri valtioiden 

välillä. Yritystoiminnan monimuotoisuus ja valtioiden eroavat verojärjestelmät ja kannusteet 

tekevät kuitenkin jakoperusteiden valinnan hämmästyttävän vaikeaksi. Osin tästä syystä 

nykyinen yritysverojärjestelmä on johdonmukaisten ja hyvin koordinoitujen periaatteiden 

sijaan rakentunut lähde- ja asuinvaltioperiaatteen varaan. Näiden tavoite on kohdistaa 

verotusoikeus niille valtioille, joiden nähdään olevan keskeisessä roolissa yrityksen 

taloudellisen toiminnan kannalta: yrityksen asuinvaltiolle ja niille lähdevaltioille, joista 

toiminnan tulo on peräisin. Tällainen järjestelmä kuitenkin luo yrityksille kannusteita siirtää 

voittojaan tai toimintaansa matalan verotuksen maihin, mikä johtaa merkittäviin 

verotulomenetyksiin kansainvälisesti. 

Kansainvälinen yhteisö on viime vuosikymmenen aikana herännyt uudella tavalla 

yritysverotuksen ongelmiin. Tämä on johtanut useisiin uudistushankkeisiin, joista tällä hetkellä 

pisimmälle valmisteltu on OECD:n BEPS-hanke (base erosion and profit shifting). 

Hankkeessa OECD (2013) määritti viisitoista suositeltua toimenpidettä kansainvälisen 

yritysverotuksen uudistamiseksi. Toimenpiteet 2–15 toimivat viitekehyksessä, jossa yrityksillä 

on kannusteita siirtää voittojaan, ja kansainvälisen sääntelyn tehtävä on tehdä tästä 

mahdollisimman vaikeaa. Nykymuotoinen toimenpide 1 kuitenkin eroaa muusta paketista, sillä 

se sisältää uudistuksia, joihin voidaan yhdistää paljon kunnianhimoisempia tavoitteita. 

Toimenpide 1 koostuu kahdesta pilarista, joiden toistaiseksi tarkin muotoilu on kuvattu 

OECD:n  lokakuussa 2020 julkaisemissa teknisissä raporteissa (OECD, 2020b, 2020c). Toisin 

kuin muut toimenpiteet, pilarit I ja II sisältävät olennaisia muutoksia valtioiden 

verotusoikeuteen. Tässä muistiossa keskitytään pilari I:een, joka pyrkii siirtämään osan 

kansainvälisten yritysten voitoista verotettavaksi markkinavaltioihin, eli valtioihin, joissa 

yrityksellä on myyntiä tai käyttäjiä.  

Verotusoikeuden allokoiminen markkinavaltioille on yritysten ja valtioiden kannusteiden 

näkökulmasta kenties ainoa ongelmaton veroperiaate kansainvälisessä ympäristössä. Mikäli 

voitot verotetaan kuluttajien sijainnin mukaan, yritykset eivät voi sijaintivalinnoillaan 

vaikuttaa siihen, missä niiden voitot verotetaan. Markkinavaltiopohjainen verotus pitkälti 

poistaisi kannusteet voitonsiirtoon ja verokilpailuun. Taloustieteellisessä kirjallisuudessa on 
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esitetty useita tapoja, joilla markkinavaltiopohjainen verotus voitaisiin toteuttaa. Tässä 

muistiossa esitetään malli, joka perustuu markkinavaltiopohjaiseen jäännösvoiton jakoon 

(residual profit allocation, RPA).1 Jäännösvoitto voidaan mieltää tarkoittamaan 

konsernikohtaisia ylisuuria voittoja.2 RPA-mallien mukaan nykyjärjestelmässä 

nimenomaisesti jäännösvoitto on verotuksellisesti ongelmallista, sillä sen sijaintia on vaikea 

määrittää, ja se on täten erittäin altista voitonsiirrolle. Ratkaisuna RPA-mallit ehdottavat 

konsernitasoisen jäännösvoiton määrittämistä, ja sen jakamista kaavamaisesti 

markkinavaltioiden välillä. Tällaisella menettelyllä nykyisen kaltainen voitonsiirto voitaisiin 

lähes täysin estää. Se on myös konseptuaalisesti hyvin lähellä pilari I:n nykymuotoilua. 

Tässä muistiossa pyritään: 1) osoittamaan, että siirtyminen markkinavaltiopohjaiseen 

verojärjestelmään olisi kannattavaa, 2) esittelemään yksi markkinavaltiopohjainen 

verojärjestelmä (RPAI), ja 3) arvioimaan tämän hetken suurinta markkinavaltioverotusta 

koskevaa uudistusta, OECD:n pilari I:tä. 

Jotta arviointi eri järjestelmien välillä olisi mahdollista, tarkastelu aloitetaan siitä, mitä 

tarkoitamme ”hyvällä verojärjestelmällä” (luku 2). Tämän jälkeen siirrytään tutkimaan, miksi 

kansainvälinen yritysverojärjestelmä ja sen allokaatioperiaatteet ovat uudistuksen tarpeessa 

(luku 3). Lisäksi esitetään kaksi keskeistä kehitysaskelta tilanteen parantamiseksi: siirtyminen 

erillisyhtiöperiaatteesta konsernitasoiseen veropohjaan, joka jaetaan kaavamaisesti valtioiden 

välillä (luku 4), ja arvonmuodostusperiaatteesta luopuminen, ja sen mahdollistama 

verotusoikeuden allokoiminen markkinavaltioille (luku 5). Tämän jälkeen esitellään yksi 

näiden kehitysaskelten mahdollistama verotusjärjestelmä, RPAI (residual profit allocation by 

income), ja tarkastellaan sen hyötyjä suhteessa nykyjärjestelmään (luku 6). Lopuksi huomio 

keskitetään pilari I:een (luku 7). Käytännön tasolla pilari I sisältää luvuissa 4 ja 5 käsitellyt 

RPAI:n vaatimat kehitysaskeleet, mutta luvussa 7 osoitetaan, että sen lopullinen toteutus eroaa 

ratkaisevasti johdonmukaisesta markkinavaltiopohjaisesta verojärjestelmästä. Lopuksi 

pyritään arvioimaan pilari I:n merkitystä kansainvälisen yritysverojärjestelmän kannalta. 

 

1 Ensimmäinen laajasti tunnettu esitys RPA-mallista, ks. Avi-Yonah ym., 2009. Toinen laajasti tunnettu 

markkinavaltiopohjaisen verotuksen malli on niin kutsuttu kohdemaaperustainen kassavirtavero (destination 

based cash flow tax, DBCFT) (ks. Auerbach ym., 2017).  

2 Yritysten voittojen voidaan nähdä muodostuvan normaalivoitosta ja ylisuuresta voitosta (economic rent). 

Normaalivoitto on yhtä kuin investoinnin vaihtoehtoiskustannus, tai pääoman hinta. Vastaavasti ylisuuri voitto on 

tämän osuuden ylittävä voitto, jonka saamiseksi yrityksellä on oltava markkinavoimaa.  

RPA-mallien yhteydessä käytettävät termit rutiinivoitto ja jäännösvoitto voidaan tämän kirjoituksen puitteissa 

ymmärtää synonyymeinä normaalivoitolle ja ylisuurelle voitolle. Tosiasiassa termeihin liittyy kuitenkin pieniä 

teknisiä eroja (ks. Devereux ym., 2021, s. 202). 
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2 Hyvä yritysverojärjestelmä 

Laaja taloustieteellinen verokirjallisuus osoittaa, että verot ovat hyvinvoinnin kannalta 

pakollinen paha: julkiset palvelut ja tulonsiirrot on rahoitettava, mutta verojen keräämisellä voi 

pahimmillaan olla valtavia kustannuksia. Erityisesti yritysverojen kohdalla keskitytään usein 

niiden synnyttämään hyvinvointitappioon. Teoreettinen lähtökohta on, että markkinat toimivat 

tehokkaasti ilman veroja. Ilman veroja yritykset esimerkiksi sijoittavat toimintansa globaalisti 

sinne, missä parhaimman laatuisia tuotteita voidaan valmistaa mahdollisimman halvalla. 

Mikäli yritykset joutuvat toiminnan tehokkuuden lisäksi miettimään verotaakkaa eri 

sijaintivaihtoehdoissa, tämä saattaa vaikuttaa lopulliseen päätökseen. Jos verot saavat yrityksen 

sijoittumaan vähemmän tehokkaaseen paikkaan, yhteiskunta maksaa siitä hinnan 

huonompilaatuisen tai kalliimman tuotteen muodossa. Kaikki verojärjestelmät joutuvat 

kohtaamaan saman tasapainotteluongelman. Veroilla on tiettyjä fiskaalisia ja distributiivisia 

tavoitteita, ja nämä tavoitteet on suhteutettava verojen negatiivisiin ulkoisvaikutuksiin: 

tehokkuuden ja uudelleenjaon suhde on lähes aina käänteinen (Mirrlees ym., 2011, s. 45). Se, 

mihin linja vedetään, riippuu päätöksentekijöiden taloudellisista ja moraalisista arvostelmista, 

jotka ovat parhaimmillaankin vain osittain objektiivisia.  

Vaikka verojärjestelmien arviointiin liittyy aina tiettyä subjektiivisuutta, kirjallisuudessa on 

esitetty eräitä yleisesti hyväksyttyjä kriteerejä, joita hyvän verojärjestelmän tulisi täyttää.3 

Devereux ym. (2021, ss. 33–56) nostavat tärkeiksi viisi kriteeriä, jotka ovat olennaisia 

erityisesti kansainvälisen yritysverotuksen kannalta. Niitä tullaan hyödyntämään myös tässä 

muistiossa eri verojärjestelmien arviointiin. Nämä ovat: 1) reiluus ja tasapuolisuus, 2) 

taloudellinen tehokkuus, 3) verojen välttelyn vaikeus, 4) hallinnon helppous, ja 5) kannusteiden 

yhteensopivuus (incentive compatibility). Ensimmäiset neljä kriteeriä eivät vaadi suuria 

tarkennuksia: hyvä verojärjestelmä kerää ja jakaa verotulot tasapuolisesti4, minimoi 

hyvinvointitappion, takaa verovarmuuden, ja on yksinkertainen ja halpa ylläpitää ja noudattaa. 

Kannusteiden yhteensopivuudella puolestaan tarkoitetaan tilannetta, jossa yksittäisen toimijan 

 
3 OECD:n käyttämät kriteerit, ks. esim. OECD, 2015, ss. 20–21. 

4 Tosiasiassa reiluus ja tasapuolisuus on hyvin vaikea kriteeri, sillä yritysverojen reiluus ilmenee ainakin kolmella 

eri tasolla, jotka eivät aina ole yhteensopivia. Järjestelmän tulisi olla reilu valtioiden, yritysten, ja henkilöiden 

välillä; ja näiden sisällä reiluus tyypillisesti vaatii myös jonkinasteista progressiivisuutta.  

Verot kohdistuvat lopulta aina henkilöihin, ja esimerkiksi rikkaisiin yrityksiin ja omistajiin kohdistuvat verot 

voivatkin siirtyä työntekijöiden maksettavaksi. Meillä ei tällä hetkellä ole varmuutta yritysverojen kohtaannosta 

(ks. Auerbach, 2006), ja se saattaa jopa vaihdella merkittävästi valtioiden välillä (Fuest ym., 2018). Tästä syystä 

yritysverot ovat tyypillisesti huono työkalu tasa-arvon saavuttamiseen. 
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on mahdotonta hyötyä poikkeamalla ryhmän määrittämistä säännöistä. Yritysverotuksen 

yhteydessä nämä toimijat ovat valtioita, joilla on kansainvälisen sääntelyn sisälläkin paljon 

valtaa oman yritysverojärjestelmänsä toiminnasta. Nykyisen järjestelmän synnyttämät 

kannusteet eivät ole yhteensopivia, sillä valtioilla on mahdollisuus houkutella yrityksiä ja 

verotuloja alueelleen esimerkiksi pienentämällä omaa veroastettaan tai heikentämällä 

verovälttelysääntöjä. Mahdollisuus verokilpailuun – ja yhteisistä pelisäännöistä poikkeamiseen 

– haittaa yritysverojärjestelmän kestävyyttä yli ajan. Pahimmillaan yhteensopimattomat 

kannusteet voivat johtaa jopa paljon keskusteltuun kilpajuoksuun pohjalle saakka (race to the 

bottom) ja romahduttaa koko yritysverojärjestelmän toiminnan.  

3 Voitonsiirto ja lähdevaltioperiaatteen ongelmat 

Nykyinen verotusoikeuden kansainvälinen jako perustuu jo mainittuihin lähde- ja 

asuinvaltioperiaatteisiin. Lähdevaltioperiaatteen mukaisesti aktiivisen taloudellisen toiminnan 

voitto verotetaan siinä valtiossa, missä se muodostuu. Asuinvaltioperiaate puolestaan myöntää 

verotusoikeuden yrityksen passiiviseen (esimerkiksi sijoituksista, rojalteista ja patenteista 

peräisin olevaan) tuloon yrityksen verotukselliselle asuinvaltiolle. Tämä yleisesti hyväksytty 

jako perustuu niin kutsuttuun ”1920-luvun kompromissiin” (ks. Kari & Ropponen, 2018). 

Viime vuosina yritysverojärjestelmän pohjana on kuitenkin yhä laajemmin alettu nähdä eräs 

fundamentaalisempi periaate, arvonmuodostusperiaate, jota kuvaa OECD:nkin kannattama 

kansainvälinen motto ”to tax where value is created”. Arvonmuodostuksesta on tullut myös 

uudistustyötä ohjaava periaate. Näkemyksen pohjana on deskriptiivinen ajatus siitä, että lähde- 

ja asuinvaltioperiaatteiden tavoitteena on ohjata kaiken arvon verotusoikeus sinne, missä se on 

muodostettu.5 Toisaalta näkemyksellä on myös normatiivinen puoli, jonka mukaan reilu 

yritysverojärjestelmä myös toimii juuri näin. (Devereux & Vella, 2018.) Voitonsiirto erottaa 

arvonmuodostuksen ja verotusoikeuden toisistaan, joten se on estettävä reilun systeemin 

takaamiseksi. Arvonmuodostusperiaatteesta kuitenkin seuraa välttämättä, että monikansallisen 

yrityksen sijaintivalinnoilla – tai vähintäänkin sillä, missä niiden voitto kirjataan – on 

vaikutusta konsernin lopulliseen verotaakkaan. 

Arvonmuodostusperiaatteen soveltaminen johtaa väistämättä siihen, että yrityksillä on 

kannusteita sijoittaa toimintansa matalan verotuksen maihin joko näennäisesti voittoja 

 
5 Asuinvaltioperiaate ei tosin tunnu noudattavan arvonmuodostusperiaatetta. Passiivisen tulon verotusoikeus 

myönnetään asuinvaltioille lähes riippumatta siitä, onko verotettava arvo tosiasiassa muodostunut siellä (ks. 

Devereux & Vella, 2018). 
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siirtämällä tai jopa aidosti. Laaja empiirinen kirjallisuus osoittaa, että yritykset myös 

hyödyntävät tätä mahdollisuutta. OECD:n vuonna 2015 tekemän arvion mukaan 

monikansallisten yritysten voitonsiirto aiheuttaa maailmanlaajuisesti noin 100–240 miljardin 

dollarin verotuottomenetykset. Tämä vastaa noin 4–10 % kaikesta yritysverotulosta. Vastaavia 

arvioita on esitetty myös tuoreemmissa tutkimuksissa (ks. Blouin & Robinson, 2021; Fuest 

ym., 2021), mutta useat tutkijat ovat myös epäilleet näiden arvioiden olevan vakavasti 

alimitoitettuja (ks. Clausing, 2016; Tørsløv ym., 2018; Wier & Reynolds, 2018). Vaikutus on 

joka tapauksessa merkittävä, ja Suomenkin kohdalla menetysten voidaan epäillä liikkuvan 

sadoissa miljoonissa euroissa (Lumme & Ropponen, 2020). 

Monikansallisten yritysten arvoketjut voivat olla hyvin monimutkaisia, ja lopputuotteen arvo 

muodostuu tyypillisesti useissa valtiossa sijaitsevien eri tytäryhtiöiden työpanosten 

seurauksena. Lähdevaltioperiaatteen mukaisesti jokaisella toimintaan linkittyneellä valtiolla on 

verotusoikeus sen alueella muodostuneeseen osuuteen lopputuotteen arvosta. Tämä on hyvin 

vaikeaa toteuttaa käytännössä. On verrattain helppoa määrittää, kuinka paljon arvonlisää 

konserni tuottaa, mutta tämä arvonlisä on lähes mahdoton jakaa objektiivisesti eri 

lähdevaltioiden välillä. Tuottaakseen yhden mahdollisen kuvauksen monikansallisen yrityksen 

arvonmuodostuksesta, nykyjärjestelmä soveltaa erillisyhtiöperiaatetta (separate accounting) ja 

markkinaehtoperiaatetta (arm’s length principle, ALP). Erillisyhtiöperiaatteen mukaan saman 

konsernin sisäisiä yhtiöitä arvioidaan verotuksessa kuin ne olisivat itsenäisiä yhtiöitä. 

Markkinaehtoperiaate puolestaan vaatii ja velvoittaa konsernin sisäisiä yhtiöitä käyttäytymään 

erillisyhtiöperiaatteen edellyttämällä tavalla: konsernin sisäisten siirtohintojen ja muiden 

kauppaehtojen on vastattava markkinaehtoisia hintoja ja ehtoja. Konsernin sisäisten yritysten 

on käytävä kauppaa keskenään kuin ne olisivat täysin erillisiä, eivätkä ne saa suostua hintoihin 

ja ehtoihin, joita aidosti riippumaton markkinaosapuoli ei hyväksyisi. Mikäli tätä vaatimusta ei 

olisi, konserni pystyisi valitsemaan siirtohinnat siten, että kaikki sen voitto syntyisi 

näennäisesti matalan verotuksen valtioissa, jolloin arvonmuodostusperiaate ei toteutuisi. 

Konsernin sisäiset yhtiöt eivät kuitenkaan ole erillisiä. Tosiasiassa ne pyrkivät maksimoimaan 

konsernitason voittoa, eivätkä välitä sisäisistä omistajuussuhteista, riskien allokaatiosta, velan 

jakautumisesta, tai siitä, missä voitot paperilla syntyvät. Käyttäen hyväkseen 

organisaatiorakennettaan monikansallisilla yrityksillä on käytössä laaja katalogi voitonsiirron 

kanavia, joilla ne pystyvät ohjaamaan tulovirtojaan veroja minimoivalla tavalla (ks. Beer, de 

Mooij, & Liu, 2020). Laaja verovälttelysäännöstö on syntynyt korjaamaan tätä epäsuhtaa. 

Eräiden sääntöjen, kuten korkovähennysrajoitusten (ks. Blouin ym., 2014; Merlo ym., 2020)  
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ja väliyhteisölainsäädännön (ks. Clifford, 2019), myös uskotaan olevan tehokkaita suhteissa 

tavoitteisiinsa.  

Osaan säännöistä liittyy kuitenkin merkittäviä ongelmia. Erityisesti konsernin sisäisiä 

siirtohintoja määrittävä markkinaehtoperiaate on monilta osin sopimaton nykyiseen 

talousympäristöön. Markkinaehtoperiaatteen toteutumista valvotaan käyttäen apuna 

vertailukelpoisia liiketoimia aidosti riippumattomien osapuolten välillä. Valvonta on helppoa 

ja periaate toteutuu tyypillisesti hyvin, mikäli vertailukelpoisia tilanteita on helppo löytää. Näin 

on esimerkiksi aineellisten hyödykkeiden kohdalla, joilla on vakiintuneet markkinat ja hinnat. 

Talous on kuitenkin kehittynyt suuntaan, joka tekee monissa tilanteissa vertailukelpoisten 

liiketoimien löytämisen yhä vaikeammaksi. Hebous (2021, ss. 40–47) nostaa esiin kolme 

ongelmallista kehityslinjaa. Ensinnäkin palvelusektorin osuus kansainvälisestä kaupasta on 

kasvanut merkittävästi 2000-luvulla. Suuri osa tästä on vaikeasti hinnoiteltavien palvelujen 

(kuten hallinto- ja informaatiopalvelujen) parissa, jotka eivät digitalisaation myötä myöskään 

ole fyysisesti sidottuja tiettyyn paikkaan. Toiseksi immateriaaliomaisuuden merkitys 

arvonmuodostuksessa on korostunut viime vuosina: kehitys- ja tutkimustyö, kuin myös 

markkinointi ja brändäys ja näihin liittyvä immateriaaliomaisuus, voivat muodostaa jopa 

suuremman osan yrityksen arvosta kuin sen konkreettinen liiketoiminta. Kolmanneksi yritykset 

myös investoivat paljon aiempaa enemmän kehitys- ja tutkimustyöhön. Kaikki näistä tuottavat 

haasteita markkinaehtoperiaatteelle, joka soveltuu huonosti yrityskohtaisten 

palvelukokonaisuuksien ja immateriaaliomaisuuden hinnoitteluun, ja erityisesti niiden 

tuottaman arvon jakamiseen eri tytäryhtiöiden välillä.  

On olemassa hyviä konseptuaalisia syitä uskoa, että verovälttelysäännöstö ei parhaassakaan 

tapauksessa pysty täysin estämään voitonsiirtoa. Yksi syy tälle on, että konsernin sisäisten 

riski- ja velka-allokaatioiden näennäisyys on aina tulkintakysymys. Verovälttelysäännöt 

pystyvät usein estämään röyhkeimmät järjestelyt, mutta niiden soveltamisessa on aina 

subjektiivisuutta. Tämä mahdollistaa monikansallisille yrityksille veroja minimoivien 

valintojen tekemisen, vaikkakin pienemmässä mittakaavassa. (Schatan, 2021.) Tiedämme 

myös, että markkinaehtoperiaatteen luoma kuva konsernin sisäisestä arvoketjusta on vain 

estimaatti, joka on lisäksi helposti yritysten manipuloitavissa. Useissa tutkimuksissa on todettu 

monikansallisten yritysten käyttävän korkeampia siirtohintoja matalan verotuksen maihin 

kohdistuvassa viennissä, ja matalia siirtohintoja korkean verotuksen maihin kohdistuvassa 
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tuonnissa (ks. Beer, de Mooij, & Liu, 2020; Davies ym., 2018; Flaaen, 2017; Liu ym., 2020).6 

Tämän estäminen nykyisten siirtohinnoittelusääntöjen kautta on jo teoriassa mahdotonta, sillä 

konsernin sisäinen kauppa ei usein ole tarkasti hinnoiteltavissa ja valvottavissa (Avi-Yonah & 

Benshalom, 2011; Schatan, 2021). Monikansalliset yritykset myös tunnetusti siirtävät 

immateriaaliomaisuuttaan matalan verotuksen maihin (Dudar & Voget, 2016; Griffith ym., 

2014), sillä näin ne pystyvät hyötymään immateriaaliomaisuudelle myönnetyistä avokätisistä 

verohyvityksistä.7 Tämä avaa myös kanavan strategiselle siirtohinnoittelulle, sillä aineettoman 

omaisuuden jako tytäryhtiöiden välillä on vaikeasti hinnoiteltava liiketoimi, jolle harvoin 

löytyy vertailukelpoista tapahtumaa tai säädettyä markkinahintaa.  

Useat tässä käsitellyt voitonsiirron kanavat ovat mahdollisia, koska konsernit pystyvät 

vaikuttamaan verotaakkaansa manipuloimalla sitä, missä niiden voitto syntyy tytäryhtiöiden 

tasolla. Tämä on seurausta erillisyhtiöperiaatteesta. Lukuisat verovälttelysäännöt pystyvät 

lievittämään ongelmaa, mutta nekään eivät ole kustannuksettomia. Verovälttelysäännöstö on 

monimutkainen, ja sen ymmärtäminen ja soveltaminen vaatii merkittäviä resursseja sekä niitä 

noudattavilta yrityksiltä että verohallinnolta. Palaamalla aiemmin käsiteltyihin hyvän 

verojärjestelmän kriteereihin voidaan nähdä, että nykyjärjestelmässä on paljon parannettavaa: 

se aiheuttaa merkittävää hyvinvointitappiota vaikuttamalla yritysten sijaintivalintoihin, se 

mahdollistaa verovälttelyn useita eri kanavia pitkin, ja se on kallis ylläpitää ja vaikea noudattaa. 

Voisiko järjestelmä parantua, mikäli erillisyhtiöperiaatteesta luovuttaisiin? Konsernitason 

voitto on tyypillisesti helpompi määrittää, ja se on riippumaton konsernin sisäisistä 

allokaatiojärjestelyistä. Tämä on usean kehitysehdotuksen kantava ajatus: sen sijaan, että 

veropohja määritellään jokaiselle tytäryhtiölle erikseen, veropohja voidaan määrittää 

konsernitasolla ja jakaa kaavamaisesti valtioiden välillä. 

  

 
6 Voi myös olla, että tuotannon organisointi monikansallisena yrityksenä tuottaa synergiavaikutuksia, jotka voivat 

merkityksellisesti vaikuttaa optimaalisiin siirtohintoihin. Tällöin markkinaehtoperiaate saattaa jopa pakottaa 

monikansallisia yrityksiä epäoptimaaliseen hinnoitteluun. Ks. Kane, 2014; Keuschnigg & Devereux, 2013. 

7 Monet valtiot tarjoavat verohyvityksiä niihin sijoitetusta immateriaaliomaisuudesta, usein hyvin löyhin 

perustein. Kansainvälisesti nämä järjestelyt tunnetaan nimellä patent box regime (ks. Alstadsæter ym., 2018).  

BEPS-hankkeen toimenpide 5 on suunnattu tällaisia järjestelyjä vastaan, ja se pyrkii rajoittamaan edullisen 

verokohtelun kyseisessä maassa tapahtuvaan toimintaan (ns. nexus approach, ks. Li, 2020). Ajatuksena on, että 

valtioilla pitää olla mahdollisuus tukea kehitystoimintaa, mutta tämä ei saa vaikuttaa muiden maiden veropohjaan. 
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4 Konsernitasoinen veropohja 

Konsernitasoinen veropohja on ollut keskeisessä roolissa useissa uudistusvaihtoehdoissa, 

kuten Euroopan komission CCCTB-mallissa8 (common consolidated corporate tax base) ja 

myös OECD:n pilari I:ssä. Monien nykyjärjestelmän ongelmien kannalta se onkin erittäin 

houkutteleva vaihtoehto. Konsernitasoisen veropohjan ilmeisin vahvuus on sen 

riippumattomuus konsernin sisäisestä allokaatiosta: ei ole väliä, miten velka, riski, tai voitot on 

jaettu konsernin sisällä, sillä veropohja muodostuu konsernin kokonaistuloksesta. Tämä 

kokonaistulos puolestaan jaetaan valtioille jonkin ennalta määrätyn kaavan perusteella 

välittämättä siitä, missä voitto ilmenee. Käytännössä ero nykyjärjestelmään syntyy erilaisesta 

tavasta estimoida arvonmuodostusta. Nykyjärjestelmä käyttää voittoa signaalina siitä, että 

arvoa muodostuu jossakin, ja erillisyhtiö- ja markkinaehtoperiaatteilla pyritään varmistamaan, 

ettei voittoa ja sen muodostamista pysty erottamaan toisistaan. Järjestelmä onnistuu tässä 

tehtävässä todistettavasti huonosti. Kaavamainen jako olettaa tämän sijaan, että on olemassa 

muita havaittavissa olevia arvonmuodostuksen indikaattoreita, joita on myös vaikeampi 

manipuloida. Näiden indikaattorien avulla voidaan muodostaa jakokaava, joka jakaa konsernin 

kokonaisvoiton mekaanisesti niille valtioille, jotka arvonmuodostukseen kaavan mukaan 

osallistuvat. (Avi-Yonah & Benshalom, 2011, ss. 390–391.)  

Tyypillisimmät käytettävät indikaattorit ovat pääomakanta, työvoima, ja myynti. Näiden 

yhtäläisesti painotettu keskiarvo muodostaa niin kutsutun Massachusettsin kaavan, jota 

esimerkiksi Yhdysvallat on käyttänyt yritysveropohjien jakoon osavaltiotasolla. Samat 

jakotekijät olivat esillä myös CCCTB-mallin yhteydessä. Tätä jakokaavaa hyödyntävä 

järjestelmä etenee tarkastelemalla kuinka suuri osa konsernin kokonaispääomakannasta, 

työvoimasta, ja myynnistä kuhunkin valtioon sijoittuu. Tämän jälkeen konsernin 

kokonaisvoitto jaetaan verotettavaksi valtioihin keskiarvon perusteella. Kaavamaiseen jakoon 

liittyy kuitenkin ongelma: se kohdistaa epäsuoran veron valittuihin jakotekijöihin. (Avi-Yonah 

ym., 2009, ss. 509, 538.) Massachusettsin kaava toisin sanoen kannustaa investoimaan ja 

palkkaamaan työvoimaa matalan verotuksen maissa. Lisäkannusteen tälle luo myös se, että 

konsernitasoisen veropohjan myötä yrityksillä ei ole enää käytössään laajoja mahdollisuuksia 

voitonsiirtoon. Veroja minimoidakseen yritykset voivatkin alkaa siirtämään reaalitoimintaansa 

 
8 CCCTB-projekti hyllytettiin kesällä 2021, ja samalla Euroopan komissio julkisti uuden BEFIT-hankkeen. Tämä 

johtui CCCTB:n vanhentuneista tavoitteista suhteessa OECD:n BEPS-hankkeeseen, jonka ympärille oli jo 

muodostunut tiivis kansainvälinen konsensus. BEFIT pyrkii olemaan paremmin linjassa BEPS-hankkeen kanssa. 

Lisää CCCTB-mallista ks. esim. Kauppinen & Ropponen, 2020; Penttilä, 2019. 
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yhä aggressiivisemmin matalan verotuksen maihin.9 Liiketoiminnan konkreettinen siirto on 

usein kalliimpaa kuin voitonsiirto, joten tähän liittyvä hyvinvointitappio voi jopa olla 

nykyjärjestelmää suurempaa; ja tästä seuraava verojärjestelmä jopa tehottomampi kuin 

sellainen, joka mahdollistaa voittojen siirtelyn. 

Yritysten kannusteet siirtää toimintaansa ovat seurausta siitä, että Massachusettsin kaavan 

jakotekijöistä kaksi kolmesta ovat lähdevaltioperustaisia. Tämä tarkoittaa, että yrityksen 

kohtaaman verotuksen taso riippuu sen omista sijaintivalinnoista, ja järjestelmä luo suoran 

kannusteen matalan verotuksen maihin siirtymiselle. Lisäksi, kun yrityksillä on kannusteita 

siirtyä matalan verotuksen maihin, myös valtioilla on kannusteita osallistua verokilpailuun 

houkutellakseen kyseisiä yrityksiä ja niiden mukanaan tuomia verotuloja. Lähdevaltioverotus 

johtaa yhteensopimattomiin kannusteisiin, jotka rapauttavat yritysverojärjestelmän perusteita 

ajan kuluessa. Tämä ei kuitenkaan ole kaavamaisen jaon välttämätön ominaisuus, sillä 

esimerkiksi Massachusettsin kaavankin hyödyntämä jakotekijä, myynti, on riippumaton itse 

yrityksen sijainnista. Mikäli verotusoikeus allokoitaisiin myynnin perusteella 

markkinavaltioihin, yritys ei voisi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, missä sen voitto 

verotetaan – pois lukien tietenkin mahdollisuus valita, missä markkinoilla se käy kauppaa.  

Vielä 1970-luvun lopussa lähes kaikki Yhdysvaltain osavaltiot käyttivät Massachusettsin 

kaavaa verotusoikeuden allokointiin. Vuoteen 2020 mennessä lähes kaikki osavaltiot ovat 

kuitenkin hylänneet lähdeperustaiset jakotekijät, ja siirtyneet kaavaan, joka allokoi 

verotusoikeuden pelkästään myyntiin perustuen. (Devereux ym., 2021, s. 139.) Olettaen, että 

tämä on seurausta vuosikymmenien rationaalisesta yritys-ja-erehdys valinnasta jakotekijöiden 

välillä, tämä tarjoaa ainakin anekdoottista tukea markkinavaltiopohjaiselle verotukselle 

kaavamaisen jaon yhteydessä. 

5 Markkinavaltioverotus ja arvonmuodostusperiaate 

Kansainvälinen verojärjestelmä ei tällä hetkellä allokoi lainkaan verotusoikeutta 

markkinavaltioille, eli valtioille, joissa yritysten asiakkaat ja palvelujen käyttäjät asuvat. 

Tämän voidaan nähdä seuraavan arvonmuodostusperiaatteesta: vaikka arvoa ei olisi ilman 

markkinoita, markkinoiden ei tyypillisesti ole itse nähty ”muodostavan” arvoa. Markkinoilla 

asiakkaat tai käyttäjät antavat kulutuspäätöksellään tuotteelle arvon, mutta nykyjärjestelmässä 

 
9 Avi-Yonah ja Benshalom (2011) huomauttavat, että jakotekijät tulisi valita niin, etteivät yritykset reagoi niihin 

aktiivisesti. Mikäli jonkin jakotekijän nähdään vaikuttavan yrityksen toimintaan, se tulee korvata jollakin toisella 

jakotekijällä. 
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yrityksen arvoketjulla tarkoitetaan yrityksen sisäistä prosessia, jonka kautta arvoa kantava 

tuote syntyy. Nykyisellään kuluttajien ei nähdä osallistuvan tähän prosessiin, eli arvoa 

kantavan tuotteen luomiseen ja sen arvon muodostumiseen. (Schön, 2019, s. 1011.) 

Talouden kehitys on kuitenkin heikentänyt tämän argumentin voimaa. Digitaalisten 

toimijoiden yhteydessä keskustelu on yhä voimakkaammin kääntynyt koskemaan käyttäjien 

luomaa arvoa. Digitaalisten palveluiden – kuten sosiaalisen median, virtuaalisten 

kauppapaikkojen, ja Uberin kaltaisten peer-to-peer alustojen – käyttäjät tuntuvat olevan 

olennaisessa roolissa yritysten arvonmuodostuksen kannalta. Käyttäjien nähdään luovan arvoa 

ainakin kahdella tavalla. Ensinnäkin heidän synnyttämänsä datan kautta, jota yritys voi käyttää 

ja myydä eteenpäin, ja toiseksi käyttäjien luoman verkoston kautta, joka on usein keskeisessä 

roolissa yrityksen toiminnan kannalta (Aslam & Shah, 2021). Tästä näkökulmasta on lähes 

mahdotonta perustella johdonmukaisesti, miksei markkinavaltioilla tulisi olla verotusoikeutta 

niissä toimivien digitaalisten yritysten voittoihin. Väliaikaisena ratkaisuna monet valtiot ovat 

ottaneet käyttöön digitaalisiin toimijoihin kohdistettuja tilapäisiä veroja. Näiden yksipuolisten 

digiverojen on tarkoitus kompensoida markkinavaltioissa syntynyttä arvoa niin kauan kun 

kansainvälistä konsensusta ei ole voimassa. 

Digiveroihin liittyy kuitenkin periaatteellisia ongelmia, ja monet tutkijat ovatkin syyttäneet 

digiverojen perusteluja ad hoc-tyyppisestä periaatteiden poimimisesta.10 Ensinnäkin 

digitaalinen sektori ei ole ainoa, jossa käyttäjät luovat merkittävää arvoa. Grinberg (2018) 

nostaa esiin lisäksi lääketieteen kliiniset tutkimukset, rahoituksen välitystoiminnan, ja 

esineiden internetin, joista kaikkien arvonmuodostus perustuu pitkälti samoihin datan keruun 

ja verkostoinnin periaatteisiin, joihin myös digiverojen perusteissa viitataan. Miten näiden 

sektoreiden ulkopuolelle jättäminen on perusteltavissa, mikäli verotusoikeus tulee johtaa 

valtiossa syntyneestä arvosta? Toiseksi arvonmuodostus markkinavaltioissa ei rajoitu vain 

käyttäjien tuottamaan arvoon, vaan markkinavaltioissa voidaan myös nähdä syntyvän 

arvokkaita ”kuluttajaperäisiä aineettomia hyödykkeitä”, kuten yrityksen asiakassuhteet ja 

olemassa oleva infrastruktuuri, jotka kannustavat käyttämään kyseisen yrityksen tuotteita 

(Devereux ym., 2021, ss. 169–170). Jos haluaisimme johdonmukaisesti siirtää verotusoikeutta 

markkinavaltioille siellä syntyvän arvon perusteella, uudistuksen tulisi olla pelkkää digitaalista 

sektoria laajempi.  

 
10 Digiveroja on pidetty haitallisina, sillä ne kohdistavat veroja epäjohdonmukaisesti määriteltyihin sektoreihin, 

ja voivat täten johtaa negatiivisiin tehokkuusvaikutuksiin (Olbert & Spengel, 2019). 
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Arvonmuodostusperiaatteen mukainen verotus markkinavaltiossa ei kuitenkaan ole 

yksinkertainen tavoite. Markkinavaltiossa muodostunutta arvoa on erittäin vaikea mitata: 

esimerkiksi käyttäjädatalla ei ole itsenäistä markkinahintaa, ja datan arvo riippuu merkittävästi 

sen laajuudesta, tarkkuudesta ja prosessoinnin asteesta (Aslam & Shah, 2021). Samoin on lähes 

mahdotonta asettaa tarkkaa hintaa mainosnäkyvyyden tai käyttäjäverkoston tuottamalle 

arvolle. Arvonmuodostusperiaatteella perustellaan, että markkinavaltiolla tulee olla 

verotusoikeus yrityksen voittoihin, mutta periaate tuntuu uskottavalta vain, mikäli 

verotusoikeus todella kohdistuu valtiossa syntyvään arvoon. Käytännössä emme kuitenkaan 

pysty havaitsemaan, mikä osuus arvosta markkinoilla muodostuu, joten lopullinen 

verotusoikeuden allokaatio on väistämättä mielivaltainen yksinkertaistus. Tämä lopputulos 

tuntuu ristiriitaiselta arvonmuodostuksen kannalta.  

Arvonmuodostusperiaatetta pidetään tärkeänä, koska sen nähdään takaavan reilu järjestelmä. 

Vaikka tämä voi olla totta, ja (toimiessaan) arvonmuodostus voi muodostaa reilun periaatteen 

verotusoikeuden allokaatiolle, reiluus ei ole ainoa kriteeri, jonka perusteella verojärjestelmiä 

tulee arvioida. Verotus siellä, missä arvoa nähdään muodostuvan, johtaa tehottomaan 

järjestelmään, joka luo kannusteita sijoittaa toimintaa matalan verotuksen maihin ja johtaa 

verokilpailuun valtioiden välillä. Pieni verotusoikeuden uudelleenallokaatio 

markkinavaltioihin siellä muodostuvan arvon perusteella ei riitä korjaamaan tätä ongelmaa. 

Verotusoikeutta tulisi allokoida markkinavaltioille enemmän jo sen perusteella, että se johtaisi 

parempaan ja kestävämpään yritysverojärjestelmään. Markkinavaltiopohjaisen järjestelmän 

implementointi vaatisi kuitenkin arvonmuodostusperiaatteesta luopumista, sillä kaikkea 

markkinavaltioille allokoitavaa arvoa ei mitenkään voida nähdä syntyvän siellä. Parempi 

verojärjestelmä olisi kuitenkin lähes varmasti arvonmuodostusperiaatteen menettämisen 

arvoinen. 

6 Jäännösvoiton jakoon perustuva järjestelmä (RPAI) 

Teoreettisesti paras vaihtoehto tehokkaan kansainvälisen yritysverojärjestelmän kannalta olisi 

siirtää verotusoikeus sataprosenttisesti markkinavaltioille. Tämä on myös kirjallisuudessa 

laajasti käsitellyn kohdemaaperustaisen kassavirtaveron (DBCFT) toinen pääajatus.11  Vaikka 

 
11 Toinen pääajatus on mallin kassavirtaelementti. Yritysten normaalivoittojen verottaminen vaikuttaa niiden 

marginaalisiin investointipäätöksiin (ks. Mirrlees ym., 2011, ss. 413–416). Kassavirtaverotuksen tavoitteena on 

kohdistaa vero pelkästään ylisuuriin voittoihin, jolloin verojen vaikutus investointien laajuuteen poistuu (ks. 

Devereux ym., 2021, Luku 7). Samaan tavoitteeseen voidaan päästä myös esimerkiksi ACE-mallilla, joka 

mahdollistaa normaalivoittojen vähentämisen veropohjasta (Mirrlees ym., 2011, s. 421). Tällainen malli voitaisiin 

ottaa käyttöön myös RPA:n yhteydessä. 
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DBCFT on teoreettisesti houkuttelevin uudistusvaihtoehto, se on myös erittäin radikaali 

muutos, ja johtaisi epäilemättä verotulojen kansainvälisen jakauman muuttumiseen sekä 

välittömästi että pitkällä aikavälillä. Koko järjestelmän johdonmukainen uudistaminen tällä 

tavoin vaatisi ennennäkemätöntä poliittista tahtoa ja yhteistyötä valtioiden välillä. Jo EU:n 

CCCTB-projektin ja myös BEPS-hankkeen perusteella voidaan todeta, että tämä ei ole 

todennäköistä lähivuosina.  

Kaiken verotusoikeuden siirtäminen markkinavaltioille on kenties liian radikaali uudistus, 

mutta markkinavaltioverotus voidaan suunnitella myös toisella tavalla: siirretään 

markkinavaltioihin vain se osuus yritysten voitoista, joka ei ole helposti paikannettavissa. 

Nykyjärjestelmä sopii hyvin konkreettisen ja helposti mitattavan taloudellisen toiminnan 

verottamiseen, mutta toimii huonosti vaikeasti hinnoiteltavan ja yksilöllisen toiminnan 

kohdalla. Tämä on jäännösvoiton jakoon perustuvan mallin (RPA) lähtökohta. RPA pyrkii 

uudelleen allokoimaan verotusoikeutta, mutta pitämään mahdollisimman paljon kiinni 

nykyjärjestelmästä, jotta uudistus on realistinen ja aidosti toteutettavissa. RPA-malleja on 

muutamia erilaisia, mutta ne kaikki perustuvat jonkinlaiseen kaksiportaiseen lähestymistapaan. 

Ensin monikansallisen yrityksen konkreettiselle liiketoiminnalle määritetään rutiinivoitto 

(routine profit), joka verotetaan lähdevaltioperiaatteen ja nykyjärjestelmän mukaisesti siinä 

valtiossa, jossa liiketoiminta tapahtuu. Toiseksi yritykselle määritetään jäännösvoitto (residual 

profit) konsernitasolla, joka on yhtä kuin yrityksen kokonaisvoitto vähennettynä sen 

rutiinivoitoilla.12 Jäännösvoitto puolestaan jaetaan kaavamaisesti verotettavaksi 

markkinavaltioissa.  

Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin RPA-mallien toimintaa. Tämän muistion esitys perustuu 

Devereux ym. (2021) esittelemään RPAI-malliin (residual profit allocation by income). 

6.1 Rutiinivoitto 

Rutiinivoitto on helpoin ymmärtää ulkoistamisen kautta: rutiinivoitto on se voitto, jonka 

kolmas osapuoli vaatisi toteuttaakseen tarkasteltavan tytäryhtiön toiminnot (Devereux ym., 

2021, s. 221). Tyypillinen tapa arvioida rutiinivoittoa on niin kutsutun 

kustannusvoittolisämenetelmän13 avulla, jossa yrityksen liiketapahtumaan liittyviin 

 
12 Kuten aiemmin, rutiini- ja jäännösvoitto voidaan ymmärtää synonyymeinä normaaleille ja ylisuurille voitoille. 

13 Muitakin siirtohinnoittelumenetelmiä voidaan käyttää. Olennaista on vain, että estimoituun rutiinivoittoon ei 

sisälly estimaattia konsernikohtaisesta jäännösvoitosta. 
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kustannuksiin lisätään markkinaehtoinen voittolisä. Tämän avulla rutiinivoitto (𝜋𝑟 ) valtiossa 

i voidaan määrittää yksinkertaisesti: 

𝜋𝑟  =  𝜇𝑐𝑖 

jossa μ kuvaa kustannuksiin lisättävää markkinaehtoista voittolisää ja 𝑐𝑖 relevantteja 

kustannuksia valtiossa i. (Devereux ym., 2021, s. 337). 

Rutiinivoiton määrittämisen kannalta on siis kaksi kysymystä: kuinka valitaan relevantit 

kustannukset, ja kuinka päätetään niihin sovellettava voittolisä. Koska RPAI:ssä rutiinivoitto 

määritellään markkinaehtoisesti jokaiselle tytäryhtiölle erikseen, relevantit kustannukset ja 

voittolisä voidaan valita sen mukaan, millaista vertailukelpoista dataa on käytössä. 

Esimerkiksi: jos tarkasteltava tytäryhtiö tekee tutkimus- ja kehitystyötä, ja sen 

kokonaiskustannukset ovat tiedossa, rutiinivoitto voidaan laskea käyttämällä apuna 

ulkopuolisen tutkimus- ja kehitysalan toimijan saamaa voittolisää suhteessa sen 

kokonaiskustannuksiin. Vastaavasti, mikäli dataa on esimerkiksi vain työvoimakustannuksista, 

voittolisä voidaan laskea kokonaiskustannusten sijaan tämän perusteella.14 

Rutiinivoiton määrittäminen tapahtuu täysin nykyjärjestelmän siirtohinnoittelukäytäntöjen 

avulla. Tämä tarkoittaa, että se vaatii valtavan määrän dataa ja nojaa edelleen epätarkalta 

kuulostavaan ajatukseen vertailukelpoisuudesta. Tämän lisäksi rutiinivoitto määritellään 

erillisyhtiöperiaatteen mukaisesti, aivan kuin nykyjärjestelmässä. Näiden käytäntöjen 

rajoittaminen näin määriteltyyn rutiinivoittoon tekee niistä kuitenkin verrattain ongelmattomia. 

Markkinaehtoperiaate soveltuu erinomaisesti määrittämään hintoja rutiininomaiselle 

taloudelliselle toiminnalle. Esimerkiksi tutkimus- ja kehitystoiminnan ja markkinoinnin 

rutiinitoiminta on helppo hinnoitella vertailukelpoisen datan avulla. Tämä on 

siirtohinnoitteluasiantuntijoiden perustyötä, ja vertailukelpoista dataa eri aloilta on saatavissa 

paljon. Koska RPAI pyrkii myös muuttamaan järjestelmää mahdollisimman vähän, 

rutiinivoiton verotusoikeus voidaan johdonmukaisesti nykyjärjestelmää noudattaen myöntää 

lähdevaltioille. 

  

 
14 Voittolisä tulee laskea vertailukelpoisesta yrityksestä, joka on tarkasteltavan tytäryhtiön kanssa samalla 

tuotannon asteella. Tämä on olennaista, sillä voittolisä suhteessa kokonaiskustannuksiin pienenee mitä lähempänä 

olemme tuotannon viimeistä astetta, kumuloituvasta välituotteiden hinnasta johtuen. Mikäli käyttäisimme samaa 

kiinteää voittolisää jokaisella tuotannon asteella, rutiinivoiton vero alkaisi kertautua. Tämä on verrannollista 

arvonlisäverotukseen, jossa välituotteiden hinnat eivät olisi vähennettävissä. 
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6.2 Jäännösvoitto 

RPA-mallien näkökulmasta nykyjärjestelmä epäonnistuu, koska se pyrkii samoilla 

siirtohinnoittelumenetelmillä arvioimaan myös jäännösvoiton määrää ja sijaintia. 

Jäännösvoitolla tarkoitetaan niitä konsernikohtaisia ylisuuria voittoja, jotka seuraavat 

esimerkiksi onnistuneesta brändäyksestä tai merkittävistä innovaatioista. Näille löytyy harvoin 

vertailukelpoisia tapahtumia, ja niiden arvonmuodostuksen tarkkaa sijaintia on täten usein 

mahdoton määrittää.  

Kun rutiinivoiton määrä on selvillä, jäännösvoiton määrittäminen on verrattain suoraviivaista. 

Jäännösvoitto (𝜋𝐽) jollekin monikansalliselle yritykselle on yhtä kuin sen kokonaistulo 

vähennettynä menoilla ja rutiinivoitoilla kaikissa toimivaltioissa, eli: 

𝜋𝐽 =  ∑(𝑠𝑖 −  (1 +  𝜇)𝑐𝑖)

𝑖

 

jossa 𝑠𝑖 kuvaa myyntiä kolmansille osapuolille, μ kustannuksiin lisättävää markkinaehtoista 

voittolisää ja 𝑐𝑖 kokonaismenoja valtiossa 𝑖.15 Tämä konsernikohtainen jäännösvoitto 

allokoidaan kaavamaisesti verotettavaksi markkinavaltioiden välillä.  

Kaikkein ilmeisin jakokaava perustuu kokonaismyyntiin eri valtioissa. Tähän voi kuitenkin 

liittyä ongelmia, sillä myyntiluvut eivät tee eroa tuottavuuden välillä eri valtioissa (Devereux 

ym., 2021, s. 227). Esimerkiksi, kuvitellaan että kaksi tytäryhtiötä valtiossa A ja B myyvät 

samaa tuotetta 20 €:n kappalehinnalla, mutta A:ssa tuotteen valmistaminen maksaa vain 10 €, 

kun B:ssä valmistus maksaa 17 €. Oletetaan lisäksi, että konsernilla on merkittävää 

markkinavoimaa, ja vastaavaa geneeristä tuotetta valmistetaan vain 10 %:n voittolisällä 

suhteessa tuotteen valmistamisen kustannuksiin. Mikäli molemmissa valtioissa tuotetaan ja 

myydään 100 kappaletta tuotetta, kokonaisvoitto A:ssa on tällöin 1000 €, josta 100 € on 

rutiinivoittoa ja 900 € on jäännösvoittoa, kun taas B:ssä kokonaisvoitto on 300 €, josta 170 € 

on rutiinivoittoa ja 130 € on jäännösvoittoa. Konsernin jäännösvoitto tässä tapauksessa olisi 

1030 €, joka jaettaisiin myyntitulojen mukaisesti tasan valtioiden A ja B välillä. Myyntituloihin 

perustuva jakokaava ei huomioi, että suurin osa jäännösvoitosta on syntynyt valtiossa A.  

Sen lisäksi, että jako voi tuntua ”epäreilulta”, siihen liittyy kaksi ongelmaa. Ensinnäkin se voi 

vääristää investointikannusteita, sillä siirtyminen uusille markkinoille siirtää myös osan 

 
15 Devereux ym. (2021, s. 217) kutsuvat tätä tapaa määrittää jäännösvoitto top-down menetelmäksi. 

Vaihtoehtoisesti jäännösvoitto voidaan määrittää myös bottom-up menetelmällä, joka hyödyntää alaluvussa 6.3 

esiteltävää jäännösbruttotuloa (Devereux ym., 2021, ss. 210–217). 
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konsernin jäännösvoitosta verotettavaksi uuteen markkinavaltioon. Tämä voi korottaa 

yrityksen kokonaisverotaakkaa, minkä takia yrityksen marginaalisen investoinnin 

kustannukset nousevat. Toinen ongelma koskee mahdollista verovälttelyä: jako pelkkään 

myyntiin perustuen luo kannusteita hankkia matalan verotuksen maihin tytäryhtiöitä, joilla on 

matala tuotto mutta korkea myynti, jotta suurempi osa niiden jäännösvoitosta siirtyy 

verotettavaksi kyseisiin maihin. (Devereux ym., 2021, ss. 228–230.) Pahimmassa tapauksessa 

tällainen tytäryhtiö voisi jopa tuottaa tappiota, mutta sen ylläpitäminen olisi silti kannattavaa 

verosyistä. 

6.3 Jäännösbruttotulo 

RPAI korjaa edeltävät ongelmat jakamalla konsernin jäännösvoiton pelkän myynnin sijaan niin 

kutsutun jäännösbruttotulon (residual gross income) perusteella. Jäännösbruttotulo saadaan 

ottamalla markkinavaltiossa tapahtunut kokonaismyynti, ja vähentämällä siitä myytäviin 

tuotteisiin liittyvät helposti kohdennettavat menot ja kyseiseen markkinavaltioon liittyvä 

rutiinivoitto. Helposti kohdennettavilla menoilla tarkoitetaan tuotteiden hankintaan liittyviä 

kustannuksia ja markkinakohtaisia myynti- ja markkinointikustannuksia.16 Jäljelle jäävä 

summa muodostaa jäännösbruttotulon kyseisessä markkinavaltiossa. (Devereux ym., 2021, ss. 

212–214.) 

Jokaisen markkinavaltion jäännösbruttotulo suhteutetaan konsernin 

kokonaisjäännösbruttotuloon, ja jäännösvoitto jaetaan verotettavaksi markkinavaltioihin tämän 

suhteen mukaisesti. Jaettava konsernikohtainen jäännösvoitto saadaan, kun 

kokonaisjäännösbruttotulosta vähennetään konsernin kohdentamattomat kustannukset (non-

allocable costs). Näitä ovat esimerkiksi yleinen kansainvälinen markkinointi, hallintokulut, 

kehitys- ja tutkimustyö, korkomenot, ja kaikki näihin mahdollisesti liittyvä rutiinivoitto. 

Näiden hinnoittelu ja jakaminen objektiivisesti erillisyhtiöperiaatteen mukaisesti on 

mahdotonta, joten kohdentamattomat kulut jaetaan kaavamaisesti perustuen 

markkinavaltioiden jäännösbruttotulojen suhteisiin.17 Intuitio on, että kohdentamattomat 

toiminnot hyödyttävät konsernia kokonaisuudessa, joten jokainen tytäryhtiö osallistuu niiden 

kustantamiseen siten, että tuottavimmat tytäryhtiöt (joissa on suurin jäännösbruttotulo) 

maksavat enemmän. (Devereux ym., 2021, ss. 214–217.) Lopputuloksena jäännösvoitto 

 
16 Kolmansilta osapuolilta hankituista tuotteista vähennettävä hinta on suoraan niistä maksettu hinta. Konsernin 

sisäisistä ostoista puolestaan maksetaan markkinaehtoinen hinta siirtohinnoittelusääntöjen mukaisesti. 

17 Koska kohdentamattomat menot jaetaan jäännösbruttotulojen suhteiden mukaan, ne eivät myöskään vaikuta 

jaettaviin jäännösvoittojen suhteisiin eri markkinavaltioiden välillä.  
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verotetaan niissä markkinavaltioissa, joissa se syntyy. Mikäli markkinavaltiossa ei tuoteta 

lainkaan jäännösvoittoa, sille ei myöskään allokoida yhtään jäännösvoittoa verotettavaksi – 

tämä estää aiemmin käsitellyt, pelkkään myyntiin perustuvan allokaation ongelmat. 

6.4 RPAI:n arviointia 

RPAI pyrkii korjaamaan nykyjärjestelmän ongelmia mahdollisimman pienillä muutoksilla. Se 

ei siirrä kaikkea verotusoikeutta markkinavaltioihin, vaan rutiinivoitto allokoidaan edelleen 

verotettavaksi lähdevaltioissa. Uudistus voidaan näin ollen toteuttaa verrattain pienin 

kustannuksin, sillä olemassa olevan siirtohinnoittelusäännöstön hyödyntämistä voidaan jatkaa 

laajasti. Toteutustapa myös tekee uudistuksen poliittisesti mahdolliseksi, koska 

verotusoikeuden kansainvälinen allokaatio ei mullistu täysin. Lähdevaltioperiaatteen rajallinen 

säilyttäminen on lisäksi mahdollista, sillä siirtohinnoittelusäännöstö soveltuu hyvin 

rutiinivoiton ja konkreettisen taloudellisen toiminnan hinnoitteluun. RPAI:n merkittävä 

uudistus koskeekin konseptuaalista tulkintaa yrityksen voittojen rakenteesta, ja tämän 

mukaisesti ongelmallisen jäännösvoiton verotusoikeuden siirtämistä markkinavaltioihin. 

RPAI:lla on merkittäviä vaikutuksia järjestelmän tehokkuuteen ja välttelyn vaikeuteen. 

Ensinnäkin se estää immateriaaliomaisuuden siirtoihin ja konsernin sisäisiin allokaatioihin 

perustuvan voitonsiirron.18 Lisäksi se tekee mahdottomaksi jäännösvoiton siirtämisen matalan 

verotuksen maihin. On tietenkin huomioitava, että koska rutiinivoitto verotetaan edelleen 

lähdevaltioissa, yritykset voivat myös RPAI-järjestelmässä hyötyä toiminnan siirtämisestä 

matalan verotuksen maihin. Siirron hyöty on kuitenkin rajattu vain rutiinivoittoon, sillä 

toiminnan siirtäminen ei enää vaikuttaisi konsernin jäännösvoiton verotukseen. Tämä kaventaa 

huomattavasti mahdollisuuksia kannattavaan voitonsiirtoon.19 Jäännösvoitto muodostaa 

merkittävän osan suurimpien monikansallisten yritysten voitoista (Beer ym., 2020, s. 41), ja 

pelkän rutiinivoiton siirto matalamman verotuksen alueelle on harvoin siirron kustannusten 

arvoista.  

Koska kannusteet rutiinivoiton siirtämiseen kuitenkin säilyvät, myös valtiot voivat edelleen 

kilpailla rutiinivoittoon kohdistuvilla veroasteilla. Tästä huolimatta RPAI on huomattavasti 

nykyjärjestelmää vakaampi pitkällä aikavälillä. Valtioiden kannusteet kilpailuun rutiinivoitosta 

 
18 Beer ym. (2020) arvioivat, että RPA-malliin siirtyminen kasvattaisi kansainvälisiä yritysverotuloja noin 8 %. 

Tämä määrä vastaa karkeasti estimaatteja kansainvälisen voitonsiirron laajuudesta, ja tämän verohyödyn 

voidaankin nähdä seuraavan voitonsiirron estämisestä. 

19 Valottava esimerkki voitonsiirron kannattavuuden pienenemisestä, ks. Devereux ym., 2021, ss. 239–240. 
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ovat ensinnäkin nykyjärjestelmää kevyempiä, mutta toiseksi, vaikka kilpailu lopulta painaisi 

rutiinivoittojen verotuksen nollaan, RPAI voisi toimia myös täysin markkinapohjaisena 

jäännösvoittoverona (Devereux ym., 2021, ss. 249–250). Tämä takaa RPAI:n kyvyn 

verotulojen keräämiseen myös pitkällä aikavälillä. 

Yksi markkinavaltiopohjaisen verotuksen kiistattomia etuja on se, ettei se 

lähdevaltioverotuksen tavoin luo omia perusteitaan rapauttavia kannusteita. Valtiot eivät 

veroasteita muuttamalla pysty merkittävästi vaikuttamaan omaan veropohjaansa, joten 

RPAI:ssa valtiot ovat vapaita valitsemaan omat jäännösvoiton veroasteensa joutumatta 

huolehtimaan epätoivotuista ulkoisvaikutuksista. Nykyjärjestelmän kannalta 

markkinavaltioverotuksella on kuitenkin myös uusi mielenkiintoinen kannustinvaikutus: 

mikäli yksikin valtio ottaa esimerkiksi RPAI-järjestelmän käyttöön, se loisi myös muille 

valtioille kannusteita siirtyä markkinavaltiopohjaiseen järjestelmään. Tämä johtuu siitä, että 

RPAI:tä käyttävästä valtiosta tulisi nykyjärjestelmän kannalta veroparatiisi. Lähdevaltiona 

valtio verottaisi vain yritysten rutiinivoittoa, ja mikäli muut markkinavaltiot eivät käytä 

markkinavaltiopohjaista verojärjestelmää, jäännösvoitto jäisi kokonaan verottamatta kyseisen 

valtion ulkopuolella (Avi-Yonah ym., 2009, s. 519). Tämä pätee kaikkiin 

markkinavaltiopohjaisiin verojärjestelmiin. Mikäli ne otetaan käyttöön universaalisti, ne 

johtavat tehokkaampaan ja stabiilimpaan järjestelmään; ja mikäli niitä otetaan käyttöön 

yksipuolisesti, ne kannustavat muitakin valtioita siirtymään vastaavaan järjestelmään, mikä 

johtaa kohti universaalia käyttöönottoa. 

RPAI:n suurimmat edut liittyvät tehokkuuteen, välttelyn vaikeuttamiseen, ja järjestelmän 

muodostamien kannusteiden yhteensopivuuteen. Asettamiemme kriteerien valossa tämä jättää 

kaksi kysymystä: voidaanko RPAI:ta pitää reiluna, ja mitkä ovat sen hallinnolliset 

kustannukset? Kysymys reiluudesta on vaikea, sillä se vaatii meitä määrittämään, kehen verot 

tulee reiluuden nimissä kohdentaa, ja onnistuuko järjestelmä tässä. Voimme kuitenkin 

analysoida kysymystä intuitiivisella tasolla. Mikäli arvonmuodostusperiaate nähdään ainoana 

reiluuden takaavana periaatteena, RPAI ei määritelmällisesti ole reilu; mutta hyvin harva on 

sitä mieltä, että arvonmuodostusperiaatetta noudattava nykyjärjestelmä olisi myöskään 

erityisen reilu. Tämän sijaan RPAI lisää järjestelmän reiluutta siinä mielessä, että se jakaa 

verotusoikeutta markkinavaltioille, ja estää monikansallisten yritysten verovälttelyä. Tämä 

johtaa suurempaan verotaakkaan monikansallisille suuryrityksille, ja suurempiin verotuloihin 

valtioille – Beer ym. (2020) lisäksi arvioivat, että kehittyvät valtiot olisivat RPA-tyyppisen 
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uudistuksen suurimmat hyötyjät. Vaikka RPAI ei noudata nykyjärjestelmän näkemystä 

”reiluudesta”, tuntuu myös selvältä, ettei se ole yksiselitteisesti ”vähemmän reilu” järjestelmä. 

RPAI pyrkii mahdollisimman kevyeen uudistukseen, mutta se vaatii silti merkittävää 

kansainvälistä panostusta etenkin käyttöönoton yhteydessä. RPAI:n suurin hallinnollinen 

hyöty on mahdollisuus verovälttely- ja siirtohinnoittelusäännöstön yksinkertaistamiseen. 

Toisaalta jäännösvoiton laskenta ja verotus markkinavaltioissa luo epäilemättä uusia 

hallinnollisia ongelmia. Informaation jakaminen ja kansainvälinen yhteistyö ovat RPAI:ssa 

paljon suuremmassa roolissa kuin nykyjärjestelmässä, joten tähän tarvitaan uusia toimivia ja 

tehokkaita kanavia. Lisäksi valtioiden on pystyttävä sopimaan jäännösvoiton laskentaan 

käytettävästä veropohjasta, ja markkinavaltion määritelmästä; ja päivittää kaikki 

verosopimukset yhteensopiviksi uusien määritelmien kanssa. Nämä ovat monimutkaisia 

ongelmia, joihin liittyy suuria työmääriä ja kustannuksia – mutta niin liittyy myös 

monimutkaisen ja tehottoman nykyjärjestelmän ylläpitoon. BEPS-hankkeen toimenpiteet 11–

15 sisältävät olennaisia työkaluja RPA-tyyppisen järjestelmän hallinnolliseen toteuttamiseen, 

mikä osoittaa, että yhteistoimintaan vaadittua poliittista tahtoa on olemassa jo nykyisellään. 

Tämä kuvastaa myös kansainvälistä konsensusta siitä, että jonkinlainen uudistus on 

välttämätön. Kukaan tuskin kuvittelee, että tällainen uudistus olisi välttämättä helppo ja halpa 

toteuttaa. 

Edellä on pyritty lyhyesti perustelemaan, miksi RPAI-järjestelmään siirtyminen olisi 

kannattavaa kansainvälisen yritysverojärjestelmän kehityksen ja kestävyyden kannalta. 

OECD:n pilari I rakentuu pitkälti samanlaisten käsitteiden ja viitekehyksen varaan.  

7 Pilari I 

Pilari I on osa BEPS-hankkeen ensimmäisen toimenpiteen verotusoikeusmuutosta. Pilari I:n 

markkinavaltiopohjaisen uudistuksen lisäksi pilari II asettaa asuinvaltioverotusta vahvistavan 

kansainvälisen minimiverokannan, jonka myötä monikansallisten yritysten asuinvaltiolle voi 

muodostua verotusoikeus matalasti verotetun tytäryhtiön voittoon.20 Pilari II on saanut paljon 

pilari I:tä enemmän huomiota sekä kansallisessa että kansainvälisessä keskustelussa. 

Ensinäkemältä kansainvälinen minimivero kuulostaakin radikaalilta ja tehokkaalta 

uudistukselta – ja se myös voi olla sitä. Toistaiseksi on kuitenkin syytä myös olla hieman 

 
20 Mikäli monikansallisella yrityksellä on tytäryhtiö maassa, jonka efektiivinen veroaste on sovittua minimitasoa 

pienempi, konsernin asuinvaltio saa verottaa tytäryhtiön voiton sovittuun minimitasoon asti. 
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skeptinen: uudistus pohjautuu jo olemassa oleviin työkaluihin21, ja G20-maiden sopima 15 %:n 

minimiverokanta on verrattain vaatimaton ongelman laajuuteen nähden22; lisäksi meillä ei ole 

luotettavaa tutkimustietoa siitä, miten yritykset tai valtiot todellisuudessa reagoivat 

minimiverokantaan. Varmaa on, että pilari II tulee entisestään monimutkaistamaan 

kansainvälistä yritysverotusta, ja että tähän monimutkaisuuteen liittyy kustannuksia. Edellisen 

luvun perusteella voidaan todeta, että laajaan markkinavaltiopohjaiseen verojärjestelmään 

siirtyminen voisi ratkaista nämä ongelmat ilman tarvetta monimutkaiselle minimiverokannalle. 

Tästä syystä useat verotukseen erikoistuneet taloustieteilijät ovatkin korostaneet pilari I:n 

merkitystä (ks. esim. Collier ja Devereux, 2021). Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan, miten 

lähelle RPAI-tyyppistä verotusta pilari I:n avulla päästään. 

Pilari I:n eksplisiittinen tavoite on mukauttaa nykyjärjestelmä paremmin yhteensopivaksi 

digitalisoituneen talouden kanssa (OECD, 2020b, s. 11). Koska kyse on ensisijaisesti 

mukauttavasta – ei täysin uudistavasta – toimenpiteestä, pilari I eroaa tavoitteiltaan 

merkittävästi laaja-alaisemmista markkinavaltiopohjaisista verojärjestelmistä. Pilari I pitää 

kiinni arvonmuodostusperiaatteesta, ja nykyjärjestelmä jatkaa toimintaansa pilari I:n rinnalla.23 

Toisin sanoen, pilari I ei pyri allokoimaan verotusoikeutta uudelleen, vaan ainoastaan 

aikaansaamaan sen jaon, jonka jo nykyisten periaatteiden nojalla tulisi olla voimassa. Pilari I 

ei korvaa nykyjärjestelmää, vaan pyrkii vahvistamaan sitä. Keinot tämän saavuttamiseen ovat 

kuitenkin pitkälti yhteneviä RPAI-mallin kanssa. 

RPAI-kehyksen kannalta Pilari I muodostuu kahdesta keskeisestä tekijästä: Amount A:sta ja 

Amount B:stä. Nämä ovat karkeasti verrattavissa jäännös- ja rutiinivoittoon, mutta tietyin 

ratkaisevin eroin. 

 
21 Minimiveroaste toteutetaan käytännössä jo laajasti sovellettujen korkovähennysrajoitusten ja 

väliyhteisölainsäädännön kautta. Tämä herättää kysymyksen siitä, onko pilari II:n uudelle 

minimiveroinstrumentille edes tarvetta – sama tavoite voitaisiin saavuttaa olemassa olevia sääntöjä vahvistamalla 

(ks. Hey, 2021). 

Dharmapala (2021) tosin huomioi, että kehittyneet valtiot eivät nykyjärjestelmässäkään hyödynnä esimerkiksi 

väliyhteisölainsäädäntöä täydessä laajuudessaan. Mikäli tämä on tietoinen politiikkavalinta, samat valtiot 

implementoivat todennäköisesti myös pilari II:n minimiveroasteen mahdollisimman heikossa muodossa.  

22 Useat tutkijat ovat kannattaneet korkeampaa minimiveroastetta (ks. esim. Stiglitz ym.., 2021). Huomionarvoista 

on, että minimiverokanta ei estä verokilpailua maiden välillä, joiden veroasteet ovat tätä korkeampia.  

23 Arvonmuodostusperiaate oli suuressa roolissa OECD:n ensimmäisissä BEPS-raporteissa, mutta viime aikoina 

OECD on luopunut arvonmuodostusperiaatteen eksplisiittisestä käytöstä verotusoikeuden allokaatiota ohjaavana 

periaatteena. Vuoden 2020 teknisissä raporteissa arvonmuodostusperiaatteeseen ei enää viitata. Tämä johtuu 

oletettavasti tässäkin luvussa käsiteltävistä ristiriitaisuuksista. Sitoutuminen arvonmuodostusperiaatteeseen 

kuitenkin vaikuttaa edelleen pilari I:n taustalla. 
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7.1 Amount A 

Pilari I:n keskeisin elementti on sen muodostama uusi verotusoikeus, eli markkinavaltioille 

allokoitava Amount A. Yksi suurimmista eroista aiempaan käsittelyyn on Amount A:n 

sovellusala. Lokakuun 2021 sopimuksessa Amount A on määrätty koskemaan vain niitä 

monikansallisia yrityksiä, joiden vuosittainen liikevaihto ylittää 20 miljardia euroa24 ja 

tuottoaste25 ylittää 10 %, ja jotka eivät toimi luonnonvara- tai finanssialalla (OECD, 2021).26 

Ajatuksena on, että markkinavaltioilta puuttuva verotusoikeus on ongelmallisinta juuri 

kaikkein suurimpien ja tuottavimpien monikansallisten yritysten kohdalla. Näiden yritysten 

myös erityisesti nähdään tuottavan arvoa markkinavaltioissa. 

Sovellusalaan kuuluvien yritysten Amount A verovelvollisuus ja sen kansainvälinen jako 

määräytyy seuraavasti (OECD, 2020b, s. 120). Ensin määritetään konsernin jäännösvoitto, joka 

on yksinkertaisuuden vuoksi määritelty niiksi konsernitason voitoiksi, jotka ylittävät 10 %:n 

tuottoasteen. Seuraavaksi lasketaan markkinavaltioille allokoitava Amount A. Lokakuun 2021 

sopimuksessa Amount A:n on määritetty olevan 25 % konsernin jäännösvoitosta – eli toisin 

sanoen, 25 % yli 10 % tuottoasteen ylittävistä voitoista. Toisin kuin RPAI, pilari I siis jakaa 

vain osan jäännösvoitosta markkinavaltioihin. Tämä johtuu siitä, että pilari I:n 

arvonmuodostukseen perustuvassa viitekehyksessä kaikki jäännösvoitto ei synny 

markkinavaltioissa. Nykyjärjestelmän mukaisesti jäännösvoittoa on allokoitava myös muiden 

sitä tuottavien tekijöiden – kuten pääoman, riskin tai tietotaidon – perusteella 

markkinavaltioiden ulkopuolelle. Kun Amount A on määritetty, se jaetaan markkinavaltioiden 

välillä kaavamaisesti perustuen myynnin määrään.  

 
24 Raja-arvo on tarkoitus laskea 10 miljardiin euroon, mikäli pilari I:n implementointi onnistuu hyvin. Tämän 

arviointi alkaisi aikaisintaan 7 vuotta pilari I:n implementoinnin jälkeen (OECD, 2021). 

25 Liikevoitto ennen veroja jaettuna liikevaihdolla. 

26 Vuoden 2020 teknisessä raportissa ehdotettiin, että Amount A koskisi vain kuluttajia kohtaavia yrityksiä 

(consumer facing businesess) ja automaattisia digitaalisia palveluita (automated digital services), joiden 

liikevaihto ylittäisi 750 miljoonaa euroa. Näihin toimialarajoituksiin ja niiden valvomiseen liittyisi kuitenkin 

merkittäviä haasteita, mikä epäilemättä johti niistä luopumiseen vuoden 2021 sopimuksessa. 

Teknisessä raportissa esitetään myös perusteita luonnonvara- ja finanssialan poisjätölle. Luonnonvara-alan ei 

nähdä tuottavan markkinavaltioille verotettavaksi kuuluvaa jäännösvoittoa (OECD, 2020b, s. 47). Finanssialaan 

liittyvän paikallisen sääntelyn puolestaan nähdään tekevän Amount A tyyppisen verotusoikeuden tarpeettomaksi 

(OECD, 2020b, s. 50). 
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Jotta Amount A toimisi, pilari I:n on ratkaistava eräitä kaikkien RPA-mallien kohtaamia 

haasteita. Ensinnäkin pilari I luo uuden niin kutsutun nexus-säännön27, joka määrittelee, milloin 

tietyllä markkinavaltiolla on oikeus Amount A:n verotukseen. Lokakuun 2021 sopimuksen 

mukaisesti markkinavaltioon syntyy nexus, mikäli yrityksen myynti kyseisessä valtiossa ylittää 

miljoona euroa. Pienemmille valtioille raja on matalampi, vain 250 tuhatta euroa. Olennainen 

muutos on, että markkinavaltiossa ei ole pakko olla kiinteää toimipaikkaa, vaan pelkkä myynti 

riittää verotuksellisen läsnäolon määrittämiseen. Toiseksi, jotta myynnin määrää tietyssä 

valtiossa voidaan käyttää allokaatioperiaatteena, on määritettävä tarkat säännöt sille, mistä 

mikäkin tulo on peräisin. Tämä on olennaista esimerkiksi silloin, kun myynti tapahtuu usean 

valtion kautta. Tulon sijainnin määrittämisestä on sovittu, että tulo on aina peräisin siitä 

markkinavaltiosta, missä myytävän hyödykkeen loppukulutus tapahtuu. Eli vaikka tuottaja 

myisi tuotteensa itsenäiselle välittäjälle maassa X, joka kuljettaa ja myy tuotteen maassa Y, 

alkuperäisen tuottajan tulo nähdään olevan peräisin valtiosta Y. Tulon sijainti määritetään 

tämän ajatuksen mukaisesti käyttäen apuna OECD:n yksityiskohtaisia sääntöjä (ks. OECD, 

2020b, Luku 4).  

Markkinavaltion ja tulon sijainnin määritteleminen ovat jaettuja ongelmia kaikille RPA-

tyyppisille ratkaisuille. Pilari I kohtaa kuitenkin myös muita vaikeuksia johtuen sen 

päällekkäisyydestä nykyjärjestelmän kanssa. 

7.2 Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen 

Pilari I ei millään tavoin muuta nykyjärjestelmän toimintaa, ja Amount A liimataan 

nykyjärjestelmän päälle. Tämä johtaa ilmeisiin kaksinkertaisen verotuksen ongelmiin, sillä 

konsernien koko jäännösvoitto verotetaan luonnollisesti jo nykyjärjestelmässä lähde- ja 

asuinvaltioperiaatteiden mukaisesti. Muut valtiot, jotka tällä hetkellä verottavat Amount A:n 

markkinavaltioille allokoiman osuuden, ovat velvollisia tämän kaksinkertaisuuden 

poistamisesta. 

Käsitellään ensin päällekkäisyyttä tilanteessa, jossa markkinavaltio on myös lähdevaltio. Näin 

on silloin, kun jokin markkinavaltio verottaa konsernin jäännösvoittoa lähdevaltioperustaisesti, 

mutta Amount A allokoisi sille lisäksi saman verotusoikeuden markkinavaltioperustaisesti. 

Tämä nähdään ongelmana erityisesti markkinointi- ja jakelutoiminnan parissa. Nämä toiminnot 

 
27 Nexus on verotusoikeudellinen entiteetti, jonka olemassaolo on edellytys valtion oikeudelle verottaa. 

Nykyjärjestelmässä nexus muodostuu kiinteän toimipaikan perusteella: jos yrityksellä on kiinteä toimipaikka 

jossain valtiossa, sille muodostuu myös nexus kyseiseen valtioon. 
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voivat synnyttää jäännösvoittoa, joka ilmenee toiminnan kirjanpidollisessa tuloksessa, ja joka 

verotetaan jo lähdevaltioperustaisesti kyseisessä markkinavaltiossa. Tällaisia tilanteita varten 

Amount A:han on sisällytetty markkinointia ja jakelua koskeva safe harbour-sääntö, joka luo 

ylärajan valtioon allokoitavalle jäännösvoitolle. Sääntö toimii vertaamalla markkinointi- ja 

jakelutoiminnan kirjanpidollista voittoa sen laskennalliseen safe harbour-voittoon. Safe 

harbour-voitto määritetään laskemalla yhteen markkinointi- ja jakelutoiminnalle määriteltävä 

kiinteä rutiinivoitto ja kyseiselle valtiolle myynnin perusteella myönnettävä Amount A. Mikäli 

markkinointi- ja jakelutoimintojen ilmoitettu kirjanpidollinen voitto – joka verotetaan 

lähdevaltioperustaisesti – ylittää lasketun safe harbour-voiton, Amount A:ta ei allokoida tämän 

päälle. Tässä tapauksessa nähdään, että markkinavaltiossa syntyvät jäännösvoitot verotetaan 

riittävästi jo lähdevaltioperustaisesti. 

Konseptuaalisesti vaikeampi tilanne on Amount A:n verotusoikeuden päällekkäisyys muiden 

valtioiden verotusoikeuden kanssa. Ongelma on siinä, että markkinavaltiossa syntyvä 

jäännösvoitto ei tosiasiassa aina ilmene markkinavaltiossa, vaan se ilmenee osana konsernin 

muiden toimijoiden tulosta. Kysymys siis on: minkä konsernin sisäisen yrityksen tulos sisältää 

markkinavaltiolle allokoitavan osuuden; ja mikä valtio on vastuussa kaksinkertaisen 

verotuksen hyvittämisestä? Monimutkaisten organisaatiorakenteiden kohdalla tähän 

kysymykseen on lähes mahdoton vastata objektiivisesti. Valtiot luonnollisesti tahtoisivat 

välttyä verohyvitysten myöntämiseltä, mutta konsernien – ja OECD:n – kannalta olennaista on 

lähinnä, että jokin valtio hyvittää Amount A:n kaksinkertaisen verotuksen. Pilari I sisältääkin 

neliportaisen metodin tämän niin kutsutun maksavan yksikön (paying entity) selvittämiseksi 

(OECD, 2020b, s. 136). Maksavan yksikön asuinvaltio on vastuussa verohelpotusten 

myöntämisestä.  

Tiukan erottelun puute rutiini- ja jäännösvoiton välillä johtaa edellä kuvattuun kaksinkertaiseen 

verotukseen silloin, kun markkinavaltio on myös lähdevaltio. Markkinaehtoperiaatteen 

mukainen kirjanpidollinen voitto voi ongelmallisesti sisältää myös osan jäännösvoitosta. Pilari 

I:n toinen osa, Amount B, on OECD:n yritys yksinkertaistaa tilannetta ja mahdollisesti välttää 

edellä kuvatun safe harbour-säännön laajaa soveltamista. 

7.3 Amount B 

Amount B on markkinoinnin ja jakelun rutiinitoimintaa koskeva lähdevaltiolle myönnettävä 

verotusoikeus. Rajattu sovellusala pois lukien se vastaa täysin RPAI:n mukaista rutiinivoiton 

verotusta, ja sen määrä arvioidaan ulkopuolisten yritysten datan perusteella alaluvun 6.1 



 

 

23 

 

mukaisesti. Amount B ei kuitenkaan ole itsenäinen verotusoikeus, vaan se on ainoastaan ja 

nimenomaisesti tarkoitettu yksinkertaistamaan markkinaehtoperiaatteen soveltamista tietyssä 

erityistapauksessa: sitä tulee käyttää, kun konsernin markkinointi- ja jakelutoiminnan ei nähdä 

tuottavan jäännösvoittoa kyseisessä valtiossa. Rutiinivoitto on yhtä kuin 

markkinaehtoperiaatteen mukainen voitto silloin, kun jäännösvoitto on nolla.28 Amount B 

antaa näin markkinaehtoperiaatetta suoraviivaisemmin saman lopputuloksen, jos valtiossa 

tapahtuu vain helposti ulkoistettavaa rutiinitoimintaa. Amount B on kuitenkin täysin alisteinen 

markkinaehtoperiaatteelle: jos toimijan nähdään suorittavan muutakin kuin helposti 

ulkoistettavaa rutiinitoimintaa, joka tuottaa jäännösvoittoa, kyseiseen toimijaan on toimialasta 

riippumatta sovellettava markkinaehtoperiaatetta Amount B:n sijaan. (OECD, 2020b.)  

Markkinaehtoperiaatteen ensisijaisuudesta johtuen OECD:n tekninen raportti ei lainkaan 

ilmaise sitä, että Amount B poistaa lähdevaltioverotuksen päällekkäisyyden 

markkinavaltiopohjaisen Amount A:n kanssa. Amount B on vain markkinaehtoperiaatteen 

erityistilanne. Se, että Amount B:tä sovelletaan vain niillä aloilla, joilla kaksinkertainen verotus 

Amount A:n kanssa nähdään kaikkein ongelmallisimpana, näyttäytyy OECD:n raporttien 

valossa vain sattumana. Tämä korostaa, että Amount A:n ja Amount B:n ei ole tarkoitus luoda 

RPAI-tyyppistä verotusjärjestelmää.  

7.4 Pilari I:n arviointia 

Pilari I on tavoitteiltaan huomattavasti RPAI:tä vaatimattomampi, ja vaikka järjestelmät 

jakavat teoreettisen viitekehyksen ja terminologian, niissä on monia ratkaisevia eroja.  

Aiemmin todettiin, että arvonmuodostusperiaatetta pidetään tärkeänä, koska sen nähdään 

takaavan reilu järjestelmä. Sama reiluuden ylikorostaminen on nähtävissä myös Amount A:n 

kohdalla. Koska markkinavaltioissa tapahtuu taloudellista toimintaa – eli arvonmuodostusta – 

voidaan toki nähdä reiluna, että sinne allokoitaisiin myös verotusoikeutta. Reiluus kuitenkin 

ostetaan muiden periaatteiden kustannuksella. Pilari I on hallinnollisesti raskas, ja kustannusten 

pienentämiseksi sen sovellusala on rajattu vain suurimpiin yrityksiin. Kun liikevaihtoraja 

 
28 Amount B:n ja markkinaehtoperiaatteen mukaisen verotusoikeuden ero on siinä, mihin pohjautuen 

verotusoikeus muodostuu. Amount B antaa lähdevaltiolle oikeuden esimerkiksi kustannusten pohjalta voittolisän 

avulla laskettuun laskennalliseen voittoon. Jos laskentaan käytettävät suureet eivät muutu, myöskään Amount B:n 

määrä ei muutu, vaikka ilmoitetut kirjanpidolliset voitot kyseisessä lähdevaltiossa nousisivat tai laskisivat.  

Markkinaehtoperiaate puolestaan myöntää verotusoikeuden perustuen kirjanpidolliseen voittoon kyseisessä 

valtiossa. Tämä olettaa (ja vaatii), että siirtohinnoittelusäännöstö pystyy estämään kirjanpidollisen voiton määrän 

manipuloinnin. Tässä muistiossa on argumentoitu, että tämä ei ole täysin uskottava oletus. 
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yhdistetään vaatimukseen yli 10 %:n tuottoasteesta, Amount A:ta sovelletaan 

maailmanlaajuisesti vain 78:aan yritykseen (Devereux & Simmler, 2021). Onkin syytä kysyä, 

miksi vain nämä 78 yritystä muodostavat verotettavaa arvoa markkinavaltiossa – Amount A 

tuntuu ad hoc-ratkaisulta markkinavaltioiden lepyttämiseksi. 

Amount A:n määritelmä johtaa myös toisenlaisiin ristiriitaisuuksiin 

arvonmuodostusperiaatteen kannalta. Arvonmuodostus nähdään perusteena sille, että jollakin 

valtiolla tulee olla oikeus verottaa konsernin voittoja. Silti periaatteen – ja reiluuden – 

toteutuminen tuntuu lisäksi vaativan, että tämän verotusoikeuden määrä myös oikeasti perustuu 

muodostettuun arvoon. Yksinkertaistukseen perustuva Amount A ei kuitenkaan 

todennäköisesti vastaa yhdessäkään markkinavaltiossa todellisuudessa syntynyttä arvoa. 

Lopullinen allokaatio onkin lähes täysin arbitraarinen, ja arvonmuodostusperiaate ei toteudu 

täydellisesti. Mikäli luovumme arvonmuodostuksesta allokaation määrää ohjaavana 

periaatteena (kuten pilari I tuntuu tekevän), kaiken jäännösvoiton allokoimiselle 

markkinavaltioihin ei ole estettä. Allokaatioperusteet tulisikin valita siten, että ne johtavat 

parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen suhteessa tässäkin muistiossa esitettyihin 

kriteereihin.  

Koska Amount A jakaa vain pienen osan jäännösvoitosta markkinavaltioihin, ja sitä 

sovelletaan vain hyvin pieneen osaan kansainvälisistä yrityksistä, sillä ei nähtävästi ole 

merkittäviä tehokkuus- tai kannustevaikutuksia. RPAI:n tehokkuushyödyt syntyvät 

käytännössä jäännösvoiton siirtämisen estämisestä ja kannattavan rutiinivoiton siirtämisen 

marginaalien pienentämisestä. Amount A:n allokointi markkinavaltioille ei riitä näiden 

hyötyjen saavuttamiseen, ja vaikka se riittäisi, tämä koskisi vain pientä joukkoa yrityksistä. 

Toisaalta kapea sovellusala myös suojaa Amount A:ta myyntiin pohjautuvan jakokaavan 

mahdollisilta negatiivisilta vaikutuksilta, joita käsiteltiin alaluvussa 6.2. Pilari I ei myöskään 

vaikuta verojen välttelyn vaikeuteen, vaikka sillä voikin olla pieni positiivinen vaikutus 

verotulojen määrään (OECD, 2020a). Tämä on linjassa pilari I:n yleisen tavoitteen kanssa: 

tarkoitus on vain allokoida hieman verotusoikeutta markkinavaltioille. Nykyjärjestelmän 

tehokkuus- ja kannusteongelmat on tarkoitus ratkaista BEPS-hankkeen muiden toimenpiteiden 

avulla.29 Toisin kuin RPAI:n kohdalla, pilari I:n käyttöönottoa ei siis voida perustella näiden 

kriteerien kautta.  

 
29 RPAI:n näkökulmasta BEPS-hankkeen lähestymistapa ei yleisestikään ole kaikkein toimivin. Toimenpiteet 2–

7 keskittyvät verovälttelysäännöstön tiukentamiseen ja päivittämiseen, ja toimenpiteet 8–10 tarkentavat 

siirtohinnoittelusääntöjä. Mikäli verojärjestelmä uudistettaisiin RPAI-henkisesti, verovälttelysäännöistä voitaisiin 



 

 

25 

 

Pilari I:llä on kuitenkin kiistatta hallinnollisia vaikutuksia, joista käytännössä kaikki ovat 

negatiivisia. OECD:n teknisen raportin aiheeseen liittyvä käsittely antaa jo kuvaa lopullisen 

järjestelmän monimutkaisuudesta. Toimiakseen pilari I:n täytyy ratkaista kaikkien RPA-

mallien kohtaamat ongelmat markkinavaltion määritelmästä  (ks. OECD, 2020b, Luku 3), tulon 

ja sen sijainnin yhdistämisen mekanismista (ks. OECD, 2020b, Luku 4) ja veropohjan 

harmonisoinnista (ks. OECD, 2020b, Luku 5). Tämän lisäksi pilari I:n täytyy ratkaista 

päällekkäistapaukset nykyjärjestelmän kanssa (ks. OECD, 2020b, Luku 7). Alaluvussa 7.2 

käsitellyt tavat kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ovat hallinnollisesti raskaita, ja 

kaikissa tapauksissa maksavan yksikön löytäminen ei edes ole mahdollista. Tällöin 

verohelpotuksesta vastuussa oleva yksikkö valitaan konsernin jäännösvoittoa tuottavien 

yksiköiden joukosta, tai vastuu jaetaan näiden välillä. Tämä voi johtaa verrattain arbitraariseen 

verotusoikeuksien uudelleenallokaatioon, kun valtiot, jotka eivät välttämättä ole suoraan 

kytkeytyneet markkinavaltiossa syntyvään jäännösvoittoon joutuvat velvollisiksi 

verohelpotusten myöntämisestä.  

RPAI-mallin käyttöönoton hallinnollista puolta tasoittaa se, että uudistuksen yhteydessä monia 

nykyisiä hallinnollisesti raskaita toimenpiteitä voidaan keventää. Sama ei päde pilari I:n 

kohdalla, vaan uudet ongelmat ja kustannukset liimataan olemassa olevien päälle. Pilari I ei 

merkittävästi paranna järjestelmää miltään osin, ja jopa heikentää sitä tiettyjen kriteerien osalta. 

Ainoa pilari I:tä kannustava seikka on kenties toive reilummasta systeemistä – mutta on 

vähintäänkin kyseenalaista, onko pieni verotusoikeuden uudelleenallokaatio 

markkinavaltioihin tämän arvoista. 

8 Lopuksi 

Pilari I:tä pidetään tärkeänä uudistuksena. Tässä muistiossa on pyritty kuitenkin osoittamaan, 

että pilari I:n merkitys kansainvälisen verojärjestelmän kannalta liittyy enemmän sen 

potentiaaliin kuin nyt käsillä olevaan uudistukseen. Ilman tätä potentiaalia pilari I on 

 
pitkälti luopua, mikä yksinkertaistaisi järjestelmää merkittävästi. Siirtohinnoittelusääntöihin puolestaan liittyy 

konseptuaalisia ongelmia, jotka tekevät kaikkien aukkojen sulkemisesta mahdotonta (ks. Avi-Yonah ym., 2009; 

Avi-Yonah & Benshalom, 2011; Schatan, 2021) – RPAI tarjoaisi myös tähän paremman keinon.  

Mikäli verovälttelysääntöjen tiukentaminen onnistuu tavoitteessaan ja voitonsiirto pystyttäisiin estämään, tämä 

saattaa nykyisen lähdevaltioperustaisen verotuksen myötä luoda jopa voimakkaampia kannusteita yrityksille 

siirtää reaalitoimintaansa matalan verotuksen tai heikkojen verovälttelysääntöjen maihin. Tämä luo myös 

kilpailua valtioiden välille, ja kannustaa mahdollisimman kapeiden ja löyhien verovälttelysääntöjen 

käyttöönottoon ja ylläpitoon. 

Lisäksi pilari II:n asuinvaltioverotuksen vahvistaminen saattaa luoda uusia kannusteita konsernien emoyhtiöille 

siirtyä matalan verotuksen valtioihin, jotka eivät osallistu pilari II:n toteutukseen (Devereux ym., 2020).  
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tarkasteltujen kriteerien valossa pahimmassa tapauksessa haitallinen uudistus. Pilari I:tä on 

esitetty vastaukseksi valtioiden asettamille yksipuolisille digiveroille, mutta nykymuodossaan 

se ei juuri eroa niistä muun kuin hallinnollisen taakkansa puolesta. Pilari I on erittäin 

kohdistettu digitaalisiin suuryrityksiin: noin puolet Amount A:n alaisesta tulosta on peräisin 

vain viideltä yhdysvaltalaiselta suuryritykseltä (Devereux & Simmler, 2021). Tällainen 

kohdentaminen on eksplisiittisesti OECD:n (2015, s. 11) tavoitteiden vastaista, ja sotii myös 

esimerkiksi EU:n komission (2021) näkemystä vastaan kestävästä ja kukoistavasta 

digitaalisesta taloudesta.  

Silti pilari I on valtava askel kohti johdonmukaisempaa verojärjestelmää. Se tuo 

konsernitasoisen veropohjan ja markkinavaltiopohjaisen verotuksen osaksi nykyjärjestelmää, 

ja esittelee RPAI:n vaatimat hallinnolliset työkalut. Näiden ollessa paikallaan tavoite voi siirtyä 

niiden mahdollisimman laajaan käyttöönottoon. Amount B:n soveltaminen kaikkiin konsernin 

toimintoihin luo helpon väylän RPAI-malliseen rutiinivoiton verottamiseen. Kun 

tytäryhtiökohtainen rutiinivoitto on määritetty, myös jäännösvoitto voidaan helposti määritellä 

uudelleen tarkoittamaan konsernitasoisen rutiinivoiton ylittäviä voittoja. Tämän jälkeen 

tavoitteet ovat yksinkertaisia: nostaa markkinavaltioille allokoitava jäännösvoiton osuus sataan 

prosenttiin, ja madaltaa liikevaihtokynnystä. Pilari I joutuu jo nykymuodossaan ratkaisemaan 

useita näiden tavoitteiden kohtaamia hallinnollisia ongelmia, mikä myös osaltaan helpottaa 

laajempaan RPAI-malliin siirtymistä.  

Lopullinen tavoite on kuitenkin tärkeää pitää mielessä. Nykymuotoinen pilari I ei 

todennäköisesti ratkaise nykyjärjestelmän ongelmia; mutta se on erinomainen ja kenties 

välttämätön ensimmäinen askel aidosti hyvän uudistuksen aikaansaamiseksi. Pilari I:n parissa 

tehtävä työ tulee todennäköisesti – ja toivottavasti – jatkumaan vielä pitkään itse uudistuksen 

käyttöönoton jälkeen. 
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