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TIIVISTELMÄ 
 
 
Työssä käsiteltiin Suomen autoverotusta, johon on kohdistunut lukuisia lakimuutoksia 
sen olemassaolon aikana. Työn tarkoituksena oli selvittää autoverotuksessa sen histori-
an aikana tapahtuneita muutoksia sekä nykyisiä autoverotuksen ja veronoikaisun käy-
täntöjä Tullissa. Työn pääpaino kohdistui yksityishenkilöiden käytettynä Suomeen tuo-
miin henkilöautoihin. Veronoikaisua työssä käsiteltiin käytettyjen tuontiautojen autove-
rosta kannetun arvonlisäveron, eli myöhemmin ei-arvonlisäveroksi nimetyn veron, pa-
lautusten näkökulmasta. Ei-arvonlisäveron palautuksiin perehdyttiin Läntisessä tullipii-
rissä toteutetun kyselyn kautta.  
 
Työn tavoitteena oli muodostaa tiivis, mutta kattava kuva autoverotuksen menneisyy-
destä ja nykyisistä käytännöistä. Raporttiin koottiin painetuista ja sähköisistä lähteistä 
autoverolain kehittymisen vaiheet pääpiirteissään ja Euroopan Unionin vaikutus autove-
ron kantamiseen Suomessa. Tavoitteena oli myös selvittää Tullissa autoveronoikaisua 
hoitavien työntekijöiden näkemyksiä ei-arvonlisäveron palautusprosessin onnistumises-
ta ja mahdollisista kehittämiskohteista. Työntekijöiden näkemyksiä selvitettiin avoimis-
ta kysymyksistä koostuvalla kyselylomakkeella. Kyselystä saatujen vastausten perus-
teella laadittiin Läntiselle tullipiirille kehitysideoita oikaisutyön ja viestinnän tehostami-
seksi. 
 
Kyselyyn saadut vastaukset olivat hyvin samansuuntaisia muutamia poikkeuksia lukuun 
ottamatta. Eroja vastauksissa ilmeni lähinnä yksityiskohdissa. Kyselyllä saatiin selville, 
mitkä asiat olivat oikaisutyöntekijöiden mielestä onnistuneet ei-arvonlisäveron palaut-
tamisessa ja missä asioissa olisi ollut vielä kehitettävää. Vastaajien mielestä tullitoimi-
paikkoja oli onnistuttu kuormittamaan melko tasaisesti ja Verohallinnon ja Tullin yh-
teistyö oli toiminut hyvin. Vastausten perusteella erityisesti viestintä ja työn tehokkuu-
den parantaminen olisivat vaatineet kehittämistä. Näiden kehittämiskohteiden korjaami-
seksi esitettiin harkitumpaa suunnittelua prosessin alkuvaiheessa ja esimerkiksi viestin-
nän selkeyttämistä tärkeimpiä asioita korostamalla.  
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ABSTRACT 
 
 
This thesis deals with Finnish car taxation, which has gone through many changes dur-
ing its existence. The objective of the thesis was to explain the changes that have taken 
place in car taxation throughout its history. Also, the current practices in car taxation 
and tax adjustment in Finnish Customs are explained. The emphasis in this thesis is on 
the taxation of used passenger cars that have been imported into Finland by private 
individuals. Tax adjustment has been examined from the viewpoint of the value-added 
tax that used to be levied on car tax. This tax was later named non-value-added tax. 
Non-value-added tax has been studied through a survey that was conducted in the West-
ern District Office of the Finnish Customs. 
 
The objective of this thesis was to form a compact but thorough description of the past 
and the present practices in car taxation. The development of car tax law and the Euro-
pean Union’s influence on Finnish car taxation has been compiled from print and elec-
tronic sources. Another objective of the thesis was to find out how smooth the non-
value-added tax refunding process has been, in the opinion of the tax adjustment offi-
cers.  A survey was conducted to find out these opinions and possible proposals for im-
provements. The findings were used to create ideas for improving the effectiveness of 
tax adjustment work and communications in the Western District Office. 
 
Apart from a few exceptions, the findings were quite consistent. Differences were found 
mostly in details. The survey revealed to what extent the non-value-added tax refund 
process had been successful and what there was still to improve. The respondents 
thought that the work had been distributed fairly evenly among the different offices, and 
the co-operation between the Tax Administration and Customs had worked very well. 
According to the respondents, especially communications and the work efficiency 
needed improvement. To eliminate these defects it was suggested that planning should 
be considered more in the early stage and for example in communications, essential 
matters should be highlighted. 
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1 Johdanto 

 

Autoverotus on ollut historiansa alusta alkaen kiistanalainen asia ja altis useille muutok-

sille. Autoverolakia on muutettu vuosien saatossa kymmeniä kertoja. Aluksi muutosten 

taustalla olivat pitkälti valtiontaloudelliset tekijät. Euroopan Unioniin liittymisen jäl-

keen lain muuttumiseen on vaikuttanut eniten EU:n lainsäädäntö ja EY-tuomioistuimen 

antamat tuomiot. Suomessa uusien ja käytettyjen ajoneuvojen autoverotuksen hoitaa 

Tulli. Tullin vastuulla on mahdollisimman oikeellisen ja yhdenmukaisen verotuksen 

varmistaminen. Tämä työ on tehty Tampereen tullille, joka on yksi Läntisen tullipiirin 

autoverotusta ja sen oikaisua hoitavista toimipaikoista.  

 

Työn tarkoituksena on selvittää paitsi autoverolain yleistä historiaa ja aiempia autovero-

tuksen käytäntöjä myös nykyistä autoverotusta ja siihen liittyvää veronoikaisutyötä. 

Veronoikaisutyöhön perehdytään niin sanotun ei-arvonlisäveron kautta. Tavoitteena 

työssä on muodostaa tiivis, mutta kattava kuva autoverotuksen menneisyydestä ja sen 

kehittymisestä nykypäivään saakka. Työssä keskitytään toimeksiantajan toiveiden mu-

kaisesti autoverotuksen historian ohella ei-arvonlisäveroon ja sitä koskevaan ve-

ronoikaisutyöhön. Tältä osin tavoitteena on selvittää kyselyllä oikaisutyöntekijöiden 

näkemyksiä toteutettujen ei-arvonlisäveron palautusten sujumisesta ja laatia kehityseh-

dotuksia saatujen vastausten pohjalta. 

 

Työn aiheen valintaa tuki autoverotuksen ja siihen liittyneen ei-arvonlisäveron ajankoh-

taisuus. Keväällä 2010 eri tiedotusvälineissä oli esillä valtiota mahdollisesti odottavat, 

Suomeen ennen vuotta 2006 tuotuja käytettyjä autoja koskevat, veronpalautukset. Kesä-

kuussa 2010 korkein hallinto-oikeus teki päätöksen hylätä kaksi ei-arvonlisäveroa kos-

kevaa purkuvaatimusta ja jättää pyytämättä ennakkoratkaisua EY-tuomioistuimelta. 

KHO:ssa on kuitenkin vielä vireillä lukuisia vastaavia purkuvaatimuksia, joten asian 

käsittely ei ole edelleenkään täysin ohi. 

 

Tässä työssä on käsitelty osittain kaikkia henkilöautoja koskevia autoverotuksen histori-

aan liittyviä seikkoja. Kokonaisuudessaan työn pääpaino on kuitenkin käytettynä Suo-

meen tuoduissa henkilöautoissa. Aihe on siis rajattu niin, että raportissa ei pääasiallisesti 

käsitellä uusia ajoneuvoja. Pakettiautojen, moottoripyörien ja kolmi- tai nelipyörien 

ynnä muiden vastaavien ajoneuvojen verotukseen erityisesti liittyvät asiat on jätetty 
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työstä pois. Myöskään Suomeen muuttoautoina tuotaviin käytettyihin ajoneuvoihin tai 

muista syistä verovapaisiin ajoneuvoihin liittyviä poikkeustilanteita raportissa ei käsitel-

lä. Työssä keskitytään tutkimaan aihetta yksityisten henkilöiden näkökulmasta, jättäen 

arvonlisäverovelvolliset ajoneuvojen tuojat käsittelyn ulkopuolelle. 

 

Raportti koostuu sekä autoverotuksen historiaa, nykyisyyttä ja veronoikaisua käsittele-

västä teoriatiedoista että Läntisessä tullipiirissä toteutetun kyselytutkimuksen tulosten 

esittämisestä. Tutkimus kohdistettiin autoveron oikaisun parissa työskenteleville henki-

löille. Tutkimus toteutettiin sähköpostitse kirjallisena kyselynä, jossa kysymykset olivat 

avoimia. Valitulla menetelmällä pyrittiin saamaan mahdollisimman runsaasti vastauk-

sia, joissa vastaajat kertovat monipuolisesti ja perustellen omia näkemyksiään tutkitusta 

asiasta.  
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2 Yleistä autoverotuksesta  

 

Suomessa tieliikenteen verotus koostuu kolmesta vaiheesta. Hankinta-, käyttöönotto-, ja 

käyttövaiheelle on omat veronsa. Ajoneuvosta maksettava tulli ja arvonlisävero ovat 

hankintavaiheen veroja, ja autovero on käyttöönottovaiheen vero. Käyttövaiheen veroja 

ovat polttoaineiden tullit, valmisteverot ja vuosittain maksettava ajoneuvovero, joka 

muodostuu perusverosta ja mahdollisesta käyttövoimaverosta. Vaikka eri vaiheiden 

verot ovat toisistaan erillisiä, autoveron määrä on vaikuttanut myös ajoneuvoveroon. 

Ajoneuvovero on suurempi 1.1.1994 ja sen jälkeen käyttöönotetuissa autoissa, koska 

näiden autovero on yleensä matalampi kuin 1993 tai sitä ennen käyttöön otetuissa ajo-

neuvoissa. (Linnakangas 2007, 35, 562–63.)  

 

Autovero on kansallinen välillinen vero, joka on kertaluonteinen eli se ei ole sidottu 

käyttöaikaan tai -määrään. Autovero kuuluu kulutusverojen ryhmään. Kulutusverot ovat 

tavaroiden ja palveluiden kuluttamiseen kohdistettuja veroja, joita kutsutaan myös hyö-

dykeveroiksi. Kulutusverot voidaan jakaa yleisiin ja erityisiin. Autovero on erityinen ja 

arvonlisävero yleinen kulutusvero. (Linnakangas & Juanto 2008, 1-5, KHO:2002:62.) 

Kulutusverojen joukossa autovero on ollut erikoinen progressiivisuutensa vuoksi (Nis-

kakangas 2009, 163). EU-jäsenyyden myötä Suomen kulutusverotus muuttui merkittä-

västi. Osittain jäsenyyttä ennakoiden liikevaihtovero korvattiin 1994 kesäkuussa arvon-

lisäverolla. (Linnakangas & Juanto 2008, 3.) 

 

Valmisteluvastuu autoverotuksesta on valtiovarainministeriöllä, jossa autoverotus kuu-

luu vero-osaston valmisteveroyksikön tehtäviin (Autoverotus 2009, 7, 14). Autovero-

tuksesta huolehtii Suomessa Tulli. Tähän päädyttiin nykyistä autoverolakia säädettäes-

sä, kun katsottiin tullilaitoksella olevan asiantuntemus maahantuonnista. Aiemmin 

Suomessa valmistettujen ajoneuvojen autoverotus kuului lääninverovirastojen tehtäviin. 

Autoverotuksen hallinnollinen jako lakkautettiin, kun autoveroa ei enää jaettu tuontive-

rotukseen ja kotimaiseen verotukseen. Kuitenkin, mikäli ajoneuvoon ensirekisteröinnin 

jälkeen tehtyjen muutosten vuoksi täytyy suorittaa autoverotus uudelleen, TraFi (enti-

nen AKE) hoitaa verotuksen. (Linnakangas 2007, 435.) 

 

Kun kyseessä ovat autot, ihmisten ostokäyttäytyminen on suhdanneherkkää. Tämän 

vuoksi autoveron tuotto on vuosittain vaihdellut suurestikin. Vuosittainen autoveron 
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tuotto on viime vuosina ollut keskimäärin 1 miljardi euroa, mikä on noin 4,5 prosenttia 

valtion verotuloista. (Niskakangas 2009, 163, Tullin mukaan… 2007.) Vuonna 2009 

kannettiin autoveroa noin 800 miljoonaa euroa (Sukava 2010, 137). Uusien autojen 

osuus vuotuisesta verokertymästä on noin 90 prosenttia. Vaikka verojen kokonaistuo-

tossa käytettyjen autojen osuus on melko pieni, vie se Tullin autoverotuksessa valtaosan 

työpanoksesta. (Autoverotus 2009, 7.)  

 

Vuonna 2005 käytettyjen autojen verotuksen välittömät kustannukset muodostivat 80 

prosenttia Tullin autoverotuksen kokonaiskustannuksista. Käytettyjen autojen verotusta 

ei voidakaan pitää kovin kustannustehokkaana, koska sen välittömät kustannukset olivat 

2,7 prosenttia autoverotuksen tuotoista. (Autoverotus 2009, 26.) Käytettyjen autojen 

hallinnollisesta tehottomuudesta huolimatta kokonaisuudessaan autoverotuksen tuotta-

vuus on hyvä. Autoveronkannosta syntyneet kustannukset ovat ainoastaan 0,49 prosent-

tia verotuotosta. (Tullilaitoksen tilinpäätös… 2009.) Yleinen kustannustehokkuus vero-

hallinnossa on noin 0,8 prosenttia (Autoverotus 2009, 26).  

 

Kaikista Suomeen tuoduista ajoneuvoista valtaosa on henkilöautoja, uusina tuoduista 

ajoneuvoista noin 80 ja käytetyistä noin 70 prosenttia (Päätösmäärät…2010). Noin 83 

prosenttia autoverosta kannetaan rekisteröidyiltä verovelvollisilta, jotka ovat useimmi-

ten uusien ajoneuvojen maahantuojia. Käytettyjen ajoneuvojen tuojat ovat puolestaan 

useimmiten olleet yksityishenkilöitä, vuosien 2005–2010 välisenä aikana yksityishenki-

löiden osuus on kasvanut entisestään noin 13 prosenttiyksikköä. Vuoden 2010 alkupuo-

lella vain noin 22 prosentissa käytettyjen autojen tuonneista verovelvollinen oli yritys. 

(Yritysten ja muiden… 2010.) Suomessa autoverotus on jaettu niin, että uusien autojen 

verotus on keskitetty Hangon tulliin ja käytettyjen autojen verotusta toimitetaan useilla 

paikkakunnilla eri tullipiireissä. 

 

Autoverolakia tulkittaessa on useiden lakimuutosten lisäksi huomioitava erinäisiä EY-

tuomioistuimen ja korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätösluonteisia ratkaisuja. 

Tästä johtuen lain soveltaminen on haastavaa, ja etenkin yksityisen henkilön on vaikea 

ymmärtää autoverotuksen käytäntöä ja siihen liittyviä useita yksityiskohtia. Erityisesti 

vuosina 1995–2007 autoverolainsäädännön kehittäminen EY-oikeuden vaatimusten 

mukaiseksi on ollut valtiovarainministeriössä Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan 

odottelevaa ja vastahakoista. (Autoverotus 2009, 17, 37.)  
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3 Autoverotuksen historiaa  

 

Suomessa autoveron kantaminen alkoi vuonna 1958. Tätä ennen henkilöautoista ja 

moottoripyöristä oli peritty vuodesta 1953 alkaen hinnantasausrahastoon tasausmaksua. 

Tasausmaksu oli käytännössä jo muodostunut veronluonteiseksi maksuksi. (Linnakan-

gas & Juanto 2008, 256.) Hinnantasausmaksulla pyrittiin takaamaan, että valtio sai ajo-

neuvoista hankintahinnoista ja kansainvälisistä valuuttamuutoksista huolimatta viran-

omaisten vahvistaman osuuden (Sukava 2010, 131).  

 

Aluksi keskeisin osa tieliikenteen verotusta olivat tullit. Nykyisin tullien merkitys on 

vähäinen, eikä Euroopan Unionin sisäisessä kaupassa niitä ole lainkaan. (Linnakangas 

2007, 35.) Autoverolait eivät ole historiansa missään vaiheessa pysyneet muuttumatto-

mina pitkiä aikoja. Reilun 50 vuoden aikana niitä on muutettu yhteensä noin seitsemän-

kymmentä kertaa. (Vanhojen autoverolakien… 2009.) Henkilöautot ovat kuuluneet 

Suomessa koko autoverotuksen historian ajan veron piiriin (Linnakangas 2007, 59). 

 

Autoverolla on aina ollut fiskaalinen tavoite eli sillä on pyritty keräämään tuloja valtiol-

le (Linnakangas & Juanto 2008, 256). Erityisesti 1950- ja 1960-luvuilla autoveron kan-

tamisen perusteluna olivat valtiontaloudelliset ja suhdannepoliittiset tekijät (Autovero-

tus 2009, 17). Ympäristönäkökulmasta korkealla autoverolla on ollut autojen määrää 

hillitsevä vaikutus, mutta se on myös hidastanut autokannan uudistumista (Linnakangas 

& Juanto 2008, 257). Nykyaikana verotustoimenpiteet voivat vaikuttaa suuresti kulutta-

jien valintoihin. Verotuksella voidaan esimerkiksi nopeuttaa autokantojen uusiutumista 

ja vauhdittaa polttoainetehokkuudeltaan tehokkaampien henkilöautojen kysyntää. (Lin-

nakangas 2007, 712.) 

 

 

3.1 Autoverolain muotoutuminen pääpiirteissään 

 

Suomen hallitus antoi eduskunnalle esityksen autoverosta ensimmäisen kerran 

27.4.1951. Välittömiä veroja ei haluttu korottaa, mutta valtion kasvaneiden menojen 

vuoksi tarvittiin lisää tuloja. (Autoverotuksen historia 2007, Sukava 2010, 131.) Suo-

men ensimmäinen autoverolaki tuli kuitenkin voimaan vasta 1.1.1958, lähes seitsemän 



                                           11 (61) 
  

vuotta ensimmäistä lakiesitystä myöhemmin. Veron piti olla yksivuotinen. Verosta oli 

tarkoitus luopua, etenkin halvemman hintaluokan ajoneuvoissa, heti valtiontalouden sen 

mahdollistaessa. Lain voimaantuloa seuraavina vuosina laki kuitenkin uusittiin vuodeksi 

kerrallaan ja sitä muutettiin muun muassa veroprosenttien ja -vapauksien osalta. (Lin-

nakangas 2007, 47–48.) 

 

Monesti muutetun vanhan lain tilalle hallitus antoi lakiesityksen 11.9.1961. Tämän esi-

tyksen mukaisen lain oli tarkoitus olla voimassa vuoden 1962 loppuun. Jo kesällä 1962 

tuli kuitenkin voimaan uusi ankarampi laki, jota muutettiin, ja jonka voimassaoloaikaa 

jatkettiin useasti. (Linnakangas 2007, 47–49.) Vuonna 1962 henkilöautojen tuontisään-

nöstelyn lopettamisen myötä autoveroa korotettiin runsaasti, ja veron tuotto moninker-

taistui. Tuonnin vapauduttua autoveron keskeisenä tavoitteena olikin pitkään autojen 

tuonnin hillitseminen ja kauppataseen tasapainottamisen edistäminen. Näistä tavoitteista 

oli luovuttava, kun niistä tuli ristiriitaisia vapaakaupan ja EU-sääntelyn kanssa. (Linna-

kangas & Juanto 2008, 256.) 1960-luvun puolivälissä autoverotusta korotettiin jälleen, 

tällä kertaa maksutaseongelmien vuoksi. Vuonna 1967 säädettiin viimein pysyvä auto-

verolaki, johon myös tehtiin myöhemmin muutoksia. Laki tuli voimaan 15.11.1967. 

(Linnakangas 2007, 50–51.) 

 

Vuonna 1976 autovero muuttui vakaammaksi. 1970-luvulla huomio kiinnittyi liikenne-

turvallisuuteen ja esimerkiksi turvavyö säädettiin varusteeksi, jonka arvoa ei otettu 

huomioon auton verotusarvossa. (Linnakangas 2007, 51.) Nykyisessä autoverolaissa on 

enää vähän tällaisia liikenneturvallisuuteen painottuvia kohtia (Linnakangas & Juanto 

2008, 256). 1980-luvulla autoverotusta pyrittiin yksinkertaistamaan ja selkeyttämään. 

Viime vuosikymmenten suuntaus ympäristönäkökulmat huomioon ottavaan verotukseen 

näkyi jo vuonna 1988, kun autoverolakiin lisättiin katalysaattorivähennys. (Linnakangas 

2007, 53.) Katalysaattorivähennys oli laissa vuoden 2003 lakiuudistukseen asti (Linna-

kangas & Juanto 2008, 257). 

 

1990- luvun alkupuolella autoveroa alennettiin useaan otteeseen kuluttajahintojen las-

kemiseksi ja verotuksen painopisteen siirtämisen sekä autoalan työllisyyden tukemisen 

vuoksi. Vuonna 1995 tuli voimaan uusi autoverolaki, joka säädettiin Suomen EU-

jäsenyyden vuoksi. Lain keskeisimmät muutokset koskivat verovelvollisuutta, verotus-

arvon määräämistä ja veron maksuunpanon ajankohtaa. Yleiseen verotasoon uudistus ei 

vaikuttanut. Uudessa laissa säilyi myös kaupan portaan vaikutus. Kaupan portaan vaiku-
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tuksen myötä vähittäiskaupan portaan tai kuluttajan tuoman ajoneuvon arvo ja veron 

määrä muodostui tukkuporrasta korkeammaksi. Tämä johtui tukkukauppiaan uudesta 

autosta maksamasta edullisemmasta hinnasta. (Linnakangas 2007, 53–55, 75–76, 161.) 

Tätäkin lakia on jouduttu muuttamaan lähes vuosittain (Autoverotus 2009, 17). 

 

Vuoden 1995 lakimuutos oli periaatteellisesti merkittävä, sillä autoverotus siirtyi rajalta 

maan sisäiseksi verotukseksi. Tämä johtui siitä, ettei verovelvollisuus voinut enää enti-

seen tapaan perustua tullirajaan tai ajoneuvon siirtymiseen sen yli. Ennen Euroopan 

Unioniin liittymistä autovero oli suoritettu maahantuonnin tai ajoneuvon ensimmäisen 

luovutuksen yhteydessä. Uudeksi käytännöksi tuli veron maksaminen ajoneuvon rekis-

teröinnin tai käyttöönoton yhteydessä, eli vero muuttui tuontiverosta käyttöönottoverok-

si. (Linnakangas 2007, 75–76, 227.) 

 

Euroopan Unioniin liittymisen myötä Suomen oli myös luovuttava tullausarvolaistaan, 

jonka tilalle tulivat EU:n tullausarvon määrittävät säädökset. Samalla autoverotuksessa 

siirryttiin arvonmäärittämisessä tullausarvon käyttämisestä hankinta-arvoon. Verotusar-

von sääntely pyrittiin kuitenkin säilyttämään mahdollisimman samanlaisena kuin van-

hassa laissa. 1990-luvun lopulla autoverolakia muutettiin useasti muun muassa Suomen 

EU:lta saaman virallisen huomautuksen johdosta. (Linnakangas 2007, 55–56,  160.)  

 

 

3.2 Käytettyjä ajoneuvoja koskevan lain muovautuminen 

 

Ennen vuoden 1967 autoverolakia käytetyille autoille ei ollut erityissäännöksiä. Vuoden 

1967 suuren devalvaation jälkeen annetussa autoverolain esityksessä epäiltiin, että vuo-

den 1968 alussa käytettyjen autojen tuonti kasvaisi runsaasti. Tästä johtuen käytettyjen 

autojen veroksi määrättiin 90 prosenttia vastaavan uuden auton verosta. Moottoripyöriä 

koskemaan samanlainen verokohtelu ja käytetyn määritelmä ulotettiin vasta vuonna 

1982.  (Linnakangas 2007, 216.) 

 

Vuoden 1967 lakiin käytetyn auton määritelmäksi kirjattiin, että autolla oli pitänyt ajaa 

yli 10 000 kilometriä ja auton oli pitänyt olla ulkomailla rekisteröitynä vähintään kuusi 

kuukautta. Lakimuutoksessa vuonna 1998 luovuttiin 10 000 kilometrin säännöstä. Tä-
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män jälkeen ajoneuvo katsottiin käytetyksi, jos se oli ollut ulkomailla rekisterissä ja 

käytössä vähintään kuuden kuukauden ajan. (Linnakangas 2007, 216, 218.)  

 

Vuonna 1984 kolarivaurioituneiden henkilöautojen tuonti Euroopasta lisääntyi nopeasti. 

Näitä autoja ei kuitenkaan pidetty käytettyinä silloisten käytetyn auton määritelmien 

mukaan, vaan ne verotettiin uusina. Keski-Euroopan korkeiden korjauskustannusten 

vuoksi kolarivaurioituneita autoja oli tarjolla edulliseen hintaan. Lisäksi Suomen vero-

tuskohtelu suosi tällaisia autoja uusiin tai käytettyinä tuotuihin autoihin verrattuna. Tätä 

ei kuitenkaan pidetty tarkoituksenmukaisena veropoliittisesti, liikenneturvallisuuden 

eikä kuluttajansuojan kannalta. Lakia muutettiinkin vuonna 1985, ja muun kuin käyte-

tyksi laskettavan ulkomailla käyttöönotetun auton vero määrättiin vähintään uuden au-

ton veroa vastaavaksi. (Linnakangas 2007, 216–217.) 

 

Vuonna 1995 voimaan tulleessa uudessa laissa säilyi sääntö käytetyn auton veron mää-

rästä. Käytetyn auton veron piti olla vähintään vastaavan uuden auton veron suuruinen. 

Museoautoille ja muille yli 25 vuotta vanhoille ajoneuvoille oli ollut oma verokäytän-

tönsä 1980-luvulta lähtien. Vuoden 2003 laista nämä erityissäännökset poistettiin ja 

nykyään tällaiset autot verotetaan yleisten säännösten mukaan. (Linnakangas 2007, 217, 

294.) Vuodesta 2003 lähtien autoverolaissa ajoneuvo on määritelty käytetyksi, jos se on 

ollut rekisteröitynä ja käytössä. Käyttönä puolestaan pidetään sellaista todellista ajoneu-

von käyttöä, jonka jälkeen ajoneuvoa ei voida pitää uutena ja jolla on vaikutusta ajo-

neuvon arvoon. (Käytetyn ajoneuvon… 2009, 2.) 

 

 

3.3 Arvonmäärityksen kehittyminen 

 

Autoverotus on perustunut Suomessa aina ajoneuvon arvoon. Ensimmäisessä voimaan 

tulleessa autoverolaissa maahantuodun auton verotusarvo oli auton arvon ja tullin yh-

teissumma. Auton arvoon laskettiin ostohinnan lisäksi toimituskulut. Vuonna 1965 au-

toverotussäännöksiä muutettiin, koska tullilakia, johon auton arvo perustui, oli muutet-

tu. Varusteiden vaikutuksesta verotusarvoon säädettiin autoverolaissa ensimmäisen ker-

ran vuonna 1962. Laissa määriteltiin ne verotusarvossa huomioon otettavat varusteet, 

jotka tuli olla liikennekelpoisessa ajoneuvossa. 1970-luvulla liikenneturvallisuuden 

noustua esille autoverolaissa määriteltiin erinäisiä turvavarusteita, jotka jätettiin vero-



                                           14 (61) 
  

tusarvoa laskettaessa huomioimatta. 1970-luvulla pyrittiin myös edistämään kotimaista 

tuotantoa erilaisin säädöksin. (Linnakangas 2007, 154–157.) 

 

Vuonna 1987 voimaan tullut lakimuutos poisti pääasiallisesti aiemmin käytössä olleet 

varusteita koskevat taulukkovähennykset ja yksinkertaisti verotusta. Vuonna 1988 auto-

verolakiin lisättiin katalysaattorivähennys. Katalysaattorivähennys tarkoitti, että autove-

roa laskettaessa verotusarvosta vähennettiin kiinteä summa vähäpäästöisten autojen 

suosimiseksi. Kymmenen vuotta myöhemmin Suomi sai EY-tuomioistuimelta huomau-

tuksen, koska käytettynä maahan tuodut autot oli rajattu tämän vähennyksen ulkopuolel-

le. (Linnakangas 2007, 158–159, 162.) 

 

Ennen vuotta 2003 verotusarvon perusteena oli maahantuojan cif-perusteinen eli muun 

muassa auton hinnan, vakuutuksen ja rahdin sisältävä myyntihinta (Autoverolain muu-

tos… 2003, Sukava 2010, 131). Vuonna 2003 henkilöautojen ja moottoripyörien ar-

vonmäärityksessä siirryttiin yleiseen verolliseen vähittäismyyntiarvoon. Yleinen vähit-

täismyyntiarvo on hinta, joka olisi yleisesti saatavissa samanlaisesta ajoneuvosta, jos se 

myytäisiin verollisena Suomen markkinoilla kuluttajan asemassa olevalle ostajalle. 

Myynnin ajankohdaksi katsotaan se ajankohta, jolloin ajoneuvon verotettavaksi ilmoit-

taminen tapahtuu tai olisi pitänyt tapahtua. (Linnakangas 2007, 166.) 1.4.2009 siirryttiin 

autoverotuksessa kaikilta osin aiemmin käytössä olleesta hankinta-arvopohjaisesta vero-

tuksesta yleiseen vähittäismyyntiarvoon perustuvaan verotukseen. Vanhojen autovero-

lakien veroperusteilla ei ole ollut vaikutusta henkilöautojen ensiverotukseen 1.1.2008 

alkaen. (Vanhojen autoverolakien… 2009.) 

 

2000-luvulla ajoneuvon arvonmääritys perustui aluksi Grey-Hen Oy:n AHTI-

tietokantaan. AHTI-tietokannan antaman verotusarvon perusteena olevat tiedot eivät 

olleet Tullin saatavilla, joten Tulli ei voinut varmistua tietojen ja menetelmien oikeelli-

suudesta. Kun Tullilla ei ollut käytettävissään AHTI-tietokannan hintatietojen taustalla 

olevia hintahavaintoja, ei niitä voitu toimittaa verovelvolliselle. Näin ollen verovelvolli-

sen oli mahdotonta tältä osin osoittaa verotuksen virheellisyys. Tulli lopetti AHTI tieto-

kannan käytön toukokuussa 2007, jonka jälkeen käyttöön otettiin Tullin oma tilastolli-

nen arvonmääritysmenetelmä MAHTI. Nykyisin käytössä oleva MAHTI-

hintajärjestelmä mahdollistaa avoimesti perustellun arvonmäärityksen. (KHO 2006:95, 

Turunen, 2007.) 
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MAHTI-järjestelmän kautta saadut tilastolliset arvot julkaistaan Internetissä, josta ihmi-

set saavat sekä uusien että käytettyjen autojen hintatiedot (MAHTI-hintajärjestelmä, 

2010). Verovelvolliselle toimitetaan myös verotuspäätöksen yhteydessä tilastollisella 

menetelmällä tuotetusta verotusarvosta lyhyt menetelmäkuvaus ja graafinen kuva ar-

vonmäärityksessä sovelletuista hintahavainnoista. Laajemman menetelmäkuvauksen ja 

tarkan hintahavaintolistauksen verovelvollinen voi saada pyynnöstä. (Autoverotuksen 

vuosi… 2007, 3-4.) 

 

Kesällä 2003 Tullihallitukseen perustettiin arvonmäärityksen tukemiseen markkina-

arvoryhmä. Markkina-arvoryhmän tehtävä on etenkin harvinaisempien uusien ja käytet-

tyjen ajoneuvojen arvojen määrittäminen ja niitä koskevien lausuntojen antaminen tulli-

piireille. Markkina-arvoryhmä eli Marvo toimii Hämeenlinnassa. Marvo kehittää tilas-

tointimenetelmiä, seuraa uusien ja käytettyjen autojen markkinoita ja niiden kehitystä 

sekä analysoi yleisen vähittäismyyntiarvon määrittämiseksi keräämäänsä aineistoa. Tul-

lilaitos pyrkii varmistamaan verotuksen oikeellisuuden, yhdenmukaisuuden ja nopeuden 

markkina-arvoryhmän avulla. Marvoa hyödyntämällä varmistetaan asiakkaiden saman-

lainen kohtelu tullipaikasta riippumatta. (Autoverotus 2009, 15.) 

 

 

3.4 Autoveroprosentin määräytymisen historia 

 

Ensimmäisessä autoverolaissa henkilöautojen veroksi määritettiin 30 prosenttia auton 

verotusarvosta. Vuoden 1962 uudessa autoverolaissa autovero nousi 40–90 prosenttiin 

auton verotusarvosta. Kalleimpien autojen vero oli suurin. 1960-luvun aikana autovero-

prosenttia ja sen laskutapaa muutettiin useaan kertaan. Verotusarvon laskemiseen otet-

tiin mukaan muun muassa erilaisia korotusprosentteja ja kiinteitä markkamääräisiä vä-

hennyksiä. (Autoverotuksen historia 2007.) 

 

1980-luvun lopulla autoveroksi oli muotoutunut auton verotusarvo, johon lisättiin 32 

prosenttia ja vähennettiin 4 600 markkaa (noin 770 euroa). 1990-luvun alussa veroker-

rointa laskettiin ensin kaksi kertaa viidellä prosenttiyksiköllä, jonka jälkeen vuonna 

1993 veroprosenttia laskettiin 20 prosenttiyksikköä. (Autoverotuksen historia 2007.) 

Tämän muutoksen jälkeen autovero oli ennen 4 600 markan vähennystä 102 prosenttia 

verotusarvosta (Linnakangas 2007, 54). 
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Autoveroa on sen historian aikana pidetty ylellisyysverona ja sen on haluttu olevan 

progressiivinen vero. Autoveron perusprosentti on pitkään ollut kaikille sama, joten 

kalliimmasta ajoneuvosta on maksettu enemmän veroa. Vuoden 2003 lain mukaan las-

ketusta verosta tehtiin vielä kiinteä vähennys, jolla progressiivisuutta korostettiin ja suo-

sittiin halvempia ajoneuvoja. Vuonna 2008 tästä vähennyksestä luovuttiin. (Linnakan-

gas & Juanto 2008, 257.) Edellä mainittu vähennys oli käytössä vuonna 2003 ja myö-

hemmin valmistetuissa autoissa. Veroprosentti oli tuolloin kaikille henkilöautoille 28, 

bensiiniautoille sallittu kiinteä perusvähennys oli 650 ja dieselautoille 450 euroa. (Lin-

nakangas 2007, 269.) 

 

Vuoden 2003 laissa käyttöön otettiin Tullihallituksen vahvistamat kuukausittaiset auto-

veron osuudet. Veroprosenttitaulukot julkaistiin Tullin kotisivuilla Internetissä. Tauluk-

koihin lisättiin selvitystyön edetessä merkkejä ja malleja. Näitä prosentteja sovellettiin 

sellaisiin verotuksiin, jotka tulivat vireille, kun taulukon julkaisemisesta oli kulunut 14 

päivää. Jos laissa säädetty prosentti oli korkeampi kuin taulukon prosentti, voitiin taulu-

kon mukaista prosenttia soveltaa sen julkaisupäivästä lähtien. Ajoneuvoihin, joille ei 

ollut vahvistettu mallikohtaisia veroprosentteja, sovellettiin yleisiä prosentteja. Yleiset 

prosentit olivat bensiiniautoille 29 ja dieselautoille 30 prosenttia verotusarvosta. Kuu-

kausittaisissa prosenteissa saattoi tuolloin olla suuriakin eroja, mikä johtui esimerkiksi 

siitä, että samanmallisten autojen varustetaso oli erilainen eri kuukausina. (Linnakangas 

2007, 271–272, 274–275.) Autojen mallikohtaisista prosenteista luovuttiin vuonna 2008 

voimaan tulleessa laissa (HE 192/2008). 
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4 Nykyinen autoverotus 

 

Autoveroa on suoritettava henkilöautosta, pakettiautosta, alle 1875 kilogramman pai-

noisesta linja-autosta, moottoripyörästä ja muusta L-luokkaan kuuluvasta ajoneuvosta, 

kuten kolmi- tai nelipyörä (Autoverolaki 1994/1482, 1 §). Nykyisen määritelmän mu-

kaan henkilöauto (M-luokka) on valmistettu henkilöiden kuljetukseen ja siinä on kul-

jettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle (Ajoneuvolaki 2002/1090, 10 §). 

Jotta ajoneuvo voidaan verottaa, sen on oltava liikennekelpoinen (Ajoneuvo verotetaan, 

2010). Autoverovelvollinen on rekisteriin merkitty ajoneuvon omistaja, osamaksukau-

passa ajoneuvon haltijaksi rekisteriin merkitty henkilö (Autoverolaki 1994/1482, 4 §). 

Nykyisen lain mukaan veroperusteet ovat samat uusille ja käytetyille autoille (HE 

271/2002). 

 

Autoverotuksen pääsäännön mukaan ajoneuvon käyttö Suomessa on verollista, mutta 

tästä säännöstä poiketaan tietyissä erityistapauksissa ja ajolupamenettelyssä (Linnakan-

gas 2007, 114). Auton veroton käyttö sallitaan muun muassa tietyin ehdoin tilapäisen 

Suomessa oleskelun yhteydessä. Veroton käyttö on mahdollista myös, kun kyseessä on 

esimerkiksi pelastusauto, sairasauto, kuorma-auto tai niin sanottu diplomaattiauto. Myös 

Suomeen muuttava henkilö voi saada tietyin ehdoin muuton yhteydessä tuomastaan 

yhdestä yksityistalouteen kuuluvasta ajoneuvosta veronalennuksen. (Autoverolaki 

1994/1482, 21 §, 22 §.)  

 

Ajoneuvoa, joka on tarkoitettu rekisteröitäväksi Suomessa, saa käyttää veroa maksamat-

ta enintään kolmen kuukauden ajan väliaikaisella ajoluvalla. Tämän luvan edellytyksenä 

on tulliviranomaiselle ennen käytön aloittamista Suomessa tehty käyttöönottoilmoitus. 

Ajoneuvon veroton käyttöoikeus päättyy viimeistään autoveron eräpäivänä tai päivänä 

jona verotus peruutetaan. Jos ajoneuvosta ei anneta käyttöönottoilmoituksen jättämistä 

seuraavien viiden päivän kuluessa autoveroilmoitusta, käyttöoikeus lakkaa. (Autovero-

laki 1994/1482, 35 a §.)  

 

Veronkierron estämiseksi voidaan tietyissä tilanteissa määrätä näennäisesti verovapaalle 

ajoneuvolle suoritettavaksi veroa. Jos ajoneuvoa käytetään niin kuin veronalaista, vaik-

ka siihen on tehty verottomaksi tekeviä muutoksia, voidaan muutokset tulkita tehdyksi 

veronkiertämisen vuoksi. Tilanteissa, joissa ajoneuvoa on muutettu ilmeisesti vain ve-
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ron määrän alentamiseksi, voidaan arvioida todellinen verotusarvo. Nykyinen ajoneu-

von verotusarvon melko yksilöllinen määrittäminen on monimutkainen ja joskus aikaa-

kin vievä prosessi (Linnakangas 2007, 74, 296). 

 

 

4.1. Ajoneuvon arvonmääritys 

 

Käytettyjen autojen pääasiallinen verotusarvo on nykyään yleinen vähittäismyyntiarvo.  

Yleinen vähittäismyyntiarvo saadaan markkinoiden hintatiedoista eli samoihin aikoihin 

toteutuneista keskimääräisistä verollisista myyntihinnoista. (Autoverolaki 1994/1482, 

11 b §, Linnakangas 2007, 266.) Verotusarvot ovat markkinoilta saatavien hintahavain-

tojen perusteella muodostettuja pyyntihintoja (MAHTI-hintajärjestelmä, 2010). Vaikka 

arvon määrittämisen lähtökohtana on yleinen vähittäismyyntiarvo, ajoneuvojen arvon-

määritys on altis verovelvollisten subjektiivisille näkökannoille auton arvoa alentavista 

tekijöistä (Autoverotus 2009, 28). Ainoastaan verotettavan ajoneuvon ostohinnan käyt-

täminen verotusarvon määrittelyssä ei ole mahdollista (Autoverolaki 1994/1482, 11 c 

§).  Koska uusien autojen verotusarvo määritetään suomalaisen hintatason pohjalta, täy-

tyy käytettyjen autojen arvo määrittää samoilla laskentaperiaatteilla (Autoverotus 2009, 

28). 

 

Silloin, kun markkinatietoja on vähän tai ei ollenkaan, käytetään toissijaisen arvonmää-

rityskeinon mallikohtaista tai kaikille malleille yhteistä kaavamaista laskentasääntöä 

arvon alenemisesta. Tällä laskentasäännöllä auton arvo lasketaan vastaavan uuden auton 

yleiseen vähittäismyyntiarvoon perustuen. Suomen markkinoilla harvinaisen ajoneuvon 

verotuksen toimittaminen on hitaampaa ja työläämpää kuin samoilla markkinoilla ylei-

sen ajoneuvon, koska arvonmääritys on vaikeampaa. Yleistä vähittäisarvoa ei voida 

määrittää ainoastaan keskenään etuyhteydessä olevien ostajan ja myyjän välisten hinto-

jen perusteella. Vähittäismyyntiarvoa ei voida määrittää myöskään sellaisiin hintoihin 

perustuen, jotka johtuvat poikkeuksellisista markkinaolosuhteista. (Autoverolaki 

1994/1482, 11 b §.)  

 

Tullin tehtäviin kuuluu uusien ajoneuvojen verotusarvojen vahvistaminen ja niistä tilas-

ton ylläpitäminen. Tiedot tilastoja varten Tulli saa ajoneuvojen maahantuojilta tai val-

mistajilta, jotka ovat velvollisia ilmoittamaan maahan tulevan uuden ajoneuvomallin 
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hintatiedot ennen veroilmoituksen jättämistä. Ajoneuvomallien hinnat tulee ilmoittaa 

sen kaupallisen nimikkeen tarkkuudella, jolla sitä yleisesti markkinoidaan. (Autoverola-

ki 1994/1482, 11 g §.) Käytettyjen autojen verotuksessa sovelletuista verotusarvoista 

Tulli julkaisee joka kuukausi taulukoita, joissa kerrotaan ajoneuvon merkki, malli, pää-

töspäivämäärä, käyttöönottopäivä, ajokilometrit, verotusarvo ja autovero (Linnakangas 

2007, 250). 

 

Samanlaisina ajoneuvoja pidetään silloin, kun ne ovat merkiltään, malliltaan ja varus-

teiltaan samanlaisia. Ajoneuvoja voidaan pitää samanlaisina, vaikka niissä olisi vähäisiä 

eroavaisuuksia, jos eroilla ei voida katsoa olevan vaikutusta ajoneuvon arvoon tai kulut-

tajien tarpeiden kannalta. Vastaavan uuden ajoneuvon tulee olla käyttövoimaltaan, mer-

kiltään, korityypiltään ja malliltaan samanlainen kuin verotettava ajoneuvo. Näiden 

ominaisuuksien lisäksi tiettyjen teknisten ominaisuuksien, kuten moottorin, vaihteiston, 

voimansiirtotavan ja varustuksen tulee vastata toisiaan. (Autoverolaki 1994/1482, 11 d 

§, 11 e §.) 

 

Kun ajoneuvon verotusarvoa määritetään, tulee ajoneuvossa olla vähintään ne varusteet, 

joiden siinä on oltava, jotta ajoneuvo voidaan tulkita liikennekelpoiseksi (Autoverolaki 

1994/1482, 15 §). Nykyisessä laissa kaikki ajoneuvon varusteet sisällytetään sen vero-

tusarvoon. Ajoneuvon mukana myydyt tarvikkeet eivät puolestaan kuulu verotusarvoon. 

Varusteiksi luetaan pääasiallisesti ajoneuvon kiinteät osat, tarvikkeet ovat irrallisempia 

tuotteita. Verotusarvossa huomioon ottamatta jäävät tarvikkeet ovat yleisesti muun kuin 

ajoneuvon valmistajan tekemiä ja sopivat usein moniin automalleihin. Monesti tarvik-

keita myydään myös muualla kuin autokaupoissa. Tarvikkeiksi tulkittavien tuotteiden 

arvoa ei kuitenkaan vähennetä hinnaston mukaisesta ohjevähittäishinnasta, jos ajoneu-

voa ei voi ostaa ilman niitä. Varusteita ovat esimerkiksi ABS-jarrut, ajotietokone ja il-

mastointi, tarvikkeita puolestaan ovat toiset renkaat, vetokoukku ja peruutustutka. (Lin-

nakangas 2007, 169–172.)  

 

 

4.2. Veroprosentti 

 

Vuodesta 2008 henkilöauton veroprosentti on määräytynyt auton yhdistettyä kulutusta 

vastaavaan hiilidioksidipäästöön perustuen. Mikäli auton hiilidioksidipäästöstä ei ole 
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rekisterissä tietoa, määräytyy prosentti auton kokonaismassaa ja käyttövoimaa vastaa-

van laskennallisen hiilidioksidipäästön perusteella. (Autoverolaki 1994/1482, 6 §.) Ur-

heiluautotyyppisten henkilöautojen teho ja kokonaiskulutus ovat suuria ajoneuvon ko-

konaismassaan verrattuna, joten niiden laskennallisen päästötason määrittämiseen käy-

tetään erilaista laskentatapaa (Käytetyn ajoneuvon… 2009, 8). 

 

Kaikkien Suomessa ensimmäistä kertaa verotettavien henkilöautojen verotuksessa nou-

datetaan nykyisin hiilidioksidipäästöjen mukaan määräytyvää veroprosenttia ajoneuvon 

ensimmäisestä käyttöönottopäivästä riippumatta. Autoveroprosentin ala- ja ylärajat on 

määritelty, vero on vähintään 12,2 prosenttia ja enimmillään 48,8 prosenttia. (Käytetyn 

ajoneuvon… 2009, 8.) Hiilidioksidipäästöihin perustuvalla verotuksella on tarkoitus 

ohjata kysyntää polttoainetta vähemmän kuluttaviin ja sitä kautta vähemmän päästöjä 

tuottaviin automalleihin. Lain toisena tavoitteena on autokannan uusiutumisen nopeut-

taminen. (Autoverotuksen vuosi… 2007, 4.) 

 

 

4.3 EU:n vaikutus autoverotukseen 

 

Euroopan Unionissa ajoneuvojen verotusta ei ole yhdistetty, mutta autoverotuksella on 

vahva yhteys eurooppaoikeuteen. Ajoneuvojen verotuksessa täytyy noudattaa EU:n pe-

rustamissopimusta ja siitä aiheutuvia velvoitteita. Muutoin EU:n jäsenvaltiot saavat 

käytännössä asettaa autoveron perusteet ja määrän itsenäisesti. Kiellettyjä ovat muista 

jäsenvaltioista tuoduille tuotteille asetetut korkeammat verot ja muut maksut. (Niska-

kangas 2009, 163.) EU-säädösten mukaan vero voi olla korkeakin, kunhan se ei ole syr-

jivä (Linnakangas & Juanto 2008, 256).  

 

Euroopan maissa on ollut vielä EU:n aikana useita erilaisia autoverotuskäytäntöjä. Erit-

täin ankaran verotuksen maana on tunnettu Tanska. Suomen autoverotus on ollut melko 

ankara ja alhaisen veron maita ovat olleet esimerkiksi Itävalta ja Espanja. Joissakin 

maissa autovero on ollut nimellinen tai sitä ei ole ollut lainkaan. Esimerkiksi Ruotsi 

päätti luopua autoveron kantamisesta liittyessään Euroopan Unioniin 1990-luvun puoli-

välissä. Veron määrän lisäksi eri maiden verotusperusteet ovat olleet erilaisia. (Linna-

kangas 2007, 706–707.) Vielä vuonna 2007 ajoneuvon hankintaan perustuvaa veroa 
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kantoi 18 Euroopan Unionin jäsenvaltiota (Autoverotuksen vuosi… 2007, 3). Nykyään 

Suomen ohella vain Tanskassa suoritetaan veroa auton hankinnasta (Leinonen 2010, 3). 

 

Erilaiset järjestelmät EU:ssa ovat, etenkin aiemmin usean maan vielä kantaessa autove-

roa, aiheuttaneet verohaittoja. Tällaisia haittoja ovat olleet esimerkiksi kaksinkertainen 

verotus ja autojen siirto rajojen yli verosyistä johtuen. Verotuksen vääristyminen ja te-

hokkuuden heikentyminen on haitannut sisämarkkinoiden toimintaa. Yhteisön alueella 

henkilöautojen vapaalle liikkumiselle on ollut monia esteitä. Monenlaiset verotuskäy-

tännöt ovat aiheuttaneet muun muassa kaksinkertaista rekisteröintiverotusta, hallinnol-

listen menettelyjen raskautta, ylimääräisiä kustannuksia ja ajan hukkaa. Myös valmista-

jien mahdollisuudet mittakaavaedun hyödyntämiseen ovat olleet heikommat vaihtelevi-

en käytäntöjen vuoksi. Samoin rekisteröintiverojen suuret erot ovat aiheuttaneet jäsen-

valtioiden autojen verottomiin hintoihin suurta vaihtelua. (Linnakangas 2007, 711–712.) 

 

Heinäkuussa 2005 EY:n komissio teki henkilöautojen verotuksesta direktiiviehdotuk-

sen. Tuolloin EU:ssa verotettiin henkilöautoja 25 erilaisen järjestelmän mukaan. Direk-

tiiviehdotuksen tavoitteena oli rekisteröintiverosta luopuminen asteittain 5-10 vuoden 

aikana. Ehdotuksessa esitettiin, että rekisteröintiveroja ei perittäisi lainkaan enää vuonna 

2016. Euroopan parlamentissa enemmistö hyväksyi ehdotuksen, mutta parlamentilla on 

vain neuvoa-antava rooli. Päätöksen asiasta teki neuvosto, jonka ratkaisuissa vaaditaan 

kaikkien EU-maiden hyväksyntä, eikä ehdotus mennyt läpi. Suomen valtioneuvoston 

mielestä autoverosta luopumisessa ongelmallisia ovat valtiontaloudelliset syyt. Vero-

tuksen painopisteen siirtämisestä haluttiin myös voida päättää kansallisesti. (Linnakan-

gas 2007, 710–718.) 

 

 

4.3.1 Syrjimättömyys 

 

Syrjintäkielto on noussut autoverotuksen tärkeimmäksi yhteisöoikeudelliseksi näkö-

kulmaksi, koska EU:ssa ei ole yhtenäistetty ajoneuvojen hankinnan verotusta (Linna-

kangas 2007, 221). EY:n perustamissopimuksen verotuksen syrjintäkieltoa koskee artik-

la 90 (aiemmin 95 artikla). Artiklan mukaan jäsenvaltioiden ei tule määrätä muiden jä-

senvaltioiden tuotteille korkeampia sisäisiä maksuja kuin ne määräävät samanlaisille 

kotimaisille tuotteille. (Rother 2003, 127.) 
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Syrjintäkiellon tavoitteena on varmistaa tavaroiden vapaa liikkuvuus jäsenvaltioiden 

välillä. Vapaa liikkuvuus taataan poistamalla sellainen suojelu, joka on seurausta esi-

merkiksi toisesta jäsenvaltiosta tuotuihin tuotteisiin kohdistetusta sisäisestä syrjivästä 

verotuksesta. Tämä verosyrjintäkielto koskee vain jäsenvaltioiden välistä kauppaa. Ko-

timaisten tuotteiden syrjimiseen suhteessa toisen jäsenvaltion tuotteisiin artikla ei ole 

sovellettavissa. (Rother 2003, 129, 131.) Syrjivyyttä myös arvioidaan vain suhteessa 

jäsenvaltiossa jo oleviin ajoneuvoihin. Näin ollen muiden valtioiden hintatasolla ei ole 

veron määrän muodostumiseen merkitystä tai syrjivää vaikutusta. (Autoverotus 2009, 

27.) 

 

Suomi on ollut EU:n kanssa useasti vaikeuksissa etenkin käytettyjen autojen verotuksen 

vuoksi. Suomi sai ajoneuvon arvonmäärityksen takia komissiolta virallisen huomautuk-

sen vuonna 1998. Vuonna 2002 EY:n tuomioistuin antoi Suomelle samasta asiasta tuo-

mion. Näissä tapauksissa on käsitelty verotusarvon määräytymisperusteita. Syrjimättö-

myysperiaatteen mukaan maahantuotujen ja kotimaasta ostettujen ajoneuvojen arvo 

pitää laskea samalla tavalla. Huolehdittava on myös, että ajoneuvon arvon todellinen 

aleneminen otetaan verotusarvoa määriteltäessä huomioon. (Niskakangas 2009, 163–

164.) Käytetystä autosta suoritettavan veron määrä ei saa ylittää vastaavien kyseisessä 

jäsenmaassa jo rekisteröityjen autojen jäljellä olevaan arvoon sisältyvää veron määrää.  

Tämän vuoksi verotuksessa tulee huomioida arvoon sisältyvän veron määrän alenemi-

nen samassa suhteessa itse arvon kanssa. (Raitio 2003, 1312.) 

 

 

4.3.2 EU:n vaikutus käytettyjen autojen verotukseen 

 

Käytettyjen autojen verotuksen historiaan on liittynyt monia vaiheita ja ongelmia. Eri-

tyisesti hankalia EU-oikeudellisia kysymyksiä on jouduttu miettimään useasti. Lainsää-

däntöä on jouduttu muuttamaan, ja käytettyjen autojen jo tehtyihin verotuspäätöksiin on 

jouduttu palaamaan useasti EU-oikeuden ratkaisujen vuoksi. Vuoden 2003 lakimuutok-

sen myötä kasvanut käytettyjen autojen tuonti muutti autoverotuksen asiakaskuntaa 

huomattavasti. Tuolloin yksityisasiakkaiden määrä kasvoi merkittävästi. Asiakaskunnan 

muutoksen vuoksi esimerkiksi Tullin on pitänyt panostaa viestintään aiempaa enem-

män. (Autoverotus 2009, 7, 29.) 
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Lainsäädännön ennakoitavuus on ollut käytettyjen autojen verotuksessa heikkoa, koska 

autoverotuksen säädöksiä on muutettu pääasiassa tuomioistuimien antamien ratkaisujen 

jälkeen. Tämän vuoksi myös luottamus verotusjärjestelmää ja sen oikeudenmukaisuutta 

kohtaan on laskenut. (Puumalainen & Kostama 2010, 7.) Autoverotuksen sovittamisen 

EU-lainsäädäntöön voidaankin sanoa jääneen Suomessa usein yksityisten ihmisten ak-

tiivisuuden varaan. Muun muassa Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan enna-

koivammalla lainsäädännöllä olisi verotuksessa esiin tulleita suuria ongelmia voitu lie-

ventää. (Autoverotus 2009, 7.) 

 

Myös Oikeuskanslerinvirastossa katsotaan, että käytettyjen autojen verotuksessa hyvän 

hallinnon vaatimukset eivät ole täyttyneet perustuslain ja hallintolain edellytysten mu-

kaisesti. Puumalaisen ja Kostaman mukaan riittävän ajoissa hyvin toteutetuilla säädös-

muutoksilla olisi voitu vähentää oikeudellista epävarmuutta ja suurta muutoksenhakujen 

määrää. (Puumalainen & Kostama 2010, 7.) Erityisen selvästi edellä mainitut ongelmat 

ovat tulleet esille ei-arvonlisäveroa koskevissa asioissa, joita käsitellään tarkemmin lu-

vuissa 5, 6 ja 7. 

 

 

4.4 Käytettyjen autojen tuontitilastoja 

 

Viidessätoista vuodessa eli Euroopan Unioniin liittymisen jälkeen Suomeen on tuotu 

lähes 200 000 käytettyä autoa (Herrala 2010, 5). Käytettyjen henkilöautojen tuonti 

Suomeen kasvoi runsaasti vuoden 2003 verotusta keventäneen lakimuutoksen myötä. 

Vuonna 1995 Suomeen oli tuotu vain 59 käytettyä henkilöautoa ja vielä vuonna 2002 

tuotujen autojen määrä oli vain 4 017 kappaletta. (Linnakangas 2007, 248.) Käytettynä 

Suomeen maahantuodaan yleensä ensirekisteröityjä moottoritilavuudeltaan suurempia 

henkilöautoja. Maahantuotujen käytettyjen henkilautojen käyttövoimana on useimmiten 

diesel. Vuoden 2010 alkupuolella tuoduista käytetyistä autoista dieselkäyttöisiä oli 60 

prosenttia. (Käytettynä maahantuodut… 2010.) 

 

Vuonna 2003 käytettyjen autojen tuonti lisääntyi kahdeksankertaiseksi aiempaan verrat-

tuna (Autoverotus 2009, 12). Vuodesta 2004 käytettynä tuotujen ajoneuvojen määrät 

ovat vähitellen pudonneet. Vuonna 2003 käytetyille henkilöautoille tehtiin 32 540 vero-

päätöstä, vuonna 2009 tehtyjen päätösten määrä oli laskenut 22 523 kappaleeseen (ku-
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vio 1). (Päätösmäärät… 2010.) Vuoden 2010 alkupuolella käytettynä maahantuotujen 

henkilöautojen rekisteröinti kuitenkin taas kasvoi selvästi. Tammi-kesäkuussa 2010 

rekisteröityjä autoja oli 66,8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2009 vastaavana ajanjak-

sona. (Käytettynä maahantuotuja… 2010.) Läntisessä tullipiirissä käytettyjen henkilöau-

tojen päätöksiä on tehty vuosittain 8 000–11 000 kappaletta, mikä on eniten kaikista 

tullipiireistä (Autoverotuksen vuosi… 2007, 9).  
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Kuvio 1: Käytettyjen henkilöautojen päätösmäärät vuosina 1995–2009 (Päätösmää-

rät…2010) 

 

Suomeen tuodaan eniten käytettyjä autoja Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Suomeen tule-

vista käytetyistä henkilöautoista 56 prosenttia on lähtöisin Saksasta, vuonna 2010 Ruot-

sista tuotujen henkilöautojen osuus on jäänyt 15 prosentin alle ja Virosta on tuotu 9 pro-

senttia käytetyistä henkilöautoista. (Käytettynä maahantuotuja… 2010.) Saksasta tuotu-

jen autojen määrää selittää muun muassa vanhempien ajoneuvojen hintatasoon vaikut-

tanut vuotuinen uusia ajoneuvoja korkeampi vero, jolla Saksassa pyritään nopeuttamaan 

autokannan uusiutumista. Korkea vero laskee autojen hintaa entisestään niiden vanhe-

tessa. (Autoverotus 2009, 27–28.)  

 

Suomeen tuodaankin käytetyt autot melko iäkkäinä. Vuonna 2009 käytetyt henkilöautot 

olivat keskimäärin 9,2-vuotiaita, mediaani-ikä oli seitsemän vuotta. (Autoverotilastot: 

Keskimääräinen ikä… 2010.) Vuonna 2007 yleisimmin Suomeen tuotava käytetty hen-

kilöauto oli 5–9-vuotias, toiseksi eniten tuotiin 10–14-vuotiaita autoja. Alle 5-vuotiaita 

autoja oli noin viidennes tuoduista henkilöautoista. (Autoverotuksen vuosi… 2007, 8.) 
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Vuonna 2010 rekisteröitiin eniten vuonna 2006 ja 2005 ensimmäisen kerran käyttöön-

otettuja henkilöautoja. 1990-luvulla käyttöönotettuja autoja oli vajaa viidennes tuontiau-

toista. (Käytettynä maahantuotuja… 2010.) Vuonna 2007 keskimääräinen käytetyn 

henkilöauton verotusarvo oli 17 908 euroa, mikä oli 10,8 prosenttia suurempi kuin 

vuonna 2006. Käytetystä autosta kannettu autovero oli keskimäärin noin 4 900 euroa. 

(Autoverotuksen vuosi… 2007, 6, 8.) 

 

Käytettyinä Suomeen tuotavat autot keskittyvät tiettyihin merkkeihin, eikä järjestykses-

sä ole tapahtunut suuria muutoksia viimeisten vuosien aikana. Kolme yleisintä merkkiä 

kattaa yli puolet tuoduista autoista, viiden yleisimmän merkin osuus on noin 70 prosent-

tia tuoduista henkilöautoista (kuvio 2). Yleisimmät kolme merkkiä ovat pitkään olleet: 

Mercedes Benz, BMW ja Volvo. Näistä Mercedes Benz on ollut suosituin yhtäjaksoi-

sesti vuodesta 2007 vuoteen 2010. Viiden yleisimmin tuodun automerkin joukossa ovat 

edellä mainittujen lisäksi olleet Audi ja Volkswagen. Vuoden 2010 alkupuolella Volvo 

on pudonnut listalla viidenneksi. (Käytettynä maahantuodut… 2010.) Volvon suosiota 

ovat osaltaan etenkin aiemmin selittäneet vanhat erityisen alhaiset veroprosentit. Vuon-

na 2005 käytettynä tuotuja Volvoja rekisteröitiin lähes yhtä paljon kuin uusia. Mercedes 

Benzin ja BMW:n käytettyjen autojen rekisteröinti ylitti vuonna 2005 näiden merkkien 

uusina rekisteröityjen autojen määrän. (Linnakangas 2007, 249.) 
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Kuvio 2: Käytettynä Suomeen tuotujen autojen merkkijakauma (%) tammi-kesäkuussa 

2010 (Merkkijakaumat 5.7.2010)  
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5 Auto- ja arvonlisävero 

 

Ennen vuoden 2009 lakimuutosta autoverolain 5 §:ssä säädettiin autoverosta maksetta-

vasta arvonlisäveroksi kutsutusta verosta. Tätä veroa on sanottu myös autoveron korva-

usosaksi ja yleisemmin ei-arvonlisäveroksi eli elv:ksi. (Herrala 2010, 5, Linnakangas 

2007, 474.) Autoverolaissa verovelvollisen sanottiin olevan velvollinen suorittamaan 

autoverolle myös arvonlisäveroa arvonlisäverolaissa säädetyn määrän. Tällä tarkoitettiin 

sitä veroprosenttia, joka on ilmoitettu arvonlisäverolain luvussa 8 (84 §). Autoverosta 

perittävän arvonlisäveron maksuunpanijana toimi autoveron kantava tulliviranomainen. 

(Linnakangas 2007, 474–476.)  

 

Arvonlisäveron periminen käytettyjen autojen autoverosta osoittautui kuitenkin olevan 

ristiriidassa EU:n säädösten kanssa. Ei-arvonlisäveron kantamisesta luovuttiin erinäisten 

vaiheiden jälkeen keväällä 2009. Elv:n kantamisen päätyttyä autoveroa korotettiin tuol-

loin voimassa olleen arvonlisäveroprosentin mukaisella 22 prosentilla, jolloin kokonais-

verorasitus pysyi entisellään. (Autoverolain muutos 1.4.2009.) 

 

Autoverolain mukaan käytetty ajoneuvo saattaa arvonlisäverolaissa täyttää vielä uuden 

kuljetusvälineen määritelmän. Tällöin uudesta ajoneuvosta on maksettava niin sanottua 

uuden kuljetusvälineen arvonlisäveroa. Arvonlisäverolaissa ajoneuvo on uusi, kun se on 

myyty ensimmäisestä käyttöönotosta enintään kuuden kuukauden kuluttua tai sillä on 

ajettu 6 000 kilometriä tai vähemmän. Uudeksi ajoneuvo tulkitaan silloin, kun jompi-

kumpi edellä mainituista edellytyksistä täyttyy. Kun auton käyttöönotosta on kulunut yli 

kuusi kuukautta ja ajokilometrejä on kertynyt yli 6 000, kyseessä ei ole enää arvon-

lisäverolain mukaan uusi auto. Vero kannetaan ajoneuvon hankintahinnasta ja se on 

voimassa olevan arvonlisäveroprosentin suuruinen. (Käytetyn ajoneuvon… 2009, 4.) 

 

Uuden auton arvonlisävero maksetaan määränpäämaassa, käytetyn puolestaan hankin-

tamaassa tuotteen hintaan sisältyen (Käytetyn ajoneuvon… 2009, 4). Käytetyn auton 

Suomeen tuova ei-verovelvollinen yksityishenkilö maksaa siis arvonlisäveron toiseen 

jäsenmaahan. Suomessa käytettyjen autojen autoverosta kannetun arvonlisäveron yhtenä 

perusteluna olikin valtiolta saamatta jääneen verotulon kompensoiminen. (Rother 2003, 

171.)  
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5.1 Oikeustapaus Siilin 

 

Vuoden 2000 maaliskuussa korkein hallinto-oikeus teki Euroopan yhteisöjen tuomiois-

tuimelle ennakkoratkaisupyynnön koskien Antti Siilinin tapausta (Autoverotuksen his-

toria 2007). Siilin osti vuonna 1998 saksalaisesta autoliikkeestä käytetyn henkilöauton. 

Hän ei ollut tyytyväinen autonsa verotukseen, koska joutui maksamaan autosta selvästi 

enemmän veroa, kuin jos olisi ostanut auton Suomesta. Siilinin mielestä verotus oli 

EY:n perustamissopimuksen syrjintäkieltoa koskevan artikla 90 vastainen. Autolle oli 

määrätty suurempi vero kuin mitä oli jäljellä Suomen markkinoilla jo olevan, Suomessa 

uutena rekisteröidyn samanlaisen auton arvossa. Siilinin mukaan myös autoverosta kan-

nettava arvonlisävero oli kuudennen arvonlisädirektiivin kanssa ristiriitainen, koska 

nimestään huolimatta kyseessä ei ollut arvonlisävero. (Raitio 2003, 1310.)  

 

Uudenmaan lääninoikeus oli katsonut verotuksen tapahtuneen Suomen lain mukaisesti. 

Kyseenalaiseksi oli jäänyt oliko tapauksessa toimittu EY 90 artiklan vastaisesti, kuten 

asian käsittelyssä oli esitetty viitaten Nunes Tadeu -tapaukseen. (Raitio 2003, 1310.) 

Nunes Tadeu -tapauksessa C-345/93 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi tuomion 

koskien toisesta jäsenmaasta tuodun käytetyn auton autoveroa. Tuomiossa todettiin, 

ettei tällaiselle autolle voida vahvistaa suurempaa autoveroa kuin mitä olisi jäljellä vas-

taavassa käytetyssä, kotimaassa uutena rekisteröidyssä, autossa. (Mäkinen 2000.)  

 

EY-tuomioistuimen Nunes Tadeu -tapaukseen antaman päätöksen johdosta lääninoikeus 

kumosi verotuspäätöksen varsinaisesta autoverosta. Lääninoikeus palautti asian uudel-

leen käsiteltäväksi Helsingin piiritullikamariin (nykyinen Eteläinen tullipiiri). Arvon-

lisäveron kantamiselle autoverosta ei nähty esteitä. Koska arvonlisävero laskettiin auto-

verosta, kumottiin arvonlisäveroakin koskeva päätös veronoikaisun yksinkertaistami-

seksi. Tästä päätöksestä sekä Siilin että tulliasiamies tekivät valituksen korkeimpaan 

hallinto-oikeuteen, jossa tehtiin päätös EY-tuomioistuimelle esitettävästä ennakkorat-

kaisupyynnöstä. (Raitio 2003, 1310–1311.)  
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5.1.1 Autoverosta kannettavasta arvonlisäverosta ei-arvonlisäveroksi 

 

19.9.2002 EY-tuomioistuin antoi päätöksen asiassa C-101/00 Siilin. Päätöksen mukaan 

Suomen autoverolaki syrjii käytetyn auton maahantuojaa. (Autoverotuksen historia 

2007.) Tuomioistuin totesi olevan EY:n perustamissopimuksen vastaista, että verotusar-

voon vaikutti kaupan eri vaiheet. Kaupan eri jakeluportaiden vaikuttaessa auton vero-

tusarvoon joissakin tilanteissa maahan tuodun käytetyn auton veron määrä saattoi ylittää 

samassa maassa jo rekisteröidyn auton jäljellä olevan veron määrän. (Autoverotuksen 

historia 2007.)  

 

16.12.2002 korkeimmassa hallinto-oikeudessa tehtiin päätös, että kaupan eri vaiheet 

tulee jättää huomiotta. Päätöksen mukaan uusien ja käytettyjen verotusarvo on lasketta-

va samalla tavalla uuden auton arvoon perustuen. (Linnakangas 2007, 55–56.) Päätök-

sessä todettiin, että autoveron arvonlisäveroa voitaisiin jatkossakin periä, kunhan veron 

määrä oli autoveron kanssa samalla tavalla syrjimätön (Autoverotuksen historia 2007).  

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös autoverosta kannettavan arvonlisäveron kantami-

sen jatkamisesta pohjautui EY-tuomioistuimen ratkaisuun. Ratkaisussaan tuomioistuin 

perusteli, miksei kyseinen vero ole arvonlisäverodirektiivin vastainen. EY-

tuomioistuimen ratkaisun mukaan ei ollut olennaista, mikä nimi verolle oli annettu, 

vaan onko verolla kuudennessa arvonlisäverodirektiivissä määritellyt arvonlisäveron 

ominaispiirteet. (Linnakangas 2007, 476.) Arvonlisäveron keskeisiin ominaispiirteisiin 

EY-tuomioistuimen mukaan kuuluu se, että vero on yleinen kaikkia jäsenvaltiossa teh-

täviä liiketoimia koskeva vero. Veron tulee määräytyä ostajan maksamasta hinnasta 

suhteellisena osuutena ja se kannetaan jokaisessa tuotanto- ja jakeluportaassa niin, että 

verosta vähennetään aiempien liiketoimien yhteydessä maksettu vero. Tämä tarkoittaa 

sitä, että kussakin vaiheessa vero kohdistuu vain tämän vaiheen arvonlisään. (Raitio 

2003, 1314.) 

 

Suomessa autoverosta kannettu vero ei täyttänyt tätä arvonlisäveron määritelmää. Ky-

seessä ei ollut yleinen, vaan vain ajoneuvojen rekisteröinnin tai käyttöönoton yhteydes-

sä suoritettava vero. Veron määrää ei laskettu suhteellisena osuutena tavaran hinnasta, 

vaan välillisesti autoverosta, eikä veroa kannettu jokaisessa tuotanto- ja jakeluportaassa. 

(Raitio 2003, 1314.) Veron kantamista voitiin siis jatkaa ei-arvonlisäveron nimellä. EY-

tuomioistuin ei pitänyt autoverosta perittyä veroa perustamissopimuksen 90 artiklan 
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ensimmäisen kohdan vastaisena, vaikka sitä kannettiin vain käytetyistä tuontiautoista. 

Myöskään veron vähennettävyyttä verollisen liiketoiminnan yhteydessä ei nähty merki-

tyksellisenä asiana 19.9.2002 annetussa päätöksessä. (Linnakangas 2007, 478.) 

 

 

5.1.2 Autoverolain muutos 15.5.2003 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden käsitellessä tapausta C-101/00 Antti Siilin oli todennut, 

ettei käytetystä tuontiautosta voida periä autoveron arvonlisäveroa, jos sellaista ei sisäl-

ly Suomessa jo rekisteröidyn käytetyn auton arvoon. 16.12.2002 KHO totesi päätökses-

sään, että mikäli auto oli otettu käyttöön ennen arvonlisäverolain voimaan tuloa, voitai-

siin vastaavana verona pitää aiemmin käytössä ollutta liikevaihtoveroa. (Linnakangas 

2007, 478.) 

 

Autoverolakia muutettiin jälleen 15.5.2003. Tällöin myös ei-arvonlisäveron käsittelyä 

muutettiin. Uutena verotettaville ja arvonlisäverolain voimaan tulon jälkeen ensimmäi-

sen kerran käyttöön otetuille autoille ei-arvonlisäveroksi tuli tuolloin voimassa olleen 

arvonlisäverokannan mukainen 22 prosenttia. (Autoverolain muutos… 2003.) Ennen 

arvonlisäverolain voimaan tuloa 1.6.1994 käyttöön otetuille autoille sovellettiin aiem-

min käytössä ollutta liikevaihtoveroprosenttia. Liikevaihtoveron katsottiin vastaavan 

arvonlisäveroa, koska se oli laskettu maahantuonnin yhteydessä autoverollisesta hinnas-

ta. (Arvonlisäverolaki 1501/1993, Linnakangas 2007, 478–479.) 

 

Ennen arvonlisäverolain voimaan tuloa käyttöön otetuille autoille käytettiin arvon-

lisäveroprosenttina sitä liikevaihtoveron prosenttia, joka oli ollut käytössä, kun auto oli 

ensimmäisen kerran otettu käyttöön (Linnakangas 2007, 479). Ennen 1.1.1967 käyttöön 

otetuilla ajoneuvoilla veroprosentti oli 11,20 ja 30.9.1991 jälkeen käyttöön otettujen 

ajoneuvojen vero oli 22 prosenttia. Näiden käyttöönottopäivien väliin jäävällä ajalla 

sovellettiin kuutta eri veroprosenttia. Näistä veroprosenteista osa oli voimassa muuta-

mia kuukausia ja osa useita vuosia. Vuosien 1967 ja 1991 välillä veroprosentti nousi 

vähitellen laskematta kertaakaan. (Autoverolaki 1994/1482, 5 §.) 
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5.2 Ristiriitaisuudet ei-arvonlisäveron käsittelyssä 

 

2000-luvulla useissa tapauksissa vedottiin ei-arvonlisäveron syrjivyyteen, koska kaupal-

lisilla tuojilla oli tämän veron vähennysoikeus toisin kuin yksityisillä tuojilla. Korkein 

hallinto-oikeus pysyi kuitenkin kannassaan. Se ei pitänyt käytäntöä syrjivänä, jos veron 

osuus ei ylittänyt samanlaisen aiemmin rekisteröidyn auton jäljellä olevaa veron mää-

rää. Kansallisen lainsäädännön mukaan vähennysoikeus ei aiheuttanutkaan ongelmia, 

mutta EY-oikeuden mukaan tilanne oli ristiriitainen. Vero ei ollut direktiivien mukainen 

arvonlisävero, mutta Suomessa siitä sallittiin silti vähennykset arvonlisäverotuksessa. 

(Linnakangas 2007, 481–483.) Suomessa vähennykset oli alun perin sallittu, koska ve-

roa oli pidetty arvonlisäverona ennen EY-tuomioistuimen ratkaisua. Kun tuomioistuin 

vuonna 2002 ratkaisussaan ilmoitti, ettei kyseessä olekaan vähennyskelpoinen arvon-

lisävero, ei vähennysoikeutta voitu poistaa. Vähennysoikeuden poistamisen esteenä oli 

se, ettei direktiivin säännöksiä voida soveltaa verovelvollisia vastaan. (Rother 2003, 

167–170.) 

 

Erityisen ristiriitaisen elv:n vähennysoikeudesta teki se, että EY-tuomioistuimen voitiin 

katsoa hyväksyneen elv:n kantamisen Siilinin tapauksessa ja epäsuorasti asiassa C-

365/02. Vuonna 2001 EY-tuomioistuin puolestaan oli torjunut Itävallassa hyvin saman-

laisen järjestelmän kuin Suomessa. Itävallan tapauksessa C-387/01 katsottiin, ettei aino-

astaan maahantuoduille käytetyille autoille perusveron lisäksi määrätty 20 prosentin 

korotus ollut EY:n 90 artiklan mukainen. Tätä korotusta oli Itävallassa peritty, jos nor-

mikulutusvero (autovero) ei ollut sisältynyt arvonlisäveron perusteeseen.(Linnakangas 

2007, 480, 484–485.) Erona Suomen käytäntöön oli, että Itävallassa rekisteröintiveron 

korotusosaa oli peritty vain yksityisiltä tuojilta. Suomessa vero perittiin kaikilta, ja pa-

lautukset tehtiin arvonlisäverovelvollisille tuojille myönnetyn vähennysoikeuden kautta. 

(Puumalainen & Kostama 2010, 5.) 

 

4.7.2006 EU:n komissio esitti Suomelle perustellun lausunnon, jonka mukaan autove-

rosta peritty vero ei ollut yhteensopiva EY 90 artiklan kanssa. Lausunnossa todettiin, 

ettei elv:n vähennyskelpoisuus myynnistä suoritettavasta arvonlisäverosta ollut yhteen-

sopiva yhteisölainsäädännön kanssa. Myynnistä suoritettavasta arvonlisäverosta voidaan 

vähentää vain tuotantopanoksista maksettu arvonlisävero. Ei-arvonlisäveroa ei voitu 

EY-komissiossa pitää tällaisena vähennyskelpoisena verona. Suomen sallima elv:n vä-
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hentäminen olikin komission mukaan ristiriidassa eurooppalaisen arvonlisäverojärjes-

telmän yhden tärkeimmän periaatteen, jakelutieneutraliteetin, kanssa. Jakelutieneutrali-

teetilla tarkoitetaan sitä, ettei jakelutien portaiden määrä saa vaikuttaa veron määrään. 

(Linnakangas 2007, 484.)  

 

Suomessa elv:n kantamisen taustalla oli ollut nimenomaan pyrkimys jakelutieneutraa-

liin verotukseen, mutta asiaa oli tulkittu eri tavoin kuin EU:n komissiossa. Suomessa 

jakelutieneutraliteettiin pyrittiin sallimalla arvonlisäverovelvollisille myyjille elv:n vä-

hennysoikeus. Tällä tavoin pyrittiin välttämään arvonlisäveron suuruisen veron maksa-

minen kahteen kertaan verovelvollisen myyjän luovuttaessa ajoneuvon eteenpäin kulut-

tajalle. (Autoverotus 2009, 20.) 

 

EU:n komissio nosti vuonna 2008 EY-tuomioistuimessa Suomea vastaan kanteen elv:n 

kantamisen vuoksi huolimatta ratkaisuista, jotka oli annettu asiassa Siilin. Komissio 

katsoi elv:n syrjivän sellaisia käytettyjen autojen tuojia, jotka eivät olleet arvonlisävero-

velvollisia. Syrjiväksi tulkittiin se, ettei heillä ei ollut veron vähennysmahdollisuutta 

kuten arvonlisäverovelvollisilla maahantuojilla. Kanteessa viitattiin myös elv:n vähen-

nysoikeuden ristiriitaisuuteen arvonlisäverodirektiivin kanssa. (Autoverotus 2009, 19–

20.)  

 

19.3.2009 EY-tuomioistuin antoi ratkaisun tapaukseen C-10/08, jonka Suomi hävisi. 

Ratkaisun myötä Suomi luopui ei-arvonlisäveron kantamisesta, samalla poistettiin tar-

peettomana elv:n vähennysoikeus. (Puumalainen & Kostamo 2010, 3.) EY-

tuomioistuimen vuonna 2009 tekemän ratkaisun mukainen elv:n vähennysoikeuden 

kieltäminen poikkesi tuomioistuimen Siilin-tapauksessa antamasta päätöksestä. Tuo-

mioistuimen päätösten erilaisuuden selittää tuomioistuimen mahdollisuus kehittää oike-

uskäytäntöään. (Autoverotus 2009, 21.) 

 

 

5.3 Ei-arvonlisäverosta luopumisen jälkeen 

 

EY-tuomioistuimen antamaa päätöstä seurasi autoverolain muutos, joka tuli voimaan 

1.4.2009. Uudella lailla luovuttiin ei-arvonlisäveron kantamisesta ja nostettiin autoveron 

tasoa elv:n verran. Lakimuutoksen myötä autovero muuttui ajoneuvosta perittävästä 
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vastikkeesta erilliseksi läpikulkueräksi, jota ei lueta arvonlisäveron perusteeseen. (Au-

toverolain muutos 1.4.2009.) Lakimuutoksen lisäksi tuomioistuimen ratkaisusta seurasi 

mittavat elv:n palautukset ei-arvonlisäverovelvollisille autojen tuojille. Syrjivän vähen-

nysoikeuden korjaaminen ei ollut muulla tavoin mahdollista. (Autoverotus 2009, 22.)  

 

Veronpalautus ei kuitenkaan koskenut autoverolle kannettavaa varsinaista arvonlisäve-

roa. Tämä tarkoittaa, ettei ajoneuvon autokaupasta hankkineella kuluttajalla ollut oike-

utta vaatia palautusta. (EY-tuomioistuimen tuomio… 2009.) Sen sijaan ne arvonlisäve-

rovelvolliset toimijat, jotka eivät olleet voineet vähentää veroa arvonlisäverotuksessa 

olivat oikeutettuja palautuksiin. He joutuivat kuitenkin kaikissa tapauksissa esittämään 

Tullille vaatimuksen veron palauttamisesta. (Autoverosta kannetun… 2010.) 

 

Hallintoviranomaisten on EY-oikeuden yleisperiaatteiden mukaan aloitettava päätöksis-

sä ilmenevien selkeiden periaatteiden soveltaminen välittömästi tuomion antamisen jäl-

keen. Samoin ratkaisun kanssa ristiriidassa olevien säännösten soveltaminen tulee lopet-

taa silloin, kun verovelvollinen kärsii niistä. Arvonlisäverovelvollisilta elv:n kantamista 

jatkettiin ja vähennysoikeus säilyi vuoden 2009 lakimuutoksen voimaantulemiseen 

saakka. Jos arvonlisäverovelvollinen auton tuoja ilmoitti ajoneuvon tulevan sellaiseen 

käyttöön, ettei siitä ole vähennysoikeutta arvonlisäverotuksessa, elv:a ei kannettu. (Vir-

tanen & Koski 2009.) 

 

Suomen hallitus esitti EY-tuomioistuimelle pyynnön tuomion ajallisten vaikutusten 

rajoittamisesta niin, että tuomio vaikuttaisi vain sen jälkeen tehtyihin verotuspäätöksiin. 

Pyyntö kuitenkin hylättiin ja sillä oli takautuvia vaikutuksia vuosina 2006–2009 tehtyi-

hin verotuspäätöksiin. (EY-tuomioistuimen tuomio… 2009.) Ennen vuotta 2006 tuodut 

autot jäivät automaattisten palautusten ulkopuolelle. Syynä tähän oli niiden muutoksen-

hakuajan umpeen meneminen. EY-tuomioistuimen mukaan palautusvaatimuksen koh-

tuullisena määräaikana on pidetty kolmea tai neljää vuotta. (KHO:2010:45, 2010.) 

Suomessa kansallisessa lainsäädännössä oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen vuoden 

kuluessa veron tai sen palauttamisen määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta 

(Miten teen oikaisun 2010). 
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5.4 Elv-palautukset 

 

Vuosina 2006–2009 ensiverotuspäätöksen saaneille yksityishenkilöille palautettiin elv 

oikaisupäätöksellä riippumatta siitä, oliko verovelvollinen tehnyt asiaa koskevan vaati-

muksen. Oikaisu tehtiin viran puolesta ja autoverolle kannetun arvonlisäveron koko 

määrä palautettiin korkoineen verovelvollisille automaattisesti, ilman verovelvollisen 

kuulemista. Palautukset voitiin hoitaa tällaisena massamenettelynä lakiin tehdyn muu-

toksen ansiosta. Laki muutos salli viranomaisen oikaisevan päätöstään, jota ei ole rat-

kaistu valitukseen annetulla päätöksellä. (Lakiesitys mahdollistaa…2009, HE 97/2009.) 

Automaattipalautusten lisäksi Tullissa käsiteltiin oikaisuvaatimuksiin ja valituksiin pe-

rustuvia elv-palautuksia. Näissä tilanteissa arvioitiin tapauskohtaisesti erinäisistä sei-

koista riippuen kenellä on mahdollisuus palautuksen saamiseen ja kenellä ei.  

 

Elv-palautukset hoidettiin Verohallinnon ja Tullin yhteistyönä. Verohallinto tulosti, 

postitti ja maksoi valtaosan palautuksista, koska sillä oli useimpien verovelvollisten 

verotusta varten annetut ajan tasalla olevat osoite- ja tilitiedot. (Lakiesitys mahdollis-

taa…2009.) Ne tapaukset, joissa palautus ei onnistunut Verohallinnon kautta tietotek-

nisten ongelmien tai puutteellisten tietojen vuoksi käsiteltiin Tullissa. Palautuksen toi-

mittaminen hoidettiin Tullissa myös kaikissa niissä tapauksissa, joissa verovelvollinen 

oli itse hakenut oikaisua autoveropäätökseensä, päätöstä oli jo aiemmin oikaistu, verot 

oli maksettu myöhässä tai useassa erässä tai veronpalautus oli ulosmitattu tai kuitattu. 

(Verovelvollisille maksettu… 2009.) Automaattisesti Verohallinnon kautta hoidetut 

palautukset maksettiin vuoden 2009 lopulla. Tullin hoidettavaksi siirtyneitä palautuksia 

käsiteltiin vuoden 2009 loppupuolella ja kevään 2010 aikana. (Lakiesitys mahdollis-

taa…2009.)  

 

Automaattisia palautuksia tehtiin vuoden 2009 lopulla noin 50 000 kappaletta. Palautus-

ten yhteissumma oli noin 40 miljoonaa euroa, lisäksi maksettiin palautuskorkoa noin 2 

miljoonaa euroa. Tullin hoidettavaksi jäi muun muassa puutteellisten tili- tai yhteystie-

tojen vuoksi noin 4 000 elv:n palautusta. (Herrala 2010, 4.) Vuosina 2006–2009 tuotu-

jen autojen keskimääräinen autovero oli noin 4 000 euroa, joten palautettava elv:n mää-

rä oli keskimäärin noin 900 euroa autoa kohden (Autoverotus 2009, 22). Verovelvollis-

ten maksamattomien ja erääntyneiden verojen kuittaamiseen käytettiin elv-palautuksista 

1,7 miljoonaa euroa (Käytettyjen autojen… 2010). 
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5.5 Vuonna 2005 tai aiemmin tehdyt päätökset 

 

Tapauksiin, joissa ensiverotus on tehty vuonna 2005 tai aiemmin, ei tällä hetkellä näyt-

täisi olevan tulossa samanlaisia viran puolesta tehtäviä elv:n palautuksia kuin vuosina 

2006–2009 autonsa verottaneille. Viranomaisaloitteisesti elv on palautettu vuonna 2005 

tai aiemmin veropäätöksen saaneille vain niissä tapauksissa, joissa tehty oikaisupäätös 

oli annettu verovelvolliselle tiedoksi 18.1.–19.3.2009 välisenä aikana. Sen sijaan ne 

verovelvolliset, joiden päätöksistä on muutoksenhaku ollut edelleen vireillä, ovat voi-

neet saada elv-palautuksen. Palautuksen ehtona on ollut, että verovelvollinen on aika-

naan vaatinut elv:n palauttamista. Palautuksen saamisen edellytyksenä on ollut myös, 

että elv:n palautusvaatimuksesta ei ole aiempaa lainvoimaista ratkaisua. (Virtanen & 

Koski 2009.)  

 

Vielä kevättalvella 2010 ennen vuotta 2006 käytetyn auton tuoneiden mahdollisista ve-

ronpalautuksista oli paljon keskustelua.  Muun muassa Antti Siiliniä ja hänen asianaja-

jaa Petteri Snelliä Suomen päätös rajata palautukset kolmen vuoden ajalle ei tyydyttä-

nyt. Siilinin tapaukseen, kuten useaan muuhunkin, haettiin purkua korkeimmasta hallin-

to-oikeudesta. KHO:n kerrottiin myös harkitsevan uuden ennakkoratkaisun pyytämistä 

EY-tuomioistuimelta palautusvelvollisuuden laajuudesta. (Haapanen 2010.) 30.6.2010 

korkein hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi kaksi purkuvaatimusta ja vaatimuksen ennak-

koratkaisun pyytämisestä EY-tuomioistuimesta (KHO:2010:45, 2010). Jos KHO olisi 

päättänyt hyväksyä purkuvaatimukset ja muut ennen vuotta 2006 auton tuoneet olisivat 

vaatineet verotuksen oikaisemista, valtio olisi Petteri Snellin mukaan joutunut maksa-

maan arviolta 100–120 miljoonaa euroa palautuksia (Haapanen 2010). 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden 30.6.2010 tekemässä päätöksessä todetaan, että EY-

tuomioistuimen mukaan EU-oikeuden vastaisten verojen palauttamisessa sovelletaan 

kansallisia tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteen sekä oikeusvarmuuden mukaisia menet-

telysääntöjä. Tästä johtuen Suomessa sovelletaan kansallista kolmen vuoden muutok-

senhakuaikaa ja oikeusvarmuuden periaatteiden mukaisesti lainvoimaisiin päätöksiin ei 

tavallisesti puututa. Myös EY-tuomioistuimen käytännössä on hyväksytty tämä periaate, 

vaikka tästä saattaa seurata, että EU-oikeuden vastaisia tuomioita koskevat palautusvaa-

timukset vanhenevat. (KHO:2010:45, 2010.) 
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KHO:n ratkaisua perustellaan myös sillä, että veropäätösten purkujärjestelmän tarkoitus 

ei ole, että kolmen vuoden muutoksenhakuajan päätyttyä verotuksen oikaiseminen tai 

muuttaminen siirtyisi veroviranomaiselta korkeimman hallinto-oikeuden tehtäväksi 

(KHO:2010:45, 2010). Vaikka korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaksi purkuvaatimusta ja 

jätti ennakkoratkaisupyynnön täyttämättä, asian käsittely jatkuu edelleen. KHO:ssa on 

vastaavia purkuhakemuksia edelleen vireillä yli 200 kappaletta. (KHO hylkäsi… 2010.) 

Näiden purkuhakemuksien lisäksi yksityiset käytetyn auton tuojat ovat alkaneet valittaa 

autoverotuksestaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. EY-tuomioistuimeen pää-

seminen siellä jo aiemmin käsitellystä asiasta on todettu vaikeaksi. Euroopan ihmisoi-

keustuomioistuimeen tehdyt valitukset koskevat pääasiassa oikeusprosessien kohtuuton-

ta pitkittymistä. (Herrala 2010, 4.) 
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6 Veronoikaisu verovelvollisen hyväksi 

 

Silloin, kun autoveroa on määrätty liikaa tai palautettu liian vähän viranomaisen on ve-

rolain mukaan oikaistava päätöstä, mikäli asiaa ei ole ratkaistu valitukseen annetulla 

päätöksellä. Oikaisu verovelvollisen hyväksi voidaan tehdä verovelvollisen oikaisuvaa-

timuksesta, valituksesta tai veroviranomaisen aloitteesta. Valitusoikeus on verovelvolli-

sella ja verovelvollisen kuoltua kuolinpesällä. Valituksen tekemisestä huolimatta vero 

on maksettava viimeistään eräpäivänä. (Linnakangas 2007, 461–462.)  

 

Aiemmin verovelvollinen saattoi valittaa suoraan verotuspäätöksestään. Silloin, kun 

Tullin veronoikaisussa ei suostuttu kaikkiin vaatimuksiin, toimitettiin valitus automaat-

tisesti Helsingin hallinto-oikeuteen, jossa käsiteltiin kaikki autoverovalitukset. (Nalli 

2008, 21.) Tätä ennen Tullihallituksen päätöksistä oli valitettu vuoden 1997 lakimuu-

tokseen asti suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Linnakangas 2007, 461). Vuoden 

2008 lakimuutoksen jälkeen autoverotusta koskevien valitusten käsittely hajautettiin 

kaikille hallinto-oikeuksille ja muutoksenhakukäytäntö muuttui kaksivaiheiseksi (Nalli 

2008, 21). 

 

1.5.2008 voimaan tulleen autoverolain muutoksenhakusäännöksiä koskevan lakimuu-

toksen mukaan päätökseen on pitänyt hakea muutosta ensin päätöksen tehneelle tulli-

toimipaikalle osoitetulla kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Vasta oikaisuvaatimuksesta 

annettuun päätökseen on voinut hakea muutosta valittamalla alueelliseen hallinto-

oikeuteen. (Nalli 2008, 21.) Kaksivaiheiseen muutoksenhakumenettelyyn siirtyminen ei 

ole vähentänyt Tullin työmäärää. Sen sijaan hallinto-oikeuksien kuormitus saatiin aiem-

paa pienemmäksi ja muutoksenhakujen käsittelyajat lyhentyivät. Muutoksen jälkeen 

enää noin viisi prosenttia muutoksenhauista käsiteltiin hallinto-oikeuksissa, kun aiem-

min 60–70 prosenttia valituksista päätyi Helsingin hallinto-oikeuteen. Kaksivaiheisessa 

muutoksenhakumenettelyssä verovelvollisen vastuu asiansa käsittelyssä on kasvanut. 

Nykyisin asian toimittaminen hallinto-oikeuteen on osittain verovelvollisen vastuulla, 

kun aiemmin tullipiiri huolehti asiasta automaattisesti. (Puumalainen & Kostama 2010, 

3.) 

 

Lainvoimaisiin verotuksiin purkupäätöstä haetaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta 

(Herrala 2010, 5). KHO voi purkaa päätöksen, jos sen katsotaan perustuneen ilmeisen 
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väärään lain soveltamiseen tai asiassa on tullut uutta, päätökseen vaikuttavaa selvitystä. 

Purkua voi hakea viiden vuoden kuluessa päätöksen lainvoiman saamisesta. (Koponen 

2009.) 30.6.2010 hylättyjen ei-arvonlisäveroa koskevien purkuvaatimusten kaltaisia 

vaatimuksia KHO:ssa on edelleen vireillä enemmän kuin 200. Purkuvaatimuksia on 

tullut KHO:n viestintäpäällikkö Teuvo Arolaisen mukaan jopa neljästä viiteen kappalet-

ta päivässä. (Herrala 2010, 5.) 

 

 

6.1 Muutoksenhaku 

 

Muutoksenhaun kaksivaiheisuus koskee veron määräämiseen ja palauttamiseen liittyviä 

päätöksiä. Pääsääntönä on, että viranomaisen tekemään päätökseen voi hakea muutosta, 

ellei asiaa ole ratkaistu valitukseen annetulla päätöksellä. Muutoksenhakuun oikeutettu 

on verovelvollinen ja valtion etua valvova tulliasiamies. Veroviranomaisen todetessa 

veroa maksetun liikaa tai palautetun liian vähän, päätöstä tulee oikaista ja liikaa makset-

tu vero tulee palauttaa. (Autoverolaki 1994/1482, 68–69 §.) 

 

Kaksivaiheisessa muutoksenhaussa oikaisua vaaditaan autoveropäätöksen tehneestä 

tullitoimipaikasta vapaamuotoisella kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Kirjallisella val-

takirjalla verovelvollinen voi valtuuttaa toisen henkilön asiamiehekseen oikaisumenette-

lyssä. Oikaisuvaatimuksessa tulee muutoksenhakijan nimen ja kotipaikan sekä osoite- ja 

tilitietojen lisäksi ilmoittaa sen autoveropäätöksen numero, johon oikaisua vaaditaan. 

Vaatimuksesta tulee myös selvitä miltä osin ja miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi ja 

oikaisun perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä muun muassa kopio päätöksestä, 

johon muutosta haetaan ja asiakirjat, joihin valittaja vetoaa. (Miten teen oikaisun 2010.)  

 

Hallintotuomioistuimien kuormittamisen vähentämiseksi kaksivaiheisessa muutoksen-

haussa tehdään valitus annetusta oikaisupäätöksestä, jos verovelvollinen katsoo valituk-

sen vielä aiheelliseksi (Autoverotus 2009, 28). Myös valittaminen tapahtuu vapaamuo-

toisella kirjallisella hakemuksella. Valitus toimitetaan muutoksenhakuajassa oikaisupää-

töksen tehneelle veroviranomaiselle, jonka tulee antaa valituksen johdosta lausunto. 

Valituskirjeen vastineineen ja lausuntoineen sekä tapaukseen liittyvine asiakirjoineen 

hallinto-oikeuteen toimittaa veroviranomainen. (Autoverolaki 1994/1482, 69 §.) Vali-
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tuksessa tulee ilmoittaa vastaavat tiedot ja liitteet kuin oikaisuvaatimuksessakin (Miten 

teen valituksen 2010).  

 

 

6.2 Autoverotuksen käsittelyajat ja elv-palautusten käytännöt Tullissa 

 
Tullin autoverotus ja veronoikaisu on viime aikoina kärsinyt vähäisistä resursseista. 

Resurssipulan lisäksi oikaisupäätösten tekoa on hidastanut valitusten ratkaisemiseen 

riittämätön lainsäädäntö. Lainsäädännön riittämättömyyden vuoksi on jouduttu odotta-

maan ennakkoratkaisuja hallinto-oikeudesta ja EY-tuomioistuimesta. Vuosina 2003–

2006 valituskäsittelyn pitkittyminen aiheutti erityisen suuria kustannuksia valtiontalou-

delle, kun palautettaville veroille jouduttiin maksamaan jopa yhdeksän prosentin vuo-

tuista korkoa syyskuuhun 2004 asti. (Autoverotus 2009, 32.)  

 

Tullin hitaasta toiminnasta autoverotuksen ja sen oikaisun toimeenpanossa on kanneltu 

oikeuskanslerille useasti viime vuosina (Puumalainen & Kostama 2010, 1). Verovelvol-

listen oikeusturva on heikentynyt Tullin ja hallinto-oikeuksien muutoksenhaun ruuhkau-

tumisen vuoksi. Muutoksenhaun ruuhkautumisen aiheuttajina ovat apulaisoikeuskansle-

ri Mikko Puumalaisen mukaan olleet valtiovarainministeriön laatimat epäselvät säädök-

set. Säädösten epäselvyyden vuoksi veropäätöksiä on jouduttu oikaisemaan useita kerto-

ja. Hallinto-oikeuksissa myös muiden kuin autoveroasioiden käsittelyn oikeusturva on 

heikentynyt, kun resurssit ovat olleet kiinni autoveroasioiden ratkaisemisessa. (Ministe-

riö sai… 2010.)  

 

Käytettyjen autojen verotusmäärät vaihtelevat vuodenajoittain ja kuukausittain. Eniten 

päätöksiä tehdään yleensä keväällä, vuonna 2007 toisella vuosineljänneksellä tehtiin 

31,5 prosenttia koko vuoden päätöksistä. Saman vuoden lopulla verotusten määrään 

vaikutti ajankohdan lisäksi tuleva autoverotuksen muutos, 2007 viimeisellä vuosinel-

jänneksellä tehtiin vain 16,7 prosenttia koko vuoden päätöksistä. (Autoverotuksen vuo-

si… 2007, 6.) Vuonna 2009 käytettyjä henkilöautoja koskevien autoveropäätösten käsit-

telyaika Tullissa oli keskiarvoisesti 29 vuorokautta. Tavanomainen käsittelyaika oli kui-

tenkin huomattavasti alhaisempi ollen 15 vuorokautta. Kuukausittainen käsittelyaikojen 

vaihtelu oli suurta. Käsittelyn tavanomainen kesto vaihteli vuonna 2009 kuukausittain 

6-29 päivän välillä. (Autoverotilastot: Keskimääräinen käsittelyaika… 2010.)  
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7 Kyselytutkimus 

 

Kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten elv:n palauttaminen oli vuoden 2009 

lopulla ja alkuvuodesta 2010 sujunut. Kysymyksillä etsittiin vastauksia siihen, millaisia 

ongelmia palautuksiin liittyi ja miten tällaisen suuren, tavallisen työn lisäksi tulleen, 

urakan hoitaminen vaikutti veronoikaisijoiden muuhun työhön. Saatujen vastausten pe-

rusteella pyrittiin löytämään ne asiat, jotka olivat toimineet hyvin ja ne joissa olisi vielä 

kehitettävää. Tarkoituksena oli, että Tullin veronoikaisutoiminnassa voitaisiin jatkossa 

hyödyntää tutkimuksen tuloksia. Tuloksien hyödyntäminen olisi mahdollista esimerkik-

si vastaavissa muissa ”erikoistilanteissa” ja yleisesti muun muassa viestinnän toteutta-

mista suunniteltaessa.  

 

Tutkimus toteutettiin Läntisessä tullipiirissä, joka on yksi Suomen viidestä tullipiiristä. 

Kyselyn kohderyhmään kuuluivat Läntisen tullipiirin autoveron oikaisua hoitavat työn-

tekijät, etenkin elv-palautusten parissa työskennelleet henkilöt. Läntisessä tullipiirissä 

autoverotuksen oikaisujen parissa on työskennellyt noin 15 henkilöä, mikä on enemmän 

kuin missään muussa Suomen tullipiirissä. Kohderyhmää olivat varsinaiset oikaisutyön-

tekijät ja veropäätösten hyväksyjän roolissa työskentelevät esimiehet. Nämä molemmat 

ryhmät ovat työskennelleet läheisesti elv-palautusten parissa erilaisista työnkuvistaan 

huolimatta.  

 

Tutkimus toteutettiin sähköpostitse huhti-toukokuussa 2010, joidenkin palautusten kä-

sittelemisen ollessa vielä kesken. Vastausaikaa annettiin noin kuukauden verran, jotta 

mahdollisimman moni kiireisistä veronoikaisijoista ehtisi antaa vastauksensa työn lo-

massa. Kyselyssä (Liite 1) kaikki kysymykset olivat avoimia. Avoimet kysymykset va-

littiin, koska saatavista vastauksista ei ollut olemassa juurikaan ennakko-oletuksia, ja 

vastauksien suuntaa ei haluttu ohjailla valmiilla vastausvaihtoehdoilla. Avoimilla kysy-

myksillä odotettiin myös saatavan paremmin esille vastausten taustalla olevat peruste-

lut. Kysely toteutettiin sähköpostitse, jotta vastauksia antamassa olisi mahdollisimman 

runsas joukko eri toimipaikkojen osallistuessa vastaamiseen.   

 

Kyselyn kohderyhmän pienen koon vuoksi vastausten syvällinen tilastollinen analysoin-

ti ei ollut mahdollista. Kyselyllä pyrittiin selvittämään henkilöstön kokemuksia ja löy-

tämään yksittäisistä vastauksista varteenotettavia kehittämiskohteita ja -ehdotuksia, jo-
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ten vastausten toistuvuus aineistossa ei ollutkaan analyysissä ratkaisevaa. Vastaukset 

analysoitiin sanallisesti, taulukkojen ja kuvaajien esittämistä ei katsottu tarkoituksen-

mukaiseksi vastausten vähäisen määrän vuoksi. Tilastot eivät myöskään olleet kyselyn 

tulosten esittämisessä kovin olennaisia. 

 

 

7.1 Tutkimustulokset 

 

Kyselyyn vastasi kymmenen Läntisen tullipiirin autovero-oikaisun parissa työskentele-

vää henkilöä neljältä eri toimipaikalta. Eniten vastauksia tuli suuremmista, Tampereen 

ja Turun, toimipaikoista (yhteensä seitsemän vastausta). Vaasan ja Kokkolan tulleista 

saatiin yhteensä kolme vastausta. Vastaajista kolme ilmoitti toimineensa elv-

palautuksissa veropäätösten hyväksyjänä, loput vastaajista toimivat oikaisupäätösten 

tekijöinä. Hyväksyjinä toimineiden henkilöiden osuus päätösten teossa oli päätösten 

hyväksymisen ohella lähinnä harkintaa ja päätöksentekoa sellaisissa tapauksissa, joissa 

on epäselvää kuuluuko elv palauttaa vai ei. Oikaisutyöntekijöistä osa teki viran puolesta 

tehtävien palautusten lisäksi palautuksia oikaisuvaatimusten ja valitusten perusteella 

sekä hylkääviä päätöksiä. Osalla ei viran puolesta tehtäviä päätöksiä ollut käsiteltävänä 

lainkaan. Vastaajien erilaiset työnkuvat eivät näkyneet poikkeavina vastausten sisältöi-

nä, joten tulosten käsittelyssä ei katsottu tarpeelliseksi eritellä vastauksia sen mukaan 

mikä vastaajan työnkuva on.  

 

Vastaajista hyväksyjänä toimineet henkilöt olivat osallistuneet varsinaisia veronoikaisi-

joita määrällisesti useampien päätösten tekoon, johtuen työn erilaisesta luonteesta. Yksi 

hyväksyjistä arvioi osallistuneensa noin 700 päätökseen, toinen ilmoitti hyväksyneensä 

820 kappaletta viran puolesta tehtyä palautusta ja lisäksi oikaisupyyntöjen sekä valitus-

ten vuoksi tehtyjä palautuksia. Kolmas hyväksyjänä toiminut ei ilmoittanut päätösten 

määrää, johon oli osallistunut.  

 

Oikaisutyötä tehneiden päätösmäärät vaihtelivat noin 60–500 päätöksen välillä, ylei-

simmin oikaisuja oli tehty 200–300 kappaletta työntekijää kohden. Yksi vastaajista ei 

ollut itse osallistunut elv-palautusten tekemiseen. Tätä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta 

kaikilla vastaajilla oli niin runsaasti kokemusta elv-palautuksista, ettei vastauksia ollut 

syytä erotella sen mukaan oliko vastaaja ollut asian kanssa tekemisissä paljon tai vähän. 
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Henkilö, joka ei ollut itse osallistunut elv-palautusten tekemiseen vastasi vain puoliin 

kysymyksistä, mutta vastaukset olivat samankaltaisia kuin elv-palautuksia itse tehneillä. 

 

Elv-palautusten viemän ajan arviointi oli vastaajille haastavaa, sillä palautuksia käsitel-

tiin usein jonkin muun veronoikaisun yhteydessä. Arviointia hankaloitti myös se, että 

elv:n palauttamiseen liittyi varsinaisen päätöksen tekemisen lisäksi muun muassa yh-

teydenottoihin vastaamista sekä asiakkaiden osoite- ja tilitietojen selvittelyä. Esimerkik-

si tilinumeroiden saaminen vaati asiakkaan kirjallista yhteydenottoa ja aiheutti odotte-

lua. Jonkin verran aikaa veivät myös päätösten kopioinnit ja postittamiset. Vastaajien 

arviot elv-palautuksiin käyttämästään ajasta vaihtelivat 10 tunnista kuukausiin. Pääasial-

lisesti varsinaista oikaisutyötä tekevät arvioivat elv-palautuksiin menneen 3-6 viikkoa. 

 

 

7.1.1 Elv-palautusten vaikutus muihin oikaisutöihin 

 

”Puhutaan ainakin 2-3 kuukauden pidentyneistä käsittelyajoista ”normaalien” oi-

kaisupyyntöjen osalta. Voi olla enemmänkin.” (Vastaaja A) 

 

Kysyttäessä miten elv-palautusten tekeminen vaikutti muiden oikaisutöiden hoitami-

seen, vastanneista lähes kaikkien mielestä muiden töiden tekeminen oli hidastunut tai 

siirtynyt myöhemmäksi. Yksi vastaajista, joka oli tehnyt palautuksia muiden oi-

kaisuvaatimuksien ja valitusten yhteydessä, sanoi elv-palautusten hoituneen muiden 

oikaisujen mukana, mainitsematta erikseen työn hidastumista. Tunnetta muiden töiden 

hidastumisesta saattoi joillakin vastaajilla lievittää se, että elv-palautusten ollessa vielä 

kesken oikaisijoille jäi aikaa muiden oikaisutöiden hoitamiseen silloin, kun odotettiin 

esimerkiksi asiakkaan toimittavan tilitietonsa.  

 

Muiden töiden hoitamista hidasti paitsi lisääntynyt työmäärä myös EY-tuomioistuimen 

19.3.2009 antaman tuomion jälkeen kaikkien autovero-oikaisujen pysäyttäminen het-

keksi. Jo tehtyjä muutospäätöksiä jouduttiin muun muassa mitätöimään ja tekemään 

uudelleen elv:n kantamisen muututtua laittomaksi. Keskeneräisiä tapauksia, joista oli 

muutoksenhaku voimassa, jouduttiin myös käsittelemään useaan otteeseen. Tähän syynä 

oli esimerkiksi julkisuuteen ilmoitettu päivämäärä johon mennessä kaikki elv:t luvattiin 

palautettavan. Tästä johtuen tehtiin ensin päätökset elv:n palauttamisesta, jotta pysyttäi-
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siin ilmoitetussa aikataulussa. Varsinainen muutoksenhaussa ollut asia käsiteltiin myö-

hemmin erikseen sen sijaan, että molemmista asioista olisi voitu tehdä päätös yhdellä 

kertaa.   

 

Elv-palautukset sitoivat vastaajien mukaan resursseja itse päätösten tekemisen ja asiak-

kaiden yhteydenottojen vuoksi. Yksi vastaajista arvioi pelkästään asiakkaiden yhtey-

denottojen ja niihin liittyneen selvittelytyön vieneen veronoikaisijoilta vuodenvaihteessa 

2009–2010 muutaman viikon ajan puolet työajasta. Vastaajista kaksi arvioi elv-

palautustyön pidentäneen muiden oikaisujen käsittelyaikaa vähintään 2-3 kuukaudella. 

Tampereen tullissa viran puolesta tehtävät palautukset teetettiin pääasiallisesti työhar-

joittelijoilla, joten vakituisille työntekijöille jäi aikaa vaativampien elv-oikaisujen ja 

muiden oikaisujen käsittelemiseen. 

 

Vastausten perusteella oikaisutyön tekeminen hidastui elv-palautusten vuoksi selvästi. 

Hidastumisen syynä lisätyön ohella oli mahdollisesti hätäinen päätöksenteko EY-

tuomioistuimen tuomion jälkeen. Palautusten tekeminen aloitettiin ja aikataulusta tiedo-

tettiin julkisuuteen nopeasti. Hieman harkitummalla ja rauhallisemmalla aloituksella 

olisi mahdollisesti voitu välttää osa päällekkäisestä työstä ja vähentää asiakkaiden kyse-

lyjen ja selvitystyön oikaisijoille aiheuttamaa työtaakkaa. Seuraavissa luvuissa on käsi-

telty tarkemmin elv-palautuksiin liittyviä erilaisia ongelmia ja mahdollisia kehityskoh-

teita ratkaisuehdotuksineen. 

 

 

7.1.2 Elv:n palauttamisessa esiin tulleet ongelmat 

 

”Yllättävän paljon – n. 10% - jäi ainakin tässä  vaiheessa palauttamatta, koska palau-

tusten saajaan ei saatu yhteyttä……kuitenkin rahasta on kysymys!” (Vastaaja J) 

 

Yleisin vastaus elv-palautuksiin liittyväksi ongelmaksi oli osoite- ja tilinumerotietojen 

puuttuminen sekä niiden saamisen vaikeus. Muita mainittuja ongelmia oli esimerkiksi 

valtakirjan käytön vaikeudet, sen arviointi, kuka on oikeutettu palautukseen ja asiakkai-

den tunne epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. Kokonaisuudessaan ilmi tulleet ongelmat 

olivat monenlaisia. Osa ongelmista johtui asiakkaiden vanhentuneista yhteystiedoista 
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sekä lain ja säädösten tulkinnan vaikeudesta. Osan hankaluuksista taas aiheutti asiak-

kaiden toimittamat vaillinaiset tiedot tai se, että pyydettyjä tietoja ei ilmoitettu lainkaan. 

 

Osoite- ja tilinumerotietojen puuttuminen tai vanhentunut tieto oli yleisesti syynä elv-

palautusten käsittelyn siirtämisessä Verohallinnosta Tullin tehtäväksi. Näiden tietojen 

puuttuminen ja virheellisyys aiheutti Tullissakin eniten ongelmia etenkin viran puolesta 

tehtävissä palautuksissa. Ongelmia selvittäneeseen kysymykseen yhdeksästä vastan-

neesta kahdeksan mainitsi osoite- ja tilitiedot yhtenä ongelmana. Osoitetiedoissa vaike-

uksia aiheuttivat väestötietojärjestelmässä olleet vanhentuneet tai vaillinaiset tiedot. 

Tilitietoja selvitettiin lähettämällä asiakkaille kirjeitse tilinumerokysely. Kaikilta asiak-

kailta tietoja ei saatu heti ensimmäisellä kerralla, joitakin asiakkaita ei tavoitettu tai he 

eivät jostakin syystä vastanneet kyselyyn lainkaan. Ihmisten tavoittamisen esteenä oli-

vat juuri vanhentuneet tai vaillinaiset tiedot väestötietojärjestelmässä. Erityisen hanka-

laa oli sellaisten ulkomaalaisten asiakkaiden osoitteen ja sitä kautta tilinumeron selvit-

täminen, jotka olivat muuttaneet pois Suomesta.  

 

Vastaajista puolet kertoi palautuksissa ilmenneeksi ongelmaksi oikaisuvaatimuksiin 

liittyneet epäselvät tilanteet. Epäselviä tapauksia, joissa oli arvioitava tarkkaan kuuluu-

ko asiakkaan saada elv-palautus vai ei, oli monenlaisia. Joissakin tapauksissa palautus-

ten esteenä oli myöhässä tullut elv:n palautusvaatimus. Myöskään lainvoimaisen pää-

töksen saaneissa tapauksissa elv:n palauttaminen ei ollut mahdollista. Useita vuosia 

aiemmin tehtyjen valitusten tulkinta ja sanamuodot aiheuttivat oikaisutyöntekijöille 

haasteita arvioitaessa verovelvollisen oikeutta palautuksen saamiseen. Juuri näiden epä-

selvien tilanteiden vuoksi, ja koska kaikki eivät voineet saada palautusta, osa asiakkaista 

tunsi tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti.  

 

Muita mainittuja ongelmia olivat väärin tallennetut tai puuttuvat henkilötunnuksen lop-

puosat, maksamattomat veropäätökset, verovelvollisen kuolema ja valtakirjoihin liitty-

vät hankaluudet. Väärin tallennetut henkilötunnuksen loppuosat eivät olleet laaja on-

gelma, mutta tapausten selvittely oli aikaa vievää, koska väärän ihmisen tilille maksetun 

palautuksen takaisin saaminen vaati useita työvaiheita. Samankaltainen ongelma oli 

maksamattomien veropäätösten virheellinen joutuminen elv-palautusten listalle. Näissä 

tapauksissa verovelvollinen ei ollut maksanut lainkaan autoveroa, mutta hän oli saamas-

sa verosta silti palautusta. Niissä tapauksissa, joissa verovelvollinen oli kuollut, palautus 

kuului perikunnalle. Perikunnan tuli toimittaa Tulliin kopio perunkirjan etusivusta ja 
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tarvittaessa valtakirja siitä, kenen tilille palautus maksetaan. Yksilöity valtakirja oli tar-

peen muissakin tilanteissa, joissa palautus toivottiin maksettavan muulle kuin verovel-

vollisen tilille. Valtakirjoissa ongelmaksi muodostui usein niiden puutteellisuus. Valta-

kirjoihin jouduttiin monesti pyytämään täydennyksenä asianomaisten allekirjoituksia ja 

henkilötunnuksia. 

 

Useimmat edellä mainituista elv-palautuksissa esiintyneistä ongelmista olivat sellaisia, 

että Tulli ei omalla toiminnallaan voinut juurikaan vaikuttaa niiden syntyyn tai ratkai-

semiseen. Yksittäiset tapaukset, kuten maksamattomien päätösten joutuminen elv-

palautusten joukkoon, olisivat voineet olla vältettävissä tarkkaavaisuudella. Näitä tapa-

uksia oli kuitenkin niin vähän, että panostaminen tällaisten virheiden täydelliseen eli-

minointiin tuskin olisi ollut kannattavaa. Tilanteissa, joissa asiakasta ei tavoitettu tai hän 

ei ilmoittanut tilinumeroaan, oli palautuksen maksaminen mahdotonta. Tosin toisessa 

yhteydessä esimerkiksi autoveroprosentin oikaisuista tehtiin veropäätöksiä, vaikka asi-

akkaalta ei ollut useista kyselyistä huolimatta saatu tilitietoja. Kun asiakkaat saivat pos-

titse päätöksen, josta näkivät kuinka paljon olivat saamassa rahaa, alkoi oikaisupäätök-

sen tekijälle tulla tilinumeroilmoituksia. Ehkä, jos elv-palautuksissakin olisi aloitettu 

hyvissä ajoin valmiiden päätösten lähettäminen asiakkaille, tilinumeroita olisi saatu no-

peammin. 

 

Mikäli korkein hallinto-oikeus olisi päättänyt, että ennen vuotta 2006 tehdyistä veropää-

töksistä tulisi myös palauttaa elv:t, olisi vastaajien mukaan edessä ollut jo esiin tulleiden 

ongelmien lisäksi muita vaikeuksia. Osoite- ja tilitietoihin liittyvät ongelmat arvioitiin 

suuremmiksi ajan kulumisen vuoksi, samoin kuolemantapausten määrä uskottiin huo-

mattavasti suuremmaksi. Ennen vuotta 2006 tehtyihin päätöksiin uskottiin liittyvän 

enemmän hidasta manuaalityötä. Tähän syynä olisi ollut se, että useita tapauksia on jo 

aiemmin oikaistu ja muita epäselvyyksiä olisi mahdollisesti ollut enemmän. Vanhoissa 

tapauksissa korkomenot olisivat kasvaneet, ja maksatuksen ruuhkautumista olisi lisän-

nyt muun muassa markka-aikana tehtyihin päätöksiin liittyvä valuutan muuntaminen. 

Yksi vastaaja huomioi kuitenkin, että tehdyistä palautuksista saadulla kokemuksella 

osaaminen ja menetelmät olisivat olleet valmiina. 
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7.1.3 Elv:n käsittelyä koskevien muutosten vaikutus oikaisutyöhön 

 

”No työtä on piisannut isolle joukolle pitkäksi ajaksi tämän elvin kanssa, hyvä työllistä-

vä vaikutus!” (Vastaaja E) 

 

Elv:tä koskien laissa on tapahtunut viimeisten vuosien aikana muutoksia, jotka ovat 

muuttaneet asian käsittelyä Tullin veronoikaisussa. Kyselyssä haluttiin selvittää missä 

määrin vastaajien mielestä muutokset ovat vaikuttaneet oikaisutyön tekemiseen. Vastaa-

jista kolme ei osannut arvioida vuosien varrella muuttuneiden lakien ja ohjeiden vaiku-

tusta elv:n käsittelyssä. Nämä vastaajat olivat työskennelleet veronoikaisun parissa vas-

ta lyhyen ajan tai eivät ole itse tehneet elv-palautuksia. Yksi vastaajista oli sitä mieltä, 

että muutokset eivät varsinaisesti vaikuttaneet oikaisutyön tekemiseen. Vastaajista kuu-

den mielestä muutokset olivat jollakin tapaa vaikeuttaneet työskentelyä tai asiakkaiden 

suhtautumista asiaan. 

 

Vuosien mittaan tapahtuneet muutokset elv:n käsittelyssä ovat vastaajien mukaan aihe-

uttaneet epäselvyyksiä ja turhautumista sekä oikaisutyötä tekevien että asiakkaiden kes-

kuudessa. Asiakkaiden yhteydenottoja elv:n käsittelyn muutokset lisäsivät. Asiakkaiden 

oli vaikea ymmärtää, mikseivät he saaneet palautusta, vaikka olivat valittaneet oikeasta 

asiasta. Palautusten esteenä oli kuitenkin usein valitukseen annettu lainvoimainen hyl-

käävä päätös. Työntekijöille vaikeuksia aiheutti muun muassa sen muistaminen, miten 

arvonlisäveron kantoa on milloinkin käsitelty. Etenkin tapaukset, joissa oli jo tehty jo-

kin muu oikaisu tai arvonlisäveroprosenttia oli korjattu käyttöajankohdan mukaiseksi, 

osoittautuivat hankaliksi yhden vastaajan mukaan. 

 

Useat muutokset autoveron arvonlisäveron käsittelyssä ovat monimutkaistaneet asiaa. 

Ymmärrettävästi joidenkin asiakkaiden on ollut vaikeaa käsittää, mikseivät he saa lait-

tomaksi todettua veroa takaisin palautuksena. Vaikeaselkoisten säädösten ja muuttuvien 

käytäntöjen soveltaminen on tuottanut ajoittain asiaa työkseen käsittelevillekin vaikeuk-

sia tapauskohtaisissa tulkinnoissa. Esimerkiksi viestintää kehittämällä työntekijöiden 

asemaa voitaisiin helpottaa ja asiakkaiden ymmärtämystä parantaa. Viestinnästä ja sen 

kehittämisestä lisää luvuissa 7.1.4 ja 7.1.6. 
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7.1.4 Työntekijöille annettu ohjeistus 

 

”Alussa oli ohjeistus melko lailla hakusessa.” (Vastaaja C) 

 

Pääasiallisesti vastaajien mielestä annettu ohjeistus oli lopulta riittävää. Tosin tulkin-

nanvaraisten asioiden käsittely oli etenkin alussa haasteellista, ja ohjeiden muuttuminen 

sekä täydentyminen ei aina tuntunut helpottavan työtä. Muutama vastaaja sanoi ohjeis-

tuksen olleen riittävää, sillä käytännön työnteko opettaa toimimaan tilanteissa, joihin ei 

ole ohjeita tarjolla. Tyytymättömimpiä ohjeistukseen kokonaisuudessaan olivat sellaiset 

vastaajat, joiden mielestä ohjeistusta ei ollut alussa mietitty riittävästi. 

 

Eniten vaikeuksia ohjeistuksessa aiheutti vastaajien mukaan ohjeiden soveltaminen tul-

kinnanvaraisissa tapauksissa. Palautusten teknisen toteutuksen ohjeistus oli puolestaan 

riittävää eikä se vaatinut juurikaan lisäohjeita. Etenkin alkuvaiheessa tulkinnanvaraisten 

asioiden käsittelyä hankaloitti ohjeiden riittämättömyys. Alussa epäselvien oikaisujen 

käsittely pysähtyi kokonaan ohjeiden odottamisen vuoksi. Vähitellen täydennetyistä 

ohjeista saatiin neuvoja, kuinka erilaisissa tilanteissa tuli toimia. Muuttuvat ohjeet kui-

tenkin myös lisäsivät epäselvyyksiä ja asioiden tarkistamisen tarvetta. Asiakkaiden sil-

missä muutokset näyttivät Tullin kannan jatkuvalta muuttamiselta ja loivat epäluotetta-

van kuvan palautusten hoitamisesta.   

 

Kolme vastaajaa toivoi, että asioita olisi mietitty tarkemmin ennen ohjeiden antamista, 

jotta olisi vältytty jatkuvasti muuttuvilta ja täsmentyviltä ohjeilta. Ohjeissa tulisi ottaa 

huomioon mahdollisia ongelmia ennen niiden ilmenemistä ja ohjeet pitäisi pystyä toi-

mittamaan ajoissa. Ohjeisiin toivottiin myös hahmottamista helpottamaan esimerkkejä. 

Yksi vastaaja ehdotti oikaisutyöntekijöille jaettavaksi ajan tasalla olevaa päivitettävää 

listaa esimerkeistä, johon kirjattaisiin ohjeita erilaisten tapausten käsittelystä. 

 

Ohjeistuksen todettiin olleen lopulta riittävää. Jatkossa ennen ohjeiden jakamista niiden 

sisältöön ja pysyvyyteen olisi kuitenkin mahdollisuuksien mukaan syytä kiinnittää 

huomiota. Asioiden huolellinen pohtiminen alussa voi viivyttää hieman oikaisutyön 

aloittamista, mutta voisi nopeuttaa kokonaisuudessaan työntekoa vähentämällä turhaa 

työtä ja kyselyitä. Tarkemmin mietityillä ohjeilla voitaisiin helpottaa oikaisutyötä, 

vaikkei kaikkien erilaisten tilanteiden huomioonottaminen etukäteen olekaan mahdollis-

ta. Myös yhden vastaajan ehdottaman jatkuvasti päivitettävän esimerkkitapauslistan 
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kokoaminen voisi olla hyödyllistä. Tällöin tarvittava tieto olisi yhdessä paketissa, ja 

vanhentunut tieto poistettaisiin listalta sitä mukaa kuin uusia, vanhat ohjeet kumoavia, 

tietoja tulisi. 

 

 

7.1.5 Asiakkaiden suhtautuminen elv-palautuksiin ja niihin liittyvät yhteydenotot   

 

”Jotku soittavat täydessä raivossa, vaikka saavat palautusta.” (Vastaaja F) 

 

Palautuksia saaneiden asiakkaiden suhtautuminen palautuksiin oli vastaajien mielestä 

pääasiassa myönteistä, mutta poikkeuksiakin löytyi. Palautusten ulkopuolelle jääneiden 

yhteydenotot ja asenteet olivat odotetusti huomattavasti negatiivisempaa. Vastauksissa 

useimmin mainittu yhteydenoton syy oli tiedustelu palautuksen saamisen ajankohdasta, 

kymmenestä vastaajasta seitsemän mainitsi tämän yhteydenoton syyn. Yksi vastaaja 

mainitsi palautuksiin oikeutettujen asiakkaiden varsin erilaiset tavat toimia: osa asiak-

kaista otti yhteyttä Tulliin, vaikka oli saanut veropäätöksen ja toimintaohjeet, toiset ei-

vät suostuneet ilmoittamaan edes tilinumeroaan. 

 

Yhteydenottajat, jotka olivat palautuksiin oikeutettuja, olivat yleisimmin tyytymättömiä 

silloin, kun palautusten maksamisen oli odotettu tapahtuvan nopeammin. Yhden vastaa-

jan mukaan jotkut asiakkaat pitivät Tullin toimintaa jopa rikollisena, koska heidän mu-

kaansa asiakkaiden rahoja oli pidetty Tullissa väärin perustein. Asiakkailta oli tullut 

myös ”mitä minä sanoin” – kommentteja. Näillä kommenteilla asiakkaat lähinnä ilmai-

sivat negatiivista asennettaan yleisesti Tullin toimintaa kohtaan. Useimmiten palautuk-

sia saaneiden yhteydenotot olivat kuitenkin positiivisia. Ilman palautuksia jääneiden 

yhteydenotot olivat ymmärrettävästi negatiivisempia, ja asiakkaiden oli vaikea ymmär-

tää miksi heille ei palautettu elv:tä. Yksi vastaaja kertoi joidenkin asiakkaiden harmitel-

leen, kun eivät olleet osanneet verottaa autoansa ”oikeaan aikaan”. Osa vastaajista ker-

toi saaneensa asiakkailta hyvinkin kiukkuisia yhteydenottoja.  

 

Palautuksiin oikeutettujen yhteydenotot olivat usein kyselyjä palautuksen tilille maksa-

misen ajankohdasta. Kolme vastaajaa mainitsi myös sellaiset tapaukset, joissa kysyttiin 

miksi joku toinen oli saanut jo palautuksen, mutta kysyjälle rahoja ei ollut vielä tullut. 

Yksi vastaaja kertoi joidenkin asiakkaiden kyselleen palautuksia, vaikka he eivät olleet 
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elv:tä koskaan maksaneetkaan. Osa kyselijöistä taas oli sellaisia, joilla oli jäänyt tilille 

jo maksettu palautus huomaamatta. Kahdessa vastauksessa kerrottiin kyselyjen koske-

neen myös sitä, voiko palautuksen saada, jos ei ole verovelvollinen, tai jos on toiminut 

verotuksessa asiamiehenä. Palautuksen saaneet henkilöt olivat toisinaan kiitelleet EY-

tuomioistuinta, kun taas palautuksetta jääneet kritisoivat lainsäädäntöä. Ennen vuotta 

2006 autonsa tuoneet kyselivät, miksei heille makseta palautuksia ja antoivat negatiivis-

ta palautetta kolmen vuoden aikarajasta. Joidenkin asiakkaiden mielipiteenä oli, että 

”Tulli mokaa aina”. 

 

Kyselyyn vastanneet viittasivat eri yhteyksissä asiakkaiden yhteydenottojen runsaaseen 

määrään ja niiden viemään aikaan. Asiakkaiden kyselyitä palautuksen maksamisen 

ajankohdasta olisi voitu välttää tai ainakin vähentää, jos julkisuuteen ei olisi ilmoitettu 

niin tiukkaa palautusaikataulua. Ihmiset olettivat saavansa palautukset ilmoitetun aika-

taulun mukaan ja alkoivat kysellä rahojensa perään, kun niitä ei ollut tilille tullut. Kyse-

lyt kohdistuivat oikaisupäätöksen tehneille henkilöille, joilla ei ollut tarkkaa tietoa siitä, 

milloin rahat olisivat asiakkaan tilillä. Oikaisutyöntekijät saattoivat vain antaa asiakkail-

le arvion maksun saamisesta tai pyytää tiedustelemaan asiaa muutenkin ruuhkautuneesta 

maksatuksesta. Oikaisupäätöksen yhteydessä asiakkaille toimitetussa saatekirjeessä ker-

rottiin palautusten maksatuksessa olevan ruuhkaa ja maksun tapahtuvan noin kuukauden 

kuluessa päätöksen tekemisestä. Tässä kirjeessä olisi voinut olla hyvä korostaa, että 

maksun saamisen aikataulu voi vaihdella ja yhteydenottoja tulisi välttää toiminnan no-

peuttamiseksi. 

 

 

7.1.6 Asiakastiedotus 

 

”Tiedotusta ei ole koskaan liikaa, meneekö se perille oikeaan kohderyhmään on jo eri 

asia.” (Vastaaja J) 

 

Kun kysyttiin, olisiko asiakkaille tiedottamista voitu parantaa, vain yksi vastaus oli suo-

ranaisesti kieltävä. Muiden vastaajien mielestä tiedottamisen parantaminen olisi mah-

dollista tai ainakin viestin perillemenossa olisi elv-palautusten yhteydessä ollut kehitet-

tävää. Vastaajista neljä nosti esille viestin perillemenon parantamisen, tarkoittaen sitä, 

että annettu tieto ei ollut tavoittanut suurta osaa asiakkaista. Vastaajista kahdeksan mie-
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lestä tiedottamista voisi selkeyttää ja tietyt asiat olisi ollut syytä selvittää asiakkaille 

tarkemmin.  

 

Kaksi vastaajaa mainitsi toivottavaksi, että asioista tiedotettaisiin julkisuudessa vasta, 

kun niihin liittyvät faktat ovat selvillä. Aikataulujen julkistamista vastaan oli kaksi vas-

taajaa. Yksi vastaaja taas nimenomaan halusi ilmoitettavaksi tarkan palautuspäivämää-

rän ja selvityksen, miksei kaikki kuitenkaan mahdollisesti saa palautusta tuona päivänä. 

Useimpien vastauksista tuli esiin toive selkeästä ja yksiselitteisestä tiedottamisesta, jolla 

voitaisiin vähentää turhia yhteydenottoja. Selkeyttämistä olisi kaivattu siihen, miten 

palautukset etenivät eri tavoin Verohallinnossa ja Tullissa, ketä palautukset koskivat ja 

miksi palautukset voivat olla aikaa vieviä.  

 

Osa vastaajista epäili, ettei viestintä voi tavoittaa kaikkia asiakkaita, koska tiedon saa-

minen on lopulta kiinni asiakkaan omasta tiedotusvälineiden seuraamisesta. Tiedottami-

sen perillemenon parantamiseksi ehdotettiin kuitenkin selkeiden ja yksinkertaisten oh-

jeiden laittamista sekä Verohallinnon että Tullin Internet-sivuille, joista selviäisi myös 

milloin lisätietoa on saatavissa. Aktiivisempaa asiasta tiedottamista lehdistön kautta 

kaipasi muutama vastaaja, koska Internet-sivut tavoittavat vain osan asiakkaista. Yksi 

vastaaja korosti, että yhteydenotoista pidättäytymistä olisi tullut painottaa asiakkaille 

enemmän, jotta käytännössä turhilta yhteydenotoilta olisi voitu välttyä.  

 

Asiakastiedottamisessa kehittävää oli osittain samantyyppisissä asioissa kuin henkilö-

kunnan ohjeissakin, tiedottamiseen olisi kaivattu tarkemmin harkittuja ratkaisuja. Sen 

sijaan, kun henkilökunnan ohjeistamisessa toivottiin selkeämpiä ohjeita tulkinnanvarai-

siin tilanteisiin, asiakastiedottamisessa olisi voitu painottaa vielä enemmän selkeitä fak-

toja. Asiakkaille olisi tärkeätä painottaa kuinka asiat käytännössä etenevät ja mitä asiak-

kaiden tulee tehdä tai välttää tekemästä. Etenkin palautusten erilaisista aikatauluista ja 

erojen syistä tiedottamalla oltaisi voitu päästä keskittymään varsinaiseen oikaisutyöhön 

tehokkaammin. 
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7.1.7 Muita prosessissa esille tulleita kehittämisen kohteita 

 

”Koko prosessi pitää miettiä läpi ennen kuin tehdään yhtään mitään. Aikataulut, on-

gelmatapaukset yms.” (Vastaaja A)  

 

Kokonaisuudessaan neljästä vastauksesta oli tulkittavissa, että vastaajan mielestä vas-

taava urakka voitaisiin hoitaa tarvittaessa jatkossakin samalla tavalla kuin jo tehdyt elv-

palautukset. Näissä neljässä vastauksessa huomioitiin onnistunut yhteistyö Verohallin-

non ja Tullin välillä, yhteisillä toimintaohjeilla taattava yhdenmukainen kohtelu ja jo-

kaista tullitoimipaikkaa tasaisesti kuormittava työnjako. Prosessin kehittämisen kannalla 

olevat vastaajat toivoivat organisoidumpaa ja tehokkaampaa menettelyä.  

 

Kysyttäessä mahdollisia kehittämiskohteita, selvitettiin esimerkiksi vastaajien suhtau-

tumista elv-palautustyön keskittämiseen. Ajatus keskittämisestä jakoi vastaajien mieli-

piteet. Kolme vastaajista kannatti keskittämistä mahdollisuuksien mukaan, neljän mie-

lestä keskittämisen lisääminen ei olisi ollut eduksi. Keskittämistä kannattaneet uskoivat 

yhdenmukaisuuden ja tehokkuuden kasvavan keskittämällä. Yksi keskittämistä kannat-

tanut vastasi kuitenkin, että mikäli palautusten tekeminen vaatii vanhojen asiakirjojen 

tarkastelua, on palautukset viisaampaa hoitaa ensiverotuksen hoitaneella tullitoimipai-

kalla. Keskittämisen vastustamisen taustalla useissa tapauksissa olikin varmasti juuri 

käytännön asiat, kuten vanhojen asiakirjojen tarve päätöksiä tehtäessä. Yksi vastanneis-

ta kertoi jo käytössä olleen keskittämisen olleen riittävää ja järjestelyn toimineen. 2009–

2010 aikana toteutetuissa elv-palautuksissa ulosottoihin liittyvät tapaukset käsiteltiin 

Itäisessä tullipiirissä ja arvonlisäverovelvollisten palautushakemukset Pohjoisessa tulli-

piirissä. 

 

Kehittämisehdotuksia antaneiden vastaajien vastauksissa yhteistä oli nimenomaan ajatus 

työn tehokkuuden parantamisesta. Kolme vastaajaa nosti tässäkin yhteydessä esiin asi-

akkaiden yhteydenottojen vähentämisen tarpeen ja mahdollisuuden ohjata kyselyt tie-

tyille henkilöille tai Tullineuvontaan. Tullineuvonta on Tullin asiakkaiden neuvontaan 

erikoistunut yksikkö. Kaksi vastaajaa mainitsi jälleen aikataulujen julkistamiseen liitty-

neet ongelmat, ja yksi vastaaja painotti vielä pohjatöiden merkitystä tällaisissa suurissa 

massamenettelyissä.  
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Vastausten ja käytännön kokemuksen perusteella näyttäisi siltä, että Tullin valitsema 

käytäntö, jossa jokainen tullitoimipaikka pääasiassa hoitaa omat palautuksensa, oli toi-

miva ratkaisu. Useimmissa tapauksissa vanhojen asiakirjojen tarkastelu oli tarpeen, jol-

loin asian hoitaminen toiselta toimipaikalta olisi ollut hankalaa ja aiheuttanut turhaa 

työtä. Elv-palautusten suuren määrän ja muihin oikaisuihin liittymisen vuoksi töiden 

keskittäminen tietyille työntekijöillekään ei noussut vastauksista esille. Tampereen tul-

lissa yksinkertaisimpien palautusten tekeminen oli kuitenkin keskitetty työharjoittelijoil-

le. Työn tehostamiseksi yhteydenottojen ohjaaminen joko tietyille henkilöille tai Tulli-

neuvontaan olisi voinut antaa oikaisutyöntekijöille rauhan tehdä oikaisupäätöksiä ilman 

turhia keskeytyksiä. 

 

 

7.2 Onnistumiset ja kehityskohteet listattuna 

 

Kyselystä saaduista vastauksista selvisi asioita, joissa vastaajien mielestä oli onnistuttu, 

mutta myös kehittämistä vaativia tilanteita. Kehittämiskohteita on kerätty ja analysoitu 

edellä kysymyskohtaisesti luvuissa 7.1.1–7.1.7. Tärkeimpien asioiden löytämisen hel-

pottamiseksi tässä luvussa on vielä lyhyesti listattu pääasiat onnistumisista ja kehittä-

miskohteista. Tarkempaa tietoa ja ratkaisuehdotuksia listattuihin asioihin löytyy pääasi-

allisesti edellä mainittujen lukujen viimeisistä kappaleista.  

 

Onnistumiset: 

 

• palautusten tekeminen Verohallinnon ja Tullin yhteistyönä 

• töiden jakaminen tullitoimipaikkojen välillä 

 

Kehitettävää: 

 

• lisää harkintaa alkuvaiheeseen päällekkäisten töiden ja turhien kyselyiden vält-

tämiseksi 

• viestinnän huolellinen suunnittelu, selkeys ja olennaisten asioiden korostaminen 

• työn tehostaminen  

• yhteydenottojen ohjaaminen Tullineuvontaan tai tietyille henkilöille.  
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8 Muita havaintoja mahdollisista kehittämiskohteista  

 

Läntisessä tullipiirissä autoveron oikaisua hoitaville henkilöille suunnatun kyselyn vas-

tauksista ilmeni monenlaisia näkemyksiä, vaikka päälinjoista vastaajat olivat melko 

yksimielisiä. Vastaajat ovat painottaneet hieman eri asioita ja muistaneet erilaisia yksi-

tyiskohtia. Todennäköisesti, jos avoimien vastausten pohjalta olisi koottu uusi kysely, 

jossa on valmiista vaihtoehdoista olisi pyydetty valitsemaan esimerkiksi suurimmat on-

gelmat, vastausten samankaltaisuus olisi korostunut.  

 

Koska elv-palautuksiin liittyi niin monenlaisia kehitettäviä asioita, niiden kaikkien 

muistaminen on yhdelle tai useammallekin ihmiselle mahdotonta. Palautuksiin liittyneet 

ongelmatkin olivat osittain erilaisia riippuen siitä, tehtiinkö niitä viran puolesta vai oi-

kaisuvaatimuksen perusteella. Tämän työn tekijälle tuli viran puolesta tehtävien palau-

tusten yhteydestä mieleen muutama kehittämistä mahdollisesti kaipaava tilinumeroihin 

ja niiden ilmoittamiseen liittyvä käytännön asia, jota ei kyselyn vastauksissa tullut ilmi. 

Lopuksi esitellään vielä nämä muutamat pieneltä tuntuvat asiat, jotka aiheuttivat yllättä-

vän paljon ylimääräistä selvittelytyötä. 

 

Kyselyn vastauksissa mainittiin Suomesta pois muuttaneiden ulkomaalaisten asiakkai-

den osoitetietojen vaikea saatavuus. Ulkomaalaisten asiakkaiden palveluun liittyi toi-

nenkin vaikeus. Tilinumerokyselyiden lähettämisen yhteydessä ilmeni, että joiltakin 

Suomessa ja Suomen ulkopuolella asuvilta asiakkailta ei saatu useamman kyselyn lähet-

tämisen jälkeenkään vastausta. Tähän syynä oli, että asiakkaat eivät ymmärtäneet suo-

menkielisen kyselyn sisältöä. Jatkossa ulkomaalaista alkuperää olevia asiakkaita voisi 

olla järkevää lähestyä heti alusta lähtien suomen kielen ohella esimerkiksi englannin 

kielellä, jolloin voitaisiin monissa tapauksissa välttyä useilta tuloksettomilta yhteyden-

otoilta.  

 

Elv-palautusten tilinumerokyselyssä pyydettiin asiakasta ilmoittamaan tilinumeronsa 

postitse lähettämällä hänelle toimitettu lomake täytettynä takaisin Tulliin. Asiakas saat-

toi myös ilmoittaa tilinumeron faksilla tai sähköpostilla. Tampereella käytössä oleva 

monimutkainen autoveronoikaisun yhteissähköpostiosoite aiheutti joillekin asiakkaista 

vaikeuksia tilinumeron toimittamisessa. Osa asiakkaista oli hyvinkin pettyneitä saa-

maansa palveluun, kun he eivät useista yrityksistä huolimatta olleet onnistuneet toimit-
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tamaan tilinumeroaan sähköpostitse. Ongelmana sähköpostin kanssa oli pitkä osoite, 

joka sisälsi isoja ja pieniä kirjaimia ja tilinumerokyselyssä kahdelle riville jaetussa 

osoitteessa sattui osoitteeseen kuuluva väliviiva juuri rivin loppuun.  Yhteissähköpos-

tiosoitteiden muuttaminen helpompaan muotoon poistaisi tämän ongelman. Mikäli säh-

köpostiosoitteen muuttaminen ei ole helposti toteutettavissa, voisi asiakkaille ilmoittaa 

myös tapausta hoitavan oikaisutyöntekijän sähköpostiosoitteen. Henkilökohtaisten m 

sähköpostiosoitteiden muoto on Tullissa huomattavasti yksinkertaisempi.  

 

Jonkin verran hankaluuksia aiheutti myös yhteiseurooppalaisen maksukäytännön mu-

kaisten tilinumeroiden käyttäminen. Yksi vaikeus elv-palautusten yhteydessä oli, että 

MOVE-autoverotusjärjestelmään kansainvälisen IBAN-tilinumeron syöttäminen ei ollut 

vielä keväällä 2010 mahdollista, joten tällaiset tilinumerot jouduttiin kirjoittamaan pää-

töksiin käsin. IBAN-muodossa ilmoitettujen tilinumeroiden muuntaminen niin sanot-

tuun perinteiseen muotoon aiheutti myös joissakin tapauksissa hankaluuksia. Tällaisten 

ongelmien tulisi kuitenkin olla piakkoin ohi, kunhan käytössä olevat ohjelmat saadaan 

päivitettyä IBAN-tilinumeroita tunnistaviksi. Asiakkailta, joilla on käytössään vain ul-

komainen tilinumero, tulisi muistaa pyytää IBAN-tilinumeron ohella myös 

BIC/SWIFT-koodi. 
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9 Yhteenveto 

 

Koko historiansa ajan kiistanalaisen autoverotuksen lakkauttamista, ja verotuksen pai-

nopisteen siirtämistä ajoneuvon käyttöönotosta käytön verottamiseen, ovat monet tahot 

esittäneet jo useammalla vuosikymmenellä. Lain ja säädösten tulkintaerot ja epäselvyy-

det ovat vuosien mittaan vaikeuttaneet veropäätösten tekemistä ja heikentäneet asiak-

kaiden luottamusta verotuksen oikeellisuutta ja yhdenmukaisuutta kohtaan. Muutosta 

tähän lienee turha odottaa, ennen kuin autoverotus viimein päätetään nykyisellään lak-

kauttaa. 

 

Käytettyjen tuontiautojen autoverosta kannettu, lopulta laittomaksi todettu, ei-

arvonlisävero ehti aiheuttaa paljon erimielisyyttä ja teetti lisätyötä Tullin veronoikaisus-

sa. Kun elv:n kantamisesta päätettiin luopua ja jo peritty elv piti EY-tuomioistuimen 

päätöksen jälkeen palauttaa yksityishenkilöille, ruuhkautui veronoikaisu. Ruuhkautumi-

sen syynä oli suuri työmäärä, ohjeiden osittainen riittämättömyys ja asiakkaiden yhtey-

denotot. Veronoikaisijoiden työskentelyä hankaloitti muun muassa palautusten muutok-

senhakuajan mittaiseksi rajaamisesta aiheutuneet epäselvät tilanteet. Nämä tilanteet te-

kivät palautuksetta jääneistä asiakkaista tyytymättömiä tehtyihin ratkaisuihin. 

 

Tämän työn tavoitteena oli muodostaa tiivis, mutta kattava kuvaus autoverotuksen his-

toriasta ja nykypäivästä sekä ei-arvonlisäverosta. Tietoa autoverotuksesta oli tarjolla 

runsaasti, mutta tieto oli melko hajallaan eri lähteissä. Ei-arvonlisäverosta luotettavaa 

tietoa oli saatavilla huomattavasti vähemmän. Autoverotukseen liittyvän tiedon suuren 

määrän vuoksi aihetta oli rajattava kohdistumaan tiettyihin pääasioihin, jottei aihe olisi 

kasvanut liian laajaksi. Ongelmallisinta teoriatiedon käsittelyssä oli tiettyinä aikoina 

vallinneiden menettelyjen ja ajan tasalla olevan tiedon selvittäminen autoverotuksessa 

tapahtuneiden lukuisten muutosten vuoksi. Teoriatiedon hajanaisuudesta ja lakimuutok-

sista huolimatta työhön onnistuttiin keräämään perustiedot autoverotuksen historiasta ja 

nykypäivän käytännöistä. 

 

Työn tavoitteena oli myös selvittää oikaisutyöntekijöiden näkemyksiä elv-palautusten 

kulusta. Työn tutkimusosiossa saatiin selville henkilöstön mielipiteiden elv-palautusten 

sujumisesta olleen melko samansuuntaisia, joskin muutamissa asioissa vastaajien näke-

mykset hieman erosivat toisistaan. Kyselyssä tuli esille, että useiden vastaajien mielestä 
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viestinnän ja työn tehokkuuden parantamiseksi olisi syytä käyttää enemmän aikaa ja 

harkintaa työn alkuvaiheessa. Vaikka kyselyssä saadut vastaukset olivat pääasiassa sa-

mansuuntaisia keskenään, vastaajat toivat esille erilaisia yksityiskohtia, jotka selittivät 

annettuja vastauksia. Joihinkin esitettyihin kysymyksiin olisi voitu saada tarkempi ja 

perustellumpi vastaus, mikäli tutkimus olisi lyhyempien välimatkojen ja työntekijöiltä 

liikenevän runsaamman ajan puolesta voitu hoitaa haastatteluina.  

 

Elv-palautusten kaltaisten suurten projektien toteutuksessa huolellinen suunnittelu ja 

täsmällinen viestintä voi tehostaa työskentelyä ja parantaa lopputuloksia. Vaikka uuden-

laisessa tilanteessa kaikkien asioiden huomioon ottaminen ei olisikaan mahdollista, voi-

daan välttyä päällekkäiseltä ja ylimääräiseltä työltä, kun pohditaan asiat ennakkoon ja 

viestintä suunnitellaan huolellisesti. Hyvällä suunnittelulla voitaisiin pienentää henki-

löstön työtaakkaa ja kohderyhmän tavoittavalla täsmällisellä viestinnällä vähentää asi-

akkaiden tyytymättömyyttä.  

 

Tullissa autoverotuksen ja veronoikaisun haasteena ovat olleet muuttuvien käytäntöjen 

ohella jatkuvasti pienenevät resurssit. Tästä johtuen verotusta hoidetaan yhä pienemmäl-

lä henkilöstömäärällä. Tampereen tullin autoverotuksessa onkin jouduttu siirtymään 

melko nopealla tahdilla yksityiskohtaista neuvontaa antavasta asiakaspalvelusta pääosin 

asiakkaiden omatoimiseen asiointiin. Jatkossa voisi olla mielenkiintoista selvittää, kuin-

ka paljon ja miten henkilökohtaisen asiakaspalvelun ja neuvonnan väheneminen on vai-

kuttanut ensiverotusten ja oikaisujen tekemiseen sekä asiakkaiden mielipiteisiin autove-

rotuksesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                                           56 (61) 
  

Lähteet 
 
Painetut lähteet: 
 
Herrala Olli 2010. Tuontiautojen veroista jättimäinen oikaisumylly. Kauppalehti 35/2010, 4-5. 
 
Leinonen, Hannu 2010. Autoverotus tuiverruksessa. Kauppalehti 41/2010, 3. 
 
Linnakangas, Esko 2007. Autojen verotus: auto-, ajoneuvo- ja polttoaineverotus sekä tieliiken-

neverotuksen kehittäminen. Helsinki: Talentum.  
 
Linnakangas, Esko & Juanto Leila 2008. Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. 6., uud. p. 

Helsinki: Talentum. 
 
Nalli, Hanne-Riikka 2008. Autoverotuksen muutosta haettava oikaisuvaatimuksella. Tulliviesti 

2/2008, 21. 
 
Niskakangas, Heikki 2009. Johdatus Suomen verojärjestelmään. 2., uud. p. Helsinki: WSOY. 
 
Rother, Eila 2003. Eurooppaoikeus ja arvonlisäverotus. Helsinki: WSOY. 
 
Sukava, Jarmo 2010. Tilapäisestä vuodesta ihmisikä. Tekniikan Maailma 8/2010, 130–137.  
 
 
Sähköiset lähteet: 
 
Ajoneuvolaki 11.12.2002/1090. [online] [viitattu 30.8.2010] 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021090 
 
Ajoneuvo verotetaan liikennekelpoisessa kunnossa. Tullihallitus 2009. [online] [viitattu 

30.8.2010] 
http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/autoverotus/kaytetyt_ajoneuvot/kunnon_arvioint
i/index.jsp 

 
Arvonlisäverolaki 1501/1993. [online] [viitattu 30.8.2010] 

http://www.edilex.fi/saadokset/smur/19931501 
 
Autoverolain muutos 1.4.2009. Tulli 2009. [online] [viitattu 12.7.2010] 

http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/autoverotus/lisatietoa/autoverolain_muutos9620.
jsp 

 
Autoverolain muutos voimaan 15.5.2003. Tiedote 33/2003. Valtiovarainministeriö 2003.  

[online] [viitattu 28.6.2010] 
http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/2003/35617/name.
jsp 

 
Autoverolaki 29.12.1994/1482. [online] [viitattu 30.8.2010] 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941482 
 
Autoverosta kannetun arvonlisäveron palauttaminen hakemuksesta yrityksille ja yhteisöille. 

Tullihallitus 2010. online] [viitattu 31.8.2010] 
http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/asiakastiedotteet/yhteiset/as_tiedote_20100315/in
dex.html 

 
 

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/2003/35617/name.jsp
http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/2003/35617/name.jsp


                                           57 (61) 
  

Autoverotilastot: Keskimääräinen ikä ajoneuvolajeittain ja muutos edellisen vuoden vastaavaan. 
Tulli 2010. [online] [viitattu 8.7.2010] 
http://ilmari.tulli.fi/TH_Intra/Intra/08_Yksikot/Yleinen/Autoverotus/02_Tilastot/
05_Ikakt10.jsp   
 

Verotuspäätösten lukumäärät ja keskimääräiset käsittelyajat 2009 - 2010 
6.8.2010 [pdf-tiedosto]. Tulli 2010. [viitattu 31.8.2010] 
http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/autoverotus/tilastotietoa/index.jsp 

 
Autoverotuksen historia. Autoliitto 2007. [online] [viitattu 22.6.2010] 

http://www.autoliitto.fi/testit_ja_ajoneuvot/autoilun_verotus/autovero/autoverotu
ksen_historia/ 

 
Autoverotuksen vuosijulkaisu 2007. Tullihallituksen verotusosasto, tuonti- ja autoverotusyksik-

kö 2007. [online] [viitattu 29.6.2010] 
http://ilmari.tulli.fi/TH_Intra/Intra/08_Yksikot/Yleinen/Autoverotus/02_Tilastot/
10_Vuosijulkaisut/index.jsp  

 
Autoverotus [pdf-tiedosto]. Valtiontalouden tarkastusvirasto 195/2009. [viitattu 29.6.2010] Saa-

tavissa:  http://www.vtv.fi/files/1843/1952009_Autoverotus_NETTI.pdf. ISBN 
978-952-499-108-7.  

 
EY-tuomioistuimen tuomio autoverotusta koskevassa asiassa. Tiedote 37/2009. Valtiovarainmi-

nisteriö 2009. [online] [viitattu 8.7.2010]  
http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20090319EYtuom/
name.jsp 

 
Haapanen, Mikko 2010. Tuontiautoista ehkä uusi miljoonalasku valtiolle. YLE Uutiset. [online] 

[viitattu 9.7.2010] 
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2010/02/tuontiautoista_ehka_uusi_miljoonalasku_val
tiolle_1411568.html 

 
HE 271/2002. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta. Hallituksen 

esitys 271/2002. [online] [viitattu 30.8.2010] 
http://www.edilex.fi/virallistieto/he/20020271/ 

 
HE 192/2008. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi autoverolain, arvonlisäverolain ja ajoneu-

volain 60 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys 192/2008. [online] [viitattu 
30.8.2010] http://www.edilex.fi/virallistieto/he/20080192 

 
HE 97/2009. Hallituksen esitys: Eduskunnalle laiksi autoverolle kannetun arvonlisäveron suu-

ruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa. Hallituksen esitys 97/2009. [on-
line] [viitattu 8.7.2010] http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090097   

 
Herrala, Olli 2010. Suomen autoverosta tuli ihmisoikeusriita. [online] [viitattu 30.7.2010] 

http://www.kauppalehti.fi.elib.tamk.fi/5/i/talous/uutiset/arkisto/showArticle.do?d
b=KKL1011X&ris=0&rid=10122&qid=0&rsi=0&page=0&size=20&hits=1 
[Julkaistu painettuna: Kauppalehti 79/2010, 4-5.]  

 
KHO:2002:62. Korkein hallinto-oikeus 2002. [online] [viitattu 30.8.2010] 

http://www.kho.fi/paatokset/17764.htm 
  
KHO 2006:95. Korkein hallinto-oikeus 2006. [online] [viitattu 31.8.2010] 

http://www.kho.fi/paatokset/37918.htm 
 
KHO:2010:45. Korkein hallinto-oikeus 2010. [online] [viitattu 8.7.2010] 

http://www.kho.fi/paatokset/51257.htm 

http://www.autoliitto.fi/testit_ja_ajoneuvot/autoilun_verotus/autovero/autoverotuksen_historia/
http://www.autoliitto.fi/testit_ja_ajoneuvot/autoilun_verotus/autovero/autoverotuksen_historia/
http://www.vtv.fi/files/1843/1952009_Autoverotus_NETTI.pdf.%20ISBN%20978-952-499-108-7
http://www.vtv.fi/files/1843/1952009_Autoverotus_NETTI.pdf.%20ISBN%20978-952-499-108-7


                                           58 (61) 
  

KHO hylkäsi hakemukset vanhojen autoveropäätösten purusta. Veronmaksajain keskusliitto 
2010. [online] [viitattu 26.7.2010] http://www.veronmaksajat.fi/fi-
FI/medialle/u/uutiset/kho-hylkasi-hakemukset-vanhojen-autoveropaatosten-
purusta 

 
Koponen, Juha 2009. Auto ja verot: VEROT: Tuontiautojen veronpalautuksia kymmenille tu-

hansille. [online] [viitattu 12.7.2010]  http://www.taloustaito.fi/Page/f0191fc5-
2415-4887-9096-80f41185e162.aspx?groupId=c0450f9c-6944-49de-b4da-
b418f7223f8f&announcementId=30e474f6-09e5-41b1-8e7e-08466e222dcf 

 
Käytettyjen autojen tuojille miljoonapalautukset. YLE Uutiset 2010. [online] [viitattu 9.7.2010] 

http://www.yle.fi/uutiset/kotimaa/2010/01/kaytettyjen_autojen_tuojille_miljoona
palautukset_1398745.html 

 
Käytettynä maahantuodut henkilöautomerkit. Trafi 2010. [online] [viitattu 14.7.2010] 

http://www.ake.fi/AKE/Tilastot/K%C3%A4ytettyn%C3%A4+maahantuodut/K%
C3%A4ytettyn%C3%A4+maahantuodut+henkil%C3%B6automerkit.htm 

 
Käytettynä maahantuotuja autoja eniten sitten vuoden 2004. Trafi 2010. [online] [viitattu 

14.7.2010] http://www.trafi.fi/uutiset/uutinen/315 
 
Käytetyn ajoneuvon verotus Suomessa, Asiakasohje nro 20. Tullihallitus 2009. [online] [viitattu 

23.6.2010]. 
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/julkaisut_ja_esitteet/asiakasohjeet/autoverotus
/autotiedostot/020.pdf 

 
Lakiesitys mahdollistaa Tullin ja Verohallinnon yhteistyön autoverotuksen palautuksissa. Tulli-

hallitus 2009. 
http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/lehdistotiedotteet/2009/tiedote_20090611_3/index
.html 

 
MAHTI-hintajärjestelmä. Tullihallitus 2010. [online] [viitattu 31.8.2010]. 

http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/autoverotus/MAHTI.jsp 
 
Merkkijakaumat 5.7.2010. [pdf-tiedosto]. Tulli 2010. [viitattu 12.8.2010] Saatavissa: 

http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/autoverotus/tilastotietoa/index.jsp 
 
Ministeriö sai pyyhkeitä tuontiautojen verotuksesta. Taloussanomat 2010. [online] [viitattu 

29.7.2010]. http://www.taloussanomat.fi/liikenne/2010/03/15/ministerio-sai-
pyyhkeita-tuontiautojen-verotuksesta/20103809/139 

 
Miten teen oikaisun? Tullihallitus 2010. [online] [viitattu 12.7.2010]. 

http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/autoverotus/Muutoksenhaku/oikaisu/index.jsp 
 
Miten teen valituksen? Tullihallitus 2010. [online] [viitattu 30.8.2010]. 

http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/autoverotus/Muutoksenhaku/valitus/index.jsp 
 
Mäkinen, Lassi 2000. KHO pyysi EY:n tuomioistuimen ennakkoratkaisua autovero- ja alv-

asiassa. [online] [viitattu 30.6.2010] 
http://www.lasmak.com/extnews/generalview/index.php?uid=495&group=4&pa
ge=164&site=Tietokate&table=UUTISET 

 
Puumalainen, Mikko & Kostama Outi 2010. Autoverotuksen toimeenpanon turvaaminen. Oike-

uskanslerinvirasto.[online] [viitattu 29.6.2010] 
http://www.okv.fi/43/OKV_2_50_2008.pdf 

 



                                           59 (61) 
  

Päätösmäärät, uudet ja käytetyt ajoneuvot. [pdf-tiedosto]. Tulli 2010. [viitattu 11.8.2010] Saata-
vissa: http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/autoverotus/tilastotietoa/index.jsp 

 
Raitio, Juha 2003. Oikeustapauksia: Kommentteja: Euroopan yhteisöjen (EY) tuomioistuimen 

tuomio 19.9.2002 asiassa C-101/00 tulliasiamies ja Antti Siilin. Lakimies 7-
8/2003 1310–1317. [online] [viitattu 30.6.2010] 
http://www.edilex.fi.elib.tamk.fi/lakikirjasto/1465.pdf 

 
Tullilaitoksen tilinpäätös vuodelta 2008. Tulli 2009. [online] [viitattu 31.8.2010]. 

http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/tulli_tutuksi/tulosohjaus/asiakirjat/Toimintake
rtomus_2008.pdf 

 
Tullin mukaan "KHO:n vaatimat muutokset autoverotukseen on toimeenpantu" 4.6.2007. [onli-

ne] [viitattu 31.8.2010]. http://www.autovero.fi/uutinen.php?uid=65 
 
Turunen, Santtu 2007. Tullin MAHTI! [online] [viitattu 31.8.2010]. 

http://www.autovero.fi/artikkeli.php?aid=60 
 
Vanhojen autoverolakien veroperusteista. Tullihallitus 2009. [online] [viitattu 22.6.2010]. 

http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/autoverotus/kaytetyt_ajoneuvot/lakiperusteet/ind
ex.jsp 

 
Verovelvollisille on maksettu 47 000 elv-palautusta 18.12.2009. Tullihallitus 2009. [online] 

[viitattu 21.7.2010]. 
http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/asiakastiedotteet/yhteiset/as_tiedote_20091218/in
dex.html 

 
Virtanen, Reijo & Koski Marko 2009. Ohje. Toimintaohjeita ensiverotukseen ja oikaisuun. Tul-

lihallitus. 
http://ilmari.tulli.fi/TH_Intra/Intra/08_Yksikot/Yleinen/Autoverotus/01_Ohjeet/2
0090324_Elv-tuomio-menettely-OHJE.pdf 

 
Yritysten ja muiden kuin yritysten verottamat ajoneuvot. [pdf-tiedosto] Tulli 2010. [viitattu 

31.8.2010]. http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/autoverotus/tilastotietoa/index.jsp 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



                                           60 (61) 
  

Liitteet 

 

Liite 1: Kysely 

 
Kysely Elv-palautusten tekemisestä 
 
Kaikki kysymykset ovat avoimia, voit vastata niihin niin laajasti kuin haluat. 

 
 
1. Kuinka paljon olet tehnyt Elv-palautuksiin liittyviä oikaisuja? (ar-

vio/tarkka tieto) 
 

 
 
 
 

2. Minkä verran aikaa Elv-palautusten tekeminen on vienyt? (arvio) 
 

 
 
 
 
3. Miten Elv-palautusten tekeminen on vaikuttanut muiden oikaisutöiden hoi-

tamiseen? 
 

 
 
 
 

4. Millaisia ongelmia Elv:n palauttamiseen on liittynyt? 
 
 

 
 
 

5. Miten vuosien mittaan tapahtuneet muutokset Elv:n käsittelyssä ovat vai-
kuttaneet oikaisutyön tekemiseen? 

 
 
 
 
 

6. a) Oliko oikaisutyöntekijöille annettu ohjeistus asiasta riittävää?  
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b) Millaisia lisäohjeita, ohjeiden täsmentämistä tai muuta tiedottamisen li-
säämistä olisit toivonut / toivoisit jatkossa? 
 

 
 
 
 

7. a) Miten asiakkaat ovat suhtautuneet Elv-palautuksiin? 
 

 
 
 
 

b) Millaisia yhteydenottoja asiakkailta on tullut asiaan liittyen? 
 

 
 
 
 

8. Mikäli lopuistakin tapauksista päätetään palauttaa Elv, millaisia ongelmia 
on odotettavissa? (esim. ajan kulumisen, osoitetietojen ym. vuoksi) 

 
 
 
 
 

9. a) Mitä mahdollisesti tulevissa Elv-palautuksissa tulisi tehdä toisin? (esim. 
palautusten keskittäminen tms.) 
 
 
 
 
 

 
b) Mikä olisi mielestäsi suurin hyöty palautusten toisin tekemisessä? 

 
 
 
 
 
10. a) Onko mahdollisten tulevien palautusten osalta tarvetta parantaa tiedo-

tusta asiakkaille?  
 

 
 
 
 

b) Miten tiedotusta voitaisiin parantaa? 
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