
Opinnäytetyö (YAMK) 

Liiketoiminnan kehittäminen 

2019 

 

 

 

 

 

Katri Löyttymäki 

RIITTÄVÄ TALOUSHALLINNON 
DOKUMENTAATIO TURUN 
YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ 
– huomioiden kiinteistön käyttöoikeuden 

luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi 
hakeutuminen 

  



OPINNÄYTETYÖ (YAMK) | TIIVISTELMÄ 

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 

Liiketoiminnan kehittäminen 

2019 | 50 sivua, 13 liitesivua 

Katri Löyttymäki 

RIITTÄVÄ TALOUSHALLINNON DOKUMENTAATIO 
TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ 
 huomioiden kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta 
arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen 

Kiinteistön vuokraaminen ja muu kiinteistön käyttöoikeuden luovutus on säädetty 
arvonlisäverottomaksi toiminnaksi, mutta siitä voidaan niin erikseen halutessa ja tietyin 
edellytyksin hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi.  

On säädetty paljon erityisvelvoitteita, jotka koskevat vapaaehtoisesti verovelvollista. Kiinteistöjen 
arvonlisäverotus on hallinnollisesti haastavaa ja sitä säätelevät lait, asetukset ja oikeuskäytäntö 
ovat monimutkaisia. Riittävän tarkan ja laadukkaan dokumentaation avulla varmistutaan, että 
tarvittava tieto tallennetaan ja on löydettävissä koko lain määräämän ajan.  

Opinnäytetyössä on selvitetty kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta 
arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen vaikutuksia koskevia verotuksen säädöksiä sekä pyritty 
selvittämään niiden merkitys ja vaikutus säätiön taloushallinnon dokumentaatioon. Tämä 
kehittämistyö on toteutettu toiminnallisena projektina. 

Hakeutuminen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverolliseksi lisää 
dokumentoitavaa kirjanpito ja tilinpäätösaineistoa.     Verollisuusaste ja sen muutokset 
dokumentoidaan historiatiedot säilyttäen ja tilinpäätökseen tulee merkitä verollisuudesta 
aiheutuvat taloudelliset vastuut. Kiinteistöinvestointeja koskevien tietojen dokumentaatio 
osoittautui keskeiseksi tekijäksi arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen yhteydessä. 
Investointien yhteydessä vähennetty tai vähentämättä jäänyt arvolisävero vaikuttaa koko laissa 
määrätyn tarkastusjakson ajan lähes kaikissa kiinteistöä koskevissa oikeustoimissa. 
Laadukkaalla dokumentaatiolla heti arvonlisäverovelvollisuuden alusta alkaen varmistetaan, että 
yllätyksiä ja taloudellisia menetyksiä ei tule. 

 

 

ASIASANAT: 

arvonlisävero, kiinteistö, investointi, dokumentaatio 

  



MASTER’S THESIS | ABSTRACT 

TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Master’s Degree Programme in Business Development 

2019 | 50 pages, 13 pages in appendices 

Katri Löyttymäki 

NECESSARY DOCUMENTATION OF FINANCIAL 
ADMINISTRATION 
 in the Student Village Foundation of Turku considering the applying of tributary 
of value added tax 

Renting a property and also another way of giving away the right of tenure a real estate are both 
value added taxexempt activities. Under certain conditions, company may apply for tributary of 
value added tax.  

There are a lot of specific obligations for taxpayers voluntarily. Value added tax on real estate is 
administratively challenging and laws, regulations and legal praxis regulating value added tax are 
complex.  Accurate and highquality documentation ensures that the required information is 
archived and can be found throughout the period prescribed by law.  

In this thesis the regulation concerning the effect of applying for value added tax has been 
examined. The significance of the regulations for financial management documentation has also 
been examined. This thesis has been implemented as an actionbased project. 

Applying for tributary of value added tax leads to a multiplicity of documentation. Value added tax 
percentage and changes of it have to be documented. Responsibilities due to the tributary have 
to be written down to the financial statement. The documentation of real estate investment data 
proved to be crucial after applying for value added tax. Value added tax benefit related to real 
estate investment affect almost all juristic acts. High quality documentation from the beginning of 
value added tax obligation ensures that no surprises or financial losses occur. 

 

 

KEYWORDS: 

Value added tax, real estate, investment, documentation 

  



SISÄLTÖ 

KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 6 

1 JOHDANTO 7 

2 KIINTEISTÖN KÄYTTÖOIKEUDEN LUOVUTTAMINEN JA ARVONLISÄVERO 9 

2.1 Kiinteistöinvestointi 17 

2.2 Verovelvollisen kiinteistönhaltijan dokumentointivelvoitteet 20 

2.3 Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksen eli ARA:n sääntely 25 

2.4 Turun Ylioppilaskyläsäätiö 25 

3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSONGELMA 30 

3.1 Tutkimusmenetelmä 30 

4 KIINTEISTÖN KÄYTTÖOIKEUDEN LUOVUTTAMISEN ARVONLISÄVERO JA SEN 
DOKUMENTOINTITAPA TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ 32 

5 TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 35 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 45 

LÄHTEET 48 

LIITTEET 

Liite 1. Selvitys arvonlisäveron kirjauksen perusperiaatteista 
Liite 2. Malli isännöitsijäntodistuksesta 
Liite 3. Investoinnin tarkastusmenettelylaskelma 
Liite 4. Arvonlisäverolain 209 i § mukainen selvitys 
 
  



KUVAT 

Kuva 1. Esimerkkejä rakennuksista ja rakennelmista. 12 
Kuva 2. Verohallinnon esimerkki tarkistusmenettelystä: käytön osuus pienenee. 19 
Kuva 3. Verohallinnon esimerkki tarkistusmenettelystä: käytön osuus suurenee. 20 
Kuva 4. Ote Turun Ylioppilaskyläsäätiön käytössä olevasta tilikartasta. 33 
Kuva 5. Esimerkki hakeutumisen liitteeksi toimitettavasta selvityksestä. 36 
Kuva 6. Esimerkki osakkaan suostumuksen dokumentointiin. 39 
Kuva 7. Esimerkki kiinteistöosakeyhtiön verollisuusasteen laskennasta. 41 
Kuva 8. Keskeisimmät dokumentoinnin muutokset. 44 

  

 



KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 

AOL  Asuntoosakeyhtiölaki  

ARA  Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus 

AVA  Arvonlisäveroasetus 

AVL  Arvonlisäverolaki 

EU  Euroopan unioni 

KHO  Korkein hallintooikeus 

KML  Kiinteistönmuodostamislaki 

KPL  Kirjanpitolaki 

KRL  Kiinteistörekisterilaki 

MRL  Maankäyttö ja rakennuslaki 

PRH  Patentti ja rekisterihallitus 

TYS  Turun Ylioppilaskyläsäätiö 

 

 

 



7 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Katri Löyttymäki 

1 JOHDANTO 

Suomen verotuksen historia ulottuu 1200luvulle, jolloin pysyvä kruununverotus alkoi 

Suomessa. Arvonlisävero sen sijaan on suhteellisen uusi verolaji. Sen historia alkaa vuo

desta 1994, jolloin ensimmäinen arvonlisäverolaki säädettiin. Lain säätämisellä ennakoi

tiin tulevaa EUjäsenyyttä. Arvonlisävero korvasi 1940luvulla syntyneen yleisen kulutus

veron eli liikevaihtoveron. Arvonlisäverolakia on muutettu sen voimassaoloaikana useita 

kertoja ja säännöksiä on jo noin 400. (Linnakangas & Juanto 2016, 325326.) Verot ja 

veronluonteiset maksut olivat Suomessa vuonna 2017 yhteensä lähes 97 miljardia eu

roa. Tästä summasta kulutusverojen osuus oli noin 32 miljoonaa euroa. Kulutusveroista 

arvonlisäveron osuus oli noin 21 miljoona euroa. (Veronmaksajat) Veroja keräävät valtio, 

kunnat ja seurakunnat ja valtion verotuloista arvonlisävero on merkittävin. Se on noin 41 

% valtion verotuloista (Linnakangas & Juanto 2016, 326). Kyse on siis yhteiskunnallisesti 

merkittävästä rahoitusmuodosta, joka on myös poliittisen vaikuttamisen väline. 

Arvonlisävero eli alv on tuotteen tai palvelun arvonlisää koskeva vero. Se on käytän

nössä kulutusvero, joka kohdistuu yleisesti kulutukseen Suomessa. Säännökset ja niitä 

koskeva oikeuskäytäntö on monimutkaista ja verollisuuden pääsäännöistä tehdyt lukui

set poikkeukset ovat kiinteistöjen verotuksen erityispiirteitä. (Kallio ym. 2015, 10.) Arvon

lisäverotuksessa ei ole kyse vain Suomen arvonlisäverolain tulkinnasta, vaan sen rin

nalla on otettava huomioon EU:n jäsenvaltioiden direktiivi yhteisestä arvonlisäverojärjes

telmästä 2006/112/EY (Määttä 2015, 47). 

Kiinteistön vuokraaminen ja myös kiinteistön käyttöoikeuden luovutus on säädetty arvon

lisäverottomaksi toiminnaksi. Vaikka toiminta on aina lähtökohtaisesti verotonta, siitä voi

daan niin erikseen halutessa ja tietyin edellytyksin hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. 

Verollisuus merkitsee sitä, että vuokranantaja voi vähentää verollisena vuokrattuihin ti

loihin kohdistuviin ostoihin sisältyvän arvonlisäveron. Saman periaatteen mukaan vuok

ranantaja lisää arvonlisäveron verollisena vuokrattujen tilojen vuokran verottomaan mää

rään. (Jokinen ym. 2015, 33) 

Kirjanpitolaki ja asetus määrittelevät, mitä ja miten asiakirjoja yritystoiminnassa tulee 

laatia, ja miten kauan niitä on säilytettävä. Taloushallinnon järjestäminen arvonlisäverol

liseksi hakeutumisen jälkeen on tietyiltä osin haasteellisempaa, koska verovelvolliselle 

kiinteistönhaltijalle on määritelty erityisiä velvoitteita. Verovelvollisella on oltava selvitys 
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verollisista kiinteistöistä sekä huoneistoista ja sen lisäksi verovelvollisella tulee olla val

mius huomioida verollisuusasteen muutokset myös kiinteistöinvestointien tarkastusme

nettelytilanteessa. Riittämätön dokumentaatio on taloudellinen uhka. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä Turun Ylioppilaskyläsäätiön taloushallinnon 

dokumentaatiossa tulee huomioida kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonli

säverolliseksi hakeutumisen jälkeen. Tutkimuksen avulla kehitetään taloushallinnon do

kumentaatiota siten, että kaikki oleellinen tieto kerätään ja kootaan helposti hallinnoita

vaan muotoon. Tutkimuksessa käsitellään arvonlisäverolakia vain kiinteistön käyttöoi

keuden luovuttamisen ja kiinteistöinvestointien tilanteessa. 

Tutkittavassa yhteisössä on jo käynnissä ja lähivuosina vielä käynnistymässä mittavia 

uudisrakennus ja perusparannushankkeita. Kiinteistöinvestoinnit ovat taloudellisesti hy

vin merkittäviä ja investointeihin sisältyvän arvonlisäveron määrä on huomattava. Ha

keutuminen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi on yh

teisön johdon taholta arvioitu kannattavaksi nykyisessä tilanteessa. Riittävän laajan do

kumentaation avulla voidaan varmistua, että kaikki oleellinen myös tulevaisuudessa 

mahdollisesti tarvittava tieto on tallessa.  



9 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Katri Löyttymäki 

2 KIINTEISTÖN KÄYTTÖOIKEUDEN LUOVUTTAMINEN 
JA ARVONLISÄVERO 

Arvonlisävero on kulutusvero, joka lisätään myydessä tavaran tai palvelun hintaan. Vero 

peritään myyjän toimesta ostajalta eli veron osuus lisätään myyntihintaan ja myyjä tilittää 

veron valtiolle. Verollista liiketoimintaa varten hankitun tavaran tai palvelun ostohinnan 

sisältämän arvonlisäveron ostaja voi vähentää, mikäli ostaja ja myyjä ovat molemmat 

arvonlisäverovelvollisia. Lopullisen kustannuksen maksaa kuluttaja. (Verohallinto 

21.12.2016) Arvonlisävero on yhdenkertainen vero, koska vähennysoikeuden vuoksi ve

roa tilitetään vain muodostuneesta arvonlisästä eli myyjän tuotteelleen tai palvelulleen 

aikaansaamasta arvonlisäyksestä (Valtiovarainministeriö). Arvonlisäverovelvollisia ovat 

kaikki liiketoiminnan muodossa tavaroiden tai palveluiden myyntiä tai vuokrausta harjoit

tavat (Verohallinto 21.12.2016). 

Myynnistä suoritettavan veron peruste on vastike ilman veron osuutta ja vastikkeella tar

koitetaan myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen perustuvaa hintaa, joka sisältää kaikki 

hinnanlisät. Poikkeukset veron perusteen määrittämiseen on erikseen lueteltu arvonli

säverolaissa. (AVL 73 § 1 mom.) Verokanta on veron laskennassa käytettävä yksikkö. 

Suomen yleinen arvonlisäverokanta on 24 % veron perusteesta, mutta yhteensä vero

kantoja on kolme; 24 %, 14 % ja 10 %. (AVL 84 §) Arvonlisäverolain 8. luvun 85 tai 85 a 

§:ssä määritellään, milloin sovelletaan yleisestä verokannasta poikkeavaa verokantaa. 

(AVL 85 §, AVL 85 a §)  

Yleishyödylliset yhteisöt ovat arvonlisäverovelvollisia kuitenkin vain siitä toiminnasta, jota 

pidetään vähäisen toiminnan rajan ylittävänä ja verotetaan tuloverotuksessa elinkeinotoi

mintana. Tällöin yhteisön on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. (Vero

hallinto 1) Yhteisö voi kuitenkin myös vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvollisten 

rekisteriin. Vapaaehtoisen hakeutumisen lisäksi yhteisö voi hakeutua arvonlisäverovel

volliseksi myös kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta.  Kiinteistön käyttöoikeuden 

luovuttamisella tarkoitetaan esimerkiksi maaalueen, rakennuksen, huoneiston tai sen 

osan vuokraamista. (Verohallinto A126/200/2016) Toiminnan tulee olla arvonlisävero

laissa tarkoitettua arvonlisäverovelvollista liiketoimintaa tai kuntapalautukseen oikeutta

vaa toimintaa. Kuntapalautusjärjestelmä on rahoitusjärjestelmä valtion ja kunnan välillä, 

jossa kunnalla on laaja palautusoikeus niiden hankintojen sisältämästä verosta, joita ei 
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saa vähentää sekä oikeus laskennalliseen palautukseen eräistä verottomista hankin

noista. (Verohallinto A59/200/2017) Kuntapalautuksen edellytyksenä on, että kunta tai 

kuntayhtymä toimii vuokralaisena ja käyttää tiloja omaan toimintaansa. Toiminta voi olla 

myös verotonta, mutta tiloja ei voida vuokrata edelleen kunnan tai kuntayhtymän omalle 

erilliselle yhtiölle. Maakunta ja sote uudistus tuonee muutoksia kuntapalautukseen oi

keuttaviin tilanteisiin ja sitä koskevaan alvsääntelyyn. Hakeutumisen ja vuokrauksen ve

rollisuuden edellytykset täyttyvät myös, mikäli vuokrattavien tilojen käyttäjänä on valtio, 

yliopisto, ammattikorkeakoulu tai opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 

(Laki opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009) 32 i §:ssä tarkoitettu yksityinen 

ammatillisen koulutuksen järjestäjä (AVL 14.12.2017/882). (AVL 30 § 1) Myös edellä 

mainituissa tilanteissa tosiasiallisina loppukäyttäjinä tulee toimia yliopisto ja ammattikor

keakoulu, sillä hakeutumisoikeus ei koske yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimin

taan läheisesti liittyville eiarvonlisäverovelvollisille yhteisöille joko vastikkeetta tai vuok

raa vastaan luovutettuja tiloja (KHO 15.4.2013 T 1287). 

Kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistönmuodostamislain (KML 554/95) mukaan sellaista it

senäistä maanomistuksen yksikköä, joka kiinteistörekisterilain (KRL 392/85) nojalla on 

merkittävä kiinteistönä kiinteistörekisteriin, ja muulla rekisteriyksiköllä muuta sanotun 

lain nojalla kiinteistörekisteriin merkittävää erillistä yksikköä (KML 2 § 1). Arvonlisävero

lain kiinteistökäsite poikkeaa muista kiinteistömääritelmistä, joten kiinteistöjen arvonli

säverotuksen vaikutuksia arvioitaessa, tulee arvonlisäverolain mukainen kiinteistön 

määritelmä selvittää erikseen. Myös kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palve

levaa pysyvästi asennettua konetta tai laitetta tai sen osaa pidetään kiinteistönä. (Vero

hallinto A116/200/2018) 

Omistusoikeus kiinteistöön saadaan kiinteistönluovutuksella ja käyttöoikeus saadaan so

pimuksella. Käyttöoikeus on oikeudellinen valta käyttää ja hallita toisen omistamaa kiin

teistöä ja se voi pitää sisällään myös oikeuden omaisuuden tuottoon. Käyttöoikeus ei ole 

yhtä laaja oikeus kuin hallintaoikeus. Kiinteistön käyttöoikeus voidaan saada vastikkeetta 

tai vastiketta vastaan. Vastikkeellisen käyttöoikeuden luovutuksen yleisin muoto on 

vuokraus. (Minilex) Kiinteistön käyttöoikeus ei ole rasiteoikeus vaan sopimukseen pe

rustuva erityisoikeus. (Maanmittauslaitos) 

Pääsääntöisesti kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta ei suoriteta arvonlisäveroa. 

(AVL 27 § 1 mom.) Halutessaan kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja voi kuitenkin erik
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seen hakeutua tästä toiminnasta verovelvolliseksi. Verovelvollisuus edellyttää, että kiin

teistöä käytetään yhtäjaksoisesti vähennykseen oikeuttavaan toimintaan. (AVL 30 § 12 

mom.)  

Kiinteistön ylläpito edellyttää korjaustoimintaa. Normaalien vuosikorjauksien ylittävää pe

ruskorjaustoimintaa tai uudisrakentamista kutsutaan kiinteistöinvestoinniksi. Arvonli

säverolain mukaisesti kiinteistöinvestoinnilla tarkoitetaan kiinteistön uudisrakentamiseen 

tai perusparantamiseen liittyvän rakentamispalvelun ostamista tai itse suorittamista. 

(AVL 119 §) Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi ha

keutuneista tiloista on myös kiinteistöinvestointien arvonlisäveron vähennysoikeus.  

Keskeisiltä periaatteiltaan arvonlisäverolaki on pysynyt samanlaisena koko voimassa

oloajan eli vuodesta 1994 lähtien, mutta yksittäisiin säännöksiin on tehty paljon muutok

sia. Säännökset sekä säännöksiä koskeva oikeuskäytäntö on monimutkaista. Verollisuu

den pääsäännöistä tehdyt poikkeukset ovat kiinteistöjen verotuksen erityispiirteitä. (Kal

lio ym. 2015, 10) 

Euroopan unionin (EU) arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) ei määrittele kiinteistöä. 

Täytäntöönpanoasetukseen (282/2011) otettiin vuonna 2013 kiinteistön määritelmää 

koskeva säännös. Tämän säännöksen tarkoituksena oli yhdenmukaistaa lainsäädäntöä 

kaikissa EUmaissa. Myös Suomen arvonlisäverolain säännöksiä muutettiin. 9.12.2016 

annettu laki 1064/2016 varmistaa, että AVL:n kiinteistöjä koskevat säännökset vastaavat 

täytäntöönpanoasetuksen säännöksiä. Arvonlisäverolain 28 §:n kiinteistön määritelmä 

korvattiin viittauksella täytäntöönpanoasetuksen 13 b kiinteän omaisuuden käsitteeseen. 

(Verohallinto A116/200/2018) 

Kiinteistön määritystä on myös kiinteistönmuodostamislaissa (KML 2 §) sekä maan

käyttö ja rakennuslaissa (MRL 132/1999). Kiinteistön määrittäminen käsitteenä on tär

keää kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisen ja sen arvonlisäverokäsittelyn tulkin

nassa. 

”Kiinteistöllä tarkoitetaan arvonlisäverotuksessa edellä mainitun täytäntöönpanoasetuk

sen mukaisesti: 

a) tiettyä maaalaa maan pinnalla tai sen alla, johon voi syntyä omistus ja hallintaoikeus 

Käsite maaala kattaa maapohjan lisäksi kaiken sen päällä ja alla olevan, myös veden 

peittämät alueet ja maaperässä kiinni olevan kasviston. Pohjavedet, mineraalit ja muut 
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maanalaiset resurssit katsotaan myös kiinteistön osaksi siihen asti, kun ne kaivetaan 

maasta. 

b) rakennusta tai rakennelmaa, joka on perustettu kiinteästi maaperään merenpinnan 

ylä tai alapuolella ja jota ei voida helposti purkaa tai siirtää 

Rakennus on ihmisen tekemä rakenne, jossa on katto ja seinät, kuten talo tai tehdas. 

Rakennelmana pidetään muita ihmisen tekemiä rakenteita kuten tiet, sillat, lentokentät, 

satamat, ojat, kaasujohdot tai vesi ja viemäröintijärjestelmät. Rakennukseen tai raken

nelmaan kiinteästi kuuluvia tai asennettuja osia, joita ilman rakennus tai rakennelma olisi 

puutteellinen, pidetään osana kiinteistönä. 

Oleellista sen kannalta on, pidetäänkö rakennusta tai rakennelmaa kiinteistönä, kuinka 

kiinteästi se on perustettu maaperään ja onko se helposti siirrettävissä. Kumpikin ehto 

tulee täyttyä.  

c) rakennukseen tai rakennelmaan asennettua ja siihen kiinteästi kuuluvaa osaa, jota 

ilman rakennus tai rakennelma on puutteellinen, kuten ovet, ikkunat, katot, portaikot ja 

hissit 

Rakennuksen tai rakennelman käyttötarkoitus ratkaisee, mitkä osat ovat siihen kiinteästi 

kuuluvia osia. Rakennuksen sisään rakennetut tai asennetut koneet tai laitteet, jotka pal

velevat käyttötarkoitusta ovat kiinteistön osia. Esimerkiksi rakennuksen katolle asennetut 

rakennuksen sähkölaitteisiin integroidut aurinkopaneelit, jotka tulevat osaksi kattoa ja 

toimivat kattona, katsotaan kuuluvan kiinteästi kiinteistöön kuuluviksi osiksi. 

d) osaa, laitetta tai konetta, joka on asennettu pysyvästi rakennukseen tai rakennelmaan 

ja jota ei voida siirtää tuhoamatta tai muuttamatta rakennusta tai rakennelmaa. 

Koneiden tai laitteiden ei tarvitse olla kiinnitetty kiinnikkeillä, mutta mikäli niiden poista

minen aiheuttaisi jonkin muun ominaisuuden vuoksi (paino tai koko) suurta vahinkoa ra

kennukselle tai koneelle ja laitteelle, koneita ja laitteita pidetään osana kiinteistöä” (Ve

rohallinto A116/200/2018). 

 

Kuva 1. Esimerkkejä rakennuksista ja rakennelmista. 

 Kiinteistö  Ei kiinteistö
  elementtirakennus siirrettäväksi tarkoitettu   työmaaparakki
  kioski   yleisötapahtumateltta
  kouluparakki   purettava ja siirrettävä jääkiekkokaukalo
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Merkittävin muutos verrattuna aikaisempaan arvonlisäverolain säännökseen on, että nyt 

kiinteänä omaisuutena pidetään konetta, laitetta tai sen osaa, joka on pysyvästi asen

nettu osaksi rakennusta tai rakennelmaa. Aiemmin koneita ja laitteita pidettiin irtaimena 

omaisuutena koneen ja laitteen koosta ja asennustavasta riippumatta. 

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen on 

vapaaehtoista. Käyttöoikeuden luovuttaja voi halutessaan hakeutua verovelvolliseksi ja 

hakeutuminen tapahtuu Patentti ja rekisterihallituksen (myöhemmin PRH) – Verohallin

non Yritystietojärjestelmän muutos ja lopettamisilmoituslomakkeella. (Verohallinto 

A126/200/2016) Mikäli yritys tai yhteisö on jo muun toimintansa vuoksi arvonlisäverovel

vollinen sitä se ei automaattisesti kuitenkaan ole kiinteistön käyttöoikeuden luovuttami

sesta, vaan siltä osin tulee erikseen hakeutua verolliseksi (Kallio ym.  2015, 31). 

Kiinteistön omistajan lisäksi hakeutuja voi olla kiinteistön osakas, osakkaan vuokralainen 

tai vuokralaisen vuokralainen. Kiinteistöä tulee kuitenkin käyttää jatkuvasti arvonlisäve

ron vähennykseen oikeuttavaan toimintaan tai sen käyttäjänä tulee toimia valtio, yli

opisto, ammattikorkeakoulu tai ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Myös kuntien ja elin

keinonharjoittajien toiminta, joka on palautukseen oikeuttavaa, rinnastetaan myös edellä 

mainitun kaltaiseksi käytöksi. (Verohallinto A126/200/2016) 

Kaikista kiinteistöistä, koko kiinteistöstä tai tiloista ei tarvitse hakeutua samalla kertaa 

arvonlisäverovelvolliseksi. Hakeutumisen pienin yksikkö kiinteistössä, josta voidaan ha

keutua verovelvolliseksi, on huoneisto. (HE 88/1993) Oikeuskäytännössä on kuitenkin 

jälkeenpäin määritelty, että pienimpänä hakeutumisen yksikkönä voi olla kiinteistössä 

alue tai tila, joka muodostaa selvästi erottuvan, toiminnallisen kokonaisuuden, jonka 

osalta on mahdollista selvittää myynnistä suoritettava veron peruste ja vähennysoikeu

det. 1 Tarpeen mukaan lisää kiinteistöjä, tiloja ja huoneistoja voidaan ottaa mukaan ve

rovelvollisuuden piiriin, mutta erillistä hakeutumista ei enää tarvitse tehdä. Verollisista 

kohteista on pidettävä kirjaa ja tämä selvitys on osa kirjanpitoaineistoa. (Kallio ym. 2015, 

31) 

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja merkitään verovelvolliseksi rekisteröintiilmoituk

sen saapumisen ajankohdasta alkaen ja toiminta on vasta tuosta ajankohdasta alkaen 

verollista. Hakeutujalla on kuitenkin poikkeuksellisesti oikeus takautuvaan vähennysoi

keuteen eli verovelvollinen voidaan merkitä taannehtivasti rekisteriin, mikäli hakeutujalla 

on ollut verollisen toiminnan kiinteistön uudisrakennus tai perusparannusinvestointeja. 
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1 KHO 15.11.1996 T 3563 …Pienimpänä kiinteistön osana, jonka käyttöoikeuden luovuttami
sesta voidaan hakeutua verovelvolliseksi, pidetään hallinnollisista syistä yleensä huoneistoa. 
Liikekiinteistöissä yhtiöjärjestyksen mukainen huoneistojako ei kuitenkaan aina vastaa tilojen 
tosiasiallista käyttöä, vaan esimerkiksi suuri huoneisto voi olla jaettuna useisiin toiminnallisiin 
yksiköihin, joissa kussakin on eri vuokralainen. Tällaisissa tapauksissa ei pienimpänä hakeutu
misen kohteena olevana kiinteistön osana voida kaikissa tapauksissa pitää yhtiöjärjestyksen 
mukaista huoneistoa, vaan sellaiseksi voidaan katsoa muukin selvästi erotettava, toiminnallisen 
kokonaisuuden muodostava tila.  

Hakeutuminen tulee tapahtua viimeistään kuuden kuukauden kuluessa perusparanne

tun tai rakennetun kiinteistön käyttöönotosta. Edellä mainitun kuuden kuukauden aikana 

hakeutumisen kohde ei voi olla otettu verottomaan käyttöön. Käyttöönottona pidetään, 

kun verovelvollinen ottaa tilat omaan käyttöön tai tilat annetaan vuokralle. Kuuden kuu

kauden määräaika ei kulu, mikäli tilat ovat perusparantamisen tai uudisrakentamisen 

valmistumisen jälkeen tyhjillään. (Kallio ym. 2015, 33)  

Kiinteistön vuokraustoiminnan tai muun kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksen verolli

suus edellyttää, että nimenomaan tästä toiminnasta hakeudutaan arvonlisäverovelvol

liseksi. (Kallio ym. 2015, 30) Sen lisäksi luovutuksen kohteena olevat tilat tulee jatkuva

luonteisesti olla arvonlisäverollisessa käytössä. Määräävä ei ole se, että luovutuksen 

saaja on arvonlisäverovelvollinen, vaan luovutuksen kohteena olevissa tiloissa tapah

tuva toiminta pitää olla arvonlisäverollista toimintaa. (Kallio ym. 2015, 38) 

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajien sarjan pituutta ei ole määrätty. Samaa luovutet

tavaa käyttöoikeutta voidaan vuokrata edelleen useita kertoja. Kun vuokraus ketjuuntuu, 

on hakeutumisen edellytyksenä, että myös edelleen vuokraaja on hakeutunut verovel

volliseksi. Verovelvollisuusketjun tulee olla katkeamaton. Ketju voi kuitenkin olla avoin 

sen alkuosasta, sillä osakkaan tai vuokralaisen hakeutumisen edellytyksenä ei ole kiin

teistön omistajan hakeutuminen. (Verohallinto A003/200/2016) Mikäli osakas itse käyt

tää tiloja ja harjoittaa vain osittain verollista toimintaa, tilan osalta ei voida hakeutua ar

vonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta. Osakkaalla on ol

tava oikeus vähentää vastikkeeseen sisältyvä arvonlisävero täysimääräisesti. Huomioi

tavaa on, että vähäinenkin käyttö muuhun kuin vähennykseen ja palautukseen oikeutta

vaan tarkoitukseen ”saastuttaa” hakeutumismahdollisuuden kyseisen osakehuoneiston 

osalta. Vuokralaisen osalta kuitenkin riittää, että huoneistossa harjoitetaan osittain verol

lista toimintaa. (Ojala 2018, 20) Myös vuokralaisen toiminnasta voi olla vain osa vähen

nykseen oikeuttavaa verollista toimintaa. Vuokralaisen toiminnan osittainen verottomuus 

pienentää vuokralaisen vähennysoikeutta, mutta sillä ei ole vaikutusta vuokranantajan 

toiminnan verollisuuteen tai oikeuteen kulujen vähennysoikeuteen. (Kallio ym. 2015, 40) 
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Kiinteistöä tulee jatkuvasti käyttää vähennyksen oikeuttavaan toimintaan, mutta se voi 

vuokrakauden aikana sopimuksessa määritellyllä ajanjaksolla olla kiinteistön omistajan 

käytössä. Tällöin vähennykseen oikeuttavaa on vuokralaisen käyttämän ajan perusteella 

laskettu suhteellinen osa kuluista. Myös kausiluonteinen vuokraustoiminta katsotaan vä

hennykseen oikeuttavaksi käyttöoikeuden luovutukseksi. Vuokrauksen jakautuminen ve

rolliseen ja verottomaan vuokraukseen edellyttää enemmän kuin yhtä vuokrasuhdetta. 

Korkeimman hallintooikeuden päätöksen (KHO 7.2.2007 T 268) mukaisesti kiinteistö

osakeyhtiö voi vuokrata rakentamiaan asuntoja talvikaudella opiskelijoille verottomasti ja 

toisaalta vuokrata samoja tyhjiksi jääneitä tiloja kesäaikaan ulkopuoliselle verovelvolli

selle toimijalle vähennykseen oikeuttavaan kesähotellitoimintaan. (Kallio ym. 2015, 39) 

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut suorit

taa perimiensä vuokrien sisältämän arvonlisäveron valtiolle. Arvonlisävero suoritetaan 

vuokran tai vastikkeet kokonaismäärästä ja myös vuokran yhteydessä perityistä muista 

korvauksista. Niistä suorituksista, jotka käsitellään kirjanpidossa omien pääomien lisäyk

senä, eivät kuulu veron perusteeseen, eikä niistä suoriteta arvonlisäveroa. Myynnistä 

suoritettavan arvonlisäveron veron peruste on vuokralaiselta perittävä määrä ilman ar

vonlisäveroa. Suoritettava vero on kulloisenkin verokannan mukainen prosenttimäärä 

veron perusteesta. Tämän hetken verokannan mukaisesti veron perusteeseen lisätään 

24 % ja yhteenlaskettuna saadaan verollinen kokonaisvuokran määrä. (Verohallinto 

A003/200/2016) 

Verottoman käyttöoikeuden luovutuksen yhteydessä perittävistä sähkön, lämmön, kaa

sun, veden tai muun hyödykkeen luovuttamisesta ei suoriteta veroa valtiolle ja laskutus 

tapahtuu ilman arvonlisäveroa. Verovelvollinen, jolla on tilan käyttöoikeus, voi kuitenkin 

tehdä vähennyksen ostetusta energiahyödykkeestä, vaikka se sisältyy verottomaan 

vuokraan. Vähentää saadaan enintään hankintaa vastaava veron määrä. (Kallio ym. 

2015, 51) 

Arvonlisäverolaissa määritellään, että yleisen vähennysoikeuden perusteella verovelvol

linen saa vähentää verollista liiketoimintaa varten toiselta verovelvolliselta ostamansa 

tavaran tai palvelun sisältämän arvonlisäveron. Sama sääntö koskee myös maahantuon

tia ja yhteisöhankintaa. (AVL 102 § 13) Kiinteistöön kohdistuvat arvonlisäverot ovat vä

hennyskelpoisia siinä suhteessa, kun kustannukset kohdistuvat verollisessa käytössä 

oleviin tiloihin. Mikäli koko kiinteistön osalta on hakeuduttu kiinteistön käyttöoikeuden 

luovuttamisen osalta verovelvolliseksi ja kaikissa sen tiloissa harjoitetaan verollista toi

mintaa, voidaan kaikki kiinteistöjen kulujen sisältämä arvonlisävero vähentää.  
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Tilanteessa, jossa vain osa tiloista on vähennykseen tai palautukseen oikeuttavassa 

käytössä, voidaan kustannusten sisältämä arvonlisävero vähentää vain osittain. Kustan

nukset pyritään aina kohdentamaan siten, että ne kohdistuvat kokonaisuudessaan joko 

verollisiin tiloihin tai verottomiin tiloihin. (Kallio ym. 2015, 55) Kiinteistön yleiskustannuk

set voidaan jakaa esimerkiksi tilojen pintaalan, tilavuuden tai muun sellaisen jakoperus

teen mukaisesti, että jakoperuste vastaa mahdollisimman oikeaa kustannusten kohdis

tumista. (Verohallinto A80/200/2015) Yhtiö ja kiinteistökohtaisen harkinnan perusteella 

jakoperusteen jyvittäminen siten, että se vastaa mahdollisimman tarkoin todellisia kus

tannusten jakoosuuksia, mutta eroaa esimerkiksi pintaalan mukaisesta jakomallista, 

voidaan ottaa käyttöön. Tällöin verollisuusasteen jakoperusteet tulee aina tarkoin doku

mentoida. (Kallio ym. 2015, 59) 

Jakoperusteen soveltuvuus, oikeellisuus ja kiinteistön verollisuudessa tapahtuneet muu

tokset tulee tarkastaa kuukausittain eli arvonlisäveron tilitysjaksokohtaisesti. Hyväksyt

tävä toimintatapa on tarkastaa jakoperuste vain vuosittain ja tehdä sen edellyttämät muu

tokset kerran vuodessa. (Kallio ym. 2015, 57) Kauppakeskuksissa ja suurissa liike ja 

toimistokiinteistöissä, jossa muutosten määrä tarkastelujakson aikana on suuri, saattaa 

vuosittainen tarkastaminen olla riittämätön ja jopa johtaa verovelvollisen kannalta epä

edulliseen lopputulokseen. 

Tilojen jäädessä tyhjilleen verollisuus ei pääty verollisen vuokralaisen irtisanouduttua tai 

vuokrasopimuksen päätyttyä. Tilojen katsotaan jäävän verollisiksi siihen asti, kunnes ne 

otetaan muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Mikäli tilat hankitaan niiden 

ollessa tyhjillään tai tilat ovat olleet aiemmin verottoman verovelvollisen hallussa, niiden 

katsotaan olevan verottoman toiminnan käytössä. Verollista vuokrausta koskeva esiso

pimus riittää ja sen jälkeen tilat katsotaan olevan verollisen toiminnan käytössä. (Kallio 

ym. 2015, 58) 

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisen perusteella arvonlisäverovelvollinen ei voi itse 

niin halutessaan päättää verovelvollisuuttaan. Verovelvollisuus päättyy vasta, kun vero

velvollisuuden edellytykset ovat lakanneet. Kun hakeutumisen edellytykset ovat lakan

neet, kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja antaa Verohallinnolle lopettamis ja muutosil

moituksen, jossa ilmoitetaan tilanteeseen johtaneet syyt. (Verohallinto A126/200/2016) 

Esimerkkitilanteita arvonlisäverovelvollisuuden päättymiseen johtavista tilanteista: 

 vuokralaisen vaihtuessa uusi vuokralainen ei käytä kiinteistöä arvonlisäveron vä

hennykseen oikeuttavassa toiminnassa 
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 kiinteistön omistaja myy kiinteistön 

 kiinteistön käyttöketjun viimeinen käyttäjä ottaa kiinteistön pois vähennykseen oi

keuttavan toiminnan käytöstä 

 keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakas myy huoneiston hallintaan oikeuttavat 

osakkeet ja uusi osakas ottaa huoneiston pois vähennykseen oikeuttavan toimin

nan käytöstä 

 keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakas ottaa osan tiloista ja alkaa käyttää tilaa 

ainakin osittain vähennykseen oikeuttamattomassa toiminnassa. (Verohallinto 

A126/200/2016) 

2.1 Kiinteistöinvestointi 

Kiinteistöinvestointi tarkoittaa uudisrakentamiseen tai perusparantamiseen liittyvän ra

kentamispalvelun ostamista tai suorittamista itse. Kiinteistöön kohdistuvat rakennus ja 

korjaustyöt sekä työn yhteydessä asennetun tavaran luovutus ovat rakentamispalveluja 

ja niihin rinnastetaan myös töihin liittyvät suunnittelu, valvonta tai muut vastaavat palve

lut. (Verohallinto A59/200/2017) 

Perusparantamiseksi katsotaan kiinteistön korjaaminen, kun kiinteistön laatutasoa pa

rannetaan olennaisesti alkuperäisestä. Normaalit korjauskustannukset, joissa rikkoutu

nutta tai kulunutta korjataan tai korvataan uudella samanlaisella ei katsota perusparan

tamiseksi. Suuretkaan korjausmenot, jotka voidaan aktivoida eivät ole kiinteistöinves

tointeja. Käytännössä perusparantamisena pidetään kaikkia niitä muutos tai parannus

töistä aiheutuvia menoja, jotka tuloverotuksessa on pakko aktivoida kiinteistön hankinta

menoon. (Verohallinto A59/200/2017)  

Rakentamispalvelun tai kiinteistön hankinnan kustannukset ovat vähennyskelpoisia, mi

käli ne hankitaan arvonlisäverollista liiketoimintaa varten vähennyskelpoiseen tai palau

tukseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Urakoitsijan laskuihin sisältyvä arvonlisävero tai 

myyjän antaman selvityksen sisältämä oman käytön vero voidaan vähentää siltä osin, 

kun investointi kohdistuu arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoisessa käytössä oleviin 

tiloihin. Kiinteistöinvestointien kustannusten sisältämän arvonlisäveron määrä on talou

dellisesti merkittävä ja vero pitää pystyä kohdistamaan eri tiloihin niiden käyttötarkoituk

sen mukaisesti mahdollisimman tarkoin. (Kallio ym. 2015, 142143) 
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Arvonlisäverotuksen perussääntö on, että vähennyksen voi tehdä kulun syntyhetkellä, 

mutta verovelvolliseksi voi rekisteröityä ja toteuttaa vähennykset arvonlisäverotuksessa 

jo siitä hetkestä alkaen, kun ryhdytään ensimmäisiin tulevaa verovelvollista liiketoimin

nan harjoittamista tähtääviin toimiin. Vähennys voidaan tehdä ennen käyttöön ottoa siinä 

vaiheessa, kun tavara tai palvelu on vastaanotettu. Kiinteistöinvestointien käyttöoikeu

den luovuttamisesta on oikeus hakeutua verovelvolliseksi verollisen kohteen suunnitte

lun alkaessa. Koska kiinteistöinvestointien arvonlisävero on määrältään suuri, edellyte

tään objektiivista näyttöä tulevasta vähennykseen oikeuttavasta käytöstä. Vuokrasopi

mus tai esisopimus käyvät näytöstä, mutta keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun 

mukaisesti katsottiin riittäväksi objektiiviseksi näytöksi, kun vuokrattavien tilojen koko

naispintaalasta yli puolet oli vuokrattuna sekä loput suunniteltuna ja aktiivisen markki

noinnin kohteena. (Kallio ym. 2015, 144146) 

Kiinteistön omistajan tai haltijan on mahdollista tulla rekisteröidyksi takautuvasti arvonli

säverovelvolliseksi ja saada myös vähennykset takautuvasti. Tämä on mahdollista, mi

käli kiinteistön omistaja tai haltija on toteuttanut tai toteuttamassa kiinteistöinvestointia ja 

arvonlisäverolliseksi hakeutuminen tapahtuu kuuden kuukauden kuluessa investoinnin 

kohteena olleen kiinteistön käyttöönotosta. Käyttöönotto tarkoittaa tilojen aktiivikäyttöä 

eli määräaika alkaa kulua, kun tilat annetaan vuokralle tai otetaan omaan käyttöön. (Kal

lio ym. 2015, 147148) Käyttöönottoajankohta ei määräydy investointikohtaisesti vaan 

kunkin sellaisen kiinteistön tai erillisen osan osalta erikseen, johon investointi on kohdis

tunut ja jonka käyttöoikeuden luovutuksesta voidaan hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi 

(Kallio ym. 2015, 148).  

Kiinteistöihin kohdistuvaan uudisrakentamis ja perusparannustyöhön sovelletaan ar

vonlisäverolain tarkistamissäännöksiä. (AVL 11) Kiinteistöinvestointia koskevan hankin

taan sisältyvän veron vähennystä tarkistetaan 10 kalenterivuoden jakson ajan. (Kallio 

ym. 2015, 149) Tarkistuskausi on kymmenen vuotta sen kalenterivuoden alusta, jonka 

aikana uudisrakentamiseen tai perusparantamiseen liittynyt rakentamispalvelu on val

mistunut (Verohallinto A59/200/2017). Kiinteistön tilojen käyttö ratkaisee vähennysoikeu

den ja 10 vuoden tarkastusjakson aikana tapahtuneet käytön muutokset vaikuttavat si

ten, että alkuperäiseen vähennykseen tehdään käytön muutosta vastaavat muutokset 

vuosittain. Vuosittaiset tarkistukset vaikuttavat kiinteistön hankintamenoon ja verotuksen 

poistoihin. (Kallio ym. 2015, 150) 
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Tilanteet, jotka johtavat vähennyksen tarkistamiseen syntyvät, jos kiinteistön vähennyk

seen oikeuttava käyttö muuttuu suhteessa alkuperäiseen vähennykseen, kiinteistö luo

vutetaan, verovelvollisuus päättyy tai kiinteistö poistetaan liikeomaisuudesta. Kiinteistön 

purku, tuhoutuminen tai palaminen ei edellytä tarkistamista. (Verohallinto A59/200/2017) 

Mikäli verovelvollisuus päättyy, kiinteistö poistetaan liikeomaisuudesta tai joissakin kiin

teistön luovutustapauksissa tarkistaminen suoritetaan kerralla jäljellä olevalta tarkistus

kaudelta. Laskenta voidaan tehdä päiväkohtaisesti tai kuukausikohtaisesti, mutta tarkis

tuksen suorittamisessa tulee huomioida koko tarkistusvuoden olosuhteet. Laskenta voi

daan toteuttaa myös tarkistusvuoden lopun tilanteen mukaan, mutta tällainen laskenta 

ei saa johtaa olennaisesti virheelliseen lopputulokseen. Laskentatapaa, joka on valittu 

kuhunkin investointiin, tulee noudattaa johdonmukaisesti. (Verohallinto A59/200/2017) 

Vuosittain tarkastettava määrä on 1/10 siitä osasta hankintaan sisältyvää veroa, joka 

vastaa alkuperäisen vähennykseen oikeuttavan käytön osuuden ja tarkistusvuoden vä

hennykseen oikeuttavan käytön osuuden erotusta. (AVL 121 d § 1 mom.) 

Kiinteistön käytön muutosten tarkistukset tehdään vuosittain ja kohdistetaan joulukuulle. 

Jos tarkistaminen aiheutuu kiinteistön luovutuksesta, verovelvollisuuden päättymisestä 

tai koska kiinteistö poistetaan liikeomaisuudesta, tarkistus kohdistetaan sille kalenteri

kuukaudelle, jonka aikana edellä luetellut tapahtumat ovat toteutuneet. (Verohallinto 

A59/200/2017) 

Laskentakaava:  

1/10 x (alkuperäiseen vähennykseen oikeuttavan käytön osuus koko käytöstä – tarkis

tusvuoden vähennykseen oikeuttavan käytön osuus koko käytöstä) x hankintaan sisäl

tyvä vero. (Verohallinto Liite 1) 

 

 

Kuva 2. Verohallinnon esimerkki tarkistusmenettelystä: käytön osuus pienenee. 
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Kuva 3. Verohallinnon esimerkki tarkistusmenettelystä: käytön osuus suurenee. 

2.2 Verovelvollisen kiinteistönhaltijan dokumentointivelvoitteet 

Kirjanpitolautakunta (Kila) on yleisohjeessaan 1.2.2011 määritellyt kirjanpidon perustana 

toimivan tositeaineiston sisällöstä sekä sen säilyttämisestä. Yleisohjeessa sovelletaan 

mm. kirjanpitolain (KPL 1336/1997) 2 luvun säännöksiä. Kirjanpitolain lisäksi tositeai

neistoa määritetään myös arvonlisäverolaissa (AVL 1501/1993) ja arvonlisäveroasetuk

sessa (AVA 50/1994). Verolainsäädäntö ja sen vaatimukset myös ohjaavat keskeisesti 

kirjanpitolautakunnan menetelmäohjeistusta ja ALVlainsäädännön vaatimusten noudat

taminen on yleisohjeessa erityisesti huomioitu.  

Kirjanpitolain säädöksen mukaan tilinpäätös, kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjan

pidoista ja aineistoista on säilytettävä eli arkistoitava järjestelmällisellä tavalla vähintään 

10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tositteet ja liiketapahtumia todentava kirjanpitoai

neisto on säilytettävä siten, että tositteiden ja kirjanpidon yhteys on todettavissa vähin

tään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Arvonlisäve

rolainsäädännössä määritellään kiinteistöinvestointeja koskevan aineiston säilyttämi

sestä. Kiinteistöinvestointeja koskevat tositteet ja kirjanpitoaineisto on säilytettävä 13 

vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin arvonlisäverolain mukainen tarkistus

kausi on alkanut. (AVL 1501/1993 209 q §)  

Tiedot voidaan arkistoida paperilla tai koneelliselle tietovälineelle. Säilytystavasta riippu

matta kirjanpitoaineiston tarkastelu tulee olla Suomesta käsin mahdollista ilman viivettä. 

(KPL 1336/1997 9 §) Säilytysaikana säilytettävän aineiston muotoa voidaan muuttaa, 

mutta aineiston sisältö ja kirjausketju tulee säilyä. (KPL 1336/1997 7 § 3) 

Yleiset säilytysaika ja muotovaatimukset täyttävät myös arvonlisäverovelvollisen ja va

paaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuneen yhteisön velvoitteet tilinpäätöksen, 
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tositteiden ja kirjanpidon aineistojen säilyttämisestä. Kiinteistön käyttöoikeuden luovutta

misesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuneen yhteisön osalta yleiset säilytysaikavaa

timukset määrittelee arvonlisäverolaki, mikäli yhteisö toteuttaa kiinteistöinvestoinnin. 

Kiinteistöinvestointi voidaan toteuttaa joko itselle rakentaen, rakentamispalvelun ostona 

tai kiinteistön ostona. 

Arvonlisäverovelvollisen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajan on huomioitava kirjanpi

dossaan kirjanpitolain säännöstön lisäksi arvonlisäverolain ja Verohallinnon antamien 

päätösten ja ohjeiden määrittelemät vaatimukset. Verovelvollisen on järjestettävä kirjan

pitonsa sellaiseksi, että siitä saadaan veron määräämistä varten tarvittavat tiedot (AVL 

209 §). Kirjanpitolautakunta on 31.12.2017 päivittänyt yleisohjettaan arvonlisäveron kir

jaamisesta. Yleisohjeessa käsitellään arvonlisäverolainsäädännön kirjanpidolle asetta

mia vaatimuksia ja sen tavoitteena on yhtenäistää arvonlisäveroa koskevaa tilinpää

tösinformaatiota sekä tilikauden aikaisia arvonlisäveron kirjauskäytäntöjä. Yleisohjeen 

yleisenä tavoitteena on ohjata toimimaan siten, että kirjanpidon aineistosta on helposti 

johdettavissa veron määräämistä varten tarpeelliset tiedot. (Kirjanpitolautakunta lau

sunto 2017, 1) Ohjeistuksessa käsitellään lainsäädännön kirjanpidolle asettamia vaati

muksia kiinteistöinvestointia koskevan vähennyksen tarkastusmenettelystä sekä sen 

esittämisestä tilipäätöksessä ja osittaista arvonlisäveron vähennysoikeutta.  

Arvonlisäverolain (1336/1997) 117 § pykälän mukaan tavarasta tai palvelusta, jonka ve

rovelvollinen on hankkinut tai ottanut vain osittain vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, 

saadaan vähennys tehdä vain silta osin kuin tavaraa tai palvelua käytetään tähän tarkoi

tukseen. Jos edellä mainittu hyödyke myydään myöhemmin, on myynnistä suoritettava 

vero samassa suhteessa, kuin hankinnasta on tehty vähennys. Verovelvollisella on ol

tava selvitys, mitä kiinteistöä tai sen osaa tehtävä vähennys koskee. Samanlainen selvi

tys tulee olla hakemuksen mukana jo siinä vaiheessa, kun ollaan hakeutumassa vero

velvolliseksi. Tämä selvitys on osa kirjanpidon aineistoa ja se on säilytettävä kirjanpitoa 

koskevien säännösten mukaisesti. Selvityksen luetteloa verollisista ja verottomista ti

loista on pidettävä ajan tasalla ja siihen on merkittävä verollisuudessa tapahtuvat muu

tokset. Uudet verolliset kiinteistöt ja tilat on lisättävä luetteloon ja poistuvista on tehtävä 

yksilöivät merkinnät. Mikäli luetteloon merkitään kaikki verovelvollisen kiinteistöt ja kes

kinäisen kiinteistöyhtiön osakkeet ja ne kaikki yksilöidään kulloinkin tarpeellisella tark

kuudella, voidaan luettelon avulla selvittää yleiskulujen osalta vähennyskelpoisen arvon

lisäveron vähennyskelpoinen osuus. Vähennyskelpoinen osuus joudutaan selvittämään 
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usein erilaisten suhdelukujen avulla ja käytettävien laskentamallien selvitykset ja perus

telut onkin syytä dokumentoida mahdollisimman tarkoin mahdollisen myöhemmän tar

kastelutarpeen vuoksi. Vuokrasopimukset ja muut muutoksiin johtaneet sopimukset on 

hyvä arkistoida ja tallentaa esimerkiksi osakirjanpidon liitteeksi. (Kallio ym. 215218) 

Verotarkastus ja arvonlisäverotarkastus ovat perusteellisimpia verovalvonnan muotoja, 

joissa jälkikäteen selvitetään, onko verohallinnolle annettu oikeat ja riittävät tiedot ja onko 

verovelvollinen maksanut lain mukaan sille kuuluvat verot. (Verohallinto 2) Näiden tar

kastustoimien lisäksi verovelvollisella on myös muunlaisia tarpeita jälkikäteen toteutetta

vaan tarkasteluun. Kun kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta hakeudutaan verovel

volliseksi ja toteutetaan kiinteistöinvestointi, syntyy kiinteistön omistajalle tai haltijalle 

kiinteistöinvestointien arvonlisäveron osalta niiden tarkastusoikeus ja velvollisuus 10 

vuoden jakson ajalta. Tarkastuskauden aikana kiinteistön käytössä tapahtuvien muutos

ten vuoksi joko saadaan tehdä lisää vähennyksiä arvonlisäveron osalta tai niitä joudu

taan palauttamaan. Selvitys on pidettävä erikseen investointikohtaisesti ja se on pidet

tävä sillä tarkkuudella, että investoinnin arvonlisävero on selvitettävissä kunkin kiinteis

tön ja siinä olevan tilan osalta erikseen. (Kallio ym. 2015, 228)  

Kirjanpitolaki (KPL 1336/1997 2) määrittelee tositteiden minimisäilytysajaksi kuusi 

vuotta, mutta arvonlisäverolaki (AVL 209 q §) edellyttää kiinteistöinvestointeja koskevan 

aineiston säilyttämistä 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana tarkis

tuskausi on alkanut. Kiinteistöinvestointiin liittyvät tositteet voidaan kuitenkin kuuden 

vuoden säilytysajan jälkeen korvata erillisellä selvityksellä. Selvityksen sisällön määritte

lee arvonlisäverolaki. Selvitys edellytetään myös kiinteistön luovutustilanteessa, jolloin 

myyjä antaa ostajalle kiinteistöinvestointia koskevan selvityksen ja ostaja antaa selvityk

sen liiketoimintakäytöstä. 

Selvityksestä tulee käydä ilmi: 

 selvityksen laatimispäivä  

 kiinteistöinvestoinnin hankkijan ja luovutustilanteessa myös luovutuksensaajan 

nimi osoite ja Ytunnus  

 hankinnan luonne  

 rakentamispalvelu valmistumis tai kiinteistön vastaanottoajankohta  

 kiinteistöinvestointia koskeva hankintaan sisältyvä vero ja  
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 se osa kiinteistöinvestoinnin hankintaan sisältyvästä verosta, josta on rakenta

mispalvelun valmistumisen tai vastaanottamisen yhteydessä voitu tehdä vähen

nys (AVL 209 I §) 

Yksittäisen kiinteistöosakeyhtiön arvonlisäveron hallinnointi on suhteellisen yksinker

taista, mutta suurien kiinteistöomistajien arvonlisäveron kirjaukset saattavat muodostua 

monimutkaisten laskelmien avulla. Kiinteistönhallintapalvelun oman käytön arvonli

sävero ja muu arvonlisäverollinen toiminta yhdessä kiinteistön käyttöoikeuden luovutta

misen arvonlisäveron ja kiinteistöinvestointien arvonlisäveron kanssa muodostaa hel

posti monimutkaisen kokonaisuuden, jonka hallinnointi ja tarkastaminen voi muodostua 

haasteelliseksi. Tilipuitteen ja kirjaussuunnitelman lisäksi on hyvä tällaisissa tapauksissa 

laatia selvitys arvonlisäveron kirjausten prosesseista. (Kallio ym. 2015, 217) 

Tilinpäätöstä laadittaessa tilinpäätöshetkellä oleva arvonlisäverovelka ja saatava tulee 

esittää taseessa omilla tileillään. Kiinteistöinvestointien tilinpäätöskäsittelyssä on hyvä 

noudattaa varovaisuuden periaatetta. Kiinteistöinvestointia koskevan vähennyksen vuo

sittaisesta tarkastusmenettelystä johtuen tilinpäätöksessä taseeseen edellytetään kirjat

tavan muuksi velaksi ainoastaan seuraavan tilikauden tarkastuksen määrä. Kirjanpito

lautakunta on kuitenkin yleisohjeessaan määritellyt, että on hyvän kirjanpitotavan mu

kaista merkitä taseeseen myös myöhempinä tilikausina maksuun tuleva tarkastukseen 

perustuva arvonlisävero, mikäli tilitettävän veron määrä on olennainen. Tällaisessa tilan

teessa tulee myös oikaista kiinteistön tasearvoa muuhun velkaan merkityllä tarkastuksen 

määrällä ja tehdä vastaava muutos poistosuunnitelmaan. Samaa menettelyä voidaan 

soveltaa myös tilanteeseen, jolloin yhteisöllä on oikeus huomattaviin lisävähennyksiin 

tulevina vuosina. Saatava voidaan merkitä taseen muihin saamisiin. (Kirjanpitolauta

kunta lausunto 2017, 2223) Kummassakaan tapauksessa alkuperäistä hankintamenoa 

ei tarvitse korjata ja laskea uutta poistoa, vaan tarkistuksen johdosta voidaan jaksottaa 

poistoihin kohdistuva korjaus hyödykkeen jäljellä olevalle vaikutusajalle. Viimeistään ti

linpäätöksen yhteydessä on hyvä arvioida menojäännöstä, mikäli tarkistus johtaa meno

jäännöksen merkittävään kasvuun. Tarvittaessa tulee kirjata arvonalennus. 

Mikäli kiinteistöinvestointien arvonlisäveroa ei edellytetä olennaisuuden perusteella mer

kittävän taseeseen, tulee vastuusta kuitenkin aina mainita tilinpäätöksen liitetiedoissa. 

Kirjanpitolautakunta on yleisohjeessaan muotoillut valmiita kiinteistöinvestointeja koske

van tilinpäätöksen liitetietomerkintämallin 2. Maininta kiinteistöinvestointien arvonlisäve

ron tarkastusvastuusta merkitään liitetietojen muut taloudelliset vastuut, joita ei ole mer

kitty taseeseen kohtaan. Kun kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkastusvastuun 
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määrä on huomattava ja olennainen, tulee liitetietoihin merkittävän enimmäisvastuun li

säksi laatia liitetietotosite, josta selviää vastuun tiedot yksityiskohtaisemmin. Tositteessa 

tulee olla tiedot investoinnin alkuperäisestä vähennetystä arvonlisäverosta sekä tilikau

den alun tarkastusvastuun määrä ja sen muutos tilikauden aikana. Selvitys tulee tehdä 

investoinneittain ja se olisi hyvä laatia kiinteistöittäin. Kiinteistöittäin tehtyä selvitystä voi

daan hyödyntää mahdollisissa kiinteistön luovutustilanteissa. (Kirjanpitolautakunta lau

sunto 2017, 2324)  

Isännöitsijäntodistus on asiakirja, joka pitää sisällään kaikki keskeisimmät tiedot kiin

teistö ja asuntoosakeyhtiömuotoisista kiinteistöistä ja sen sisältö vaikuttaa kiinteistön 

tai sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden kauppahintaan. Isännöitsijäntodistuksen si

sällöstä on säädetty asuntoosakeyhtiölaissa (AOL 7 27 §). Kiinteistöinvestointeja kos

kien isännöitsijäntodistuksesta tulee selvitä vähintään seuraavat tiedot: 

 onko yhtiön hallitsemien huoneistojen luovuttamisesta hakeuduttu arvonlisävero

velvolliseksi sekä onko näiden tilojen osalta vähennetty kiinteistöinvestoinnin yh

teydessä arvonlisäveroa ja milloin 10 vuoden tarkistuskausi päättyy? 

 mikä on kiinteistöinvestoinnin sisältämä arvonlisävero ja investoinnin osalta vä

hennetyn arvonlisäveron määrä? 

 onko osakkaiden hallitsemien ja sen osakashallinnassa olevan huoneiston, josta 

isännöitsijäntodistusta ollaan antamassa hakeuduttu kiinteistön käyttöoikeuden 

luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi ja onko tilojen osalta vähennetty kiin

teistöinvestoinnin yhteydessä arvonlisävero ja milloin 10 vuoden tarkistuskausi 

päättyy? 

 mikä on kiinteistöinvestoinnin sisältämä arvonlisävero ja investoinnin osalta vä

hennetyn arvonlisäveron määrä? 

 viittaus yhtiöjärjestyksen määräykseen arvonlisäveron palautusvastuiden jakau

tumiseen. (Kallio ym. 2015, 269) 

2 Kirjanpitolautakunta 31.10.2017 Yleisohje arvonlisäveron kirjaamisesta… Kiinteistöinvestoinnit 
Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuonna 2016 valmistuneesta kiinteistöinvestoinnista tekemiään 
arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Vii
meinen tarkistusvuosi on 2025. Vastuun enimmäismäärä on 54 120 euroa.     
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2.3 Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksen eli ARA:n sääntely 

Sosiaalisin perustein asuntoja rakennuttavat, hankkivat ja vuokraavat yhteisöt, jotka täyt

tävät korkotukilaissa määritellyt edellytykset, voivat hakea asuntoinvestointiensa rahoit

tamiseen avustusta. Useimmiten muu rahoitus hoidetaan korkotukilainoina. Asumisen 

rahoitus ja kehittämiskeskus (myöhemmin ARA) myöntää yleishyödyllisyysstatuksen 

niille toimijoille, jotka sitoutuvat ARA:n määrittelemiin toiminnan ehtoihin. ARA:n yleis

hyödyllisyysmääritelmän täyttäminen on avustusten ehtona. (ARA)  

Valtion tukemaa asuntokantaa on rakennettu vuodesta 1949 alkaen. Asumisen rahoitus 

ja kehittämiskeskuksen eli ARA:n tehtävä on ohjata ja valvoa valtion tukeman asunto

kannan käyttöä. Ohjauksen avulla ARA varmistaa valtion tuen kohdistumisen asukkaille. 

Aravarajoituslain (1190/1993) 7 §:ssä säädetään ARAvuokraasunnoista perittävistä 

vuokrista. Vuokranmäärityksessä tulee noudattaa omakustannusperiaatetta sinä aikana, 

kun asunnot ovat aravarajoituslain mukaisten rajoitusten alaisia. Rajoitukset koskevat 

käyttöä ja luovutusta. Saman omistajan omistamien talojen ja asuntojen vuokrat voidaan 

tasata. Tasaus voidaan toteuttaa kuitenkin vain ARA:n määrittelemän omakustannus

vuokrasäännösten alaisten samaan erityisryhmään ja tukiluokkaan kuuluvien kohteiden 

kesken. Vuokrien määrittely ja käyttö dokumentoidaan. Vuokranmäärittämisen laskelmat 

ja jälkikäteen tilikausittain tehtävä jälkilaskelma selvittävät tasausryhmittäin paljonko 

vuokria on peritty ja mitä menoeriä vuokrilla on katettu. Laskelmista selviää myös yli ja 

alijäämien kertyminen sekä varautuminen tuleviin perusparannus, ylläpito ja hoitotoi

menpiteisiin. Laskelmien avulla eriytetään omakustannusperiaatteen alainen vuokraus

toiminta yhteisön muusta vuokraustoiminnasta. (ARA) 

2.4 Turun Ylioppilaskyläsäätiö 

Turun Ylioppilaskyläsäätiö on yleishyödyllinen yhteisö, joka on perustettu vuonna 1966 

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimesta.  

Säätiöiden toiminta on määritelty lainsäädännössä. Patentti ja rekisterihallitus (PRH) 

ylläpitää säätiörekisteriä, jonne säätiöt ovat velvollisia toimittamaan tilinpäätöstiedot ja 

muut olennaiset tapahtumat. Suomen säätiörekisterissä oli vuoden 2014 heinäkuun ti

laston mukaan 2863 säätiötä. (Viren 2014, 10) 1930luvulla tai heti soten jälkeen sai 

alkunsa moni tämän päivän suurista säätiöistä. Tyypillisenä piirteenä näille säätiöille on 
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panostus tieteeseen ja taiteeseen. (Viren 2014, 15) Viime vuosina säätiökentän suurim

miksi toimijoiksi ovat kohonneet yliopistosäätiöt ja asuntosäätiöt. Kaikilla asuntosäätiöillä 

toiminta perustuu sosiaaliseen asuntotuotantoon. Opiskelijaasuntosäätiöiden lisäksi 

Suomessa on myös muiden sosiaalisin perustein toimivia suuria asuntosäätiöitä. (Viren 

2014, 16) 

Uusi säätiölaki (487/2015) astui voimaan 1. päivänä joulukuuta 2015. Uuden säätiölain 

tarkoitus on selventää jatkuvarahoitteisten ja toiminnallisten säätiöiden asemaa, koros

taa yleishyödyllistä tarkoitusta ja lisätä avoimuutta. Lain tavoitteena on myös tehostaa 

perusteettomien lähipiirietujen estämistä. (PRH)  

Viime aikoina on uutisoitu useasti joidenkin säätiöiden yleishyödyllisyydestä kriittisin sa

nakääntein. Suurten yleishyödyllisten toimijoiden katsotaan jopa toimineen yleishyödyl

lisyyttä koskevaa lainsäädäntöä vastaan. (Yle 30.6.2017) Säätiöiden verotukseen ja ve

rovapauksiin halutaan muutosta.  

Suomessa yleishyödyllisyys luokitellaan verotuksessa (Laki eräiden yleishyödyllisten yh

teisöjen veronhuojennuksista 680/1976). Säätiötä pidetään verotuksessa yleishyödylli

senä, mikäli se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi. Sen lisäksi sen toi

minta ei kohdistu vain rajattuun henkilöpiiriin eikä se tuota toimintaan osallistuville talou

dellista etua osinkona, voittoosuutena tai kohtuullista suurempana palkkana tai muuna 

hyvityksenä. (Verohallinto 1) Säätiön tarkoitus määritellään säätiön säännöissä ja säätiö 

tukee tai harjoittaa tarkoitustaan edistävää toimintaa. (PRH) Kun verotuksellisin perus

tein arvioidaan säätiön yleishyödyllisyyttä, päähuomio kiinnitetään kuitenkin sen todelli

seen toimintaan. Säätiö ei tule yleishyödylliseksi vain sääntöjen perusteella, mikäli se ei 

toimi niiden mukaisesti. Yleishyödyllinen yhteisö voi saada kokonaan tai osittain vapau

tuksen tuloverosta. Vapautusta haetaan verottajalta ja veronhuojennus voi koskea sekä 

elinkeino että kiinteistötuloa. (Verohallinto 1) 

Tuloverolain (TVL 1535/1992) 23 §:n mukaan yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen 

saamastaan elinkeinotulosta sekä muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoituk

seen käytetyn kiinteistön tai sen osan tuomasta tulosta. Verovelvollisuus on ainoastaan 

kunnallisverotuksessa ja veronalaisuus arvioidaan tapauskohtaisesti jokaisen toiminnon 

osalta erikseen. Oleellista arvioinnissa on selvittää, täyttääkö toiminta elinkeinotoimin

nan tunnusmerkit. Yleishyödyllisten yhteisöjen ei tarvitse maksaa valtionveroa. (Verohal

linto 1) 
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Kiinteistö kuuluu elinkeinoverotoiminnan tulolähteeseen, mikäli yleishyödyllinen yhteisö 

käyttää kiinteistöä siten, että yli 50 % kiinteistöstä käytetään elinkeinotoimintaa välillisesti 

tai välittömästi edistävään tarkoitukseen. (Verohallinto VH/3138/00.01.00/2018) 

Henkilökohtainen tulo kuten jäsenmaksut, osingot, korot, vuokratulot osakehuoneistosta, 

siirtokelvottomalla vuokrasopimuksella vuokratulla tontilla olevan rakennuksen edelleen 

vuokraamisesta saatu tulot, lahjoitukset ja luovutusvoitot elinkeinotoimintaan kuulumat

tomasta omaisuudesta ovat yleishyödylliselle yhteisölle verovapaata tuloa. (Verohallinto 

VH/3138/00.10.00/2018) 

Saamastaan kiinteistötulosta yhteisö on verovelvollinen. Veronalaiseksi kiinteistötuloksi 

katsotaan tulo, joka on saatu vuokratulona, viljelytulona, maatalouden tuottamana tu

lona, puunmyyntitulona tai kiinteistöyhtymästä saatuna tulona. Henkilökohtaisen tuloläh

teen verovapaata kiinteistötuloa on osakehuoneistosta saatu vuokratulo, yhteisön itsel

leen vuokraaman huoneiston edelleenvuokrauksesta saatu tulo, keskinäisen kiinteistö

yhtiön osakkeenomistuksen perusteella saatu tulo sekä kiinteistön luovutusvoitto. Mikäli 

edellä mainitut tulot ovat kuitenkin liittyneet elinkeinotoimintaan, ovat ne elinkeinotoimin

nan tulolähteen verotettavaa tuloa. (Verohallinto VH/3138/00.01.00/2018) 

Verovapaata kiinteistötuloa on yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöistä saama tulo, mikäli 

yhteisö käyttää kiinteistöä yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen. Yleiseksi käytöksi 

luetaan yhteiskunnan tarpeita palveleva käyttö esimerkiksi kouluna, kirkkona, kirjastona, 

valtion virastona tai sairaalana. Yleishyödyllistä käyttöä on esimerkiksi yhteisön oman 

yleishyödyllisen toiminnan harjoittaminen kiinteistöllä tai sen vuokraaminen muuhun 

yleishyödylliseen käyttöön. (Verohallinto VH/3138/00.01.00/2018) 

Nykyisin Turun Ylioppilaskyläsäätiö toimii osana Turun kaupunkikonsernia. Säätiön pe

rustehtävä on sääntöjensä mukaisesti tarjota peruskoulun jälkeisessä oppilaitoksissa 

opiskeleville vuokraasuntoja Turun seudulla. Säätiö tarjoaa vuokraasuntoja tämän li

säksi myös valmistuneille ja muille nuorille sekä ulkomaisille opiskelijoille ja tutkijoille. 

(TYS) 

Turun Ylioppilaskyläsäätiö rakentaa ja hankkii sijainniltaan sopivia, kohtuuhintaisia kiin

teistöjä. Asuntojen lisäksi säätiö hankkii ja rakentaa myös muita perustehtävää palvele

via lisätiloja. Tällä hetkellä Turun Ylioppilaskyläsäätiö on vuokrannut asunnon noin 6700 

opiskelijalle. Noin 18% opiskelijoista on ulkomaisia vaihto tai tutkintoopiskelijoita. Sää
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tiö ei tavoittele toiminnallaan voittoa ja sen toimintaa ohjaa voimassaolevan lainsäädän

nön lisäksi Turun kaupungin konserniohjeistus. Yleishyödyllisenä yhteisönä sitä ohjaavat 

myös ARA:n toimintaohjeet ja säännöt. (TYS)  

Säätiön ylin hallintoelin on 13 jäseninen hallitus. Säätiöllä on toimitusjohtaja ja sen lisäksi 

johtoryhmään kuuluu kolme jäsentä: talousjohtaja, asuntotoimenjohtaja ja kiinteistöjoh

taja. Säätiön asuntojen käyttöaste on hyvä ja taloudellinen tila vakaa. Uuden strategian 

mukaisesti uudistuotantoa ollaan lisäämässä ja joistakin opiskelijaasumisen elinkaa

rensa loppuvaiheessa olevista asuntokohteista voidaan mahdollisesti olla luopumassa. 

(TYS) 

Asumisen lisäksi myös muiden asumiseen ja elämiseen liittyvien palveluiden saatavuus 

on opiskelijoille tärkeää. Palveluiden niukkuus heijastuu asuntojen kysyntään ja sitä 

kautta sillä on vaikutusta myös säätiön talouteen. Perinteikkään ylioppilaskylän ytimeen 

rakennettavan uuden toimisto ja asuntokohteen yhteyteen uusissa rakennussuunnitel

missa on tilat omaa toimintaa varten rakennettavien toimistotilojen lisäksi tilat kaupalle, 

kuntosalille ja lounas ja kahvilatoimintaa varten. (TYS) 

Turun Ylioppilaskyläsäätiön omistamissa kiinteistöissä on asuntoja ja omassa käytössä 

olevien toimisto ja asiakaspalvelutilojen lisäksi myös ulkopuolisille toimijoille vuokrattuja 

toimisto ja liiketiloja. Kaikista näistä kiinteistöistä saatava tulo on tällä hetkellä Turun 

Ylioppilaskyläsäätiön verotuksessa henkilökohtaisen tulolähteen kiinteistötuloa. Tämä 

siksi, että niissäkin kiinteistöissä, joissa vuokralainen harjoittaa elinkeinotoimintaa, asun

tojen osuus on suuri ja kiinteistön käytöstä alle 50 % on elinkeinotoiminnan käytössä. 

Kiinteistötulo on veronalaista tuloa, mutta yleishyödyllisenä yhteisönä Turun Ylioppilas

kyläsäätiö on hakenut ja saanut veronhuojennuspäätöksen kiinteistötulon alaisille kiin

teistöilleen.  

Turun Ylioppilaskyläsäätiö ei ole toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen eikä verovelvol

liseksi vapaaehtoisesti hakeutunut, mutta kiinteistönhallintapalvelujen osalta säätiö suo

rittaa arvonlisäveroa. Kiinteistönhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön 

puhtaanapito ja muu kiinteistönhuolto sekä talous ja hallintopalvelut. Koska kiinteistön

hallintapalvelun alaiset työt on tehty oman henkilökunnan toimesta ja kalenterivuoden 

palkkakustannukset sosiaalikuluineen näiden toimien osalta ylittävät 50 000 euroa, ve

rotetaan kiinteistöpalveluiden omaa käyttöä. Kiinteistönhallintapalveluista suoritettava 

vero on 24 % veron perusteesta eli palvelun suorittamisesta aiheutuneista välittömistä ja 

välillisistä kustannuksista. (Verohallinto 1113/40/2010) Turun Ylioppilaskyläsäätiö ei ole 
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hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta eli ul

kopuolisille vuokraamiensa toimisto ja liiketilojensa osalta.  

Säätiön strategian mukaisesti strategiakaudella 2017 – 2022 rakentamisen uudistuotan

toa lisätään ja toteutetaan taloudellisesti mittava perusparannus muutamassa koh

teessa. Pääosa uudistuotannon kohteista rakennetaan nykyisen Ylioppilaskylän yhtey

teen tai välittömään läheisyyteen. Kohteisiin rakennetaan opiskelijaasuntojen lisäksi Tu

run Ylioppilaskyläsäätiön omaan toimintaan käyttämät toimisto ja asiakaspalvelutilat 

sekä muita ulkopuolisille toimijoille vuokrattavia liike ja muita tiloja, joiden tarkoituksena 

on lisätä alueen peruspalveluita. Nykyisellä hintatasolla laskettuna tulevien uudisraken

nusten kustannusarvio on noin 100 M€ ja toteutettavien perusparannusten noin 10 M€.  

Uudisrakennusten arvioituun kustannusarvioon sisältyy nykyisen toimistorakennuksen 

paikalle rakennettava uusi rakennus, jonne sijoitetaan omaan käyttöön otettavan asia

kaspalvelu ja toimistotilan lisäksi muita liiketiloja. Tämän kiinteistön arvioitu investointi

kustannus on noin 32 M€. Rakennuksen suunnittelua ei ole vielä saatu lopulliseen muo

toonsa, mutta karkeasti arvioiden summasta kohdistuu edellä mainituille liiketiloille noin 

6,2 M€. Summan sisältämän arvonlisäveron määrä on noin 1,23 M€.  

Turun Ylioppilaskyläsäätiö ei ole hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyt

töoikeuden luovuttamisesta, mutta yrityksen johto on asettunut hakeutumisen kannalle. 

Mikäli päätös hakeutumisesta tehdään edellä mainittujen liiketilojen osalta, investoinnin 

sisältämä arvonlisävero on investoinnin valmistuessa vähennyskelpoinen niiden tilojen 

osalta, jotka otetaan arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiseen käyttöön.   

Nykyisellään arvonlisäverotuksen osalta taloushallinon prosessit ovat selkeitä ja yksin

kertaisia. Laskentaa on ainoastaan kiinteistöhallintapalveluiden oman käytön arvonli

säveron osalta. Kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksen osalta arvonlisäverovelvolliseksi 

hakeutuminen lisää taloushallinnon työmäärää, mutta nykyisellään toimien menetetään 

pelkästään uudisrakennuksen osalta kiinteistöinvestointien arvonlisäverohyöty noin 1,23 

M€, mikäli ei hakeuduta arvonlisäverovelvolliseksi. 
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA 
TUTKIMUSONGELMA 

Opinnäytetyössä selvitetään kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisävero

velvolliseksi hakeutumisen vaikutuksia koskevia verotuksen säädöksiä sekä pyritään 

selvittämään niiden merkitys ja vaikutus taloushallinnon dokumentaatioon. Tutkimus ra

jataan koskemaan ainoastaan yritysmuodoltaan säätiötä, jolla on voimassa oleva lain 

(680/76) mukainen veronhuojennus. Tutkimuksessa huomioidaan myös aravarajoitus

lain säädökset. Kirjanpito ja verotus kytkeytyvät läheisesti toisiinsa, joten tutkimusongel

maa käsitellään verotuksellisen näkökulman lisäksi osittain myös kirjanpitolainsäädän

nön kannalta.  

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää Turun Ylioppilaskyläsäätiön taloushallinnon doku

mentaatiota siten, että yhteisön taloushallinnossa dokumentoidaan ja arkistoidaan kiin

teistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen jälkeen 

kaikki tarvittava eikä mitään unohdeta.  

Turun Ylioppilaskyläsäätiön kiinteistökannassa ei yleensä tapahdu paljon muutoksia, 

mutta strategiaohjelman mukaisesti uusia kiinteistöjä tullaan lähivuosina rakentamaan 

aiempaa enemmän. Toisaalta kiinteistöistä, joissa perusparantaminen ei ole kiinteistön 

sijainnin vuoksi tai taloudellisesti perusteltua, ollaan luopumassa. Tutkimuksessa pyri

tään kehittämään yhteisön dokumentaatiota siten, että aineisto on selkeää ja riittävän 

yksityiskohtaista, sekä laajuudeltaan sellaista, joka huomioi myös tulevaisuuden liiketoi

met ja tapahtumat.  

3.1 Tutkimusmenetelmä 

Tämä työ on kehittämistyö, joka pitää sisällään myös laadullisen toimintatutkimuksen 

elementtejä. Kehittämistyö on toiminnallinen projekti, joka kohdistuu dokumentointiin. 

Toimintatutkimus on tutkimusstrategia, joka kohdistuu tutkimuksen kohteena olevan yh

teisön dokumentointiin kiinteistönluovutuksen arvonlisäverotuksen näkökulmasta. Ta

voitteena on kehittämistyön avulla luoda dokumentointitapa, jonka avulla varmistutaan, 

että riittävä määrä tietoa on riittävällä tarkkuudella dokumentoitu ja se on tarvittaessa 
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helposti saatavilla myös vuosien kuluttua. Kehittämistyön tarkoituksena ja päämääränä 

on käytännön hyöty yhteisölle ja käyttökelpoisen tiedon lisääminen organisaatiossa. 

”Toimintatutkimuksessa tutkitaan, mutta myös yritetään muuttaa yhteisön vallitsevia käy

täntöjä. Tutkimustyön tavoite on uuden tiedon tuottaminen. Kehittämistyö on projekti, 

jonka avulla suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan hanketta ja sen tuotosta. Tutkimuk

sellinen kehittämistoiminta sisältää myös tutkimuksellisia elementtejä, mutta ei tieteen 

tekemisen tasolla.” (Salonen 2013, 10) 

Kehittämistyötä varten kerätään aineistoa yhteisön taloushallinnon ja rakentamispalve

lun materiaaleista ja aineiston keruussa hyödynnetään myös organisaation asiantunti

joita. Kehittämistyön aluksi kartoitetaan dokumenttianalyysin avulla dokumentaation ny

kytilanne yhteisössä. Olemassa olevan dokumentaation sisältöä verrataan teorian avulla 

muodostettuun käsitykseen dokumentaation riittävästä sisällöstä. Dokumenttianalyysin 

avulla pohditaan kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia, jotka kirjataan Excel tauluk

koon. Taulukkoon kirjatut kehittämistarpeet kootaan yhteen ja niiden avulla luodaan uu

sia dokumentteja sekä laajennetaan nykyisten tietosisältö ja muodostetaan dokumen

tointitapa, joka täyttää lakien ja asetusten vaateet. Organisaation asiantuntijoilta saatu

jen tietojen yhdistäminen yhteisön kirjoitettuun strategiaan, investointi ja toimintasuun

nitelmaan auttaa hahmottamaan tulevia hankkeita. Kehittämistyössä pyritään huomioi

maan arvonlisäveron kannalta mahdollisimman paljon erilaisia mahdollisia tulevaisuu

den tilanteita ja muutoksia, joita kiinteistöissä voi tapahtua. Muutosten ennakointi on 

oleellista arvioitaessa dokumentointitarvetta vapaaehtoisen arvonlisäverovelvollisuuden 

näkökulmasta. Tuloksia tarkastellaan kehittämistyön, käytetyn tietoperustan ja menetel

män pohjalta. Näitä tietoja hyväksi käyttäen selvitetään tutkimusaiheen dokumentointi

tarpeet yhteisössä.  
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4 KIINTEISTÖN KÄYTTÖOIKEUDEN LUOVUTTAMISEN 
ARVONLISÄVERO JA SEN DOKUMENTOINTITAPA 
TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ 

Turun Ylioppilaskyläsäätiö ei ole kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäve

rovelvollinen. Lainsäädännön muutosten ja lisääntyneiden viranomaisvaatimusten 

vuoksi säätiön yritysrakenteessa tulee tapahtumaan muutoksia. Voimakkaasti kasvava 

uudisrakentamisen määrä ja tulevat perusparannukset ovat olleet pohjana ajatukselle, 

että säätiön on kannattavaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeu

den luovuttamisesta. Turun Ylioppilaskyläsäätiössä dokumentoidaan ja arkistoidaan 

säätiön toimintaan liittyviä asiakirjoja, sopimuksia ja lain säätämiä aineistoja sähköiseen 

asiakirjahallintajärjestelmään. Tietoja tallennetaan huolellisesti ja tallennuksen yhtey

dessä pyritään liittämään mahdollisimman kuvaavia asiasanoja myöhempää etsintää 

helpottamaan, mutta arvonlisäverotuksen kannalta tieto on pieninä paloina monissa eri 

hallinnon sektoreissa, eikä välttämättä kovinkaan helposti löydettävissä tai ainakaan no

peasti koottavissa.  

Säätiön organisaatio muodostuu asiakaspalvelutiimistä, kiinteistöpalvelutiimistä ja ta

louspalvelutiimistä. Asiakaspalvelutiimin henkilökunta hoitaa asuntojen vuokraukseen 

liittyvät tehtävät sekä asuntojen markkinoinnin, viestinnän ja asukasyhteistyön. Kiinteis

töpalvelutiimin toimesta hoituvat niin kiinteistöjen kehittäminen, rakentaminen sekä 

huolto ja kunnossapito. Käytännössä jokainen tiimi hoitaa säätiön toimintaan liittyvien 

asiakirjojen, sopimusten ja muiden dokumenttien arkistoinnin itsenäisesti.  

Vuokrasopimusten säilytysaika on 10 vuotta sopimuksen päättymisestä. Aikaisemmin 

sopimukset säilytettiin paperisopimuksina, mutta nykyisessä tietojärjestelmässä sopi

mukset säilytetään tiedostona. Tietojärjestelmään voidaan tallentaa myös muita sopi

mukseen liittyviä asiakirjoja. Kiinteistöjen rakentamiseen, hoitoon, huoltoon ja kunnos

sapitoon liittyvät sopimukset tallennetaan tällä hetkellä Turun Ylioppilaskyläsäätiössä 

käytössä olevaan asiakirjojen sähköiseen asiakirjahallintajärjestelmään. Aikaisemmin 

myös nämä dokumentit arkistoitiin paperisina. Kirjanpitomateriaaleja ja niihin liittyviä 

asiakirjoja säilytetään Turun Ylioppilaskyläsäätiössä vähintään lakien ja asetusten mää

räämän ajan. Kirjanpitolain säännökset velvoittavat säilyttämään tositeaineistoa vain 6 
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vuoden ajan sekä pää ja päiväkirjoja ja tilinpäätöksiä 10 vuoden ajan. Käytännössä to

sitteiden ja pää ja päiväkirjojen osalta arkistointiajan osalta noudatetaan annettuja aika

rajoja, mutta tilinpäätökset arkistoidaan pidempään.  

Kirjanpitolaki (KPL 1336/1997) ei edellytä erillistä tilijärjestelmää eli tilipuitetta ja kirjaus

suunnitelmaa, mutta arvonlisäveroasetuksen (AVA 50/1994) 10 §:n mukaan ne on kui

tenkin esitettävä verotarkastuksessa. Turun Ylioppilaskyläsäätiön kirjanpidossa nouda

tetaan kiinteistöalalla yleisesti käytössä olevaa tilikarttaa ja sen mukaista kirjaussuunni

telmaa. Tilikartta perustuu kirjanpitoa koskevien asetusten kiinteistökaavaan. Tilikartan 

tuotot jakautuvat vuokratuottoihin, käyttökorvaustuottoihin ja muihin kiinteistön tuottoihin. 

Erillisenä ryhmänään merkitään tuottoihin kohdistuvat oikaisut, joita ovat esimerkiksi 

luottotappiot. Tilikartan kulut jaotellaan hallintokuluihin, käytön ja huollon kuluihin sekä 

ulkoalueisiin, siivoukseen, lämmitykseen, veteen ja jäteveteen, sähköön, jätehuoltoon, 

vakuutuksiin, vuokriin, veroihin, korjauksiin ja muihin edellä mainitsemattomiin kuluihin. 

Kiinteistöalalla yleisesti käytössä oleva tilikartta on laaja ja säätiön kirjanpidossa tileistä 

on otettu käyttöön vain osa. Tilit on listattu tiliryhmittäin tilinumerojärjestyksessä ja niiden 

yhteyteen on kirjoitettu kuvaus kunkin tilin kirjaussuunnitelmasta. Mikäli tiin kirjaussuun

nitelma on niin laaja, että sen merkitseminen tilikarttaan ei ole mahdollista tai järkevää, 

on kirjaussuunnitelmasta laadittu erillinen tilikartan liite. Listauksen ja tilikohtaisen kir

jaussuunnitelman tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa päivittäisessä työssä.  

 

Kuva 4. Ote Turun Ylioppilaskyläsäätiön käytössä olevasta tilikartasta. 
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Turun Ylioppilaskyläsäätiön kiinteistöomistuksen rakenteesta sekä mm. ARA:n asetta

mien velvoitteiden vuoksi kirjanpidon kirjauksiin liittyy monimutkaisia kirjausketjuja. Näi

den kirjausketjujen vuoksi myös verollisille kohteille tullaan vyöryttämään kustannuksia. 

Tuotto ja kulukirjausten muodostuminen ja niiden perusteet dokumentoidaan Turun Yli

oppilaskyläsäätiön taloushallinnossa tarkasti. Tilikausittain tai tilanteessa, jossa kustan

nusten jakoperusteeseen tulee tilikauden aikana muutoksia, laaditaan taulukko, jonne 

listataan kaikki sillä hetkellä olemassa olevat tulospaikat ja niissä käytössä olevat asuin

neliöt. Asuinneliöiden käyttö jakoperusteena on katsottu olevan aiheuttamisperiaatteen 

mukaan järkevin. Asuinneliöiden lisäksi laskelmaan tulevat muiden vuokrattavien tilojen 

neliöt lisätään käyttämällä kerrointa 1,5. Kertoimen käyttöä perustellaan muiden vuok

rattavien neliöiden aiheuttamalla suuremmalla hallinnon työmäärällä. Taulukon laskel

min osoitetaan kullekin tulospaikalle jakautuvien kustannusten osuus aiheuttamisperi

aatteen mukaan mahdollisimman tarkasti. Taulukon liitteeksi tallennetaan myös kirjalli

nen dokumentti, jossa jakoperustetta ja sen valintaa perustellaan. Sekä taulukko että 

kirjallinen selvitys arkistoidaan kirjanpitoaineiston arkistoinnin yhteydessä.  

Turun Ylioppilaskyläsäätiön uuden asunto ja toimistokiinteistön rakentaminen aloitetaan 

lähiaikoina ja kohteen rakentaminen rahoitetaan opiskelijaasuntojen osalta ARA:n kor

kotukilainalla. Kohteeseen tulevien liiketilojen rahoitus tulee järjestää erillisenä ns. kovan 

rahan rahoituksena. ARA:n asuntokohteelle myöntämän investointiavustuksen ja korko

tukilainan edellytyksenä on, että kohteeseen tulevat liiketilat eriytetään omaksi yhtiök

seen. Erillinen tulospaikkaseuranta eli kustannusten jakaminen yhden oikeudellisen yk

sikön eli yrityksen sisällä kiinteistöittäin muodostetuille tulospaikoille ei täytä ARA:n uusia 

tiukentuneita vaatimuksia. Uusi perustettava osakeyhtiö muuttaa Turun Ylioppilasky

läsäätiön yritysrakennetta. Tähän asti kaikki säätiön omistuksessa olevat kiinteistöt ovat 

olleet suoraomisteisia kiinteistöjä. Uusi perustettava osakeyhtiö tulee olemaan ensim

mäinen keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Turun Ylioppilaskyläsäätiön toiminnassa. Yri

tysjärjestelyn myötä syntyy konsernirakenne, joka muuttaa säätiön taloushallintoa. 

Koska Turun Ylioppilaskyläsäätiö on jo osa Turun Kaupungin kaupunkikonsernia, muo

dostuu uuden yritysrakenteen syntymisen myötä konserni konsernin sisälle.  
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5 TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

Kiinteistöjen arvonlisäverotus on hallinnollisesti haastavaa ja sitä säätelevät lait, asetuk

set ja oikeuskäytäntö ovat monimutkaisia. Riittävän tarkan ja laadukkaan dokumentaa

tion avulla varmistutaan, että tarvittava tieto tallennetaan ja on löydettävissä koko lain 

määräämän ajan. Jotta arvonlisäverotuksen kannalta kaikki oleelliset tiedot saadaan 

koottua helposti hallinnoitavaan muotoon siten, että tiedot ovat vielä vuosienkin jälkeen 

helposti löydettävissä, tulee heti arvonlisäverovelvollisuutta harkittaessa luoda doku

mentointitapa, joka täyttää lain vaatimukset ja ennen kaikkea ohjaa säätiön henkilökun

taa dokumentoimaan oikeat ja riittävät tiedot heti arvonlisäverovelvollisuuden alusta al

kaen. Opinnäytetyön avulla kerätään ja luodaan valmiita malleja ja tiedonkeruutaulu

koita, joiden avulla kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisen arvonlisäveron kannalta 

oleellinen tieto tallennetaan. Taulukoihin merkitään myös, mitä muita dokumentteja ja 

asiakirjoja tulee tallentaa taulukon liitteeksi. Taulukkoon lisätään myös tieto siitä millai

sissa liiketoimissa, sopimustilanteissa yms. taulukkoon kerättävää tietoa tarvitaan, jolloin 

tieto on suositeltavaa dokumentoida mahdollista myöhempää tarvetta varten. Taulukoita 

ja niiden sisältöä ylläpidetään ja niiden avulla pystytään täyttämään lain määräämä do

kumentointivelvoite. Kun tiedot arkistoidaan kirjanpitomateriaalin yhteyteen arkistointijär

jestelmään, joka täyttää kirjanpitoaineiston säilytystapaa koskevat lait ja asetukset, voi

daan olla melko varmoja, että tarvittava tieto on käytettävissä myös myöhemmin. Kiin

teistön käyttöoikeuden luovuttamisen arvonlisäverotusta ja tarpeellisen tiedon dokumen

tointia käsitellään hakeutumistilanteesta alkaen siten, että mahdollisimman monenlaiset 

Turun Ylioppilaskyläsäätiön toiminnassa nyt tai tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtu

vat liiketoimet ja sopimustilanteet huomioidaan.  

Vapaaehtoinen hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luo

vuttamisesta tapahtuu verohallinnolle perustamisilmoituksella tai kuten Turun Ylioppilas

kyläsäätiön tapauksessa muutosilmoituksella, koska kyseessä on jo aiemmin perustettu 

yhtiö. Hakemukseen tulee liittää selvitys, mitä kiinteistöä tai kiinteistön osaa hakeutumi

nen koskee. Selvitystä tai uutta ilmoitusta ei tämän jälkeen tarvitse toimittaa verohallin

nolle, koska verovelvollisen ei tarvitse hakeutua erikseen jokaisen kiinteistön tai sen 

osan osalta. Selvitys eli luettelo kiinteistöistä ja niiden osista eli huoneistoista tulee ar

kistoida myöhempää tarvetta varten.  
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Kuva 5. Esimerkki hakeutumisen liitteeksi toimitettavasta selvityksestä. 

Verollisuuden alkaessa tulee kirjanpito järjestää sellaiseksi, että siitä voidaan johtaa ve

ron määräämistä varten tarvittavat tiedot. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaan 

suoritettava ja vähennettävä arvonlisävero voidaan kirjata joko brutto tai nettokirjaus

menettelyssä tai niiden yhdistelmällä. Turun Ylioppilaskyläsäätiön kirjanpidossa tullaan 

käyttämään arvonlisäverovelvollisuuden alkaessa bruttokirjausmenettelyä. Bruttokir

jausmenettelyä käytettäessä sekä menot ja tulot kirjataan asianomaisille tileilleen verol

lisina ja veron määrä käsitellään oikaisueränä omalla tilillään. Valitun menetelmän käyttö 

lisää verollisten ja verottomien kiinteistöjen ja tilojen vertailukelposuutta ja valittu esittä

mistapa helpottaa arvonlisäverollisuuden vaikutusten arvioinnissa.  

Nykyisin käytössä olevaan tilikarttaan ja sen kirjaussuunnitelmaan on hyvä lisätä alkuun 

arvonlisäveron osalta kirjausmenettelyn perusperiaatteet sekä maininta arvonlisäveron 

ajallisen kohdistamisen periaatteista. Kuvauksen avulla kirjausprosessin avaaminen hel

pottaa niin oman organisaation sisällä kuin mahdollisessa myöhemmissä tarkastustilan

teessa. Muuta erillistä tilijärjestelmän dokumenttia ei arvonlisäverollisuuden vuoksi enää 

tarvitse laatia, mutta jo olemassa olevaan tilijärjestelmään arvonlisäveron osalta kirjaus

suunnitelman perusperiaatteet on hyvä dokumentoida (liite 1).   

SELVITYS
Hakeutumisen liitteeksi xx.xx.2019

Kiinteistö Oy xx

1234567-8

A 1 50 1 50
A 2 50 0,8 40
B 1 100 1 100
B 2 100 1,2 120 17.3.2019

300 310

Arvonlisäverolliset tilat 120 m2
Arvonlisäverottomat tilat 190 m2

Lomakkeen Y1-Y3 liitteeksi (perustettava yritys, ei y-tunnusta)
Lomakkeen Y4-Y6 liitteeksi (muutosilmoitus)

Yhtiö-
järjestyksen 

mukainen 
pinta-ala

Huoneisto
Alv-jyvitys-

kerroin

Jyvitetty     
pinta-ala  

m2

Alv-velvolli-
suuden 
alkamis-

ajankohta
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Kirjanpitolaki (KPL 1336/1997) edellyttää, että kirjanpitovelvollisella on oltava kultakin 

tilikaudelta kirjanpitotileistä selkeä ja riittävän eritelty luettelo eli tililuettelo. Kun arvonli

säverovelvollisuus kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta Turun Ylioppilaskyläsääti

össä alkaa, tulee käytössä olevaa tililuetteloa täydentää lisäämällä luetteloon uusia tilejä. 

Tuloslaskelman kirjanpidon tilien osalta verollisia tuottoja varten tulee olla omat kirjanpi

don tilit. Verolliset tuottotilit on hyvä nimetä siten, että nimen perusteella on pääteltävissä, 

onko kyseessä verollinen tai veroton tuotto. Uusia verollisia tuottotilejä tullaan tarvitse

maan vuokratuottojen, käyttökorvaustuottojen ja muiden tuottojen tiliryhmissä. Kulutilien 

osalta voidaan sekä verollisissa että verottomissa kirjauksissa käyttää samaa kirjanpidon 

tiliä. Taseen kirjanpidon tilien osalta suoritettava ja vähennettävä arvonlisävero kirjataan 

omille tileilleen, josta ne kuukausittain päätetään tilitettävän arvonlisäveron tilille. Nämä 

tilit ovat jo säätiön tililuettelossa. Taseen uutena tilinä tulee tililuetteloon lisätä kiinteis

töinvestoinnin tarkastustilanteessa kirjattava tarkistetun arvonlisäveron määrä. Kiinteis

töinvestointien alvtarkastus tilille tehdään kirjaus tarkastusajankohtana, mutta tilin 

saldo päätetään vasta joulukuun kirjauksella vähennettävän arvonlisäveron tilille. Kiin

teistöinvestoinnin arvonlisäveron lisävähennys ja verollisuusasteen vähentymisestä joh

tuva palautettava arvonlisävero kirjataan kumpikin samalle alvtarkastus tilille. Tilillä on 

siis kiinteistöinvestoinnin arvonlisäveron osalta sekä arvonlisäveron saatavakirjaukset 

että velkakirjaukset. 

Yhtiörakenteen tuomat muutokset pitää huomioida taloushallinnon dokumentaation 

suunnittelussa siten, että kaikki se, mikä itse säätiössä dokumentoidaan, tulee dokumen

toida myös uudessa perustettavassa yhtiössä. Sen lisäksi kiinteistöosakeyhtiö ja sitä 

koskevat lait ja asetukset uuden perustettavan yhtiön yhtiömuotona määrittelevät, mitä 

muita tietoja dokumentoidaan ja arkistoidaan. Yhtiön perustamisvaiheessa kiinteistöyh

tiölle määritellään yhtiöjärjestys, jonka perusteella määräytyy kiinteistöosakeyhtiön peri

mät vastikkeet, vuokrat ja käyttökorvaukset. Yhtiöjärjestyksessä tulee olla säännökset 

hoitokulujen ja investointien osalta vähennettävien arvonlisäverojen käsittelytavasta. Yh

tiöjärjestyksen avulla määritellään esimerkiksi kiinteistöinvestointien taloudellisen hyö

dyn kanavoituminen. Mikäli yhtiöjärjestys on määrittelyiltään puutteellinen, siitä saattaa 

myöhemmässä vaiheessa aiheutua hallinnollisesti ja jopa yhtiöoikeudellisesti vaikeita ti

lanteita, joissa kiistellään esimerkiksi siitä, miten jakautuu arvonlisäverollisuuden talou

dellinen hyöty tai verollisuuden edellytysten päätyttyä kiinteistöinvestoinnin arvonlisäve

ron palautusvastuu. Yhtiöjärjestyksessä tulee olla tarkoin määritelty, miten ja kenelle ar

vonlisäverovelvollisuudesta muodostunut taloudellinen hyöty kanavoituu. Taloudellisen 
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hyödyn kanavoimisessa on kaksi ei vaihtoehtoa. Alvhyöty kanavoidaan yhtiöjärjestyk

sen määräyksin joko arvonlisäverovelvollisten huoneistojen osakkaille tai kaikkien yhtiön 

osakkaiden hyväksi. Ensimmäisestä vaihtoehdosta käytetään nimitystä hyöty osakkaalle 

ja jälkimmäisestä hyöty yhtiölle vaihtoehtoa. Nykytilanteessa ei ole merkitystä kumpaa 

taloudellisen hyödyn kanavointimallia perustettavan osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä 

käytetään, koska kaikki saatava taloudellinen hyöty tulee päätymään säätiön hyödyksi. 

Tätä kautta saatava kustannussäästö kanavoituu opiskelijaasumisen kustannuksiin. Mi

käli halutaan varmistaa arvonlisäveron taloudellisen hyödyn kanavoituminen suurim

malla mahdollisella osuudella opiskelijaasumiseen myös tulevaisuudessa, olisi yhtiöjär

jestyksessä syytä käyttää ns. hyöty yhtiölle mallia.  

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen edellyttää kunkin huoneiston osalta sen hallin

taan oikeuttavien osakkeiden omistajan suostumuksen. Nykytilanteessa koko perustet

tavan kiinteistöosakeyhtiön osakekanta tulee olemaan Turun Ylioppilaskyläsäätiön omis

tuksessa. Mikäli myöhemmässä vaiheessa säätiö on tilanteessa, jossa sen osittain omis

tama ei suoraomisteinen yhtiö on hakeutumassa kiinteistön käyttöoikeuden luovuttami

sesta arvonlisäverovelvolliseksi, tulee kaikkien osakkeenomistajien allekirjoittaa mukai

nen suostumus. Samalla lomakkeella jokainen osakkeenomistaja allekirjoituksin vakuut

taa, että kyseisessä huoneistossa harjoitettu toiminta täyttää arvonlisäverolain asettamat 

edellytykset hakeutumiselle tai mikäli edellytykset päättyvät, osakas sitoutuu välittömästi 

ilmoittamaan asiasta yhtiölle. 
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Kuva 6. Esimerkki osakkaan suostumuksen dokumentointiin. 

Asuntoosakeyhtiölaki (AOL 1599/2009) ja sitä täydentävä asetus (AVA 50/1994) mää

rittelevät isännöitsijäntodistuksesta. Isännöitsijäntodistuksen ja sen sisällön tärkeydestä 

kertoo, että se on mm. asuntokaupassa tärkeä asiakirja. Rakennettavien liiketilojen yhti

öittäminen omaksi osakeyhtiökseen johtaa tilanteeseen, että myös Turun Ylioppilasky

läsäätiön on laadittava isännöitsijätodistustiedot perustettavasta yhtiöstä. Asiakirjaa tar

vitaan esimerkiksi tilojen vuokrauksen yhteydessä tai rahoituksen järjestämiseen. Isän

nöitsijäntodistuksen allekirjoittaa yhtiön päättävän toimielimen valitsema isännöitsijä tai 

mikäli isännöitsijää ei ole valittuna hallituksen puheenjohtaja. Turun Ylioppilaskyläsää

tiön perustamaan kiinteistöosakeyhtiöön ei todennäköisesti tulla valitsemaan ulkopuo

lista isännöitsijää, vaan yhtiön hallintoa, käyttöä ja huoltoa organisoidaan säätiön toi

mesta. Isännöitsijäntodistuksen tulee sisältää kaikki oleellisimmat tiedot yhtiön histori

asta, taloudellisesta tilasta, rakennuksista ja niiden kunnosta sekä tehdyistä ja suunni

telluista korjauksista. Tiedot on pidettävä ajan tasalla. Isännöitsijätodistuksen tietojen oi

keellisuus on tärkeää, sillä puutteelliset tiedot voivat johtaa vahingonkorvausvelvollisuu

teen. Yhtiön mahdollinen arvonlisäverovelvollisuus selviää myös isännöitsijäntodistuk

sen tiedoista. Isännöitsijäntodistukseen on merkittävä mm. yhtiön vastattavaksi tulevat 

velvoitteet. Oleellinen tieto on myös arvonlisäveron osalta kiinteistöinvestoinneista ai

heutuva todennäköinen vastuu. Liitteessä 2 on Rakennustieto Oy:n internet sivulta poi

mittu isännöitsijäntodistusmalli, jota voitaneen käyttää myös Turun Ylioppilaskyläsäätiön 

perustettavan yhtiön isännöitsijäntodistuksen laatimiseen. (liite 2) 

SUOSTUMUS

Kiinteistö Oy xx

1234567-8

Turku xx.xx.xxxx

Hakeutuminen edellyttää kunkin huoneiston osalta sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden 
omistajan nimenomaisen suostumuksen.

Haluan, että Kiinteistö Oy xx hakeutuu hallitsemani huoneiston xx osalta arvonlisäverovelvolliseksi.

Samalla vakuutan, että huoneistossa xx harjoitettu toiminta täyttää arvonlisäverolain edellytykset 
hakeutumiselle. Sitoudun ilmoittamaan Kiinteistö Oy xx:lle välittömästi, mikäli hakeutumisen 
edellytykset päättyvät.

Allekirjoitus ja nimenselvennys
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Tällä hetkellä Turun Ylioppilaskyläsäätiön uuteen perustettavaan yhtiöön tehtävät 

vuokra tai esisopimukset tullaan tekemään kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisen ar

vonlisäverovelvollisuus huomioiden. Mikäli myöhemmässä vaiheessa hakeudutaan kiin

teistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi myös sellaisten kiin

teistöjen osalta, joissa on jo voimassa olevat vuokrasopimukset, tulee verollisuuden vai

kutukset osapuolien välisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin erikseen sopia vuokralaisten 

kanssa. Sopimusten mukaiset muutokset tulee tehdä kirjallisesti. Hakeutumisen edelly

tykset tulee selvittää etukäteen ja tarkistettuun vuokrasopimukseen on hyvä liittää lau

seke, jossa vuokralainen sitoutuu harjoittamaan vuokrauksen kohteena olevissa tiloissa 

arvonlisäverolaissa tarkoitettua vähennykseen tai palautukseen oikeuttavaa toimintaa. 

Sopimuslauseella vuokranantajana Turun Ylioppilaskyläsäätiö turvaa oikeutensa vaatia 

vuokralaista korvaamaan mahdolliset vahingot. Taloudellista vahinkoa voi syntyä, mikäli 

tilojen käyttö muuttuu sellaiseksi, että hakeutumisen edellytykset eivät enää täyty ja Tu

run Ylioppilaskyläsäätiö joutuu palauttamaan vähentämiään arvonlisäveroja takaisin val

tiolle. Vuokrasopimukset ja muut muutoksia aiheuttavat sopimukset tulee liittää osaksi 

kirjanpitoaineistoa ja niiden säilyttämistavasta ja ajasta säädetään kirjanpito ja arvonli

säverolaeissa.  

Verollisia tiloja koskevista kustannuksista voidaan tehdä arvonlisäverovähennys täysi

määräisenä ja verottomia tiloja koskevista kustannuksista vähennystä ei voida tehdä. 

Suurin osa kiinteistön käyttöön tai huoltoon liittyvistä kustannuksista koskee koko kiin

teistöä, riippumatta siitä onko kyse verollisesta tai verottomasta tilasta. Nämä ns. yleis

kustannukset tulee jakaa vähennykseen oikeuttavaan ja vähennykseen oikeuttamatto

maan osaan. Jaon tulee tapahtua menetelmällä, joka johtaa tehtävän arvonlisäveron vä

hennyksen osalta mahdollisimman oikeaan lopputulokseen. Laissa ei ole erikseen sää

detty laskentatapaa, mutta yleensä verollisuus lasketaan käyttämällä pintaalojen suh

detta käyttäen kiinteistön ns. tehokkaita neliöitä, jolloin huomioimatta jätetään yhteiskäyt

tötilat kuten aulat ja käytävätilat. Laskennan avulla saadaan kiinteistön verollisuusaste. 

Verollisuusaste tulee laskea jokaisen kiinteistön osalta erikseen.  
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Kuva 7. Esimerkki kiinteistöosakeyhtiön verollisuusasteen laskennasta. 

Edellä mainittu laskentatapa eli pintaalojen käyttäminen laskennassa, soveltunee myös 

Turun Ylioppilaskyläsäätiön kiinteistökantaan. Verollisuusaste tulee laskea kuukausit

tain, jolloin mahdolliset muutokset verollisessa käytössä tulee huomioiduksi. Muutokset 

tulee dokumentoida osaksi kirjanpitoaineistoa historiatieto säilyttäen. Laskelmaan on 

hyvä liittää myös mahdolliset kiinteistöinvestoinnit eli uudisrakentamisen ja perusparan

tamisen kustannukset ja niistä aiheutuva arvonlisäveron tarkastusvastuu tai taannehtiva 

vähennysoikeus. Investointien tarkastusvastuusta ja mahdollisesta myöhemmästä vä

hennysoikeudesta tulee laatia myös erillinen investointikohtainen tarkastusmenettelylas

kelma (Liite 3). Laskelma kattaa tarkastusvastuun tai lisävähennysoikeuden määrän in

vestoinnin valmistumishetkestä tarkastuskauden loppuun asti tarkastuskausittain eritel

tynä. Tarkastusmenettelylaskelmilta on suositeltavaa kuukausittain kerätä verollisuusas

telaskelmalle kunkin kiinteistön ja sen osan investoinnin arvonlisäverovastuiden ja lisä

vähennysoikeuksien määrä. Turun Ylioppilaskyläsäätiön verollisuusasteen ei kuitenkaan 

oleteta muuttuvan usein, joten investointien arvonlisäverovastuiden ja lisävähennysoi

keuksien määrän päivittäminen tilikausittain verollisuusastelaskelmaan on todennäköi

sesti riittävä. Mikäli tapahtuu muutoksia verollisuusasteessa tai muita arvonlisäverovä

hennyksiin vaikuttavia tapahtumia tai liiketoimia, on arvonlisäverovastuut ja lisävähen

nysoikeudet helposti johdettavissa tarkastusmenettelylaskelmilta. 

VEROLLISUUSASTE
Kiinteistö Oy:t 31.12.2021

Kiinteistö Oy xxx

1234567-8

A 1 50 1,00 50,00 0,00 50,00
B 1 1 500 1,00 1 500,00 1.8.2019 1 049,00 451,00
C 1 120 1,00 120,00 1.3.2019 120,00 0,00

1 670 1 670,00 1 169,00 501,00

Arvonlisäverolliset tilat jm2 1 169,00 m2
Arvonlisäverottomat tilat jm2 501,00 m2

1 670,00 m2

VEROLLISUUSASTE 70,00 %

Huoneistoittain ylläpidettävät 
kentät, veroll isuusasteen 

muutostilanteet

Yhtiö-
järjestyksen 

mukainen 
pinta-ala m2

Huoneisto

Jyvitetty 
pinta-ala m2

Alv-jyvitys-
kerroin

Huoneiston 
pinta-alasta 
veroton m2

Alv-
velvollisuuden 

alkamis-
ajankohta

Huoneiston 
pinta-alasta 

alv- m2
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Kirjanpitolain (KPL 1336/1997) säännökset velvoittavat säilyttämään tositeaineistoa vain 

6 vuoden ajan. Arvonlisäverolain (AVL 1501/1993) säännösten mukaan kiinteistöinves

tointeja koskeva tositeaineisto tulee kuitenkin säilyttää koko tarkastusvastuun ajan eli 

ensimmäisestä tarkastusvuodesta alkaen seuraavat 14 vuotta. Säilytysaika voi muodos

tua myös pidemmäksi, mikäli investointi kestää yli vuoden. Investoinnin tositeaineisto 

voidaan ja kannattaa korvata verohallinnon päätöksen (VH/2952/00.01.00/2018) mukai

sella erillisellä investointikohtaisella selvityksellä (liite 4). Selvityksen lisäksi tulee doku

mentoida investointikohtaisesti myös urakkasopimukset, kauppakirjat ja muut vastaavat 

asiakirjat, jotka liittyvät kiinteistöinvestoinnin hankintaan sisältyvän arvonlisäveron mää

räytymiseen. Tämä materiaali tallennetaan tilikausittain kirjanpitoaineiston yhteyteen. 

Investointikohtainen selvitys tarvitaan myös kiinteistön myynti tai ostotilanteen yhtey

dessä, jolloin selvitykseen lisätään luovutuksen antajan ja saajan tiedot. Pääsääntönä 

on, että kiinteistönluovutus ei aiheuta tarkastusvelvollisuuden tai oikeuden syntymistä, 

mikäli luovutus koskee liiketoimintakäytössä olevia kiinteistöjä. Arvonlisäverolain (AVL 

1501/1993) säännöksien mukaisesti tarkastusvelvollisuus ja oikeus siirtyvät luovutuk

sensaajalle. Siirron edellytyksenä luovutuksensaajan kannalta kuitenkin on, että luovu

tuksensaaja hankkii kiinteistön liiketoimintaansa varten tai luovutuksen saaja on kunta, 

kuntayhtymä, Ahvenanmaan maakunta tai Suomen valtio. Luovuttajan kannalta siirron 

edellytyksenä on, että luovuttaja on elinkeinonharjoittaja tai kunta. Myyjän tai luovuttajan 

kannalta luovutuksensaajan pelkkä merkintä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ei riitä, 

jotta tarkastusvelvollisuuden ja oikeuden siirrosta voidaan olla varmoja. Merkinnän voi

massaolo todennetaan ennen luovutuksen tekemistä arvonlisäverovelvollisten rekiste

ristä ja se tulee dokumentoida muiden luovutussopimusten ja asiakirjojen yhteyteen. 

Merkinnän varmistamisen lisäksi tulee aina edellyttää selvitystä luovutuksensaajalta luo

vutuksen kohteena olevan kiinteistön hankinnasta liiketoimintakäyttöön.  

Samat säännökset pätevät tarkastusvelvollisuuden ja oikeuden siirtymisessä niin kiin

teistöjen suoriin omistajiin, kiinteistöyhtiöiden osakkaisiin ja vuokralaisiin. On erittäin tär

keää, että Turun Ylioppilaskyläsäätiö myyjän tai muun luovuttajan ominaisuudessa edel

lyttää luovutuksensaajalta joka tilanteessa vakuutuksen siitä, että hankinta tehdään lii

ketoimintaa varten. Siinä tapauksessa, että muiden edellytysten täyttyessä tarkistusvel

vollisuuden ja oikeuden ei haluta siirtyvän luovutuksen yhteydessä, tulee luovuttajan 

suorittamasta tarkistamisesta sopia luovutussopimuksessa tai erillisessä sopimuksessa. 

Säätiön ollessa luovutuksensaaja, arvonlisäverovelvollisuuden ja siitä mahdollisesti ai
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heutuvien piilevienkin vastuiden selvittäminen hankittavasta kohteesta on tärkeää. Kiin

teistön hankinta edes siinä tarkoituksessa, että tontilla oleva vanha rakennus tullaan pur

kamaan uuden rakennettavan opiskelijaasuntokohteen tieltä, ei poista mahdollista ar

vonlisäverovastuuta.  

Luovutuksen hinnoittelussa on huomioitava tarkistusvelvollisuuden ja oikeuden aiheut

tama mahdollinen tuleva lisäkustannus. Mikäli säätiö myy kiinteistön siten, ettei tarkis

tusvelvollisuuden ja oikeuden osalta sovita mitään erikseen ja luovutuksensaaja on mer

kitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja se hankkii kiinteistön liiketoimintaansa varten, 

säätiön ei tarvitse hinnoittelussa huomioida vähennysten tarkistusta. Jos taas luovutuk

sensaaja ei ole rekisterissä, säätiö joutuu suorittamaan veroa tarkistuskauden jäljellä 

olevaa osaa vastaavan määrän, jolloin palautettava määrä tulee huomioida kiinteistön 

luovutushinnassa. Mikäli luovutuksensaaja on muusta toiminnastaan arvonlisäverovel

vollisten rekisterissä, mutta se hankkii kiinteistön muuta kuin liiketoimintaansa varten, 

tarkistusoikeus ja velvollisuus siirtyvät luovutuksensaajalle eikä sitä tarvitse huomioida 

hinnoittelussa.  

Säätiön on huomioitava kiinteistön luovutustilanteessa, onko kiinteistö otettu käyttöön 

uudisrakennustyön tai perusparannuksen jälkeen ennen luovutushetkeä. Mikäli käyt

töönottoa ei ole tapahtunut, tulee rakentamispalvelusta suorittaa veroa rakentamispal

velun omana käyttönä. Käyttöönottohetki on ratkaiseva myös taannehtivan rekisteröinnin 

kannalta. Käyttöönotto tulee dokumentoida uudisrakentamis ja perusparannusinves

toinneissa muiden investoinnin dokumenttien yhteyteen. 

Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkastusvastuusta Turun Ylioppilaskyläsäätiön ti

linpäätökseen kirjataan ainoastaan seuraavalla tilikaudella palautettavaksi tuleva osuus. 

Koko jäljellä oleva arvonlisäverovastuu tulee kuitenkin merkitä tilinpäätöksen liitetietoi

hin. Liitetietoihin ei merkitä mahdollista lisävähennyksen mahdollisuutta, joka tulee mah

dolliseksi siinä tapauksessa, että verollisuusaste kasvaa 10 vuoden tarkistuskauden ai

kana. Tämän tiedon ajantasainen seuraaminen hoidetaan tarkastusmenettelylaskel

malla, jolloin lisävähennykset eivät jää tekemättä ja vältytään taloudellisilta menetyksiltä. 
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Kuva 8. Keskeisimmät dokumentoinnin muutokset. 

Turun Ylioppilaskyläsäätiössä hoidetaan prosessien, asiakirjojen, sopimusten ja muiden 

tärkeiden tapahtumien dokumentointi ja arkistointi hyvin jo tällä hetkellä. Kiinteistöalan 

arvonlisäveroosaamisen lisääminen työyhteisössä on myös tärkeää. Talouspalvelutii

min lisäksi myös muiden tiimien on hyvä tietää kiinteistöalan arvonlisäverotuksen perus

periaatteet. Kun osaamisen kehittämisen lisäksi tässä opinnäytetyössä edellä käsitellyt 

kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisen arvonlisäveron kannalta oleelliset tilanteet huo

mioidaan, tulee vapaaehtoinen arvonlisäverovelvollisuus kiinteistön käyttöoikeuden luo

vuttamisen osalta huomioiduksi dokumentoinnissa ja arkistoinnissa siten, että se toden

näköisesti täyttää tältä osin kaikkien lakien ja asetusten määräykset ja huomioi mahdol

lisimman laajasti myös tulevaisuuden tapahtumat. Toisaalta on huomioitava, että lain

säädännön tulevat muutokset voivat johtaa tilanteeseen, että kaikkea myöhemmässä 

vaiheessa tarvittavaa tietoa ei ole enää käytettävissä. Tilanteeseen voi johtaa muutokset 

Suomen arvonlisäverolakien tai EU:n arvonlisäverodirektiivien muutokset. Myös opiskelu 

ja koulutus on murroksessa ja muuttuu. Opetus siirtyy tulevaisuudessa ehkä yhä enem

män monimuotoopetukseen ja lähi ja etäopetuksen eri tavat muotoutuvat erilaisiksi di

gitaalisiksi oppimisympäristöiksi. Opiskelun murroksen myötä todennäköisesti myös 

säätiön toimintakentässä tapahtuu muutoksia. Näiden kaikkien tulevaisuuden muutosten 

ennakointi ei ole tässä vaiheessa mahdollista.  

 

 



45 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Katri Löyttymäki 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi eli 

verovelvollisuus se on vapaaehtoista. Toisaalta kerran vapaaehtoisesti hakeuduttuaan 

verovelvollisuutta ei ole omasta aloitteesta mahdollista lopettaa, vaan kiinteistön käyttö

oikeuden luovuttamisen arvonlisäverovelvollisuus päättyy ainoastaan silloin, kun vero

velvollisuuden edellytykset eivät enää täyty. Verovelvollisella omistajalla on oikeus vä

hentää hankintoihin sisältyvä arvonlisävero hakeutumisen kohteena olevien tilojen 

osalta, jolloin investointi, hoito ja käyttökustannuksiin sisältyvä arvonlisävero ei jää 

omistajan kustannukseksi.  

Vapaaehtoisen hakeutumisen kannattavuus mietityttää yrityksen päättäjiä. Hakeutumi

sen kannattavuutta tuleekin pohtia tapauskohtaisesti ja myös pitkällä aikavälillä. Vero

velvollisuudesta aiheutuu aina käytännön vaikutuksia ja esimerkiksi lisääntyvät vaati

mukset yhtiön taloushallinnossa on syytä huomioida ennakkoon. On oikeudenmukaista, 

että arvonlisäveroja saa vähentää vähennykseen oikeuttavan käytön perusteella, mutta 

pitkä tarkistuskausi saattaa aiheuttaa ongelmia ja luoda taloudellista epävarmuutta. Pit

källä aikavälillä muutokset yrityksessä tai sen toimintaympäristössä ovat sellaisia, joita 

kaikkia ei ole mahdollista ennakoida.  

Kiinteistöinvestointeja koskevat asiat ovat osoittautuneet keskeisiksi dokumentoitaviksi 

tiedoiksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutu

misen yhteydessä. Kiinteistöinvestointien tarkistamista koskevat säännökset tulee huo

mioida myös taloudellisessa päätöksenteossa, sillä ne muodostavat yritykselle sopimuk

sellisen riskin. Tarkastusoikeuden ja velvollisuuden siirron yhteydessä voi joutua palaut

tamaan vähennettyjä arvonlisäveroja vuosien takaa. Huomioitavaa on, että toisaalta tie

tyissä tilanteissa ostaja voi hyötyä em. siirrosta, mikäli vähennykseen oikeuttava käyttö 

on suurempaa kuin myyjän vähennykseen oikeuttava käyttö. Tässä tapauksessa jäljellä 

olevilta tarkastuskausilta ostaja voi saada takaisin niitä arvonlisäveroja, joita myyjä ei ole 

voinut investointivaiheessa tai sen jälkeen vähentää. Tämä piilevä arvonlisäverovelka tai 

saatava tulee aina huomioida kaupanteon yhteydessä.  

On säädetty paljon erityisvelvoitteita, jotka koskevat vapaaehtoisesti verovelvollista. Tu

run Ylioppilaskyläsäätiössä on kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisävero

velvolliseksi hakeutumisen jälkeen huomioitava vapaaehtoinen verovelvollisuus päivit
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täisen toiminnan lisäksi myös sen kaikessa muussa toiminnassa. Päivittäisessä toimin

nassaan säätiö toteuttaa sääntöjen mukaista perustehtäväänsä, joka on vuokrata opis

kelijoille kohtuuhintaisia asuntoja sekä lisäksi toiminnallaan säätiö mahdollistaa muiden 

asumiseen ja elämiseen liittyvien palveluiden saatavuuden opiskelijaasuntojen välittö

mässä läheisyydessä rakentamalla ja vuokraamalla palvelun tuottajille sopivia tiloja. Näi

den perustehtävien lisäksi vapaaehtoisella arvonlisäverovelvollisuudella on vaikutuk

sensa niin kiinteistön tai sen osan luovutustilanteissa, rakentamispalvelussa, uudisra

kennus tai saneeraushankkeissa kuin taloushallinnossakin. Vapaaehtoinen verovelvol

lisuus tulee huomioida mm. sopimuksia muutettaessa tai uusia sopimuksia laadittaessa. 

Sopimusmuutos tai uusi sopimus eivät saa aiheuttaa tilannetta, että verollisuuden edel

lytykset eivät enää täyttyisi. Kaikki tehdyt sopimukset ja muut toimintaan liittyvät asiakir

jat tulee arkistoida luotettavasti tapauskohtaiseesti joko käytössä olevaan dokumentoin

tijärjestelmään tai kirjanpitoaineiston liitteeksi. 

Seuraava uudisrakennuskohde, joka opiskelijaasuntojen lisäksi pitää sisällään ulkopuo

lisille vuokrattavia liiketiloja ja säätiön omat toimitilat, edellyttää ARA:n tiukentuneiden 

vaatimusten vuoksi liiketilojen osalta uuden erillisen yhtiön perustamista. Myös näissä 

yritysjärjestelytilanteissa on tärkeä huomioida arvonlisäverollisuuden vaikutukset ennak

koon.  

Säätiön organisaatio muodostuu asiakaspalvelutiimistä, kiinteistöpalvelutiimistä ja ta

louspalvelutiimistä. Asiakaspalvelutiimin henkilökunta hoitaa asuntojen vuokraukseen 

liittyvät tehtävät sekä asuntojen markkinoinnin, viestinnän ja asukasyhteistyön. Kiinteis

töpalvelutiimin toimesta hoituvat niin kiinteistöjen kehittäminen, rakentaminen sekä 

huolto ja kunnossapito. Arvonlisäveroasioiden hallinta kuuluu talouspalvelutiimin vas

tuualueelle. Tämä ns. luonnollisesti muodostunut tehtävänjako on seurausta lainsäätä

jän kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverollisille kirjanpitovelvollisille 

asettamista erityisvastuista ja velvollisuuksista. Vaikka arvonlisäveroasiat ja niiden hoi

taminen kuuluu talouspalvelutiimin tehtäviin, koskee vapaaehtoinen arvonlisäverovelvol

lisuus sen alkamishetkestä alkaen jokaista tiimiä. Kiinteistöpalvelutiimiä ja talouspalve

lutiimiä vapaaehtoinen arvonlisäverovelvollisuus koskee jo ennen hakeutumisajankoh

taa. Niin suuret kuin pienet hankinnat, kiinteistönluovutukset, kiinteistöinvestoinnit, niiden 

aloitus ja valmistuminen ovat kaikki sellaisia toimia, joiden osalta kiinteistön käyttöoikeu

den luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen tulee ottaa huomioon.  

Kiinteistöalan arvonlisäverotuksesta asiantuntevaa kirjallisuutta on jonkin verran, lakeja 

ja asetuksia on arvonlisäveron voimassaoloaikana laadittu paljon ja sen lisäksi toimintaa 
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ohjaa lukuisa määrä oikeuden ratkaisuja sekä verohallinnon ohjeistuksia. Olen tässä 

opinnäytetyössä pyrkinyt tutkimaan eri lähdeaineistotyyppejä, mutta materiaalin laajuus 

ja monimuotoisuus on johtanut siihen, että kaikki mahdolliset tapaukset ja tilanteet eivät 

varmasti ole tullut huomioiduksi. Mikäli Turun Ylioppilaskyläsäätiön toiminnassa, doku

mentoinnissa ja arkistoinnissa huomioidaan jatkossa kiinteistön käyttöoikeuden luovut

tamisen arvonlisäveron osalta opinnäytetyössä esiin tuodut tilanteet ja tapahtumat, tul

laan säätiössä dokumentoimaan ja arkistoimaan riittävä määrää tietoa riittävällä tarkkuu

della. Lait ja asetukset täyttävä dokumentaatio, jota ylläpidetään ja täydennetään siten, 

että asiakirjoista on helposti selvitettävissä, millaisissa tilanteissa kyseistä tietoa tarvi

taan ja mitä sen puuttumisesta voi aiheutua, auttaa koko organisaatiota toimimaan oi

kein. Vaikka säätiön organisaatio on pieni, tulee varmasti eteen tilanteita, joissa tieto ei 

ole kulkenut tiimien välillä toivotulla tavalla. Kiinteistöalan arvonlisäverotus on laaja ko

konaisuus ja kaikkia sen säännöksiä on mahdotonta omaksua. Kun mahdollisimman pal

jon tietoa kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisen arvonlisäveron erityispiirteistä ja vai

kutuksista on selkeästi ja helposti löydettävässä muodossa, tieto tavoittaa koko organi

saation. 

Yleisesti voidaan kai sanoa, että arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumalla pyritään vaikut

tamaan kannattavuuteen pienentämällä kuluja tai pienentämällä investointeihin sitoutu

van rahan määrää. Laadukkaalla dokumentaatiolla heti arvonlisäverovelvollisuuden 

alusta alkaen varmistetaan, että yllätyksiä ja taloudellisia menetyksiä ei tule.  
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Selvitys arvonlisäveron kirjauksen perusperiaatteista 

 

 

Tilipuitteen ja kirjaussuunnitelman liitteeksi. Liite 1

SELVITYS ARVONLISÄVERON KIRJAUKSEN PERUSPERIAATTEISTA
Turun Ylioppilaskyläsäätiö

1. KIRJAUSMENETTELY

2. OIKAISUERIEN KÄSITTELY JA ESITTÄMINEN

3. AJALLINEN KOHDISTAMINEN

Arvonlisävero kirjataan pääsääntöisesti suoriteperusteen mukaisesti.

Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistukset kirjataan tapahtumakuukaudelle.

4. ARVONLISÄVEROTUKSESSA TARVITTAVIEN TIETOJEN KERÄÄMINEN

Arvonlisäverotuksessa tarvittavat tiedot kerätään pääkirjanpidosta (Aditro Wintime) sekä osakirjanpidosta 
(Tampuuri). Kiinteistön hallintapalvelun oman käytön arvonlisäveron tiedot kerätään palkkakirjanpidosta (Aditro 
W) ja pääkirjanpidosta erilliselle laskelmalle. Laskelman perusteella veron määrään vaikuttavat erät kirjataan 
pääkirjanpitoon.
Tililuetteloon lisätään erilliset tulotilit kullekin tulolajille ja verokannalle. Kulutilit pitävät sisällään sekä 
verollisia että verottomia tapahtumia. Kirjanpitojärjestelmän ohjaustietojen avulla erotellaan kultakin kulutililtä 
verokannoittain vähennettävän arvonlisäveron määrään vaikuttavat liiketapahtumat.

Liikevaihtoa laskettaessa arvonlisävero vähennetään myynnin oikaisueriin kuuluvana ja menoja laskettaessa 
vähennettävä arvonlisävero ostomenojen oikaisueränä.

Tuloslaskelmalla ja taseessa tilikohtaisesti esitettäessä oikaisuerät esitetään samassa tiliryhmässä kuin 
alkuperäiset arvonlisäveron sisältämät liiketapahtumat.

Kirjanpitoasetuksen mukaisissa raporteissa eli ns. virallisissa tulosteissa ei arvonlisäverokirjauksista syntyneitä 
oikaisueriä merkitä näkyviin.    

Myynnistä suoritettava arvonlisävero ja ostojen perusteella vähennettävä arvonlisävero merkitään säätiön 
kirjanpitoon bruttokirjausmenetelmää käyttäen. Arvonlisäveron sisältävät myynti- ja ostohinnat kirjataan 
asianomaisille tulo- ja menotileille bruttomääräisinä. Arvonlisäveron osuus kirjataan erikseen. Myynnistä 
suoritettava arvonlisäveron osuus kirjataan myyntitulojen oikaisueräksi ja vähennettävä arvonlisävero ostojen 
oikaisueräksi. Vastaavasti myynnistä suoritettava arvonlisävero kirjataan tulonsiirtona arvonlisäverovelaksi ja 
ostojen vähennettävä arvonlisävero menonsiirtona arvonlisäverosaamiseksi. Arvonlisäveron kirjaukset tehdään 
samalla kuin kirjaukset asianomaisille tulo- ja menotileille.
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Malli isännöitsijäntodistuksesta
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Investoinnin tarkastusmenettelylaskelma 

 

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisen arvonlisäverovelvollisuus Liite 3

INVESTOINNIN TARKASTUSMENETTELYLASKELMA
Kiinteistö Oy:t ja suoraomisteiset kiinteistöt 25.3.2019

Kiinteistö Oy xxx / Kiinteistö 853-0001-0001-xxxx

1234567-8

Investoinnin kohde: Rakennuksen perustusten paalutus

Investoinnin valmistumisajankohta: 1.10.2020

Investoinnin tarkastuskausi: 1.10.2020 - 31.12.2029

Kokokaiskustannus ja kokonaisarvonlisäveron määrä: 1 240 000,00 € 240 000,00 €           

Vähennetty arvonlisävero ja vuositarkastuksen määrä: 180 000,00 €           18 000 €         /vuosi

Taannehtiva vähennysoikeus alkutilanteessa: 6 000 €           /vuosi

Investoinnin alkuperäinen verollisuusaste %: 75,00 %

1.10.-31.12.2020 1 162 000,00 -54 000,00 75,00 0,00
1.1.-31.12.2021 2 144 000,00 -48 000,00 75,00 0,00
1.1.-31.12.2022 3 126 000,00 -42 000,00 62,50 3 000,00
1.1.-31.12.2023 4 108 000,00 -36 000,00 87,50 -3 000,00 
1.1.-31.12.2024 5 90 000,00 -30 000,00 87,50 -3 000,00 
1.1.-31.12.2025 6 72 000,00 -24 000,00 90,00 -3 600,00 
1.1.-31.12.2026 7 54 000,00 -18 000,00 90,00 -3 600,00 
1.1.-31.12.2027 8 36 000,00 -12 000,00 90,00 -3 600,00 
1.1.-31.12.2028 9 18 000,00 -6 000,00 75,00 0,00
1.1.-31.12.2029 10 0,00 0,00 100,00 -6 000,00 

Tallennetaan kunkin tarkastusvuoden verollisuusaste kehystettyyn sarakkeeseen ao. vuoden kohdalle.

Mahdolliset tilanteet, jotka johtavat tarkastamiseen:
- huoneiston/tilan käyttötarkoitus muuttuu
- kiinteistön luovutus
- verovelvollisuus päättyy
- kiinteistö poistuu liikeomaisuudesta

Kunkin tarkastusvuoden joulukuun 
alv-i lmoitukseen

Vähennysoikeus    
jäljellä tarkastus- 

vuoden lopussa €

Vuosi-tarkastus €     
-lisävähennys / 

+palautus
Tarkastusvuodet

Tarkastusvuoden 
verollisuusaste 

%

Kokonaisvastuu    
jäljellä tarkastus-    

vuoden lopussa €
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Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisen arvonlisäverovelvollisuus Liite 4

LASKUT JA TOSITTEET KORVAAVA SELVITYS / KIINTEISTÖINVESTOINTI
Arvonlisäverolain AVL 1501/1993 209 i § mukainen selvitys

Kiinteistö Oy xx Säilytettävä 31.12.2033 asti

1234567-8

Yo-kylä 12 A, 20540 Turku 

Alkuperäiset kiinteistöinvestointia koskevat tiedot:

Hankinnan luonne:

Laatimispäivä: 30.9.2020

Rakentamispalvelun valmistusmis- tai kiinteistön

vastaanottoajankohta: 30.9.2020

Kiinteistöinvestointia koskeva hankintaan sisältyvä vero: 240 000,00 €

180 000,00 €

Muutokset: (muuttuneet tiedot ja muutoksen syy) Muutospäivä: Merkintäpäivä:

Kiinteistöinvestointiin liittyvät laskut ja tositteet korvaava selvitys.
Selvityksen liitteeksi tallennettava lisäksi urakkasopimukset, kauppakirjat ja muut vastaavat asiakirjat.
Selvitys liitteineen säilytettävä 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana tarkistuskausi alkanut.
Muutokset dokumentoitava selvitykseen: muuttuneet tiedot, syy muutokseen ja sen ajankohta ja merkintähetki.

Hankintaan sisältyvästä verosta rakentamispalvelun tai 
valmistumisen yhteydessä vähennetty määrä:

Rakennuksen perustusten paalutus, perusparannus
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