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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 
muuttamisesta  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tulo-
verolakia. Tuloverolakiin lisättävässä uudes-
sa 72 a §:ssä säädettäisiin pitkäkestoisesta 
työskentelystä erityisellä työntekemispaikal-
la. Lakiin ehdotetaan otettavaksi täsmällinen 
aikaraja siitä, kuinka pitkän ajan kestäneen 
työskentelyn voitaisiin katsoa olevan tilapäis-
tä työskentelyä erityisellä työntekemispaikal-
la, jolloin myös verovapaita matkakustannus-
ten korvauksia voitaisiin muiden edellytysten 
täyttyessä maksaa. Tilapäisenä työskentelynä 

pidettäisiin pääsääntöisesti enintään kahden 
vuoden työskentelyä samassa työntekemis-
paikassa. Tietyin edellytyksin kuitenkin kol-
men vuoden työskentelyä samassa työnteke-
mispaikassa pidettäisiin tilapäisenä työsken-
telynä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian. Lakia sovellettaisiin en-
simmäisen kerran vuodelta 2005 toimitetta-
vassa verotuksessa.  

————— 
 

PERUSTELUT 

1.  Nykyti la  

Tuloverolain (1535/1992) 71 §:n mukaan 
veronalaista tuloa ei ole työnantajalta työ-
matkasta saatu matkustamiskustannusten 
korvaus, päiväraha, ateriakorvaus ja majoit-
tumiskorvaus. Tuloverolain 72 §:n mukaan 
työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka vero-
velvollinen tilapäisesti tekee työhön kuuluvi-
en tehtävien suorittamiseksi erityiselle työn-
tekemispaikalle. Toimialoilla, joilla erityistä 
työntekemispaikkaa joudutaan usein vaihta-
maan alalle tunnusomaisen työn lyhytaikai-
suuden vuoksi, pidetään työmatkana myös 
päivittäistä matkaa asunnon ja erityisen työn-
tekemispaikan välillä, jos verovelvollisella ei 
ole varsinaista työpaikkaa. Työmatkana ei 
pidetä verovelvollisen asunnon ja varsinaisen 
työpaikan välistä matkaa eikä työkomennuk-
sen kestäessä tehtyä viikonloppu- ja muuta 
vastaavaa matkaa asunnon ja erityisen työn-
tekemispaikan välillä.  

Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paik-
kaa, jossa palkansaaja vakituisesti työskente-
lee. Jos palkansaajalla työn liikkuvuuden 
vuoksi ei ole paikkaa, jossa hän vakituisesti 

työskentelee, pidetään varsinaisena työpaik-
kana paikkaa, josta hän hakee työmääräykset, 
säilyttää työssä käyttämiään asusteita, työvä-
lineitä tai työaineita, taikka muuta työn te-
kemisen kannalta vastaavaa paikkaa. 

Laissa ei ole säännöksiä siitä, kuinka pit-
kän ajan kestäneen työskentelyn voidaan kat-
soa olevan tilapäistä työskentelyä erityisellä 
työntekemispaikalla, eikä siitä, missä vai-
heessa verovelvollisen työskentely on siinä 
määrin pitkäkestoista, että työskentelypaikal-
le muodostuu verovelvollisen varsinainen 
työpaikka. Ratkaisu siitä, kuinka pitkän ajan 
kestäneen työskentelyn voidaan katsoa ole-
van tilapäistä työskentelyä erityisellä työnte-
kemispaikalla, jolloin myös verovapaita mat-
kakorvauksia voidaan muiden edellytysten 
täyttyessä maksaa, tehdään Verohallituksen 
ohjeen mukaan useiden eri kriteerien perus-
teella. Näitä ovat muun muassa työkohteen 
lyhytaikaisuus, työvaiheen lyhytaikaisuus, 
varsinaisen työpaikan säilyminen työnantajan 
muussa toimipaikassa sekä toimenpiteet, joi-
hin verovelvollinen on ryhtynyt oman ja per-
heensä asumisen järjestämiseksi. Verotus-
käytännössä melko pitkänkin ajan kestävää 
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työmatkaa on pidetty tilapäisenä, jos rajoite-
tun ajan kestävässä työkohteessa työskente-
levä verovelvollinen on joutunut työnsä 
vuoksi asumaan tilapäisissä asuintiloissa sel-
laisissa olosuhteissa, joissa hänen ei kohtuu-
della voida vaatia muuttamaan asuntoaan eri-
tyiselle työntekemispaikalle.  

Tulkintaongelmia on esiintynyt lähinnä ti-
lanteissa, joissa työmatka on kestänyt hyvin 
pitkään, esimerkiksi yli vuoden. Tällöin jou-
dutaan pohtimaan sitä, missä vaiheessa kyse 
ei ole enää tilapäisestä työmatkasta, vaan 
työskentelystä varsinaisella työpaikalla. Ve-
rohallituksen ohjeen mukaan erityinen työn-
tekemispaikka ei pelkästään ajan kulumisen 
perusteella voi muodostua varsinaiseksi työ-
paikaksi ainakaan silloin, kun työskentely 
erityisellä työntekemispaikalla on kestänyt 
noin vuoden ajan. 

Keskusverolautakunta antoi 22 päivänä ke-
säkuuta 2005 kaksi Olkiluodossa työskente-
lyä koskevaa ennakkoratkaisua (KVL 
51/2005 ja 52/2005). Toisessa tapauksessa 
oli kyse hieman alle kahden vuoden työsken-
telystä ja toisessa hieman alle kolmen vuoden 
työskentelystä Olkiluodon ydinvoimalatyö-
maalla. Keskusverolautakunta katsoi päivä-
rahat verovapaiksi molemmissa tapauksissa. 
Korkein hallinto-oikeus kumosi keskusvero-
lautakunnan päätökset 7 päivänä lokakuuta 
2005 antamillaan ratkaisulla (KHO:2005:64 
ja KHO 7.10.2005/2537). Korkeimman hal-
linto-oikeuden päätösten mukaan Olkiluodon 
ydinvoimalatyömaa ei kummassakaan tapa-
uksessa ollut erityinen työntekemispaikka, 
vaan varsinainen työpaikka, jolla työskente-
lystä maksetut päivärahat olivat veronalaista 
tuloa. 

Päiväraha on tarkoitettu työmatkalla synty-
neiden lisääntyneiden elantokustannusten 
korvaamiseen. Päivärahalla tarkoitetaan kor-
vausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden 
elantokustannusten lisäyksestä, joka palkan-
saajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei 
lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta 
suoritettavaa korvausta, vaan ne voidaan 
korvata palkansaajalle erikseen. Verovapaan 
päivärahan suorittaminen edellyttää, että eri-
tyinen työntekemispaikka on yli 15 kilomet-
rin etäisyydellä joko palkansaajan varsinai-
sesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, 
kummasta matka on tehty. Erityisen työnte-

kemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin 
etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta et-
tä asunnosta. Vuonna 2005 kokopäivärahan 
määrä kotimaassa on 30 euroa ja osa-päivä-
rahan määrä 14 euroa.  

Noin yhden vuoden aikaa on pidetty pää-
sääntöisenä rajana varsinaisen työpaikan 
muodostumiselle. Verotuskäytännössä pi-
demmänkin komennuksen on kuitenkin kat-
sottu tietyissä tilanteissa vielä olevan työs-
kentelyä erityisellä työntekemispaikalla, kun 
kyse on ollut kestoltaan rajatuissa työkoh-
teissa työskentelystä, varsinkin silloin, kun 
työntekijä on joutunut asumaan komennuk-
sen aikana tilapäisissä majoitustiloissa. Edel-
lä mainituissa korkeimman hallinto-oikeuden 
ratkaisuissa oli kyse kestoltaan rajatun ajan 
kestävistä työkohteista, eikä tilapäisissä ma-
joitustiloissa yöpymiselle annettu ratkaisuis-
sa merkitystä. Näin ollen on todennäköistä, 
että korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu-
jen jälkeen noin yhden vuoden aika muodos-
tuisi eri tilanteissa sovellettavaksi yleiseksi 
määräajaksi. 
 
2.  Ehdotetut  muutokset  

Esityksessä ehdotetaan, että tuloverolakiin 
otettaisiin säännökset pitkäkestoisesta työs-
kentelystä erityisellä työntekemispaikalla. 
Tarkoituksena on, että nykyisiin säännöksiin 
liittyvät tulkinnanvaraisuudet pitkään jatku-
villa komennuksilla voitaisiin jatkossa vält-
tää. Esityksessä ehdotetaan, että lakiin otet-
taisiin täsmällinen aikaraja siitä, kuinka pit-
kän ajan kestävää työskentelyä samassa 
työskentelypaikassa voitaisiin pitää tilapäise-
nä. Tilapäisen työskentelyn määräajasta sää-
dettäisiin uudessa tuloverolain 72 a §:ssä. 

Esityksessä ehdotetaan, että pääsääntönä 
pidettäisiin kahden vuoden määräaikaa. Tila-
päisenä työskentelynä pidettäisiin siten enin-
tään kahden vuoden kestävää työskentelyä 
samassa työntekemispaikassa. Jos työskente-
ly kestäisi kahta vuotta pidempään, verovel-
volliselle katsottaisiin muodostuvan työnte-
kemispaikalle varsinainen työpaikka. Kahden 
vuoden määräaikaan laskettaisiin mukaan 
kaikki päivät, joten esimerkiksi toisella työs-
kentelypaikalla tapahtuvat työskentelypäivät, 
vapaapäivät tai sairauspäivät eivät pidentäisi 
määräaikaa. Määräaika olisi yleinen, ja sitä 
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sovellettaisiin arvioitaessa matkan tilapäi-
syyttä riippumatta siitä, onko kyse verova-
paiden matkakustannusten korvausten mak-
samisesta vai työmatkaan liittyvien tulon-
hankkimiskulujen vähentämisestä. 

Kahden vuoden sääntöä sovellettaessa 
merkitystä ei olisi esimerkiksi sillä, onko ky-
se työskentelystä rajatun ajan kestävässä työ-
kohteessa vai suorittaako verovelvollinen py-
syvässä työkohteessa lyhytaikaista työvaihet-
ta, vaan säännös olisi yleinen ja sitä sovellet-
taisiin kaikilla aloilla. Säännöstä sovellettai-
siin myös arvioitaessa työskentelyn tilapäi-
syyttä tuloverolain 72 §:n 2 momentissa tar-
koitetuilla erityisillä aloilla. Siten säännöstä 
sovellettaessa samassa asemassa olisivat 
esimerkiksi erilaiset projektiluonteiset työt, 
hanketyöt, rakennustyöt, purkutyöt, raivaus-
työt ja asennustyöt. Säännöstä sovellettaessa  
ei myöskään annettaisi merkitystä verovel-
vollisen perhesuhteille tai sille, onko vero-
velvollinen yöpynyt tilapäisissä majoitusti-
loissa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin pää-
sääntöä pidemmästä, kolmen vuoden määrä-
ajasta, jota sovellettaisiin ainoastaan silloin, 
jos kaikki 2 momentissa säädetyt erityiset 
edellytykset täyttyisivät. Kolmen vuoden 
määräaikaa sovellettaisiin, jos kyse olisi 
työskentelystä rajatun ajan kestävässä työ-
kohteessa, jolla suoritettaisiin luonteeltaan 
sellaista tilapäistä työtä, jonka suorittaminen 
kyseisellä työntekemispaikalla päättyisi, kun 
tilapäinen työ saataisiin valmiiksi. Lisäksi 
edellytettäisiin, että työskentely suoritettai-
siin työntekemispaikassa, joka on yli 100 ki-
lometrin etäisyydellä verovelvollisen asun-
nosta ja varsinaisesta työpaikasta.  

Kolmen vuoden säännössä kyse olisi työ-
suorituksista työskentelypaikalla, jolla tavan-
omaisesti tehdään luonteeltaan toisenlaista 
työtä kuin mistä on kyse tilapäisessä työsken-
telyssä. Jos esimerkiksi tehtaalla tehtäisiin 
tehtaan peruskorjaus, kyse olisi rajatun ajan 
kestävästä työkohteesta peruskorjaustyön 
osalta ja tällainen työ päättyisi peruskorjauk-
sen valmistumisen jälkeen. Samoin esimer-
kiksi uudisrakentaminen, purkutyöt, raivaus-
työt ja erilaiset pitkäkestoiset asennustyöt 
kuuluisivat yleensä 2 momentin sovelta-
misalaan. Työskentelyn tilapäisyys ei olisi 
sidottu mihinkään alakohtaisiin rajauksiin, 

vaan arviointi tehtäisiin sen perusteella, päät-
tyykö kyseisen luonteinen työ työntekemis-
paikassa sen jälkeen, kun tilapäinen työkohde 
saadaan valmiiksi. Esimerkiksi työmaaruoka-
lan työntekijät voisivat kuulua kolmen vuo-
den säännön piiriin, kun ruokala liittyy välit-
tömästi tilapäiseen rakennustyömaahan ja 
työmaaruokalan toiminta päättyy rakennus-
työmaan valmistuttua. Sen sijaan 2 momen-
tissa ei tarkoitettaisi erilaisia projektiluontei-
sia töitä, joissa tehtäisiin kyseiselle työsken-
telypaikalle tyypillistä työtä, vaikka projektit 
itsessään kestäisivätkin rajoitetun ajan. Täl-
löin on usein kyse tilanteesta, jossa luonteel-
taan samantyyppisten projektien tekeminen 
samalla työskentelypaikalla jatkuu. Esimer-
kiksi telakalla kunkin laivan rakentaminen 
kestää ainoastaan rajoitetun ajan, mutta lai-
van rakentaminen on luonteeltaan sellaista 
työtä, jota tyypillisesti tehdään telakalla, eikä 
tämän luonteinen työ telakalla pääty yhden 
laivan valmistumisen jälkeen. Näin ollen lai-
vanrakennustyö kuuluisi 1 momentissa sää-
dettävän kahden vuoden säännön piiriin. 

Jos kyse olisi työskentelystä rajatun ajan 
kestävässä työkohteessa, jolla suoritettaisiin 
luonteeltaan sellaista tilapäistä työtä, jonka 
suorittaminen kyseisellä työntekemispaikalla 
päättyisi, kun tilapäinen työ saataisiin val-
miiksi, ei työkohteen kestoajalla olisi asian 
arvioinnin kannalta merkitystä, vaan työkoh-
de voisi kestää esimerkiksi viisi vuotta. Täl-
löinkin verovelvollisen työskentelyn voitai-
siin katsoa olevan tilapäistä työskentelyä eri-
tyisellä työntekemispaikalla, jos verovelvol-
lisen työskentely tällaisella työskentelypai-
kalla kestäisi enintään kolme vuotta ja työs-
kentely suoritetaan työntekemispaikassa, jo-
ka on yli 100 kilometrin etäisyydellä vero-
velvollisen asunnosta ja varsinaisesta työpai-
kasta. 

Kolmen vuoden määräaika säädettäisiin 
ajatellen ennen kaikkea verovelvollisia, jotka 
joutuvat pitkän työmatkansa vuoksi yöpy-
mään tilapäisissä majoitustiloissa erityisellä 
työntekemispaikalla. Tilapäisissä majoitusti-
loissa yöpyminen on seikka, jonka voitaisiin 
katsoa osoittavan matkan tilapäisyyden luon-
netta, vaikka työskentely samalla työskente-
lypaikalla olisikin kestänyt hyvin pitkän ajan. 
Lisäksi tällaisissa olosuhteissa asuvalle syn-
tyy yleensä lisääntyneitä elantokustannuksia. 
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Tilapäisissä majoitustiloissa yöpymistä ei 
kuitenkaan ehdoteta säädettäväksi edellytyk-
seksi työskentelypaikan katsomiselle tilapäi-
seksi, vaan esityksessä ehdotetaan, että mat-
kakustannusten korvaukset katsottaisiin ve-
rovapaaksi tuloksi kahden vuoden ylittävältä 
ajalta ainoastaan niiltä työmatkoilta, joina ve-
rovelvollinen on yöpynyt erityisen työnteke-
mispaikan sijainnin vuoksi tarpeellisissa tila-
päisissä majoitustiloissa. Jos tilapäisissä ma-
joitustiloissa yöpyminen olisi yhtenä edelly-
tyksenä sille, että kolmen vuoden komennuk-
sissa työskentely voitaisiin katsoa tilapäiseksi 
työskentelyksi erityisellä työntekemispaikal-
la, saattaisi yhden yksittäisen päivittäisen 
matkan tekeminen johtaa siihen, etteivät 
kolmen vuoden määräajan soveltamiseksi 
säädetyt edellytykset täyttyisi eikä kolme 
vuotta kestävää työskentelyä kyseisellä työn-
tekemispaikalla lainkaan pidettäisi tilapäise-
nä. Tilapäisinä majoitustiloina pidettäisiin 
esimerkiksi hotellimajoitusta, parakkimajoi-
tusta tai yhteismajoitusta.  

Verovapauden rajoitusta vastaavasti tulove-
rolain 31 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
7 momentti, jossa matkakustannusten vähen-
nysoikeutta ehdotetaan rajoitettavaksi vero-
vapaiden matkakorvausten maksuoikeutta 
vastaavaksi. Tuloverolain 31 §:n uuden 
7 momentin mukaan verovelvollisella olisi 
oikeus vähentää 72 a §:n 2 momentin tarkoit-
tamassa tilanteessa kahden vuoden ylittävältä 
ajalta aiheutuneet matkakustannukset tulon-
hankkimismenoina ainoastaan silloin, kun 
verovelvollinen olisi työmatkan vuoksi yö-
pynyt erityisen työntekemispaikan sijainnin 
vuoksi tarpeellisissa tilapäisissä majoitusti-
loissa. Päivittäisistä matkoista aiheutuneet 
matkakulut verovelvollisella olisi kuitenkin 
oikeus vähentää 93 §:ssä säädetyllä tavalla 
asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina. 

Määräajat perustuisivat verovelvolliskoh-
taiseen olosuhteiden arviointiin, eikä merki-
tystä olisi sillä, että saman työnantajan toinen 
työntekijä olisi aikaisemmin työskennellyt tai 
tulisi verovelvollisen jälkeen työskentele-
mään samalla työntekemispaikalla. Vastaa-
vasti merkitystä ei olisi sillä, että työntekijä 
vaihtaisi työnantajaa, jos verovelvollinen jat-
kaisi työskentelyä samalla työntekemispai-
kalla. 

Esityksessä ei ehdotettaisi muutoksia sii-

hen, millä edellytyksillä verovapaiden mat-
kakustannusten korvausten maksuedellytyk-
set syntyisivät, vaan tältä osin säilyisi nykyi-
sin voimassa oleva käytäntö. Siten nykyisin 
voimassa olevien säännösten ja käytännön 
mukaisesti ratkaistaisiin se, ovatko olosuh-
teet sellaiset, että kyse ylipäänsä voisi olla 
työskentelystä erityisellä työntekemispaikal-
la, eikä esimerkiksi työskentelystä toissijai-
sessa työpaikassa tai verovelvollisen toisessa 
varsinaisessa työpaikassa.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tilan-
teista, joissa työskentely jatkuisi ennakoimat-
tomasta syystä kahden tai kolmen vuoden 
määräaikaa pidempään. Jos työskentelyä 
aloitettaessa ei olisi tiedossa, että verovelvol-
lisen työskentely tulee jatkumaan määräaikaa 
pidempään, mutta työskentelyn jatkuminen 
käy myöhemmin ilmi, työskentelyn voitaisiin 
katsoa tietyin edellytyksin olevan tilapäistä 
siihen asti, kunnes käy selväksi, että työsken-
tely tulee jatkumaan yli määräajan. Esityk-
sessä ehdotetaan, että työskentelyä pidettäi-
siin tilapäisenä työskentelynä erityisellä 
työntekemispaikalla siihen asti, kunnes työn 
jatkuminen olisi selkeästi todettavissa, jos 
työskentelyaika olisi alun perin sovittu enin-
tään määräajan pituiseksi ja sovittu työsken-
telyajanjakso jatkuisi pidempään sellaisista 
syistä, joiden ennakointia ei voitaisi kohtuu-
della vaatia. Jos esimerkiksi 1 momentissa 
tarkoitetussa tilanteessa yritys saisi tarjous-
kilpailussa rakennusurakan, jonka kesto on 
kaksi vuotta ja verovelvollinen lähetetään ra-
kennustyömaalle työskentelemään kahdeksi 
vuodeksi, katsottaisiin kyse olevan tilapäises-
tä työskentelystä erityisellä työntekemispai-
kalla. Jos kahden vuoden työskentelyn jäl-
keen yritys saisi tarjouskilpailussa samalle 
työmaalle lisäurakan, kyseisellä työnteke-
mispaikalla työskennellyt verovelvollinen ei 
enää kahden vuoden jälkeen työskentelisi eri-
tyisellä työntekemispaikalla, mutta verovel-
vollinen ei menettäisi hänelle jo maksettujen 
matkakustannusten korvauksien verovapaut-
ta. Jos taas yritys olisi alun perin saanut esi-
merkiksi neljä vuotta kestävän urakan ja olisi 
heti tiedossa, että verovelvollisen työskentely 
kyseisellä työskentelypaikalla tulee kestä-
mään neljän vuoden ajan, kyse ei olisi mil-
tään osin tilapäisestä työskentelystä erityisel-
lä työntekemispaikalla.  
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Säännöstä voitaisiin soveltaa myös tilan-
teissa, joissa tyypillisesti kahden vuoden tai 
2 momentin tarkoittamissa tilanteissa kolmen 
vuoden määräajassa suoritettavissa olevan 
työskentelyvaiheen suorittaminen venyy en-
nakoimattomasta syystä yli määräajan. Täl-
löin verovelvollinen ei menettäisi takautuvas-
ti hänelle jo maksettujen matkakustannusten 
korvausten verovapautta, mutta verovapaita 
korvauksia ei voitaisi maksaa enää sen jäl-
keen, kun työn jatkuminen kahta tai 2 mo-
mentissa tarkoitetuissa tilanteissa kolme 
vuotta pidempään on selkeästi todettavissa. 

Jos jo heti työskentelyn alkaessa olisi tie-
dossa, että verovelvollisen työskentely sa-
massa paikassa tulee kestämään yli määrä-
ajan, kyse ei olisi tilapäisestä työskentelystä 
erityisellä työntekemispaikalla eikä verovel-
volliselle voitaisi maksaa verovapaita matka-
kustannusten korvauksia lainkaan. Muuten 
sääntely johtaisi tilanteeseen, jossa verova-
paita matkakustannusten korvauksia voitai-
siin aina maksaa aloitettaessa työskentelyä 
uudella työskentelypaikalla riippumatta siitä, 
onko kyse lainkaan tilapäiseksi katsottavista 
olosuhteista.  

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan, että 
määräajat tulisivat sovellettaviksi, jos erityi-
nen työntekemispaikka on kyseisen määrä-
ajan mukaisen ajanjakson ollut verovelvolli-
sen pääasiallinen työskentelypaikka. Erityi-
nen työntekemispaikka olisi verovelvollisen 
pääasiallinen työskentelypaikka, jos verovel-
vollisen kahden vuoden ajanjakson tai 
2 momentin mukaisissa tilanteissa kolmen 
vuoden ajanjakson aikana tekemistä työsken-
telypäivistä yli puolet olisi suoritettu samalla 
työntekemispaikalla. 

Säännös soveltuisi pitkäkestoiseen työs-
kentelyyn erityisellä työntekemispaikalla, ei-
kä määräajan laskentaa koskevan säännöksen 
edellytykset käytännössä täyttyisi, jos kyse 
olisi lyhytaikaisista työmatkoista säännölli-
sesti samalle työntekemispaikalle. Jos työn-
tekijä kävisi esimerkiksi kerran viikossa 
työskentelemässä toisen yrityksen tiloissa, 
tässä pykälässä säädetty määräaika ei käy-
tännössä rajoittaisi verovapaiden matkakus-
tannusten korvausten maksamista. 

Verovelvollinen saattaisi työskennellä mää-
räajan kuluessa lyhyitä jaksoja muissakin 
työkohteissa. Jos verovelvollinen esimerkiksi 

työskentelisi viiden vuoden aikana joka kol-
mannen viikon tietyllä työntekemispaikalla, 
kyseisestä työntekemispaikasta ei tulisi kah-
den tai kolmen vuoden työskentelyn jälkeen 
verovelvollisen varsinaista työpaikkaa nyt 
ehdotettavan määräaikaa koskevan säännök-
sen vuoksi. Verovelvollisen työskentely ky-
seisellä työntekemispaikalla saattaisi esimer-
kiksi vuoden työskentelyn jälkeen lisääntyä 
siten, että yli puolet työskentelystä tapahtuisi 
samassa paikassa. Tällöin kyse ei olisi enää 
tilapäisestä työskentelystä erityisellä työnte-
kemispaikalla, jos työskentely jatkuisi siten, 
että työskentelyjaksoista muodostuisi kahden 
vuoden tai 2 momentin tarkoittamissa tapa-
uksissa kolmen vuoden ajanjakso, jonka ai-
kana verovelvollisen työskentelystä yli puo-
let olisi tapahtunut samalla työntekemispai-
kalla. Kyse ei olisi enää tilapäisestä työsken-
telystä erityisellä työntekemispaikalla sen 
ajankohdan jälkeen, josta alkaisi kahden tai 
2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa kol-
men vuoden ajanjakso, jonka aikana kysei-
nen työskentelypaikka on ollut verovelvolli-
sen pääasiallinen työskentelypaikka. Näin ol-
len tällaista ajanjaksoa saattaisi edeltää myös 
esimerkiksi yksittäisiä työskentelypäiviä, jot-
ka ovat tilapäistä työskentelyä erityisellä 
työntekemispaikalla, vaikka työskentelyn ti-
lapäisyys ei myöhemmältä ajanjaksolta toteu-
tuisikaan. 

Pykälän 4 momentin mukaan määräajan 
laskenta aloitettaisiin alusta, jos työntekijän 
työskentely samassa työntekemispaikassa 
olisi yhtäjaksoisesti keskeytynyt vähintään 
kuuden kuukauden ajaksi. Määräajan olisi ol-
tava riittävän pitkä, jotta päivärahojen mak-
suoikeutta ei voitaisi kiertää työkomennuk-
seen tehtävillä lyhyillä katkoilla. Toisaalta 
olisi kohtuullista, että varsinaisen työpaikan 
muodostumiseksi laskettava määräaika alkai-
si alusta, kun verovelvollinen on riittävän pit-
kään työskennellyt toisessa työskentelypai-
kassa 

Keskeytys voisi olla aiheutunut mistä syys-
tä tahansa, kuten esimerkiksi työskentelystä 
toisella työntekemispaikalla, sairaudesta tai 
lomautuksesta, mutta keskeytyksen aikana 
työntekijän olisi myös työskenneltävä toises-
sa työskentelypaikassa ennen kuin määräajan 
laskenta voitaisiin aloittaa uudestaan. Toises-
sa työskentelypaikassa työskentelyn kestolla 
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ei olisi merkitystä, mutta keskeytyksen pituus 
on oltava vähintään kuusi kuukautta. Näin ol-
len yksikin työskentelypäivä toisessa työs-
kentelypaikassa riittäisi aloittamaan määrä-
ajan laskennan alusta, jos keskeytyksen pi-
tuus on ollut vähintään kuusi kuukautta. 
 
3.  Esityksen vaikutukset  

3.1. Vaikutukset verovapaiden matka-
kustannusten korvausten maksami-
seen 

Täsmällisen määräajan ottaminen lakiin 
väistämättä jäykistäisi verovapaiden matka-
kustannusten korvausten maksamisjärjestel-
mää, eikä antaisi mahdollisuutta yksittäista-
pausten erityisolosuhteiden huomioimiseen 
samalla tavalla kuin nykyisin. Toisaalta eh-
dotetut säännökset toisivat nykyisin jossain 
määrin epäselväksi koettuun tilanteeseen sel-
vät soveltamissäännöt. Nykyisessä tilanteessa 
täsmällisen määräajan säätämistä voidaankin 
pitää perusteltuna verotuspäätösten ennustet-
tavuuden ja oikeusvarmuuden vuoksi. Sään-
nöksillä vähennettäisiin riskiä siitä, että vero-
vapaita matkakustannusten korvauksia mak-
settaisiin tilanteissa, joissa työskentelyn pit-
käkestoisuuden vuoksi ei kyse ole laissa tar-
koitetusta tilapäisestä työskentelystä. 
 
3.2. Taloudelliset vaikutukset 

Työskentelyn tilapäisyyttä arvioitaisiin eh-
dotettavien säännösten nojalla nykyistä kaa-
vamaisemmin. Verrattuna nykytilaan ehdote-
tut säännökset johtaisivat kuitenkin lähes ai-
na samaan tai verovelvolliselle nykyistä 
edullisempaan lopputulokseen. Mainittuihin 
korkeimman hallinto-oikeuden ennakkorat-
kaisuihin verrattuna verovapaiden matkakus-
tannusten korvausten maksuoikeus laajenisi. 
Esityksen arvioidaan jossain määrin alenta-
van verotuloja. 

4.  Asian valmistelu 

Hallituksen esitys on valmisteltu valtiova-
rainministeriössä. Esityksen valmistelun yh-
teydessä on kuultu Verohallitusta, Elinkei-
noelämän Keskusliitto ry:tä, Suomen Am-
mattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:tä sekä 
Rakennusliitto ry:tä. Esityksestä on pyydetty 
lausunto seuraavilta tahoilta: Akava ry, Elin-
keinoelämän Keskusliitto EK, Keskuskaup-
pakamari, Rakennusliitto ry, Suomen Am-
mattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Suo-
men Kuntaliitto ry, Suomen Yrittäjät ry, 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ja Ve-
ronmaksajain Keskusliitto ry. 
 
5.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian. Lakia sovellettaisiin en-
simmäisen kerran vuodelta 2005 toimitetta-
vassa verotuksessa. Lakia sovellettaisiin 
myös työskentelyyn, joka olisi alkanut ennen 
lain voimaantuloa.  

Vaikka säännös olisi yleisesti ottaen nyky-
tilaa lieventävä, aikaisemman oikeustilan tul-
kinnanvaraisuus huomioon ottaen olisi mah-
dollista, että säännös saattaisi joissakin tapa-
uksissa johtaa verovelvollisen kannalta ny-
kyistä epäedullisempaan lopputulokseen. Tä-
män vuoksi säädettäisiin erikseen, että vero-
velvollisen vaatimuksesta hänen verotukses-
saan sovellettaisiin tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä, jos työs-
kentely erityisellä työntekemispaikalla olisi 
alkanut ennen tämän lain voimaantuloa ja 
nykyiset säännökset johtaisivat verovelvolli-
selle edullisempaan lopputulokseen. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 

Laki 

tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annettuun tuloverolain (1535/1992) 31 §:ään, sellaisena 

kuin se on osittain laeissa 1170/1998 ja 716/2004, uusi 7 momentti ja lakiin uusi 72 a § seu-
raavasti: 
 

31 § 

Luonnollisia vähennyksiä koskevat erityiset 
säännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Verovelvollisella on oikeus vähentää 

72 a §:n 2 momentin tarkoittamassa tilantees-
sa kahden vuoden ylittävältä ajalta aiheutu-
neet matkakustannukset tulonhankkimis-
menoina ainoastaan silloin, kun verovelvolli-
nen on työmatkan takia yöpynyt erityisen 
työntekemispaikan sijainnin vuoksi tarpeelli-
sissa tilapäisissä majoitustiloissa. Päivittäisis-
tä matkoista aiheutuneet matkakulut verovel-
vollisella on kuitenkin oikeus vähentää 
93 §:ssä säädetyllä tavalla. 
 

72 a § 

Tilapäinen työskentely erityisellä työnteke-
mispaikalla 

Edellä 72 §:ssä tarkoitettuna tilapäisenä 
työskentelynä erityisellä työntekemispaikalla 
pidetään enintään kahden vuoden työskente-
lyä samassa työntekemispaikassa. 

Tilapäisenä työskentelynä erityisellä työn-
tekemispaikalla pidetään kuitenkin enintään 
kolmen vuoden työskentelyä samassa työnte-
kemispaikassa, jos kyse on työskentelystä ra-
jatun ajan kestävässä työkohteessa, jolla suo-
ritetaan luonteeltaan sellaista tilapäistä työtä, 
jonka suorittaminen työntekemispaikalla 
päättyy, kun työ saadaan valmiiksi. Lisäksi 
edellytetään, että työskentely suoritetaan 
työntekemispaikassa, joka on yli 100 kilo-

metrin etäisyydellä verovelvollisen asunnosta 
ja varsinaisesta työpaikasta. Kahden vuoden 
ylittävältä ajalta matkakustannusten korvauk-
set ovat verovapaata tuloa ainoastaan silloin, 
kun verovelvollinen on työmatkan takia yö-
pynyt erityisen työntekemispaikan sijainnin 
vuoksi tarpeellisissa tilapäisissä majoitusti-
loissa. 

Jos enintään 1 tai 2 momentissa säädetyksi 
ajaksi sovittu työskentelyajanjakso jatkuu pi-
dempään syistä, joiden ennakointia ei ole 
voitu kohtuudella vaatia, työskentelyä pide-
tään tilapäisenä työskentelynä erityisellä 
työntekemispaikalla siihen asti, kunnes työn 
jatkuminen pidempään on selkeästi todetta-
vissa. 

Määräaikoja sovelletaan, jos erityinen 
työntekemispaikka on 1 tai 2 momentissa 
tarkoitettuna määräaikana ollut verovelvolli-
sen pääasiallinen työskentelypaikka. Määrä-
ajan laskenta aloitetaan alusta, jos verovel-
vollisen työskentely samassa työntekemis-
paikassa on keskeytynyt yhtäjaksoisesti vä-
hintään kuudeksi kuukaudeksi ja verovelvol-
linen on tänä aikana työskennellyt toisessa 
työntekemispaikassa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. 
Tätä lakia sovelletaan myös työskentelyyn, 
joka on alkanut ennen tämän lain voimaantu-
loa. Jos työskentely erityisellä työntekemis-
paikalla on alkanut ennen tämän lain voi-
maantuloa, verovelvollisen verotuksessa so-
velletaan hänen vaatimuksestaan tämän lain 
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voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä, jos ne johtavat verovelvolliselle edulli-

sempaan lopputulokseen kuin tämän lain so-
veltaminen. 

————— 

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma 
 


