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kustannuksia tai hallinnollista taakkaa. Kassakoneiden manipuloinnista tulisi tehdä harmaan talouden 
toimintaohjelman mukaisesti selvitys tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden sääntelystä tehtävien ratkaisujen pohjaksi. 
Alojen oma arvio on, että aloilla ei juurikaan esiinny kassakoneiden manipulointia.  Suomen Hiusyrittäjät ry:n ja 
Suomen Kosmetologien Yhdistys ry:n mukaan tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden hankintakustannukset voivat 
olla alojen elinkeinorakenteesta johtuen kohtuulliset suuret suhteessa moneen muuhun työvoimavaltaiseen 
toimialaan. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry kannattaa tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöönottoa 
kuitinantovelvollisuuden rinnalle ohimyynnin torjumiseksi.  
 
Työryhmä pitää perusteltuna säätää työnantajalle velvoite maksaa palkka työntekijän tilille. Koska näillä aloilla 
käytännössä nykyisinkin palkat maksetaan työntekijän ilmoittamalle pankkitilille, ehdotuksen ei arvioida 
aiheuttavan aloille erityistä hallinnollista taakkaa tai muita taloudellisia kustannuksia.  
 
Viestintään harmaan talouden haitoista tulee panostaa riittävästi. Aloja edustavat järjestöt käyttävät erityisesti omia 
verkkosivujaan ja alan ammattilehtiä hyväksi harmaan talouden haitoista tiedottamisessa. Alojen omat resurssit 
viestintään ovat kuitenkin rajalliset, joten toistuvat valtakunnalliset harmaan talouden tiedotuskampanjat ovat 
tärkeitä tästäkin syystä. Aloille on kohdistettu suhteellisen vähän verotarkastuksia yritysten määrään suhteutettuna, 
mutta tarkastukset ovat olleet tuloksellisia. Työryhmä pitää tärkeänä, että aloille kohdennettua viranomaisvalvontaa 
jatketaan resurssien puitteissa.  Lisäksi aloilla parhaillaan kehitteillä olevat omat toimet vastuullisen 
yritystoiminnan kehittämiseksi ja omavalvonnan lisäämiseksi katsottiin erittäin tarpeellisiksi harmaan talouden 
torjuntakeinoiksi.  
Asiasanat 
harmaa talous, työsuhde, valvonta, parturi- ja kampaamoala, kauneudenhoitoala, kosmetologit 

ISSN 
 

ISBN 
 

Kokonaissivumäärä 
 17 

Kieli 
Suomi 

Hinta 
  

Julkaisija 
Työ- ja elinkeinoministeriö 

Kustantaja 
sähköisesti saatavilla 

 



  

Publikationsseriens namn och kod 
Besöksadress 
 

Postadress  ANM rapport   
Alexandersgatan 4 
00170 HELSINGFORS 

PB 32 
00023 STATSRÅDET 

Telefon 010 606 000 
Telefax (09) 1606 2166   

    
 
Författare 
Arbetsgruppen för bekämpning av grå ekonomi 
inom frisertjänsterna och skönhetsvården 
Ordförande Johanna Lähde 
Sekreterare Päivi Kantanen 
 
 

Publiceringstid 
Juni 2012 

Uppdragsgivare 
Arbets- och näringsministeriet 

Organets tillsättningsdatum 
 25.1.2012 

Titel 
 Slutrapport av arbetsgruppen för bekämpning av grå ekonomi inom frisertjänsterna och skönhetsvården 

Referat 
 Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 25 januari 2012 en arbetsgrupp, som fick till uppgift att förbereda åtgärder för be-
kämpning av grå ekonomi inom frisertjänsterna och skönhetsvården. Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport till arbets- och 
näringsministeriet den 29 juni 2012. Arbetsgruppens särskilda uppgift var att utreda möjligheterna att förebygga svart försälj-
ning och andra former av grå ekonomi inom frisertjänsterna och skönhetsvården samt lägga fram behövliga förslag till åtgärder. 
Arbetsgruppen skulle dessutom bedöma förslagens ekonomiska och övriga konsekvenser, särskilt konsekvenserna för företag. 
Arbetsgruppen hade inte till uppgift att studera eller bereda sådana individuella åtgärder som nämns i regeringsprogrammet. 
Arbetsgruppens viktigaste slutsatser gäller skyldigheten att lämna kvitto, skyldigheten att betala lönen in på ett konto, informa-
tionen och övervakningen.  
  
Arbetsgruppen anser att man genom skyldigheten att lämna kvitto kan förebygga sådan försäljning som inte registreras i kassan 
och bokförs, vilket är den allmännaste formen av grå ekonomi inom frisertjänsterna och skönhetsvården. I regleringen bör man 
också på ett ändamålsenligt sätt fastställa vilken information som kvittot ska innehålla. Arbetsgruppens åsikt är att de företag 
som följer god bokföringssed och idkar konsumenthandel enligt god handelssed inte medförs några särskilda kostnader eller 
någon särskild administrativ börda av skyldigheten att lämna kvitto. En utredning om hur vanligt förekommande manipulering 
av kassapparater är bör i enlighet med åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet göras 
till underlag för beslut om eventuell lagstiftning om typgodkända kassaapparater. Branschernas egen uppskattning är att mani-
pulering av kassaapparater knappast förekommer i någon stor utsträckning inom branscherna. Föreningen Suomen Hiusyrittäjät 
ry och Suomen Kosmetologien Yhdistys - Kosmetologföreningen i Finland ry anser att kostnaderna för anskaffning av typgod-
kända kassaapparater kan beroende på näringsstrukturen inom branscherna vara rätt höga jämfört med många andra arbetsin-
tensiva branscher. Servicefacket PAM stöder förslaget om ibruktagande av typgodkända kassaapparater vid sidan av skyldighe-
ten att lämna kvitto för att förebygga svart försäljning.  
    
Arbetsgruppen anser det motiverat att i lagstiftning ålägga arbetsgivare att betala arbetstagares lön in på ett konto. Eftersom lö-
nerna i dessa branscher också nuförtiden i praktiken betalas in på det bankkonto som arbetstagaren uppgett bedöms förslaget 
inte medföra någon särskild administrativ börda eller andra ekonomiska konsekvenser för företag inom branscherna.  
 
Det bör göras en tillräcklig satsning på informationen om de negativa följderna av grå ekonomi. De organisationer som repre-
senterar branscherna använder särskilt sina egna webbsidor och facktidskrifterna i branschen för informationen om de negativa 
följderna av grå ekonomi. De egna resurser som branscherna har att använda på informationen är dock begränsade varför åter-
kommande riksomfattande informationskampanjer om bekämpning av grå ekonomi är också av denna anledning viktiga.  Rela-
tivt sett få skatteinspektioner har gjorts inom branscherna i förhållande till antalet företag, men inspektionerna har gett resultat. 
Arbetsgruppen anser att det är viktigt att den myndighetstillsyn som utövas över branscherna fortsätter inom ramen för resur-
serna.  Dessutom ansågs de egna åtgärder som branscherna för närvarande håller på att ta fram för att utveckla ansvarsfullt fö-
retagande och en ökad egenkontroll vara ytterst viktiga medel i kampen mot grå ekonomi.  
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1. Johdanto 
 

Harmaan talouden tehostettu torjunta on Jyrki Kataisen hallituksen kärkihankkeita. Harmaata taloutta on 
todettu erityisesti sellaisilla työvoimavaltaisilla toimialoilla, joille on yhteistä pimeän työvoiman käyttö. 
Työvoimavaltaisia toimialoja ovat esimerkiksi rakennusala, majoitus- ja ravitsemisala, kuljetusala, siivous- ja 
kunnossapitoalat, parturi- ja kampaamoala, kauneudenhoitopalvelut sekä myös yksityinen sosiaali- ja 
terveysala. 

Hallitus antoi 19.1.2012 periaatepäätöksen toimintaohjelmasta tehostetun harmaan talouden ja 
talousrikollisuuden torjumiseksi vuosille 2012–2015. Toimintaohjelman tavoitteena on vähentää harmaata 
taloutta ja talousrikollisuutta sekä tukea laillista yritystoimintaa ja tervettä kilpailua. Toimintaohjelma 
sisältää yhteensä 22 hanketta, jotka eri ministeriöiden ja viranomaisten on toteutettava vuoteen 2015 
mennessä. 

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialalla harmaan talouden torjuntatoimilla tähdätään ennen kaikkea 
yritysten välisen terveen kilpailun ja työllisyyden edistämiseen. Ministeriö on aiemmin asettanut kolme 
työryhmää, jotka ovat omien toimialojensa osalta antaneet harmaan talouden torjuntaa koskevat 
ehdotuksensa. Talousrikollisuutta ja harmaan talouden torjuntaa rakennus- sekä majoitus- ja 
ravitsemisalalla käsitellyt työryhmä antoi mietintönsä maaliskuussa 2011 (TEM:n julkaisuja, Kilpailukyky, 
17/2011). Työryhmän työn pohjalta asetettiin työryhmä rakentamistoimintaa koskeva tilaajavastuulain 
osittaisuudistuksen valmistelua varten. Työryhmän valmistelun perusteella (TEM raportteja 31/2011) 
annettiin maaliskuussa 2012 hallituksen esitys tilaajavastuulain osittaisuudistuksesta HE 18/2012 vp.  Myös 
majoitus- ja ravitsemisalan osalta harmaan talouden torjuntatoimia jatkovalmisteltiin erillisessä 
työryhmässä, joka antoi toimialaa koskevat toimenpide-ehdotuksensa tammikuussa 2012 (TEM raportteja 
3/2012). 

Tämä työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti kartoittanut parturi- ja kampaamoalan sekä 
kauneudenhoitoalan harmaan talouden esiintymismuotoja ja tehnyt ehdotuksia niiden torjumiseksi. 
Työryhmä on hyödyntänyt kuultavaksi kutsuttujen asiantuntijoiden, partureita ja kampaajia sekä 
kosmetologeja edustavien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen asiantuntemuksen lisäksi tilastomateriaalia, 
Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön tuottamaa tietoa alojen harmaan talouden luonteesta 
(Ilmiöselvitys 7/2012) ja aiemmissa työryhmissä sekä hallituksen toimenpideohjelmassa tehtyjä ehdotuksia. 
Työryhmä on myös arvioinut toimeksiantonsa mukaisesti ehdotustensa vaikutuksia.     

 
2. Partureiden ja kampaamojen sekä kauneudenhoidon toimialojen kuvaukset 
 
2.1 Parturi- ja kampaamoala 

Koulutus 

Toimialalle valmistutaan tai alalle tullaan pääsääntöisesti alle 20-vuotiaana. Ammattioppilaitoksissa 
suoritetaan vuosittain noin 700 hiusalan perustutkintoa. Yksityisen hiusalan koulutuksen suorittaa 
vuosittain noin 300 henkilöä, jotka ovat kurssin pituudesta riippuen työelämään astuessaan käytännössä 
ensimmäisen tai toisen vuoden oppilaita, eivätkä vielä hiusalan perustutkinnon suorittaneita. Yksityisen 
koulutuksen suorittaneiden on suoritettava näyttötutkinto, jotta koulutus vastaisi ammatillista 
perustutkintoa.  
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Alalla työskentelevien määrä ja alan erityispiirteet 

Valtaosa parturi-kampaajista toimii yrittäjänä, eläkkeelle jäädään harvoin työsuhteesta. Parturi-
kampaamoissa on viime vuosina lisääntynyt erilaisten oheispalveluiden tarjonta, erityisesti kynsi-, meikki- ja 
ripsipalvelut. Toisena kasvussa olevana suuntauksena ovat perinteiset parturiliikkeet, joiden palvelujen 
tarjonta kohdistuu pelkästään miehille.     

Alalletulokynnys on matala ja yrityksen perustaminen ei vaadi suuria investointeja.  

Verohallinnon ilmiöselvityksestä 7/2012 käy ilmi, että helmikuussa 2012 toimivia parturi- ja kampaamoalan 
yrityksiä oli Verohallinnon rekisteröintitietojen mukaan noin 12 300.  Yli 90 prosenttia oli rekisteröitynyt 
elinkeinonharjoittajaksi eli ala on hyvin pienyrittäjävaltainen. Ala on myös naisvaltainen, yrityksistä 93 
prosenttia on naisten johtamia. Alalla työsuhteessa työskentelevien määrä on vähäinen suhteessa moniin 
muihin toimialoihin. Työnantajina helmikuussa 2012 toimi vain 8 prosenttia yrittäjistä.  

Ilmiöselvityksen mukaan Verohallinnolla on vuoden 2010 liikevaihtotieto 10 820 parturi- ja kampaamoalan 
yrityksestä. Lähes kaikkien yritysten liikevaihto oli alle 300 000 euroa (10 723 yritystä). Yrityksistä 95 
prosentilla liikevaihto oli alle 100 000 euroa (10 301 yritystä) ja yrityksistä 67 prosentilla liikevaihto oli alle 
40 000 euroa (7 185 yritystä).  

Tyypillistä alalle on, että yrittäjät työskentelevät joko omassa toimitilassa tai yleensä 2-3 yrittäjän yhteisissä 
toimitiloissa. Kasvussa on myös monialayrittäjyys, jolloin parturi-kampaaja, kosmetologi, maskeeraaja tai 
kynsientekijä työskentelee samoissa tiloissa, kukin itsenäisenä yrittäjänä.   

Suomessa on parturi- ja kampaamoketjuja noin 7 – 8, joiden toimipisteiden lukumäärä on lisääntynyt viime 
vuosina. Osa on keskittynyt pelkästään hiuspalveluihin ja osa tarjoaa sekä hius- että kauneusalan palveluita. 
Ulkomaisten yrittäjien ja työntekijöiden määrä alalla on suhteessa vähäinen jääden muutamaan sataan 
alalla työskentelevään henkilöön.  

Suomessa alkoi vuonna 2007 EU:n kokeilu, jossa parturi-kampaamoiden arvonlisävero (alv) laski 22:sta 8 
prosenttiin. Tavoitteena oli lisätä palveluiden kysyntää ja työllisyyttä sekä vähentää harmaata taloutta 
halvemmilla hinnoilla. Vuonna 2009 arvonlisävero nostettiin 9 prosenttiin. Kokeilu päättyi vuoden 2011 
lopussa.  Parturi- ja kampaamoalan liikevaihto kasvoi arvonlisäveron alennuskokeilun aikana vuosina 2007 – 
2010. Verohallinnon tilastojen mukaan alan liikevaihto vuonna 2006 oli 388 892 747 euroa ja vuonna 2010 
500 113 679 euroa eli kokonaiskasvua oli noin 29 prosenttia.  Alan edustajien mukaan samaan aikaan 
henkilöstön määrä alalla lisääntyi 13,3 prosenttia ja yritysten määrä 8,6 prosenttia.  

Palkkatiedot 

Suomen Hiusyrittäjät ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry järjestivät palkkakyselyn toukokuussa 2010. 
Kyselyn tarkoituksena oli saada palkkatietojen lisäksi tietoa ALV-kokeilun vaikutuksista niihin yrityksiin, 
joissa on palkattua työvoimaa. Palkkatiedustelu toimitettiin 67 Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenyrityksille, 
joissa oli palkattua henkilöstöä.  Kyselyyn vastasi 32 yritystä, joiden antamana saatiin 174 työntekijän 
palkkatiedot.  

Yrityksistä 90 prosenttia ilmoitti palkanneensa uutta henkilökuntaa vuosina 2008 – 2010. Keskimäärin 
palkattuja oli 5 henkeä. Yrityksistä 97 prosenttia ilmoitti, ettei ollut irtisanonut tai osa-aikaistanut 
tuotannollisista tai taloudellisista syistä työntekijöitään vuosina 2008 – 2010. Yksikään yritys ei ollut 
lomauttanut tuona aina henkilökuntaansa. Yrityksistä 23 prosenttia ilmoitti, että heillä on vuokratuolilaisia 
tai sopimusyrittäjiä samoissa tiloissa. Keskimäärin heitä oli yrityksissä kaksi henkeä. Yrityksistä 17 prosenttia 
ilmoitti, että heille oli otettu uusia vuokratuolilaisia tai sopimusyrittäjiä vuosina 2008 – 2010.  
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Palkkakyselyssä yrityksistä 37 prosenttia ilmoitti, että yrityksessä on käytössä työehtosopimuksen 
mukainen provisiopalkkaus. Kuukausipalkka oli 35 prosentissa yrityksistä. Yrityksistä 17 prosenttia ilmoitti, 
että heillä on käytössä taulukkopalkan ja yrityskohtaisen provision yhdistelmä. Tuntipalkkaa maksettiin 11 
prosentissa yrityksistä. Yrityksistä 68 prosenttia ilmoitti, että heillä maksetaan tuotemyynnistä provisiota. 

Vastanneista työntekijöistä noin puolet olivat PAM:n jäseniä. Vastanneista 89 prosenttia oli suorittanut 
hiusalan perustutkinnon, 2 prosenttia alan erikoisammattitutkinnon ja 9 prosenttia oli kolmannen vuoden 
oppilaita. Vastanneista 60 prosenttia oli alle 30-vuotiaita ja puolet oli ollut alalla vähintään viisi vuotta. Alle 
30-vuotiaiden ikäryhmissä joka neljäs oli jo ollut alalla vähintään viisi vuotta. Vastanneista alle 20 prosenttia 
työskenteli muussa kuin vakituisessa kokoaikaisessa työssä. Kolmannes vastanneista työntekijöistä 
työskenteli 1. paikkakuntakalleusluokan alueella.  

Palkkakyselyssä ansioiden yhteydessä sekä yrityksiltä että työntekijöiltä kysyttiin seuraavat ansioiden osat: 
tuntipalkka, bruttopalkka, ilta- ja lauantailisät, provisio-osuus palkasta ja ainemyynnistä maksettu provisio.   
Yritysten antama tuntipalkkatieto oli 11,67 euroa tunnilta ja työntekijöiden 12,68 euroa tunnilta.  

2.2. Kauneudenhoitoala 

Koulutus 

Kosmetologiksi voi opiskella joko yksityisessä tai julkisessa oppilaitoksessa. Valtion valvonnan piirissä on 
sekä yksityisiä oppilaitoksia että julkisia oppilaitoksia. Vuonna 2011 kauneudenhoitoalan oppilaitoksia oli 47 
(toimipaikoittain 52). Valtion valvonnan piiriin kuulumattomien oppilaitoksien määrästä ei ole tietoa. 

Kauneudenhoitoalan perustutkinto otettiin käyttöön 1980. Perustutkinto käsittää 120 opintoviikkoa ja 
jakaantuu kahteen koulutusohjelmaan: kosmetologin koulutusohjelmaan ja kauneudenhoidon ja 
tuoteneuvojan eli kosmetiikkaneuvojan koulutusohjelmaan. Koulutusohjelmat eroavat toisistaan ja 
tutkinnon suorittaneet ohjautuvat eri tehtäviin työelämässä. 

Kosmetologi on ihonhoidon ammattilainen, jonka opinnoissa korostuu ihon terveyden ylläpitäminen ja 
kosmetologin työhön kuuluvien iho-ongelmien hoitaminen sekä yleisen hyvinvoinnin tukeminen. 
Kosmetiikkaneuvojan opinnoissa ja työssä keskitytään kosmetiikan tuoteneuvontaan, myyntiin ja 
markkinointiin. 

Vuonna 2012 kauneudenhoitoalan perustutkinnossa kosmetologin koulutusohjelmassa opiskelijamäärä oli 
ammatillisessa peruskoulutuksessa 1 167, näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa 476 ja 
oppisopimuskoulutuksessa 92. Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnon suorittaneita kosmetologeja 
valmistuu pääsääntöisesti vain Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opistolta. Vuonna 2010 kosmetologin 
erikoisammattitutkintoon opiskeli näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa 6 henkilöä. 
Kansainvälisesti arvioituna suomalaisen kosmetologin koulutus on erittäin korkea. Edellä mainittu kävi ilmi 
Kauneudenhoitopalveluiden standardisointiprojektin (eurooppalainen standardi CEN TC/409) yhteydessä 
verrattaessa eri Euroopan maiden kosmetologikoulutusta. Kauneudenhoitoalalla EU-tason 
standardisointiprojektin tarkoituksena on selkeyttää kosmetologien toimintakenttää ja pelisääntöjä sekä 
luoda kriteereitä alan palveluiden laadun arviointiin.   

Alalla työskentelevien määrä ja alan erityispiirteet 

Kauneudenhoitopalveluita tuottavien yrityksien luvut perustuvat toimialaluokkaan 96022, johon kuuluvat 
seuraavat toimijat: käsien ja jalkojen hoito, kosmetologinen hoito sekä manikyristien tekemä hoito 
(palvelun tuottajat) ja maskeeraajat. Terveydenhuollon rekisteriin kuuluvat jalkahoitajat ja 
terveydenhoitoon liittyvät tuotettavat hoidot ja palvelut sekä solariumpalvelut kuuluvat toimialaluokkiin 
96040 ja 86909. Jos kosmetologilla on myös terveydenhoitoon liittyvä tutkinto, kosmetologin tuottamat 
palvelut saatetaan rekisteröidä luokan 96022 sijasta luokkaan 86909. 
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Verohallinnon rekisteröintitietojen mukaan helmikuussa 2012 toimivia kauneudenhoitoalan yrityksiä oli 
noin 4 300.  Lukuun sisältyy tässä työryhmässä edustettujen kosmetologien lisäksi edellä selostetusta 
toimialaluokituksesta johtuen myös maskeeraajia. Suomen Kosmetologien Yhdistyksessä oli yrittäjäjäseniä 
noin 1 400 vuonna 2011. Kauppalehden E-portin (Y-tunnus) tietojen mukaan alalla on aktiivisia yrityksiä 
4 740.  

Kuten parturi- ja kampaamoalalla, Verohallinnon rekisteröintitietojen mukaan yli 90 prosenttia 
kauneudenhoitoalan yrityksistä on rekisteröitynyt elinkeinonharjoittajaksi. Alalla 96 prosenttia yrityksistä 
on naisten johtamia. Alalla työsuhteessa työskentelevien määrä on vähäinen: työnantajina helmikuussa 
2012 toimi vain 8 prosenttia yrittäjistä. 

Ilmiöselvityksen 7/2012 mukaan Verohallinnolla on vuoden 2010 liikevaihtotieto 3 010 kauneudenhoitoalan 
yrityksestä. Kuten parturi- ja kampaamoalalla, lähes kaikkien yritysten liikevaihto oli alle 300 000 euron      
(2 976 yritystä). Yrityksistä 95 prosentilla liikevaihto oli alle 100 000 euroa (2 819 yritystä) ja yrityksistä 74 
prosentilla liikevaihto oli alle 40 000 euroa (2 217 yritystä).  

Kosmetologeja toimii yksityisyrittäjinä, työsuhteessa ja vuokratuoliyrittäjänä, myynti- ja markkinointitehtä-
vissä sekä opetustehtävissä. Suomen Kosmetologien Yhdistyksen vuonna 2011 tekemän jäsentutkimuksen 
mukaan yrittäjänä toimii 60 prosenttia ja toisen palveluksessa noin 25 prosenttia henkilöistä. Suurin osa 
(noin 90 prosenttia) kosmetologien pitämistä yrityksistä on 1-2 henkilön yrityksiä. Edellä mainitut luvut ovat 
vain suuntaa antavia, sillä tiedot perustuvat yhdistyksen jäsentutkimukseen osallistuneiden antamiin 
vastauksiin.  

Alalletulokynnys on matala kuten parturi-kampaajillakin. Kosmetologisen hoitolan tiloille on kuitenkin 
asetettu vaatimuksia, jotka vähentävät palveluiden tarjoamista kotona. Vaatimusten vuoksi hoitoloiden 
perustamiskustannukset ovat korkeammat kuin parturi- ja kampaamoalalla.  

Hiusalan työehtosopimusta sovelletaan kosmetologeihin, jotka työskentelevät liikkeessä, jossa muutoinkin 
noudatetaan hiusalan työehtosopimusta. Siten alan palkkataso vastaa pitkälti parturi- ja kampaamoalan 
palkkatasoa. Lisäksi apteekeissa työskenteleviin kosmetologeihin sovelletaan apteekin työntekijöiden 
työehtosopimusta, kaupassa työskenteleviin kosmetologeihin kaupan työehtosopimusta ja 
kylpylähotelleissa työskenteleviin kosmetologeihin matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevaa 
työehtosopimusta.  

3. Harmaa talous toimialoilla 

Parturi- ja kampaamoalaa sekä kauneudenhoitoalaa voidaan pitää harmaan talouden kannalta riskialoina. 
Aloille on tyypillistä myydä palveluja suoraan kuluttajalle ja myös käteismaksujen osuus myynnistä on suuri. 
Lisäksi aloille on tyypillistä, että oma yritys perustetaan varsin nuorena pian valmistumisen jälkeen, jolloin 
ammatillisen osaamisen ohella yrityksen perustamiseen ja yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamiseen 
liittyvää osaamista ollaan vasta hankkimassa. 

Kauneudenhoitoala ja kauneusliiketoiminta ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Kauneudenhoitoalan 
opiskeluun liittyy keskeisesti, ennalta ehkäisevän terveydenhuollon muodossa, ihon hoitamisen opiskelu ja 
opettelu. Alalla toimii tällä hetkellä tutkinnon suorittamattomia henkilöitä. Alan säätelyn puute vaikuttaa 
kosmetologin työhön, asiakkaiden turvallisuuteen, mutta myös harmaaseen talouteen. Kouluttamaton 
toimija usein hinnoittelee palvelunsa niin alas, että saaduista tuotoista ei edes pysty maksamaan veroja. 

Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö julkaisi toukokuussa 2012 ilmiöselvityksen 7/2012 parturi-
kampaamo- ja kauneudenhoitopalveluiden harmaan talouden luonteesta. Selvityksen tarkoituksena oli 
kerätä tausta-aineistoa parturi- ja kampaamoalan sekä kauneudenhoitoalan yrityksistä työ- ja 
elinkeinoministeriön asettamalle työryhmälle. Yrityksiä tarkasteltiin Verohallinnon rekisteritietojen, 
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toimintatietojen ja koko-, ikä- ja aluejakaumien perusteella. Lisäksi yrityksiä tarkasteltiin arvioverotettujen 
ja verovelkaisten yritysten määrien ja verotarkastuksien määrien ja tulosten perusteella. 

Arvioverotettujen yritysten määrä on ilmiöselvityksen mukaan ollut melko pieni. Esimerkiksi vain noin 
prosentille yrityksistä on tehty arvonlisäveroarvioita vuonna 2010. Myös työnantajamaksujen 
arvioverotuspäätöksiä on hyvin vähän ja syynä tähän lienee se, että yrityksistä vain pieni osa on 
työnantajarekisterissä. Tuloverotusarvioita on hieman enemmän kuin muita arvioita ja määrä näyttäisi 
olevan kasvussa.  

Helmikuussa 2012 parturi-kampaamo- ja kauneudenhoitoalalla toimivasta yrityksestä 13 prosentilla oli 
verovelkaa keskimäärin noin 6 500 euroa. Velan mediaani oli vain noin 1 300 euroa toimialojen 
kokonaisverovelan ollessa noin 13,1 miljoonaa euroa. Velan määrä on siis suurimmassa osassa yrityksiä 
kohtuullisen pieni.  

Verohallinnon tekemän perusvalvonnan ohella noin 0,5 prosenttiin toimialojen yrityksistä on kohdistunut 
vuosina 2003–2011 erityisvalvonnan toimenpiteitä. Yhteensä verotarkastettuja yrityksiä on ollut 92 parturi-
kampaamoalalla ja 30 kauneudenhoitoalalla. Verotarkastuksen syyksi on merkitty useimmiten 
ensimmäinen verotarkastus tai toimialavalintaan perustuva verotarkastus. Jonkin verran tarkastuksia on 
tehty ilmiantojen perusteella erityisesti parturi-kampaamoalalla.  

Toimialojen yrityksiin kohdistuneet verotarkastukset ovat olleet tuloksellisia harmaan talouden torjunnan 
kannalta. Melkein puolessa tapauksista (parturi-kampaamot 49 prosenttia, kauneudenhoitopalvelut 44 
prosenttia) tarkastus on tilastoitunut harmaan talouden tarkastukseksi. Harmaan talouden 
määrittelykriteereinä on ollut muun muassa puuttuva myynti, vääränsisältöiset kuitit tai kuittikauppa sekä 
viranomaisyhteistyönä tehty tarkastus. Mikäli yksikin kriteeri on täyttynyt, on tarkastus tilastoitunut 
harmaan talouden tarkastukseksi. Keskimääräinen verotusesitys on ollut 13 300 euroa. Määrä on 
kohtuullisen suuri verrattuna toimialojen toimivien yritysten liikevaihtoon, joka on lähes joka kolmannella 
yrityksellä ollut alle 20 000 euroa. 

Muita verotarkastuksen perusteella tehtyjä havaintoja ovat olleet niin sanotut pimeät työntekijät ja 
kirjanpidon epäluotettavuus (18 prosenttia) tai puuttuminen kokonaan (5 prosenttia). Pimeitä työntekijöitä 
oli ainoastaan yhdessä kampaamoalan tarkastuskohteessa. 

Harmaan talouden selvitysyksikkö arvioi, että parturi-kampaamo- ja kauneudenhoitoalan harmaan 
talouden torjuntaa tehostavia toimenpiteitä olisivat tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöönotto ja 
pakollisen kuitinantovelvollisuuden säätäminen sekä kuluttajien että ammatinharjoittajien valistukseen 
panostaminen.  

 
4. Työryhmän linjaukset ja ehdotukset harmaan talouden torjumisesta 
 
4.1 Kuitinantovelvollisuus 

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjumista rakennus- sekä majoitus- ja ravitsemisalalla käsitelleen 
työryhmän mietinnössä (TEM:n julkaisuja, Kilpailukyky, 17/2011) todettiin, että jatkossa selvitetään 
mahdollisuudet ottaa käyttöön majoitus- ja ravitsemisalalla ohimyynnin estämiseksi tyyppihyväksyttyjä 
kassakoneita koskeva lainsäädäntö, jota tehostaisi niin sanottu kuitinantopakko.  

Harmaata taloutta ja yritysten hallinnollista taakkaa majoitus- ja ravitsemisalalla käsitelleen työryhmän 
loppuraportissa (TEM raportteja 3/2012) puolestaan esitettiin, että pikaisesti selvitetään 
kuitintarjoamisvelvollisuus ja selvityksen pohjalta valmistellaan säännökset, joissa 
kuitintarjoamisvelvollisuuden tehostamiseksi määritellään seuraamukset velvollisuuden laiminlyönnistä 
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sekä oikeutetaan viranomaiset tekemään koeostoja. Valmistelussa tulee selvittää säännösten soveltuminen 
muille käteistoimialoille kuin majoitus- ja ravitsemisalalle. Kuitinantovelvollisuuden selvittäminen sisältyy 
myös hallituksen tammikuussa hyväksyttyyn tehostetun harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan 
toimintaohjelmaan. 

Osana kuitinantovelvollisuuden selvittämistä työ- ja elinkeinoministeriö järjesti otakantaa.fi-
verkkopalvelussa kansalaiskuulemisen, jonka tarkoituksena oli kartoittaa kansalaisten kokemuksia kuitin 
saamisesta ja näkemyksiä kuitinantovelvollisuudesta. Kysely oli avoinna 2.-31.5.2012 ja vastauksia siihen 
annettiin yhteensä noin 200. Enemmistö keskustelijoista piti kuittia tarpeellisena. Keskustelijoiden mukaan 
kuittia ei aina saa esimerkiksi kahviloista ja ravintoloista, parturi-kampaamoista, pienistä erikoisliikkeistä tai 
kotiin tilatuista siivous- tai korjaustöistä. Toisaalta keskustelijat kokivat kuitin tarpeettomaksi erityisesti 
silloin, jos ostoksen arvo on vähäinen tai jos kysymys on esimerkiksi torimyynnistä tai yhdistysten tai 
seurojen tilaisuuksista.  

Keskustelijat korostivat, että kuitin vaatimalla kansalaiset voivat itse torjua harmaata taloutta. Toisaalta 
jotkut kokivat kuitin turhaksi ja kertoivat haluavansa sen vain siinä tapauksessa, että tuotteella on takuu. He 
olivat sitä mieltä, että kuitin antamisella on vain vähän vaikutusta harmaaseen talouteen ja että harmaata 
taloutta pitäisi ennen kaikkea torjua viranomaisvalvonnalla. 

Työryhmässä on arvioitu, miten ehdotettu kuitinantovelvollisuus soveltuisi parturi- ja kampaamo- sekä 
kauneudenhoitoaloille. Verotarkastuksissa aloilla on havaittu puuttuvaa myyntiä, vääränsisältöisiä kuitteja 
tai kuittikauppaa. Käteismaksuina työryhmän käsittelyssä on tarkoitettu sekä käteisenä rahana että kortilla 
tehtyjä maksuja.  

Suomen Hiusyrittäjät ry:n tekemän selvityksen mukaan parturi- ja kampaamoalalla käteisen, pankkikortin ja 
maksupäätelaitteiden käyttö jakautuu kaikkien alalla toimijoiden osalta seuraavasti: 

• vain käteinen raha maksuvälineenä noin 10 – 15 %  

• vain pankkikortti ja käteinen raha (ei kassakonetta) noin 23 – 28 %  

• erillinen maksupäätelaite (kaikki maksuvälinekortit) ja kassakone noin 30 – 37 %  

• kassajärjestelmä (jossa useimmiten myös ajanvarausjärjestelmä yms.) noin 15 – 20 %  

Palveluista laskuttavia yrityksiä on vähän. Mikäli parturi-kampaamo tarjoaa palveluita säännöllisesti 
esimerkiksi terveyskeskuksille, voidaan annetut palvelut laskuttaa. Myös kauneudenhoitoalalla on jonkin 
verran vastaavia laskutukseen perustuvia palvelusopimuksia.  

Kauneudenhoitoalalla ei vastaavaa selvitystä ole tehty, mutta alan arvion mukaan palvelujen maksutavassa 
ei ole merkittäviä eroja parturi- ja kampaamoalaan verrattuna. 

Käteismyynti suoraan yksityisille asiakkaille muodostaa valtaosan alojen liikevaihdosta. Aloilla harmaan 
talouden kannalta riskiryhmään kuuluvat ne yrittäjät ja toimipaikat, joissa pääosan palvelumaksuista 
muodostaa käteinen raha. Yrityksissä, joissa on käytössä maksupäätelaite, rahat ohjautuvat yrityksen 
pankkitilille. Maksupäätesopimus pankin tai luottokunnan kanssa edellyttää, että yrityksellä on Y-tunnus ja 
yrityksen nimissä pankkitili.  

Suomessa ei ole nykyisin erikseen säädetty yleistä velvollisuutta tarjota asiakkaalle kuittia. 
Elinkeinonharjoittaja on kuitenkin kirjanpitolain (1336/1997) perusteella velvollinen merkitsemään 
kirjanpitoonsa muun muassa menot ja tulot. Lain mukaan käteisellä rahalla suoritetut maksut on kirjattava 
aikajärjestykseen viipymättä päiväkohtaisesti.  
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Jos yrityksellä on käytössä kassajärjestelmä, asiakkaan palvelusta ja tuotteista suorittama maksu tulisi 
tulostaa kassajärjestelmästä. Jos kassajärjestelmää ei ole, kuitti tulisi kirjoittaa asiakkaalle käsin käyttäen 
esimerkiksi itsejäljentävää kuittilomaketta (Paragon). Alojen oman arvion mukaan kassajärjestelmiä on 
käytössä joissain yrityksissä, mutta ei läheskään kaikissa. Korttimaksupäätteet ovat yleisempiä, mutta 
niitäkään ei ole kaikissa yrityksissä. 

Työryhmä toteaa edellä sanotun perusteella, että yleisellä kuitinantovelvollisuudella voitaisiin torjua alojen 
ohimyyntiä. Hyvän tavan mukaista kuluttajakauppaa noudattava yritys antaa nykyisinkin asiakkaalle 
palvelun tai tuotteiden ostoista kuitin. Kuitinantovelvollisuus edesauttaisi myös asiakkaita havaitsemaan 
ohimyyntiä, koska kuitin antamatta jättäminen antaisi tällöin selkeän viitteen siitä, että myynti 
todennäköisesti tapahtuu ohi kassan ja kirjanpidon. 

Työryhmä kiinnittää harmaan talouden torjunnan lisäksi huomiota myös kuitin merkitykseen 
kuluttajakaupassa. Kuitista voidaan yksiselitteisesti todeta, mitä on ostettu ja mihin hintaan. Kuitti 
helpottaa esimerkiksi virheestä valittamista. Kuitinantovelvollisuudesta säädettäessä tulisikin 
tarkoituksenmukaisella tavalla kiinnittää huomiota kuitin tietosisältöön. Työryhmän näkemyksen mukaan 
kuitista pitää käydä selvästi ilmi elinkeinonharjoittajan yhteystietojen, y-tunnuksen ja kuitinnumeron lisäksi 
ostetut tuotteet, palvelut ja maksettavat verot.  

Työryhmä kannattaa ehdotusta siitä, että laissa asetettaisiin käteiskaupassa elinkeinonharjoittajalle 
kuitinantovelvollisuus. Kuitinantovelvollisuudella voidaan torjua myyntiä ohi kassan ja kirjanpidon. 
Sääntelyssä tulisi myös tarkoituksenmukaisella tavalla määritellä kuitin tietosisältö. Työryhmän näkemys 
on, että hyvää kirjanpitotapaa ja hyvän tavan mukaista kuluttajakauppaa harjoittavalle yritykselle ei 
aiheutuisi kuitinantovelvollisuudesta erityisiä kustannuksia tai hallinnollista taakkaa. 
 

4.2 Tyyppihyväksytyt kassakoneet 

Ruotsissa on 1.1.2010 alkaen edellytetty käteiskaupassa tyyppihyväksyttyä kassakonetta. Kassakonetta ei 
kuitenkaan vaadita taksitoiminnassa, etä- ja kotimyynnissä, myyntiautomaateissa, arpajaislaissa mainituissa 
automaattipeleissä eikä pienyrityksissä, jotka harjoittavat vähäistä liiketoimintaa (alle 176.000 kruunua).  

Lainsäädäntöä valvoo veroviranomainen, joka voi tehdä ilman ennakkoilmoitusta valvontakäyntejä. Tällöin 
voidaan tehdä asiakkaiden laskemisia, koeostoja, kuittitarkastuksia ja kassakoneiden inventointia.  
Järjestelmä edellyttää tällä hetkellä veroviranomaisen käyntiä paikanpäällä. Säännösten vastaisesta 
kassakoneesta voidaan määrätä 10 000 kruunun tarkastusmaksu. Seuraavasta rikkomuksesta vuoden sisällä 
tarkastusmaksun suuruus on 20 000 kruunua. 

Ruotsissa Verohallinto on jättänyt maaliskuussa 2012 esityksen Ruotsin finanssiministeriölle, jossa muun 
ohella esitetään, että lainsäädännön piiriin kuuluvien yritysten myynnin rajaa lasketaan 176.000 kruunusta 
88.000 kruunuun vuodessa. 

Työryhmässä esitettiin tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöönoton osalta näkökohtia seuraavasti.   

Parturi- ja kampaamoalan sekä kauneudenhoitoaloilla kassakoneita ja kassajärjestelmiä on käytössä alle 
puolessa kaikista yrityksistä.  Alojen oma käsitys on, että kassapäätteiden manipulointia ei ole erityisesti 
esiintynyt. Tällöin ei ole selvää, kuinka tehokkaasti tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöönotolla 
harmaata taloutta voitaisiin torjua. Tyyppihyväksytyt kassakoneet eivät estä ohimyyntiä, jos palvelua ei 
lainkaan lyödä kassaan. Kassakoneiden manipuloinnin yleisyys Suomessa tuleekin harmaan talouden 
toimintaohjelman mukaisesti selvittää.  
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Tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöönotto aiheuttaa yrityksille kustannuksia. Suomessa majoitus- ja 
ravitsemisalan osalta on työryhmän mietinnössä 17/2011 arvioitu, että keskimääräinen kustannus 
laitteiden käyttöönotosta per yritys olisi 3 000 euroa. Mietinnössä todettiin myös, että harmaan talouden 
selvitysyksikkö oli selvittänyt Ruotsin johtavalta tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden toimittajalta 
kustannusvaikutuksia yrityksille. Ruotsalaisista yrityksistä noin 80 prosenttia oli päätynyt leasing-ratkaisuun, 
jolloin toimivan ja vaaditun kassajärjestelmän hinta oli noin 25–30 euroa kuukaudessa (sisältäen 
kassakoneen, tarvittavat ohjelmistot, tietokoneen ja kassarekisterilaitteen, ohjausyksikön). Noin 12 
prosenttia yrityksistä oli hankkinut käytössään oleviin kassajärjestelmiin täydentäviä kassarekisterilain 
edellyttämiä laitteita, joiden keskihinnaksi oli muodostunut noin 800 euroa. Noin 8 prosenttia yrityksistä oli 
hankkinut käyttöönsä täysin uudet kassakonejärjestelmät, jolloin kustannusvaikutus yritykselle oli ollut noin 
2 500 euroa. 

Yrityksille aiheutuu kustannuksia myös valvontaviranomaiselle tehtävistä ilmoituksista kassakoneen 
käyttöönotosta tai siitä luopumisesta sekä laitteiden tarkastamisesta. 

Maaliskuussa 2012 annetussa Ruotsin Verohallinnon kassakonelainsäädännön muuttamista koskevassa 
esityksessä on edelleen arvioitu kassajärjestelmien hintakehitystä Ruotsissa. Kassajärjestelmien hinnat ovat 
tällä hetkellä vakiintuneet noin 6 000 kruunun tasolle (670 euroa). Järjestelmien käyttöiäksi lasketaan 
vähintään seitsemän vuotta, jolloin vuosittainen kustannus on noin 850 kruunua (95 euroa). Raportissa on 
laskettu kassajärjestelmille myös kuitti- ja sähkönkulutuskustannuksia. Raportissa tuodaan toisaalta esille 
erityisesti kehittyneempien kassajärjestelmien tuomat hyödyt yrityksen kirjanpidolle (nopeus, 
kustannushyödyt). 

Ruotsissa kassakoneita koskevan lainsäädännön voimaantulon jälkeen hintataso näyttää kohtuullisen 
vakiintuneelta ja markkinoilla on tarjontaa kassajärjestelmistä. Ruotsin selvityksestä ei kuitenkaan voi 
työryhmän näkemyksen mukaan tehdä suoraan johtopäätöksiä kassapäätteiden käyttöönoton 
kustannusvaikutuksista Suomessa. Jos sääntelyn voimaantullessa tarjontaa ei ole riittävästi, 
kassajärjestelmien hintataso on todennäköisesti korkeampi kuin Ruotsissa. Hintataso todennäköisesti 
jollakin aikavälillä tasaantuisi. 

Tyypillistä molemmilla aloilla on, että oma yritys perustetaan heti ammattiin valmistumisen jälkeen. 
Suomen Hiusyrittäjät ry:n ja Suomen Kosmetologien Yhdistys ry:n mukaan näin ollen suhteessa moneen 
muuhun työvoimavaltaiseen toimialaan tyyppihyväksytyn kassakoneen käyttöönotto voi aiheuttaa 
kohtuullisen suuren taloudellisen kustannuksen erityisesti nuorelle ammatinharjoittajalle. Markkinoiden 
tarjoamat muutkin vaihtoehdot kuin tyyppihyväksytyt kassakoneet tulisi ottaa huomioon. Esimerkiksi 
parturi-kampaamoille ja muille hyvinvointialoille on kehitteillä internetpohjaisia ohjelmistoratkaisua, joissa 
muun muassa ajanvaraus-, kassa- ja työajanseurantajärjestelmät on mahdollista hankkia 
kokonaisratkaisuna. Mainitunlainen ohjelmistoratkaisu palvelee tyyppihyväksyttyjä kassakoneita paremmin 
yrityksen liiketoimintatarpeita ja sen lisäksi, kolmannen osapuolen ylläpitämänä niin sanottuna 
pilvipalveluna, riittävän luotettavasti ja jäljitettävällä tavalla todentaa tapahtuneet maksut. 
Kuitinantovelvollisuudesta ja sen johdosta markkinoille tulevista ohjelmistoratkaisuista tulisi saada 
käytännön kokemusta ennen kuin tyyppihyväksyttyjä kassakoneita koskevasta sääntelystä tehdään 
ratkaisuja. 

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n näkemyksen mukaan tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden 
hankintahinta ei muodosta estettä yritystoiminnalle. Kuitinantovelvollisuuden lisäksi tyyppihyväksytyt 
kassakoneet tulisikin ottaa käyttöön ohimyynnin torjumiseksi. Kassakoneiden hankinnasta aiheutuvien 
kustannusten ennakoimiseksi voitaisiin tällöin tarvittaessa säätää siirtymäajoista.  
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Kassakoneiden manipuloinnista tulisi tehdä harmaan talouden toimintaohjelman mukaisesti selvitys 
tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden sääntelystä tehtävien ratkaisujen pohjaksi. Alojen oma arvio on, että 
aloilla ei juurikaan esiinny kassakoneiden manipulointia.  Suomen Hiusyrittäjät ry:n ja Suomen 
Kosmetologien Yhdistys ry:n mukaan tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden hankintakustannukset voivat olla 
alojen elinkeinorakenteesta johtuen kohtuulliset suuret suhteessa moneen muuhun työvoimavaltaiseen 
toimialaan. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry kannattaa tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden 
käyttöönottoa kuitinantovelvollisuuden rinnalle ohimyynnin torjumiseksi. Hankintakustannusten 
ennakoinnin helpottamiseksi voitaisiin tarvittaessa säätää siirtymäajoista.  
   

 

4.3 Palkanmaksu tilille  

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelmassa edellytetään, että selvitetään 
mahdollisuudet säätää siitä, että palkka maksetaan työntekijän ilmoittamalle pankkitilille tai 
maksumääräyksenä työnantajan pankista.  

Työsopimuslain (55/2001) lähtökohta on palkan maksaminen käteisenä. Säännös periytyy vuoden 1922 
laista. Vuoden 2001 työsopimuslain kokonaisuudistuksessa tämä oikeustila säilytettiin ennallaan. Pankki- ja 
muiden maksukorttien, sähköisten pankkiyhteyksien sekä rahan nostoautomaattien yleistymisen vuoksi ei 
käteisen rahan käytölle palkanmaksun ensisijaisena välineenä ole enää välttämättä olemassa perusteita. 
Finanssialan Keskusliiton tilastojen mukaan 93 prosentilla 15–75-vuotiaista on käteisautomaatin käyttöön 
soveltuva kortti. Valtaosa palkoista onkin jo pitkään maksettu työntekijän ilmoittamalla pankkitilille. 

Käteistä käytetään edelleen joillain aloilla eräiden palkan osien maksuun. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 
kilometrikorvaukset ja päivärahat. Myös palkkaennakkoja maksetaan tietyissä tilanteissa käteisellä. Lisäksi 
työsuhteen päättyessä, varsinkin purkutilanteissa, käteistä saatetaan käyttää palkanmaksuun. 

Työ- ja elinkeinoministeriön hallituskaudeksi asetetussa kolmikantaisessa sääntelyryhmässä on selvitetty 
keväällä 2012 mahdollisuutta säätää lailla siitä, että palkka on elinkeinotoiminnassa maksettava työntekijän 
ilmoittamalle pankkitilille tai maksumääräyksenä työnantajan pankista.  

Sääntelyryhmän näkemyksen mukaan palkanmaksua koskevat säännökset soveltuvat kaikille toimialoille. 
Käteisenä maksamiseen liittyy eräille toimialoille luonteenomaisia piirteitä, mutta lähtökohtaisesti ei ole 
tarvetta säännellä palkanmaksua alakohtaisesti. Mikäli palkanmaksua käteisenä pyritään rajoittamaan, tulisi 
säännösten koskea kaikkia aloja. Palkan maksaminen tilille on suurelta osin voimassa olevaa käytäntöä. Jos 
palkka olisi aina maksettava pankkitilille, ei se suurimmassa osassa työsuhteita aiheuttaisi muutoksia. 
Ongelmia palkan maksaminen tilille aiheuttaisi niissä tilanteissa, jossa työntekijällä ei ole pankkitiliä. 
Yleisesti on katsottu muun muassa perusoikeuksien näkökulmasta, että työntekijää ei voida velvoittaa 
ottamaan pankkitiliä. Tämä tarkoittaa sitä, että pankkitilittömille työntekijöille tulisi olla vaihtoehtoinen 
palkanmaksutapa kuten maksuosoitus. 

Palkan maksua koskevan sääntelyn tiukentamisen tavoitteena on varmistaa, ettei työntekijöiden palkkoja 
makseta pimeästi. Yritykset ovat liike- ja ammattitoiminnastaan kirjanpitovelvollisia ja yrityksen 
rahaliikennettä valvotaan muun muassa kirjanpidon kautta. Silloin kun yritys laiminlyö kirjanpidon, ei 
palkan maksua koskevilla säännöksillä luultavammin ole vaikutusta harmaan talouden torjunnan 
näkökulmasta. Tavoitteisiin voidaankin päästä paremmin, jos käteisen palkan maksamiselle asetetaan 
korotettu velvoite kirjata se kirjanpitoon. Sääntelyryhmän arvion pohjalta on tarkoitus myöhemmin vuoden 
2012 aikana valmistella asiaa koskeva hallituksen esitys. 

Parturi- ja kampaamoalan ja kauneudenhoitoalan edustajat pitivät palkanmaksua tilille lähtökohtaisesti 
kannatettavana sääntelyryhmän ehdotuksen mukaisena. Ehdotus ei juurikaan muuttaisi parturi- ja 
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kampaamoalan ja kauneudenhoitoalan käytäntöjä palkanmaksusta, koska palkanmaksu valtaosin 
suoritetaan nykyisinkin työntekijän ilmoittamalle pankkitilille. 

Työryhmä suhtautuu myönteisesti ehdotukseen säätää työnantajalle velvoite maksaa palkka työntekijän 
tilille. Koska aloilla käytännössä nykyisinkin palkat maksetaan työntekijän ilmoittamalle pankkitilille, 
ehdotuksen ei arvioida aiheuttavan aloille erityistä hallinnollista taakkaa tai muita taloudellisia 
kustannuksia. 

 

 

4.4 Työaikakirjanpito harmaan talouden torjunnassa 

Työaikasuojelun toteuttamiseksi työnantajalle on säädetty työaikalaissa (605/1996) ja vuosilomalaissa 
(162/2005) velvoitteita työaikasuojelun toteuttamiseksi ja valvonnan mahdollistamiseksi. Lainsäädännön 
nimenomaisena lähtökohtana ei siten ole harmaan talouden torjunta, mutta lainsäädännön velvoitteet 
tukevat osaltaan myös harmaan talouden torjuntaa työsuhteessa tehtävässä työssä.  

Ruotsissa on säädetty henkilöstöpäiväkirjasta ja siitä saatujen kokemusten perusteella on muun muassa 
esitetty, että myös Suomessa voitaisiin harmaata taloutta torjua Ruotsin mallin mukaisella 
henkilöstöpäiväkirjalla. Henkilöstöpäiväkirjaa vastaavia säännöksiä on nykyisellään Suomen työaikalaissa. 
Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvityksessä 42/2011 on arvioitu, että myös Suomessa 
henkilöstöpäiväkirja lisäisi riskiä jäädä kiinni pimeän työn tekemisestä. Selvityksen mukaan valvonta 
tehostuisi, jos laiminlyöntimaksu voitaisiin määrätä hallinnollisena tarkastusmaksuna kenttäkäynnin 
yhteydessä ilman rikosoikeudellista prosessia. Ilmiöselvityksen mukaan ravintola-alalla päiväkohtainen 
henkilöstöluettelo yhdessä tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöpakon ja kuitinantopakon kanssa 
vaikeuttaisi sekä pimeiden palkkojen rahoittamista että niiden maksamista.  

Työaikalain keskeiset velvoitteet 

Suomessa työvuoroluettelon laatiminen ja työaika- ja vuosilomakirjanpidon pitäminen ja säilyttäminen ovat 
keskeiset velvoitteet, joiden avulla pyritään varmistamaan työaikasuojelun toteutuminen. Työnantajalla on 
velvollisuus laatia työajan tasoittumisjärjestelmä, jos säännöllinen työaika on järjestetty keskimääräiseksi. 
Työvuoroluettelosta käy työajan tasoittumisjärjestelmää yksityiskohtaisemmin ilmi kunkin työntekijän työ- 
ja lepoajat, koska siihen on merkittävä säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisaika sekä päivittäisen 
lepoajan ajankohta. Työnantajalla on lisäksi velvollisuus kirjata tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut 
korvaukset. Työnantajan on säilytettävä työaikakirjanpito sekä tieto työvuoroluetteloiden työntekijöitä 
koskevista merkinnöistä vähintään työaikalaissa säädetyn kanneajan päättymiseen asti eli kaksi vuotta sen 
kalenterivuoden päättymisestä, jolloin oikeus saatavaan syntyi.  

Valvonta ja rangaistusseuraamukset 

Työaikalakia valvovat työsuojeluviranomaiset. Työsuojeluviranomaiselle on pyydettäessä toimitettava 
jäljennös työaikakirjanpidosta, työajan tasoittumisjärjestelmästä ja työvuoroluettelosta. Lähtökohtaisesti 
muilla viranomaisilla kuten poliisilla ja verottajalla on oikeus saada tieto esimerkiksi työnantajan 
työaikakirjanpidosta muun lainsäädännön perusteella.  

Työaikalainsäädännön rikkomisesta rangaistaan joko työaikalain mukaisena työaikarikkomuksena tai 
rikoslain mukaisena työaikasuojelurikoksena. Rangaistus kohdistuu työnantajaan tai tämän edustajaan. 
Työaikarikkomuksen seuraamuksena on sakko.  Rikoslain mukaisena työaikasuojelurikoksena rangaistaan 
tietyt työaikalain velvoitteiden rikkomukset kuten työaikalain edellyttämän työaikakirjanpitoa koskeva 
laiminlyönti tai väärinkäytös sekä sellainen työaikarikkomus, joka on tehty työsuojeluviranomaiselta 
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saadusta kehotuksesta, määräyksestä tai kiellosta huolimatta. Rangaistusseuraamuksena on sakkoa tai 
enintään kuusi kuukautta vankeutta. Työaikasuojelurikoksena tuomitaan muun muassa ylityötuntien 
enimmäismäärien ylittyminen, vähimmäislepoaikojen noudattamatta jättäminen ja työvuoroluettelon 
puuttuminen. 

 

Ruotsin lainsäädäntö henkilöstöpäiväkirjasta 

Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvityksessä 42/2011 on selvitetty Ruotsissa käytössä olevaa 
henkilöstöpäiväkirjaa (personalliggare).  Vuoden 2007 alusta Ruotsissa ravintola- ja kampaamoalalla on 
ollut velvollisuus pitää työssä olevasta henkilökunnasta jatkuvaa päiväkohtaista luetteloa. Lain ulkopuolelle 
jäävät ammatinharjoittajat ja niin sanotut yhden miehen yhtiöt, joissa työskentelee vain yrittäjä itse, hänen 
puolisonsa tai alle 16-vuotiaat lapset.  

Päiväkirjaan merkitään yrityksen nimi ja yritystunnus, toimitiloissa työskentelevän henkilön nimi ja 
henkilötunnus sekä kellonajat milloin henkilökunnan vuorot alkavat ja päättyvät.  Työssä olevalla 
henkilökunnalla tarkoitettaan paitsi palkansaajia myös muita, jotka jollain tavalla osallistuvat ravintolan 
toimintaan, esimerkiksi palkattomia harjoittelijoita tai sukulaisia. Myös vuokratyöntekijät on merkittävä 
päiväkirjaan. Mikäli työntekijällä on saman päivän aikana useita vuoroja, vuorojen alkamis- ja päättymisajat 
on merkittävä näkyviin.  Henkilöstöpäiväkirjaa on säilytettävä kaksi vuotta verovuoden päättymisen jälkeen. 

Päiväkirjan on oltava saatavilla toimitiloissa veroviranomaisten tarkastusta varten. Ruotsin 
veroviranomaisten mukaan palkat ravintola-alalla ovat lisääntyneet henkilöstöpäiväkirjan käyttöpakon 
seurauksena 1,5 miljardilla kruunulla. Työpaikkojen määrä on lisääntynyt 4 000 - 6 000:lla.  

Mikäli päiväkirjassa on vakavia puutteita, sitä ei ole säilytetty säädettyä aikaa, sitä ei esitetä tarkastetta-
vaksi tai sitä ei ole lainkaan pidetty, voidaan määrätä 10 000 kruunun tarkastusmaksu. Lisäksi 2 000 kruu-
nun tarkastusmaksu voidaan määrätä jokaisesta työntekijästä, jota ei ole merkitty päiväkirjaan. Toistuvista 
virheistä maksu voidaan korottaa 20 000 kruunuun. Maksu voidaan jättää määräämättä, mikäli puutteet 
ovat vähäisiä.  

Henkilöstöpäiväkirjan vaikutuksia kampaamoalalla on selvitetty Ruotsissa vuonna 2009 opinnäytetyössä. 
Tutkielmassa on todettu kuten ravintola-alan selvityksissä vuonna 2010, että henkilöstöpäiväkirjalla on ollut 
lisäävä vaikutus verottajalle ilmoitettaviin palkkoihin. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että liikevaihdon 
ja palkkojen kasvun taustalla vaikuttavat myös suhdannevaihtelut: palvelujen kysyntä kasvaa 
korkeasuhdanteessa. Lainsäädäntömuutosten vaikutukset voidaan todeta vasta pitkällä aikavälillä.  
Kritiikkiä on esitetty Ruotsissa muun muassa byrokratian lisääntymisestä ja ylimääräisistä kustannuksista. 
Myös työntekijöiden tietoturvakysymyksiä on pohdittu. Lakimuutosta on kuitenkin yleisesti pidetty kilpailua 
tervehdyttävänä toimena, jolla on saavutettu hyviä tuloksia. 

Työryhmässä on arvioitu Ruotsin mallin mukaisen henkilöstöpäiväkirjan soveltuvuutta aloille. Alat ovat 
yrittäjävaltaisia ja alojen edustajien tiedossa ei myöskään ole, että aloilla käytettäisiin ulkopuolista 
työvoimaa eli lähinnä vuokratyöntekijöitä. Työsuhteisten osalta puutteet liittyvät lähinnä siihen, että kaikkia 
työtunteja ei ilmoiteta virallisesti työaikakirjanpitoon muun muassa ilman ajanvarausta tulevien asiakkaiden 
osalta. Joissakin tilanteissa asiakaskirjanpito ja työaikakirjanpito eivät täsmää, jolloin näiden vertaaminen 
voisi paljastaa puutteita. Toisaalta asiakaskirjanpito on yksi työn organisoinnin väline eikä sekään ole aina 
ajantasainen ja luotettava pohja muun muassa viranomaisvalvonnalle. Kauneudenhoitoalalla on ilmennyt 
jossain määrin tulkinnanvaraisia yrittäjäsopimuksia, jotka ehtojensa puolesta tosiasiallisesti ovat 
työsuhteen luonteisia. Aloja koskevan ilmiöselvityksenkään mukaan pimeän työvoiman käyttö ei Suomessa 
vaikuta olevan erityinen ongelma. 
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Työryhmän näkemyksen mukaan nykyistä Suomen työaikakirjapitoa ei ole aloilla tarpeen täydentää 
Ruotsin mallin mukaisella henkilöstöpäiväkirjalla harmaan talouden torjumiseksi. Alat ovat yrittäjävaltaisia 
ja henkilöstöpäiväkirja aiheuttaisi siitä saavutettavaan hyötyyn nähden tarpeetonta hallinnollista taakkaa. 
Harmaan talouden torjunnan näkökulmasta työryhmä pitää kuitenkin tärkeänä myös näille aloille 
kohdennettua viranomaisvalvontaa.   
 
 

4.5 Viestintä harmaasta taloudesta 

Harmaan talouden haitoista tiedottamisella on keskeinen merkitys harmaan talouden torjunnassa. 
Riittävällä ja oikein suunnatulla viestinnällä voidaan vaikuttaa paitsi alojen yrityksiin ja työntekijöihin myös 
asiakkaiden odotuksiin ja asenteisiin. Työryhmässä käsiteltiin erilaisten viestintäkeinojen käyttöä harmaan 
talouden torjunnassa seuraavasti.  

Molemmilla toimialoilla keskeiset viestintäkanavat ovat edunvalvontajärjestöjen verkkosivut ja 
ammattilehdet, joissa on käsitelty myös harmaan talouden haittoja. 

Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja 
yrittämisestä kiinnostuneille. Palvelu toimii verkko-osoitteessa Yritys-Suomi.fi ja se on käyttäjälle maksuton. 
Palveluun on koottu tietoa ja palveluja yritystoiminnan käynnistämisestä, kasvattamisesta, kehittämisestä 
ja kansainvälistymisestä. Sivustolle on koottu myös toimialakohtaista yritystietoa. Palvelukokonaisuutta 
koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. 

Työryhmässä todettiin, että muun muassa Yritys-Suomi.fi-palvelu keskitettynä yritystietoa jakavana 
kanavana on nyt kysymyksessä olevilla aloilla hyödyllinen erityisesti nuorille yrityksen perustamisvaiheessa. 
Alan edustajien mukaan palvelu ei kuitenkaan ole aloilla kovin hyvin tunnettu. Palvelua voitaisiin kehittää 
siten, että harmaan talouden haittoja voitaisiin verkkosivuilla tuoda esiin yleisesti yritystoiminnan vaiheita 
koskevissa osioissa (muun muassa verotus, eläke ja työsuhdeasiat ja erilaiset neuvontapalvelut). 
Verkkosivuston tunnettuutta on tarkoitus alojen toimesta parantaa. 

Sekä parturi- ja kampaamo- että kauneudenhoitotoimialojen omat resurssit viestintäkampanjoihin ovat 
rajalliset. Työryhmän näkemyksen mukaan valtakunnalliset harmaan talouden torjunnan 
viestintäkampanjat ovat tästäkin syystä tärkeä tiedottamisen kanava. Hallituksen harmaan talouden 
toimintaohjelman käynnissä oleva tiedotuskampanja on tavoittanut alojen näkemyksen mukaan 
kohderyhmänsä hyvin. Ammattikoulutuksessa olevien ja ammattiin juuri valmistuneiden asenteisiin ja 
tietoisuuteen harmaan talouden haitoista tulee tiedotuskampanjoissa jatkossakin panostaa esimerkiksi 
oppilaitoksille suunnatuilla tietoiskuilla tai osallistumalla ammatillisiin tapahtumiin kuten Taitaja- tai Next 
Step-tapahtumiin. 

Harmaan talouden haitoista viestintään tulee panostaa riittävästi paitsi elinkeinonharjoittajien myös 
asiakkaiden asenteisiin vaikuttamiseksi. Aloja edustavat järjestöt käyttävät erityisesti omia verkkosivujaan 
ja alan ammattilehtiä hyväksi harmaan talouden haitoista tiedottamisessa. Alojen omat resurssit 
viestintään ovat kuitenkin rajalliset, joten toistuvat valtakunnalliset harmaan talouden tiedotuskampanjat 
ovat tärkeitä tästäkin syystä.  
 

 

4.6 Viranomaisvalvonta ja omavalvonnan kehittäminen 

Työsuojeluviranomaiset valvovat työlainsäädännön noudattamista. Valvonta jakaantuu 
viranomaisaloitteeseen ja asiakasaloitteiseen valvontaan. Työsuojeluviranomaisten tulostavoitteisiin kuuluu 
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asiakasaloitteeseen kysyntään vastaaminen. Viranomaisaloitteista valvontaa parturi- ja kampaamoalalle ja 
kauneudenhoitoalalle ei ole kohdennettu 2000 -luvun alun jälkeen. Tätä selittää näiden alojen 
yrittäjävaltaisuus ja parturi- ja kampaamoalalla laajalti levinnyt käytäntö niin sanotuista vuokratuolilaisista. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastajilta saatujen tietojen mukaan alojen 
valvonta on perustunut asiakasaloitteisiin. Valvottuja tapauksia on ollut noin 10–20 vuodessa. 
Yhteydenotot ovat koskeneet saamatta jääneitä työtodistuksia ja palkkalaskelmia. Joitakin 
työsyrjintätapauksia on vuosittain ja yleisimmin näissä on ollut kyse työsuhteen päättämisestä raskauden 
tai terveydentilan johdosta.  

Kauneudenhoitoalalla (kynsistudioissa) ongelmia aiheuttavat vähäisessä määrin ammattitautiepäilyt 
(akrylaattien käyttö). Lisäksi vihjetietojen perusteella kynsistudioihin ja kauneudenhoitolaitoksiin on tehty 
ulkomaalaisen työvoiman käyttöön liittyviä tarkastuksia.  Ongelmat liittyvät lähinnä vähimmäistyöehtojen 
laiminlyönteihin. 

Parturi- ja kampaamo- sekä kauneudenhoitoalojen toimijoita valvoo myös verottaja, jonka tarkastusmäärät 
näillä aloilla ovat suhteessa moneen muuhun toimialaan vähäiset. Vuosina 2003–2011 verotarkastettuja 
yrityksiä on ollut 92 parturi- ja kampaamoalalla ja 30 kauneudenhoitoalalla. Ilmiöselvityksen 7/2012 
mukaan syynä tähän saattaa olla yritysten koko ja lyhyet toimikaudet sekä tarkastuksen käytössä olevien 
resurssien kohdentaminen niille toimialoille, joissa harmaan talouden toiminnan riskit ovat suuremmat. 
Koska verotarkastuksissa on usein havaittu harmaata taloutta, työryhmän näkemyksenä on, että 
verotarkastuksia tulisi kuitenkin resurssien puitteissa kohdentaa aloille jatkossakin.  

Viranomaisvalvonnan lisäksi työryhmä käsitteli muun muassa alojen omavalvonnan kehittämistä osana 
harmaan talouden torjuntaa.  

Parturi- ja kampaamoalan arvonlisäverokokeilu päättyi vuoden 2011 lopussa, jonka johdosta arvonlisävero 
nousi 8 prosentista 23 prosenttiin. Toukokuussa 2012 myös palkkoja nostettiin työehtosopimuksen 
mukaisesti.  Kampaamokäynnit ovat kallistuneet ja alan kilpailu koventunut, jonka johdosta rehellisesti 
toimivalla yrityksellä on yhä vaikeampi pärjätä hintakilpailussa. Lisäksi vuoden 2013 alusta lukien EU-maissa 
vaaditaan varoitustekstiä kaikkiin hapetevärien pakkauksiin. Samalla suositellaan, että alle 16-vuotiaita ei 
värjättäisi hapeteväreillä. Käytännössä ongelmallista on, että usein parturi-kampaajien oma tieto 
hapetevärien aiheuttavista oireilusta ja allergiareaktioista on heikko: koulutus on joko jäänyt kesken tai on 
ollut vain kurssimuotoista, jolloin kemiaopetus useimmiten puuttuu kokonaan. 

Edellä mainituista syistä parturi- ja kampaamoalalla on alan toimijoiden aloitteesta yhteistyössä Suomen 
Hiusyrittäjät ry:n kanssa parhaillaan kehitteillä alan yrityksille ja yhteistyökumppaneille tarkoitettu 
omavalvontajärjestelmä, jossa yritys voisi osoittaa toimintansa luotettavuuden yritykseen nähden 
kolmannen tahon asettamilla luotettavuusvaatimuksilla (Luotettava kauneus). Menettelyn tavoitteena on 
lisätä alan yrittäjien ja asiakkaiden tietoisuutta harmaan talouden aiheuttamista ongelmista ja edistää 
reilua kilpailua. Luotettava kauneus -vaatimuksilla pyritään myös nostamaan koulutustutkintojen 
merkittävyyttä ja lisäämään yritysten toiminnan läpinäkyvyyttä asiakkaille. Harmaan talouden torjunnan 
lisäksi menettelyllä tavoitellaan työturvallisuuden parantamista edesauttamalla kemikaalien 
haittavaikutuksien huomioon ottamista toiminnassa ja edistämällä ympäristöystävällisiä työskentelytapoja.  

Luotettava kauneus -vaatimukset täyttävän yrityksen tulisi esimerkiksi olla sitoutunut huolehtimaan 
lakisääteisistä velvoitteistaan, noudattamaan alan työehtosopimuksia sekä asianmukaisesti vakuuttamaan 
toimintansa. Edellytyksenä olisi muun muassa, että yritys liittyy Suomen Tilaajavastuu Oy:n ylläpitämään 
Luotettava Kumppani -ohjelmaan. Tarkoituksena olisi myös, että Luotettava kauneus -vaatimukset täyttävä 
yritys sitoutuu antamaan kuitin kaikista palveluista ja noudattamaan vaatimusten mukaisia ympäristö- ja 
työturvallisuusohjeita. Vaatimukset täyttävien yritysten tiedot olisi myös helposti tarkistettavissa 
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esimerkiksi verkkopalvelusta, jolloin asiakas tietäisi asioivansa rehellisesti toimivassa yrityksessä, joka ottaa 
vastuun myös palvelun lopputuloksesta. 

Työryhmälle annetun selvityksen mukaan Luotettava kauneus -vaatimusten kehittämisessä edetään siten, 
että menettely olisi käyttöön otettavissa vuoden 2012 aikana. Vaatimuksilla pyritään kattamaan parturi- ja 
kampaamopalveluiden lisäksi kosmetologipalvelut, joka edellyttää vielä alakohtaisten vaatimusten 
määrittelyä yhteistyössä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa. 

Molempien alojen yrittäjävaltaisuuden ja yritysten pienen koon huomioon ottaen harmaan talouden 
torjunta edellyttää myös alojen omavalvonnan kehittämistä. Koska tyypillinen harmaan talouden muoto 
aloilla on ohimyynti, sen torjunnassa palveluita käyttävillä asiakkailla on myös keskeinen merkitys. 
Kehitteillä olevilla Luotettava kauneus -vaatimuksilla voidaan suhteellisen kevyin menettelytavoin parantaa 
yrityksen luotettavuutta sekä työnantajana että asiakkaisiin nähden, lisätä yrityksen toiminnan 
läpinäkyvyyttä ja edistää reilua kilpailua. Työryhmä suhtautuukin siten myönteisesti suunnitteilla olevan 
omavalvontajärjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon nopealla aikataululla.   

Työryhmän näkemys on, että harmaan talouden torjumiseksi parturi- ja kampaamoalan ja 
kauneudenhoitoalan yrityksiin tulee jatkossakin tehdä resurssien puitteissa kohdennettuja 
viranomaistarkastuksia.  Työryhmä pitää kehitteillä olevia Luotettava kauneus -vaatimuksia 
kannatettavana alojen omavalvontakeinona. 
          


