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Elinkeinoelämän oppilaitokset ELO ry on ammatillisten ja valtakunnallisten erikoisoppilaitosten ver-
kosto, jonka aikuiskoulutuksen tarjonta kattaa koko elinkeinoelämän. ELOn oppilaitokset rakentavat 
elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä parantavat työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista tar-
joamalla työelämälähtöistä lisä- ja täydennyskoulutusta. 
 
ELO ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa verohallinnon ohjeeseen. Kommenttimme liittyvät 
ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen.  
 
Arvonlisäverotukseen liittyvät sääntöjen perusperiaatteina tulisi olla ohjeiden ja käsitteiden yksiselit-
teisyys ja selkeys sekä eri viranomaistahojen tiedonpyyntöjen sisältöjen yhteismitallisuus. Huomioi-
tavaa on myös, että oppilaitosten verkostoituminen keskenään ja eri palveluntoimittajien kanssa 
kaiken kaikkiaan tulisi tehdä mahdollisimman helpoksi.  
 
Nyt annettavalla ohjeella pyritään laajentamaan ja yhtenäistämään arvonlisävelvollisuutta; oleellise-
na kriteerinä on koulutuksen markkinaehtoisuus. Rajaus on selkeä kun periaate koskee kokonaista 
koulutusmuotoa, kuten työvoimakoulutus, mutta esimerkiksi koulutusten sisältöön liittyvien yksittäis-
ten kurssien osalta markkinaehtoisuuden tunnistaminen on haasteellisempaan ja vaatisi laajaa tar-
jonnan tuntemusta.  
 
Erikoisoppilaitoksien tarjontaan kuuluu sekä omaehtoista että yrityskohtaista koulutusta. Tämän eh-
dotuksen mukaan yrityskohtaiset koulutukset olisivat verollista henkilöstökoulutusta vaikka liittyisi-
vätkin koulutustehtävään. Ammatillisen lisäkoulutuksen puolella koulutuksia toteutetaan siten, että 
samassa oppilasryhmässä on ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuudella rahoitettuja opiskelijoi-
ta sekä ulkopuolisten oppisopimustoimistojen tai työvoimahallinnon ostamilla paikoilla olevia opiske-
lijoita (ns. maksullinen palvelutoiminta). Myös näissä tilanteissa uuden ohjeen tulkinta ja toteuttami-
nen on entistä monimutkaisempaa. Koulutuspalvelujen arvonlisäverollisuuden laajentaminen ehdo-
tetulla tavalla kaikkeen maksulliseen palvelutoimintaan on haasteellista oppilaitoshallinnon kannal-
ta, ja vaatii tuekseen mm. ohjeistuksen siitä, miten osittain vähennyskelpoiset arvonlisäverot vä-
hennetään suorien ja epäsuorien kustannusten osalta.  
 
Koulutuspäivään liittyvän ruokailun arvonlisäveron selvittäminen edellyttää tarkastelua tuotteittain. 
Olisiko tähän mahdollista saada suoraviivaisempi ohjeistus (vrt. tehdaspakattu suklaa ja lounas-
sämpylä), esimerkiksi niin, että verottoman koulutuksen ruokailu osana koulutusta voisi olla ilman 
arvonlisäveroa? Taloudellisesti kyse on todennäköisesti kuitenkin aika pienestä summasta verrattu-
na tämän ohjeen tulkinnan vaatimaan työhön.  
 
Ehdotuksessa on otettu kantaa myös esimerkiksi pätevöitymiseen liittyvään koulutukseen (2.3, 3.2) 
sekä tutkintoihin kuuluviin kursseihin (3.5). Kuitenkin samanaikaisesti vielä on epäselvää mihin toi-
sen asteen koulutuksen reformi, säästötoimenpiteet ja mahdollinen uusi rahoitusmalli johtavat.  
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Tämän ehdotuksen käytännön soveltaminen vaatisi käsitteiden ja tulkinnan selkeyttämisen tueksi 
hyvän ohjeistuksen ja neuvontaa. Mikäli näin edetään, tulee koulutukseen ja tiedottamiseen panos-
taa riittävästi. Koska ohjeen ajoitus ennen toisen asteen koulutuksen reformin ja mahdollisen uuden 
rahoitusmallin linjauksia on ennenaikainen, ehdotamme kuitenkin valmisteluajan pidentämistä. 
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ELO ry:n oppilaitokset: 

 

ABB Oy, Business School  AEL 

Askon ammattioppilaitos  AVA-instituutti 

Avia College, Ilmailulaitos Finavia Finnair ilmailuopisto 

Jollas Instituutti  Kiinteistöalan koulutussäätiön ammatillinen   

   oppilaitos 

K-instituutti   Kone Oy:n teollisuusoppilaitos  

Konecranes Instituutti  Markkinointi-instituutti  

Meyer Turku Laivanrakennusoppilaitos Mirka Akatemia 

M.S.F. – oppilaitos Oy  Nokia teollisuusoppilaitos Oyj   

POHTO    Rakennusteollisuuden koulutuskeskus 

   RATEKO 

Rastor Oy   Riihimäen ammattioppilaskoulu  

Ruukki Teollisuusoppilaitos  Sanoma Akatemia  

Sisun teollisuusoppilaitos  Suomen Ympäristöopisto SYKLI   

Toyota ammattioppilaitos  UPM Teollisuusoppilaitos  

Valmet Automotive Oy:n teollisuus-oppilaitos  Wärtsilä Vaasan konepajakoulu 


