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Hovioikeuden tuomio törkeää veropetosta ym. koskevassa asiassa (R 17/2066)

Hovioikeus on tänään antamallaan tuomiolla tuominnut kaikkiaan seitsemän
henkilöä eri mittaisiin vankeusrangaistuksiin alihankintaliiketoiminnassa
tapahtuneesta törkeästä veropetoksesta ja muista talousrikoksista.
Alihankintayhtiöiltä töitä tilanneen yhtiön edustajat tuomittiin puolestaan
rangaistuksiin avunannoista törkeään veropetokseen.

Hovioikeudessa keskeisenä arvioitavana kysymyksenä oli se, olivatko
työntekijät tosiasiassa olleet töitä tilanneen Arsedel Oy:n työntekijöitä ja
oliko alihankintayhtiöiden laskutus ollut perusteetonta vai olivatko
työntekijät olleet alihankintayhtiöiden työntekijöitä ja oliko pimeä
palkanmaksu ja verojen välttäminen tapahtunut alihankintayhtiöissä. Syyttäjä
vaati ensisijaisesti rangaistusta Arsedel Oy:n edustajille törkeästä
veropetoksesta ja muista talousrikoksista sillä perusteella, että pimeä
palkanmaksu oli tapahtunut Arsedel Oy:ssä. Alihankintayritysten edustajille
syyttäjä vaati rangaistusta ensisijaisesti avunannosta mainittuun tekoon.

Käräjäoikeus oli katsonut syyttäjän ensisijaisesta vaatimuksesta poiketen, että
pimeä palkanmaksu ja verojen välttäminen ei ollut tapahtunut Arsedel
Oy:ssä. Käräjäoikeus katsoi kahden alihankintayhtiön nimissä toimineen
henkilön harjoittaneen liiketoimintaa yhdessä ja heidän syyllistyneen
törkeään veropetokseen myymällä työvoimaa alihankintana Arsedel Oy:lle
vähän yli 1,1 miljoonalla eurolla verovelvoitteet laiminlyöden. Käräjäoikeus
oli lisäksi tuominnut liiketoiminnan harjoittajan törkeästä kirjanpitorikoksesta
ja törkeästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta. Yhden henkilön oli katsottu
syyllistyneen avunantoon edellä mainittuun törkeään veropetokseen.
Tuomitut rangaistukset vaihtelivat 1 vuoden 10 kuukauden ja 1 vuoden
ehdollisen vankeusrangaistuksen välillä. Muilta osin käräjäoikeus oli
hylännyt syytteet.

Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että pimeä palkanmaksu ja verojen
välttäminen ei ollut tapahtunut Arsedel Oy:ssä, vaan alihankintayhtiöiden
nimissä. Hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota ensinnäkin siten, että
alihankintaliiketoimintaan katsottiin osallistuneen enemmän henkilöitä kuin
käräjäoikeus oli katsonut siihen osallistuneen ja tämän perusteella työvoimaa
oli myyty alihankintayhtiöiden nimissä Arsedel Oy:lle vähän yli 2,2
miljoonalla eurolla verovelvoitteet laiminlyöden. Käräjäoikeuden
tuomitsemien henkilöiden lisäksi myös kahden muun henkilön katsottiin
syyllistyneen törkeään veropetokseen. Hovioikeus korotti yhden vastaajan



osalta rangaistusta 3 vuodeksi vankeutta ja muilta osin hovioikeus hyväksyi
alihankintayhtiöiden edustajien osalta käräjäoikeuden tuomitsemat
rangaistukset.

Lisäksi hovioikeus katsoi käräjäoikeudesta poiketen, että Arsedel Oy:n
hallituksen jäsenet olivat edistäneet ja mahdollistaneet edellä mainitun
törkeän veropetoksen tekemistä hankkimalla työvoimaa alihankintayhtiöiden
nimissä toimineelta henkilöltä tietoisena siitä, että hän harjoitti toimintaa
verovelvollisuudet laiminlyöden. Hallituksen jäsenet tuomittiin avunannosta
törkeään veropetokseen 1 vuoden 6 kuukauden ja 1 vuoden 2 kuukauden
ehdollisiin vankeusrangaistuksiin.

Vastaajat velvoitettiin suorittamaan verojen laiminlyöntiin perustuvia
vahingonkorvauksia Verohallinnolle.

Hovioikeuden ratkaisusta äänestettiin. Vähemmistöön jäänyt hovioikeuden
jäsen olisi pääosin pysyttänyt käräjäoikeuden ratkaisun.

Lisätiedot: hovioikeudenneuvos Päivi Saukonoja (puh. 029 56 40754),
(paivi.saukonoja@oikeus.fi) ja Mirjami Paso (puh. 029 56 40751),
(mirjami.paso@oikeus.fi).

Tuomio (15.4.2019, dnro R 17/2066) on tilattavissa hovioikeuden kirjaamosta
puh. 029 56 40789, sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi.
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