
 

 

 

07/11/2019 Tiedote | 26/2019 
  

 

 

 

 
Vita Laboratoriot Oy 
Laivakatu 5 F, 00150 Helsinki 
Puhelin +358 9 228 80410 
www.vita.fi  

Vitalab  |  ST 
7.11.2019 
 
Sivu 1 /2 

 

Työelämän huumausainetestien 
arvonlisäverotuskäytännön muutos 

Arvoisa asiakas, 
 
Verohallinto on päivittänyt ohjetta terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta 
huumausainetestien osalta (https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-
hakusivu/48270/terveyden--ja-sairaanhoidon-arvonlis%C3%A4verotus/) 

Ohjeen mukaan:   

”Huumausainetesti on arvonlisäveroton tutkimus- ja laboratoriopalvelu silloin, kun 
huumausainetesti liittyy terveyden- ja sairaanhoitoon. Työterveyshuollon osana 
tehty huumausainetesti on arvonlisäveroton silloin, kun huumausainetestin 
tekemisen tarpeellisuuden määrittelee terveydenhuollon ammattihenkilö ja 
terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi huumausainetestin perusteella 
työntekijän terveydentilaa. Silloin kun huumausainetesti tehdään työnantajan 
aloitteesta ja huumausainetesti liittyy työnantajan tekemään työtehtävistä 
suoriutumista koskevaan arviointiin ja työpaikan turvallisuuden varmistamiseen, 
kyse ei ole arvonlisäverolain 36 §:n 2 kohdassa tarkoitetun terveyden- ja 
sairaanhoitoon liittyvän tutkimus- ja laboratoriopalvelun suorittamisesta. 
Huumausainetestin tekemisestä suoritetaan tällöin arvonlisävero.” 

 

Tutkimusnimikkeet 
Vitan tutkimusvalikoimaa on täydennetty siten, että valikoimasta on erikseen valittavissa 
arvonlisäverolliset ja arvonlisäverottomat testit. Valinta tehdään sen perusteella, onko testi 
tehty työnantajan aloitteesta (arvonlisäverollinen) vai onko testin tarpeellisuuden määritellyt 
terveydenhuollon ammattihenkilö (arvonlisäveroton).  

      Uudet nimikkeet: 
Työnantajan aloitteesta tehty tutkimus 
(arvonlisäverollinen) 

Terveydenhuollon ammattihenkilön 
määrittelemä tutkimus  
(arvonlisäveroton) 

U -DS4 0002 U -DS4th 12580 
U -DS5 0023 U -DS5th 12581 
U -DS6 0031 U -DS6th 12584 
U -HuumLCt 12501 U -HuumLCtth 12600 

http://www.vita.fi/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48270/terveyden--ja-sairaanhoidon-arvonlis%C3%A4verotus/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48270/terveyden--ja-sairaanhoidon-arvonlis%C3%A4verotus/
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Pyydämme teitä päivittämään uudet arvonlisäverottomat tutkimusnimikkeet järjestelmäänne. 
Vanhat käytössä olleet tutkimusnimikkeet ovat jatkossa arvonlisäverollisia tutkimuksia. 
Tarkemmat tiedot tutkimusten sisällöstä löytyvät laboratoriokäsikirjastamme 
https://vita.fi/laboratoriokasikirja/ 
 

 
Huumelähetteet 
Olemme päivittäneet arvonlisäverollisille ja arvonlisäverottomille tutkimuksille omat 
huumelähetteet, jotka löytyvät internet-sivuiltamme. 
 
Arvonlisäverolliset:  
https://vita.fi/wp-content/uploads/2018/12/vita_huumelahete_tyoelama_v6.pdf 
 
https://vita.fi/wp-content/uploads/2018/12/vita_huumelahete_tyoelama_todistus_v6.pdf 
 
Arvonlisäveroton: 
https://vita.fi/wp-content/uploads/2018/12/vita_huumalahete_ei_tyopaikalle_v2.pdf 
 
 
Laskutus 
Arvonlisäverollisten tutkimusten hintoihin lisätään jatkossa arvonlisävero 24%. Nämä 
tutkimukset laskutetaan omalla laskullaan. Tutkimuksen tilaajalla on vastuu oikean 
tutkimuksen tilaamisesta. Valitettavasti tutkimusten laskutusta (alvillinen/alviton) ei ole 
mahdollista muuttaa jälkikäteen. 
 
Muutokset astuvat voimaan 20.11.2019.  
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Puh. 045 7881 4662 
sanna.taskinen@vita.fi 
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