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VERONSAAJIEN OIKEUDENVALVONTA 
VEROHALLINNON TEHTÄVÄNÄ

Verohallinnon perustehtävä on verotuksen toimittami-
nen, verovalvonta, verojen ja maksujen kanto, perintä 
ja tilitys. Verohallinnon tehtävänä on myös veronsaajien 
oikeudenvalvonta verotuksessa ja verotusta koskevassa 
muutoksenhaussa. Verohallinto ottaa perustehtävässään 
veronsaajien ja verovelvollisen edut huomioon tasapuo-
lisesti.

Veronsaajia ovat valtio, kunta, seurakunta ja Kansan-
eläkelaitos. Verohallinnossa on Veronsaajien oikeuden-
valvontayksikkö, joka hoitaa veronsaajien oikeudenval-
vontatehtävää. Oikeudenvalvontayksiköllä on oikeuden- 
valvontatehtävässään itsenäinen ratkaisuvalta.

OIKEUDENVALVONTAYKSIKÖN 
RAKENNE JA SUORITTEET

Oikeudenvalvontayksikössä on neljä toimintaryhmää: 
henkilöverotus- ja yritysverotusryhmä, yhteisöverotus-
ryhmä, kulutusverotusryhmä sekä varainverotusryhmä. 
Kunkin toimintaryhmän asiantuntijajohdosta vastaa 
johtava veroasiamies. Oikeudenvalvontayksikössä on 
yhteensä noin 25 veroasiamiestä ja he työskentelevät 
usealla paikkakunnalla. 

Veroasiamiehet käyttävät työajastaan noin 85 prosent-
tia vastineiden antamiseen vero- ja maksuvelvollisten 
valituksiin ja noin 15 prosenttia Verohallinnon ja lain-
käyttöviranomaisten ratkaisuja koskevaan muutoksen-
hakuun. Oikeudenvalvontayksikkö antaa vuosittain noin 
900 vastinetta ja tekee vuosittain yhteensä noin 150 
muutoksenhakua.

VERONSAAJIEN OIKEUDENVALVONNAN
SISÄLTÖ

OIKEUDENVALVONTAYKSIKÖN VASTINE

Kun verovelvollinen tai ennakkoratkaisun hakija hakee muutosta vero-
tukseensa tai Verohallinnon ennakkoratkaisuun taikka keskusverolau-
takunnan ennakkoratkaisuun hallintotuomioistuimessa, oikeudenval-
vontayksikkö antaa vastineen. Vastineessa oikeudenvalvontayksikkö 
esittää kantansa asiaan sekä asiaan liittyvän sääntelyn, oikeuskäy-
tännön ja ohjeistuksen. Usein oikeudenvalvontayksikkö myös täsmen-
tää verotuspäätöksen tai alemman muutoksenhakuasteen päätöksen 
perusteita. Oikeudenvalvontayksikkö voi vastineessaan lisäksi ohjata 
muutoksenhakijaa esittämään asiassa lisäselvitystä.

OIKEUDENVALVONTAYKSIKÖN MUUTOKSENHAKU

Oikeudenvalvontayksikkö voi hakea muutosta toimitettuun verotuk-
seen, Verohallinnon tai keskusverolautakunnan antamaan ennakko-
ratkaisuun taikka muutoksenhakuasteen päätökseen. Oikeudenval-
vontayksikkö hakee muutosta pääsääntöisesti silloin, kun asiassa on 
kysymys oikeudellisesti tulkinnanvaraisesta asiasta. Oikeudenvalvon-
tayksikkö voi hakea muutosta myös verovelvollisen eduksi.

Oikeudenvalvontayksikön muutoksenhakumahdollisuus luo edellytyk-
set oikeuskäytännölle, joka lisää verotuksen oikeellisuutta, ennustet-
tavuutta ja yhtenäisyyttä. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosittain 
julkaisemista verotusta koskevista päätöksistä noin puolet on sellai-
sia, joissa oikeudenvalvontayksikkö on ollut jossain verovalitusproses-
sin vaiheessa (oikaisulautakunta, hallinto-oikeus tai korkein hallinto-
oikeus) muutoksenhakijana. 

ENNAKOIVA OIKEUDENVALVONTA

Oikeudenvalvontayksikkö antaa Verohallinnon muille yksiköille näiden 
pyynnöstä lausuntoja aineellista ja menettelyllistä verotusta koskeviin 
ohjeluonnoksiin ja lainsäädännön valmisteluasiakirjoihin. Verohallin-
nolla on myös mahdollisuus kuulla oikeudenvalvontayksikköä ennen 
asian ratkaisemista, jolloin oikeudenvalvontayksikön kanta tulee Ve-
rohallinnon sekä verovelvollisen tietoon ennakollisesti ja virallisessa 
muodossa. Tämä mahdollistaa asian monipuolisemman harkinnan, 
lisää verotuspäätöksen laatua sekä veroprosessin ennustettavuutta.
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VERONSAAJIEN OIKEUDENVALVONTAYKSIKÖN
TOIMINTAPERIAATTEET

Verohallinnon arvoja ovat luottamus, yhteistyö ja uudistuminen. 
Näitä arvoja soveltaen oikeudenvalvontayksikkö: 

• toimii yhtenäisesti ja noudattaa yhtenäisiä menettely- 
tapoja keskittyy pääsääntöisesti oikeudellisesti 
merkityksellisiin tapauksiin ja edistää näin hyvän 
verojärjestelmän luomista 

• huomioi oikeudenvalvontatehtävässään tasapuolisesti 
myös verovelvollisen oikeutta puoltavat näkökohdat ja 
edistää näin verovelvollisen oikeusturvan toteutumista 

• kehittää henkilöstön ammattitaitoa ja asiakirjojen laatua 
ja edistää näin verovelvollisen oikeusturvan toteutumista 

• tekee yhteistyötä Verohallinnon muiden asiantuntijoiden 
sekä sidosryhmien kanssa 

• noudattaa kaikessa toiminnassaan korkeaa virkamiesetiikkaa.

VEROHALLINNON ORGANISAATIOKAAVIO

ASIOINTI JA YHTEYSTIEDOT

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö
PL 57
90101 Oulu

Puhelin: 029 512 000 (vaihde)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@vero.fi
www.vero.fi

Veroyliasiamies
Sulevi Rauhala

Johtava veroasiamies, esimies
Jaakko Salmenhaara

Johtavat veroasiamiehet
Jaakko Salmenhaara (henkilö- ja yritysverotus)
Johanna Salmikivi (yhteisöverotus)
Mirja Salo (kulutusverotus)
Jarkko Uusitalo (varainverotus)
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Turvallisuus- ja
riskienhallintayksikkö

Viestintäyksikkö

Verohallinnon organisaatio 2021

Keskusvero-
lautakunta

Verotuksen 
oikaisu-

lautakunta

Hallintoyksikkö

VERONKANTO-
YKSIKKÖ

Verotus-
yksikkö

VERONKANTO-
YKSIKKÖ

Asiakkuus-
yksikkö

VERONKANTO-
YKSIKKÖ

Tuotehallinta-
yksikkö

PÄÄJOHTAJA

Esikunta- ja oikeusyksikkö

Sisäisen tarkastuksen yksikkö

Tulorekisteriyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikkö

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö


