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VALINTAKOEOHJEET 24.5.2021       
 

LUE TEHTÄVÄT JA OHJEET ERITTÄIN HUOLELLISESTI ENNEN VASTAAMISTA.  

Ennen kuin ryhdyt vastaamaan, harkitse, mitä kysytään ja miten kysymyksiin tulee vastata. 

 

Valintakokeessa on kahdeksan tehtävää. Osassa tehtävistä on alakohtia. Maksimipistemäärä valintakokeesta 

on 80 pistettä. Tehtävien 1–4 enimmäispistemäärä on 40 pistettä ja vähimmäispistemäärä -40 pistettä.  Tehtä-

vien 5–8 enimmäispistemäärä on 40 pistettä ja vähimmäispistemäärä 0 pistettä. Valintakokeeseen vastataan 

suomen kielellä. Lue ohjeet tarkasti ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastaisesti toimiminen koituu hakijan 

vahingoksi. 

 

Tehtävät 1–3: Vastataan erilliselle optisesti luettavalle vastauslomakkeelle tehtävänannossa annettujen oh-

jeiden mukaisesti. Koe arvostellaan vain erilliselle vastauslomakkeelle tehtyjen merkintöjen perusteella. Jo-

kaiseen monivalintakysymykseen on vain yksi oikea vastausvaihtoehto. Merkitse vastauksesi selkeästi vas-

tauslomakkeen kohtaan kunkin tehtävän kohdalle. Jos et halua vastata kysymykseen, tee merkintä kohtaan ”ei 

vastausta”. Jokaisesta oikeasta vastauksesta annetaan yksi piste (+1 piste) ja jokaisesta väärästä vastauksesta 

vastaavasti vähennetään yksi piste (-1 piste). Mikäli hakija tekee merkinnän kohtaan ”ei vastausta”, kysymyk-

sestä ei anneta eikä vähennetä pistettä (0 pistettä). Mikäli hakija ei tee merkintää mihinkään kohtaan (mu-

kaan lukien ”ei vastausta” kohta), vastausta pidetään vääränä ja häneltä vähennetään yksi piste 

(- 1 piste). Mikäli hakija tekee merkinnän yhtä useampaan kohtaan tai merkintä on epäselvä, vastausta pide-

tään automaattisesti vääränä ja vähennetään yksi piste (-1 piste).  

 

Tehtävä 4: Vastataan erilliselle optisesti luettavalle vastauslomakkeelle tehtävänannossa annettujen ohjei-

den mukaisesti. Koe arvostellaan vain erilliselle vastauslomakkeelle tehtyjen merkintöjen perusteella. Merkitse 

rastilla selkeästi vastauslomakkeen taulukkoon ”Tehtävä 4”, mikä tai mitkä tehtävässä luetelluista väit-

teistä/kuvauksista yhdistyvät mihinkin tehtävässä lueteltuihin käsitteisiin. Jollakin tai joillakin riveillä ja/tai 

sarakkeissa voi olla yksi tai useampia rasteja. Jokin tai jotkin rivit ja/tai sarakkeet voivat jäädä kokonaan 

ilman rasteja. Jokaisesta oikeasta merkinnästä annetaan yksi piste (+1 piste) ja jokaisesta väärästä vähenne-

tään yksi piste (-1 piste). Jos merkintä on epäselvä, vastausta pidetään automaattisesti vääränä ja vähennetään 

yksi piste (-1 piste). Merkitsemättä jättäminen ei vähennä pisteitä (0 pistettä). Tehtävän enimmäispiste-

määrä on 10 pistettä ja vähimmäispistemäärä -10 pistettä. 

 

Tehtäviin 5–8 vastataan annetun vastaustilan (viivoitettu alue) mukaisesti. Kullekin vastaustilan riville saa 

kirjoittaa vain yhden tekstirivin. Vastaustilan ylimenevää osaa ei lueta. Käsialan tulee olla selkeästi luettavissa. 

Tehtävien arvostelussa noudatetaan kokonaisarvostelua, jossa merkitystä voidaan antaa vastauksen sisältämien 

tietojen ja vastauksen virheettömyyden lisäksi vastauksen johdonmukaisuudelle, selkeydelle ja olennaisiin asi-

oihin keskittymiselle. Puutteet mainituissa seikoissa voivat vähentää tehtävästä saatavaa pistemäärää. Jos vas-

tauksessa on esitetty keskenään ristiriitaisia seikkoja tai tietoja, voi myös tämä vaikuttaa vastauksen arvoste-

luun alentaen tehtävästä saatavaa pistemäärää. 

 

Kaikissa tehtävissä annetaan vain kokonaisia pisteitä, puolikkaita pisteitä ei myönnetä. Hakijan on saatava 

valintakokeen tehtävistä 5–8 yhteensä vähintään puolet pisteistä voidakseen tulla hyväksytyksi. 

 

Vastausten tulee perustua vuoden 2021 valintakoekirjoissa oleviin tietoihin ja mielipiteisiin sekä tehtävien 

yhteydessä mahdollisesti annettuun materiaaliin. Valintakokeen tehtävät ovat yhdessä nipussa, jossa on an-

nettu tehtävittäin ohjeet vastaamiseen. Vastauslomakkeet ovat omassa nipussaan, jossa on tehtävittäin (1 sivu 

per tehtävä) varatut tilat vastaamiselle. Optisesti luettava vastauslomake on irrallinen. 

 

Jokaisen vastauspaperin yläreunaan on kirjoitettava selkeästi henkilötiedot ja koepaikkakunta. 

 

KOKEESTA SAA POISTUA AIKAISINTAAN KLO 14:30. 

 

Kun palautat paperit: 

Tarkista, että jokaisessa vastauspaperissa on henkilötietosi ja koepaikkakunta. Vastaukset jätetään valvojalle.  

Palauta kaikki paperit. Mitään papereita ei saa ottaa valintakoetilaisuudesta mukaansa. Seuraa valvojien 

antamia ohjeita vastausten jättämisestä. Vastauksia jättäessäsi todista henkilöllisyytesi.  
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TEHTÄVÄ 1 
 

Vastaa erilliselle optisesti luettavalle vastauslomakkeelle tehtävänannossa annettujen ohjeiden mu-

kaisesti. Koe arvostellaan vain erilliselle vastauslomakkeelle tehtyjen merkintöjen perusteella. Jokai-

seen monivalintakysymykseen on vain yksi oikea vastausvaihtoehto.  Merkitse vastauksesi selkeästi 

vastauslomakkeen kohtaan ”Tehtävä 1”. Jos et halua vastata kysymykseen, tee merkintä kohtaan ”ei 

vastausta”. Jokaisesta oikeasta vastauksesta annetaan yksi piste (+1 piste) ja jokaisesta väärästä vas-

tauksesta vastaavasti vähennetään yksi piste (-1 piste). Mikäli hakija tekee merkinnän kohtaan ”ei 

vastausta”, kysymyksestä ei anneta eikä vähennetä pistettä (0 pistettä). Mikäli hakija ei tee merkintää 

mihinkään kohtaan (mukaan lukien ”ei vastausta” kohta), vastausta pidetään vääränä ja häneltä vä-

hennetään yksi piste (-1 piste). Mikäli hakija tekee merkinnän yhtä useampaan kohtaan tai merkintä 

on epäselvä, vastausta pidetään automaattisesti vääränä ja vähennetään yksi piste (-1 piste). Tehtävän 

enimmäispistemäärä on 10 pistettä ja vähimmäispistemäärä -10 pistettä. 

 

 

Vastaa kysymyksiin Sakari Melanderin Johdatus rikosoikeuteen -kirjan perusteella. 

 

 

1. Suomalaisen kriminaalipolitiikan tavoitteenasettelut muotoiltiin uudestaan 1960–70-lukujen 

taitteessa, ja tuolloin muotoillut tavoitteet ovat sinänsä edelleen ajankohtaisia. Millaisia pääta-

voitteita tuolloin asetettiin? 

a) Rikollisuuden eliminoimisen tavoitteesta luovuttiin ja keskityttiin muun muassa alkoholipo-

litiikkaan ja liikennepolitiikkaan. 

b) Rikollisuuden eliminoimisen tavoitteesta luovuttiin ja sen sijaan päätavoitteiksi asetettiin 

kustannusten ja haittojen minimoiminen sekä kustannusten oikeudenmukainen jakautumi-

nen. 

c) Rikollisuuden eliminoimisen tavoitteen ohella alettiin puhua järkiperäisestä kriminaalipoli-

tiikasta, jonka tavoitteina ovat muun muassa vaikuttaminen ja vaihtoehtoisuus. 

d) Rikollisuuden eliminoimisen tavoitteesta luovuttiin, mutta rikosoikeudellinen lainsäädäntö 

nähtiin edelleen yhtenä, usein varsin merkityksellisenä kriminaalipolitiikan keinona. 

 

 

2. Mikä seuraavista rikoslainvalmistelua koskevista aikajanoista pitää paikkansa? 

a) Hallitusohjelmaan tehty kirjaus → esivalmistelu → perusvalmistelu erikseen asetetussa työ-

ryhmässä → lausuntomenettely ja jatkovalmistelu → hallituksen esityksen antaminen edus-

kunnalle → eduskunnan täysistunnon lähetekeskustelu → valiokuntakäsittely → eduskunnan 

täysistunnon käsittely. 

b) Kansalaisaloite → esivalmistelu → lausuntomenettely → perusvalmistelu virkatyönä minis-

teriössä  → jatkovalmistelu → hallituksen esitys eduskunnalle → eduskunnan täysistunnon 

lähetekeskustelu → valiokuntakäsittely → eduskunnan täysistunnon käsittely. 

c) Eduskunnan lausuma → esivalmistelu → lausuntomenettely → perusvalmistelu erikseen ase-

tetussa työryhmässä → jatkovalmistelu → hallituksen esitys eduskunnalle → perustuslakiva-

liokunta → lakivaliokunta → eduskunnan täysistunnon käsittely. 

d) Ministerin oma aloite → esivalmistelu → perusvalmistelu virkatyönä ministeriössä → lau-

suntomenettely ja jatkovalmistelu → perustuslakivaliokunnan käsittely →hallituksen esityk-

sen antaminen → eduskunnan täysistunnon käsittely. 
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3. Mikä seuraavista Euroopan unionissa toteutettua rikosoikeudellista yhteistyötä koskevista väit-

teistä ei pidä paikkaansa. 

a) Euroopan unionin lähinnä aineellisen rikosoikeuden säätämistä koskeva lähentäminen il-

mentää hieman toisenlaisia kriminaalipoliittisia tavoitteita kuin kotimainen rikoslainsää-

däntö. 

b) EU-rikosoikeus laajassa merkityksessä on yleiskäsite Euroopan unionin puitteissa toteute-

tuille rikosoikeudellisille tai rikosoikeuteen liittyville toimenpiteille. 

c) Laillisuusperiaate on keskeinen EU-oikeuden periaate. Sillä on rikosoikeudellisen perus- ja 

ihmisoikeuden asema ja siitä on erillinen artikla EU:n perusoikeuskirjassa. 

d) Euroopan unionin tasolla toteutettavan rikosoikeudellisen yhteistyön päämuotoja ovat laki-

sidonnaisuuden periaatetta toteuttava viranomaisyhteistyö ja aineellisen rikoslainsäädännön 

lähentäminen. 

 

4. Oikeusturva on sekä rikosoikeuden että rikosprosessioikeuden keskeinen tavoite, jota turvataan 

lain soveltamista koskevilla säännöillä ja erityisillä oikeusturvatakeilla. Mikä seuraavista väit-

teistä ei pidä paikkaansa? 

a) Lievemmän lain periaatteen mukaan uutta lievempää lakia on sovellettava, mikäli se johtaisi 

syytetylle lievempään lopputulokseen. 

b) Rikosprosessissa noudatetaan syyttömyysolettamaa, joka rajoittaa rikoksesta epäillyn ja syy-

tetyn velvollisuutta edistää oman syyllisyytensä selvittämisessä. 

c) Rikoslakia saa soveltaa analogisesti syytetyn eduksi ja esimerkiksi korkein oikeus voi kehit-

tää oikeuskäytännössään lakiin kirjoittamattomia vastuuvapausperusteita. 

d) Rikosasian korkea tuomitsemiskynnys ja in dubio pro reo -periaate merkitsevät sitä, että 

syytetty on vapautettava, jos syyllisyydestä jää varteenotettava epäilys. 

 

5. Kriminologisessa tutkimuksessa pyritään muun muassa selittämään rikollisuuden syitä. Seuraa-

vat väitteet koskevat rikollisuuden syitä selittäviä teorioita. Mikä väitteistä ei pidä paikkaansa? 

a) Evoluutiokriminologiassa rikollisuutta, esimerkiksi nuorten miesten väkivaltakäyttäytymi-

sen yleisyyttä naisiin verrattuna, pyritään selittämään evoluution seurauksena ihmislajille 

kehittyneiden käyttäytymispiirteiden avulla. 

b) Valikoitumisteorian mukaan yksilön tietyt ominaisuudet lisäävät rikollisuuden riskiä. Teo-

rian mukaan esimerkiksi puutteelliset kognitiiviset kyvyt voivat olla yhteydessä rikoskäyt-

täytymiseen. 

c) Leimaamisteorian mukaan rikollisen toiminnan jatkamista voidaan selittää sillä, että kysei-

nen yksilö nähdään ja koetaan yhteiskunnassa rikollisena, mikä on omiaan vaikuttamaan yk-

silön näkemykseen itsestään. 

d) Sosiaalisen kontrollin teorian mukaan muun muassa henkilökohtaisen elämän vastoinkäymi-

set ja kulttuurin asettamissa tavoitteissa epäonnistuminen voivat aiheuttaa rikoskäyttäyty-

mistä. 

 

6. Mikä seuraavista rangaistavaksi säädettyjen tekojen kategorioita koskevista väitteistä pitää 

paikkansa? 

a) Vaarantamisrikosten suhteen on merkityksellistä arvioida tekijän toiminnan ja sillä aiheute-

tun vaaran välistä syy-yhteyttä. 

b) Suomalaisessa rikosoikeudessa noudatetaan tekorikosoikeuden periaatetta ja tästä syystä ri-

kosvastuun painopiste on pysynyt konkreettisissa seurausrikoksissa ja seurausvastuussa. 

c) Abstraktisessa vaarantamisrikoksessa rikostunnusmerkistön täyttyminen edellyttää konkreet-

tista vaaran tai vahingon aiheuttamista, mihin riittävänä pidetään sitä, että vahinko on kysei-

sissä olosuhteissa todennäköinen. 

d) Tekorikoksissa ei edellytetä minkäänlaista tapauskohtaista vaaran arviointia yksittäistapauk-

sessa, mutta vaaran taso voi vaikuttaa rangaistuksen mittaamisessa. 
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7. Rikoslaki 23 luku 1 § Liikenneturvallisuuden vaarantaminen 

Joka tienkäyttäjänä tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tieliikennelakia tai ajoneuvolakia 

taikka niiden nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan 

vaaraa toisen turvallisuudelle, on tuomittava liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sakkoon 

tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

Mikä seuraavista tunnusmerkistöä ja teon syyksiluettavuutta koskevista väitteistä pitää paik-

kansa? 

a) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen on blankorangaistussäännös eli rangaistavan käyttäy-

tymisen aineellinen sisältö määrittyy rikoslain ulkopuolisista säännöksistä. 

b) Liikenneturvallisuuden vaarantamisessa on kyse konkreettisesta vaarantamisrikoksesta. 

c) Liikenneturvallisuuden vaarantamisesta rangaistaan tahallisena ja tuottamuksellisena tekona. 

Teko katsotaan tuottamukselliseksi ainoastaan, jos tekijä on ottanut tietoisen riskin liikenne-

turvallisuuden vaarantumisesta. 

d) Liikenneturvallisuuden vaarantamisen tunnusmerkistön täyttymisessä on kysymys olosuhde-

tahallisuudesta. Tekijän tulee mieltää, että vahinkoseuraamus on varsin todennäköinen val-

litsevissa olosuhteissa.  

 

 

8. Henkilö syyllistyy tekoon, josta voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta. Tuomioistuin katsoo, 

että sopiva rangaistus olisi 7 kuukautta vankeutta. Mikä seuraavista seuraamuksista ei voi tulla 

tilanteessa kyseeseen? 

a) Ehdoton vankeus tai ehdollinen vankeus. 

b) Valvontarangaistus 7 kuukautta. 

c) Yhdyskuntapalvelu niin, että yksi päivä vankeutta vastaa yhtä tuntia yhdyskuntapalvelua. 

d) Ehdollista vankeutta ja oheisseuraamuksena sakko. 

 

 

9. Mikä seuraavista rikosprosessissa noudatettavia periaatteita koskevista väitteistä pitää paik-

kansa? 

a) Syyteharkintaa ohjaavan substituutioperiaatteen mukaisesti syyteharkinta on suoritettava 

puolueettomasti ja harkinnassa on otettava huomioon myös syytteen nostamista vastaan pu-

huva selvitys.   

b) Kontradiktorisella periaatteella eli vastapuolen kuulemisperiaatteella tarkoitetaan asianomis-

tajan tasa-arvoa ja vastaajan mahdollisimman hyviä puolustautumisoikeuksia. 

c) Jura novit curia -periaate tarkoittaa sitä, että tuomioistuin tuntee lain. 

d) Syytepakkoperiaatteella tarkoitetaan, että syyttäjän ja tuomioistuimen on pitäydyttävä haas-

tehakemuksessa esitetyssä teonkuvauksessa.  

 

 

10. Rikosoikeudellisessa järjestelmässä alaikäisiin suhtaudutaan monin osin lievemmin. Mikä seu-

raavista alle 18-vuotiasta rikoksesta syytettyä tai tuomittua koskevista väitteistä ei pidä paik-

kaansa? 

a) Kun rikoksesta syytetty on alle 18-vuotias, voidaan rikosasia käsitellä tuomioistuimessa sul-

jetuin ovin yleisön läsnä olematta. 

b) Alle 18-vuotias voidaan tuomita ehdottomaan vankeuteen ainoastaan painavista syistä, joilla 

viitataan esimerkiksi teon vakavuuteen. 

c) Alle 18-vuotiaisiin voidaan soveltaa alennettua asteikkoa, jolloin asteikon minimi säilyy sa-

mana ja asteikon maksimia alennetaan neljänneksellä. 

d) Alle 18-vuotias voidaan tuomita ehdolliseen vankeuteen, mikäli tuomittava vankeusrangais-

tus on alle 2 vuotta. 
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TEHTÄVÄ 2 
 

Vastaa erilliselle optisesti luettavalle vastauslomakkeelle tehtävänannossa annettujen ohjeiden mu-

kaisesti. Koe arvostellaan vain erilliselle vastauslomakkeelle tehtyjen merkintöjen perusteella. Jokai-

seen monivalintakysymykseen on vain yksi oikea vastausvaihtoehto. Kysymyksissä osa vastausvaih-

toehdoista voi yhdistellä muita vastausvaihtoehtoja. Tällöin oikea vastausvaihtoehto on se, joka si-

sältää kaikki oikeat vaihtoehdot, eikä yhtään väärää vaihtoehtoa. Sellainen vaihtoehto, joka sinänsä 

pitää paikkansa muttei sisällä kaikkia oikeita vaihtoehtoja, katsotaan vääräksi vastaukseksi. Merkitse 

vastauksesi selkeästi vastauslomakkeen kohtaan ”Tehtävä 2”. Jos et halua vastata kysymykseen, tee 

merkintä kohtaan ”ei vastausta”. Jokaisesta oikeasta vastauksesta annetaan yksi piste (+1 piste) ja 

jokaisesta väärästä vastauksesta vastaavasti vähennetään yksi piste (-1 piste). Mikäli hakija tekee 

merkinnän kohtaan ”ei vastausta”, kysymyksestä ei anneta eikä vähennetä pistettä (0 pistettä). Mikäli 

hakija ei tee merkintää mihinkään kohtaan (mukaan lukien ”ei vastausta” kohta), vastausta pidetään 

vääränä ja häneltä vähennetään yksi piste (-1 piste). Mikäli hakija tekee merkinnän yhtä useampaan 

kohtaan tai merkintä on epäselvä, vastausta pidetään automaattisesti vääränä ja vähennetään yksi piste 

(-1 piste). Tehtävän enimmäispistemäärä on 10 pistettä ja vähimmäispistemäärä -10 pistettä. 

 

 

Vastaa kysymyksiin Sampo Mielityisen (toim.) Oikeus ja julkisuus -kirjan perusteella. 

 

 

1. Nykymuotoinen käsitys julkisuudesta on saksalaisen Jürgen Habermasin mukaan kehittynyt: 

a) 1600- ja 1700-lukujen taitteessa 

b) 1900-luvun alussa  

c) 1700- ja 1800-lukujen taitteessa 

d) 1950-luvulla 

e) 1800-luvun lopulla 

f) Ensimmäisen maailmansodan jälkeen 

 

 

2. Mitä julkisuuden ”uudelleen feodalisoituminen” voi tarkoittaa?  

a) Toisen maailmansodan jälkeistä uudelleen muodostunutta kaikille avointa keskustelua 

b) Yhteiskunnallisten eliittiryhmien ylläpitämää näytösluontoista ja ritualisoitunutta julkisuutta 

c) PR-toiminnan ylläpitämää markkinajulkisuutta 

d) Vaihtoehdot a, b ja c. 

e) Vaihtoehdot b ja c. 

f) Vaihtoehdot a ja c. 

 

 

3. Mistä näkökulmista Habermasin julkisuusteoriaa ei ole kritisoitu?  

a) Demokraattisen yhteiskunnan oikeusjärjestelmä on sokea eikä yhteiskunnan jäsenten taus-

toilla ole merkitystä. 

b) Liberaaliin demokratiaan historiallisesti sisältyvät luokka- ja muut eriarvoisuudet, jotka hei-

jastuvat julkisuuteen.  

c) Oletus kaikkien yhteiskunnan jäsenien mahdollisuuksista osallistua julkisuuteen ja julkiseen 

keskusteluun on epärealistista, eikä vastaa todellisuutta.  

d) Median omistajilla on kyky ja mahdollisuus manipuloida julkista keskustelua.  

e) Historiallisesti on muodostunut jako maskuliiniseen julkisuuden maailmaan ja feminiiniseen 

yksityiseen piiriin.  

f) Habermasin yhteiskunnallisia valtasuhteita koskeva analyysi on puutteellista.  
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4. Mitkä seuraavista kuuluvat perinteisesti salaiseen alueeseen koskien hallinnon julkisuutta?  

a) Diplomatia 

b) Sisäinen tiedustelu  

c) Rikosprosessi ja siihen liittyvät asiakirjat  

d) Viranomaisvalmistelussa olevat asiakirjat  

e) Vaihtoehdot a, b, d. 

f) Vaihtoehdot b, c, d. 

 

 

 

5. Miksi viranomaistahojen ja talousmaailman edustajien vuodot ovat demokratialle tärkeitä ja 

miten vuotoihin suhtaudutaan oikeudellisesti? 

a) Vuotojen kautta voidaan selvittää, ovatko salauksen kohteena olevat asiat tai ilmiöt lainmu-

kaisia vai pyritäänkö salailulla peittämään viranomaisten tai päätöksentekijöiden laittomuuk-

sia.  

b) Vuotojen mahdollistamiseksi ja tietoja vuotaneiden henkilöiden suojelemiseksi on säädetty 

toimittajien lähdesuoja.  

c) Lähdesuoja mahdollistaa toimittajien ehdottoman oikeuden olla paljastamatta tietojensa läh-

dettä, vaikka kyse olisi maanpetoksesta.   

d) Vaihtoehdot a ja b. 

e) Vaihtoehdot a, b ja c. 

f) Vaihtoehdot a ja c. 

 

 

 

6. Mikä tai mitkä väittämistä pitävät paikkansa?  

a) Sisältöjen maksullisuus vaikuttaa kansalaisen oikeuteen tiedon saatavuuteen, siksi yleisra-

diotoiminta on yksi perustuslaillisista viestinnällisistä oikeuksista.  

b) Oikeus yksityisyyteen on osa kansalaisten viestinnällisiä oikeuksia. 

c) Kansalaisten viestinnälliset oikeudet löytyvät mm. EU:n viestinnällisten oikeuksien lisäpöy-

täkirjasta.  

d) Sananvapaus on käytännössä typistynyt paljolti median sananvapaudeksi. 

e) Vaihtoehdot b ja d. 

f) Vaihtoehdot a, b, ja d. 

 

 

 

7. Mikä tai mitkä väittämistä pitävät paikkansa koskien oikeudenkäyntien historiaa Pohjois-Eu-

roopassa ja Suomessa?  

a) Eri puolilta Suomea ja Pohjois-Viroa on löydetty käräjäkiviä. 

b) Katolisen kirkon vaikutusvalta jäi Ruotsi-Suomessa vähäiseksi, minkä johdosta kidutus oli 

harvinaista tunnustusten saamiseksi. 

c) 1990-luvun tuomioistuinuudistuksen johdosta oikeudenkäyntien seuraaminen jokseenkin 

hankaloitui, sillä tuomio perustui pääkäsittelyissä esitettyihin laajoihin aineistoihin. 

d) 1990-luvun uudistuksen tunnusmerkkejä olivat pääkäsittelyn suullisuus, keskitys ja välittö-

myys. 

e) Vaihtoehdot b ja d. 

f) Vaihtoehdot b, c ja d. 
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8. Mikä tai mitkä seuraavista väitteistä pitävät paikkansa koskien Euroopan ihmisoikeustuomiois-

tuomioistuinta ja Europan ihmisoikeussopimusta?  

a) Tuomioistuin määrittelee tarkasti millaisia lakeja jäsenvaltiot voivat säätää ihmisoikeussopi-

muksen puitteissa. 

b) Tuomioistuimen oikeuskäytäntö on johtanut oikeudenkäynnin julkisuutta koskevien sään-

nösten tarkentumiseen Suomessa. 

c) Suomi liittyi Euroopan ihmisoikeussopimukseen vuonna 1950. 

d) Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan mukaan oikeudenkäynnin julkisuutta voidaan 

rajoittaa yhteiskunnan moraalin suojelemiseksi. 

e) Vaihtoehdot c ja d. 

f) Vaihtoehdot b ja d. 

 

 

9. Suomessa kaavoituksessa on keskiössä kaavahierarkia. Mikä seuraavista on oikea kaavojen hie-

rarkkinen järjestys tarkimmasta yleispiirteisimpään?   

a) Maakuntakaava, aluekaava, yleiskaava, asemakaava 

b) Yleiskaava, asemakaava, aluekaava, maakuntakaava 

c) Asemakaava, yleiskaava, maakuntakaava, aluekaava 

d) Aluekaava, maakuntakaava, asemakaava, yleiskaava 

e) Asemakaava, maakuntakaava, yleiskaava, aluekaava 

f) Ei mikään näistä vaihtoehdoista. 

 

 

10. Mikä on oikeudenkäynnin julkisuuden arvioinnissa ylikansallisista sopimuksista keskeinen 

lähde?  

a) EU:n viestinnällisten oikeuksien lisäpöytäkirja 

b) Euroopan ihmisoikeussopimus 

c) Pohjoismainen sopimus mediasta ja oikeudenkäynneistä 

d) Euroopan Unionin ihmisoikeusjulistus 

e) Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeussopimus 

f) Baselin ihmisoikeussopimus 
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TEHTÄVÄ 3 
 

Vastaa erilliselle optisesti luettavalle vastauslomakkeelle tehtävänannossa annettujen ohjeiden mu-

kaisesti. Koe arvostellaan vain erilliselle vastauslomakkeelle tehtyjen merkintöjen perusteella. Jokai-

seen monivalintakysymykseen on vain yksi oikea vastausvaihtoehto. Kysymyksissä osa vastausvaih-

toehdoista voi yhdistellä muita vastausvaihtoehtoja. Tällöin oikea vastausvaihtoehto on se, joka si-

sältää kaikki oikeat vaihtoehdot, eikä yhtään väärää vaihtoehtoa. Sellainen vaihtoehto, joka sinänsä 

pitää paikkansa muttei sisällä kaikkia oikeita vaihtoehtoja, katsotaan vääräksi vastaukseksi. Merkitse 

vastauksesi selkeästi vastauslomakkeen kohtaan ”Tehtävä 3”. Jos et halua vastata kysymykseen, tee 

merkintä kohtaan ”ei vastausta”. Jokaisesta oikeasta vastauksesta annetaan yksi piste (+1 piste) ja 

jokaisesta väärästä vastauksesta vastaavasti vähennetään yksi piste (-1 piste). Mikäli hakija tekee 

merkinnän kohtaan ”ei vastausta”, kysymyksestä ei anneta eikä vähennetä pistettä (0 pistettä). Mikäli 

hakija ei tee merkintää mihinkään kohtaan (mukaan lukien ”ei vastausta” kohta), vastausta pidetään 

vääränä ja häneltä vähennetään yksi piste (-1 piste). Mikäli hakija tekee merkinnän yhtä useampaan 

kohtaan tai merkintä on epäselvä, vastausta pidetään automaattisesti vääränä ja vähennetään yksi piste 

(-1 piste). Tehtävän enimmäispistemäärä on 10 pistettä ja vähimmäispistemäärä -10 pistettä. 

 

 

Vastaa kysymyksiin valintakokeen liitteenä (s. 19–27) jaetun verotusmenettelystä annetun lain 

(VML) perusteella. 

 

 

1. Kenellä ei ole oikeutta hakea muutosta verotukseen missään tilanteessa? 

a) Henkilöllä, joka on vastuussa veron suorittamisesta. 

b) Kunnalla. 

c) Verohallinnolla. 

d) Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä. 

e) Henkilöllä, jonka oman veron määrään verotus välittömästi vaikuttaa. 

f) Seurakunnalla. 
 

 

 

2. Verovelvollinen luonnollinen henkilö, jonka verovuosi on kalenterivuosi (1.1.-31.12), huomaa 

unohtaneensa vaatia tuloihin liittyviä vähennyksiä verovuoden 2020 verotuksessa. Verovuoden 

2020 verotus päättyy VML 49 §:n 5 momentin mukaan viimeistään verovuoden päättymistä seu-

raavan kalenterivuoden lokakuun lopussa. Milloin verovuoden 2020 verotukseen on haettava vii-

meistään oikaisua VML:n mukaan? Huomioi lisäksi muualla lainsäädännössä oleva säännös siitä, 

että jos viimeinen määräpäivä on lauantai tai sunnuntai, viimeinen määräpäivä siirtyy seuraavaan 

arkipäivään. 1.1 ei ole arkipäivä vaan pyhäpäivä. 

a) 30 päivän kuluessa verotuksen päättymisestä siten, että viimeinen määräpäivä on aina arki-

päivä. 

b) 60 päivän kuluessa verotuksen päättymisestä siten, että viimeinen määräpäivä on aina arki-

päivä.  

c) 31.12.2020, joka on arkipäivä.  

d) 2.1.2023, koska edellisen vuoden viimeinen päivä on lauantai.  

e) 2.1.2024, koska edellisen vuoden viimeinen päivä on sunnuntai.  

f) 31.12.2024, joka on arkipäivä. 
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3. Verovelvollinen luonnollinen henkilö A on maksanut 6.000 euron työkorvauksen yritykselle ja 

vaatii tästä summasta tuloveroilmoituksella kotitalousvähennystä. Työkorvauksesta verovelvolli-

nen saa lain mukaan vähentää 40 % niin, että kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa ja 

enimmäismäärä on 2.250 euroa. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärän voi vähentää, kun yri-

tykselle maksetun työkorvauksen määrä on vähintään 5.875 euroa (0,4*5.875 – 100 = 2.250). 

Verotuksen toimittamisen yhteydessä Verohallinto epää A:n vähennysvaatimuksen lain mukaan 

perusteettomana.  Kun verovelvollisen veroilmoituksessaan tekemä vähennysvaatimus on perus-

teeton, kyse on ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä. Lisätyllä tulolla tarkoitetaan verotet-

tavaan tuloon lisättävää määrää tilanteessa, jossa Verohallinto epää veroilmoituksessa vaaditun 

vähennyksen. Lisääntyneellä verolla taas tarkoitetaan verojen määrän lisäystä tilanteessa, jossa 

Verohallinto epää veroilmoituksessa verosta vaaditun vähennyksen. Koska kotitalousvähennys 

on verosta tehtävä vähennys, henkilö A:n verotettavaan tuloon ei tehdä lisäystä. Säännösten edel-

lytysten täyttyessä Verohallinto määrää veronkorotusta: 

a) VML 32 a §:n perusteella 5.875 eurosta. 

b) VML 32 b §:n perusteella 5.875 eurosta. 

c) VML 32 a §:n perusteella 6.000 eurosta. 

d) VML 32 b §:n perusteella 6.000 eurosta. 

e) VML 32 a §:n perusteella 2.250 eurosta. 

f) VML 32 b §:n perusteella 2.250 eurosta. 
 

 

 

4. Luonnollisen henkilön A olisi tullut ilmoittaa esitäytetyltä veroilmoitukselta puuttuvat tiedot sekä 

korjata virheelliset tiedot viimeistään 14.5. Esitäytetyltä veroilmoitukselta on puuttunut henkilön 

A saama 6.000 euron veronalainen palkkio. Henkilö A ilmoittaa tämän tiedon ilman Verohallin-

non kehotusta tai valvontatoimea 30.5. Henkilön A verotus päättyy 31.8. Mikä väittämistä pitää 

paikkansa? 

a) Verohallinto määrää säännöksen edellytysten täyttyessä VML 32 a §:n mukaisen kolmen pro-

sentin veronkorotuksen henkilölle A. 

b) Verohallinto määrää säännöksen edellytysten täyttyessä VML 32 b §:n mukaisen veronkoro-

tuksen henkilölle A. 

c) Verohallinto määrää säännöksen edellytysten täyttyessä VML 33 §:n mukaisen myöhästymis-

maksun henkilölle A. 

d) Verohallinto ei voi määrätä veronkorotusta eikä myöhästymismaksua, koska henkilö A on 

ilmoittanut puuttuneen tiedon oma-aloitteisesti.  

e) Vaihtoehdot a ja c. 

f) Vaihtoehdot b ja c.  
 

 

 

5. Mikä seurannaismuutosta koskevista väittämistä pitää paikkansa?  

a) Seurannaismuutoksen tekeminen edellyttää, että verotukseen tehty muutos luo muutostarpeen 

toiseen veroasiaan. 

b) Seurannaismuutoksen johdosta verotus voi muuttua myös verovelvollisen vahingoksi. 

c) Verohallinnon on muutettava verovelvollisen verotusta, kun verotusta on toisessa valtiossa 

muutettu Suomen verotukseen vaikuttavalla tavalla. 

d) Vaihtoehdot a ja b.  

e) Vaihtoehdot b ja c.  

f) Vaihtoehdot a, b ja c.  
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6. Seuraavat väittämät koskevat verovelvollisen tekemää ennakkopäätösvalitusta. Mikä väittämistä 

pitää paikkansa?  

a) Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön suostumuksen antamista koskeva 30 päivän määrä-

aika alkaa kulua siitä, kun suostumusta koskeva kuulemiskirje on annettu veronsaajien oikeu-

denvalvontayksikölle tiedoksi.  

b) Verohallinto siirtää asian korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi sen jälkeen, kun suos-

tumusta koskevan kuulemiskirjeen tiedoksisaannista alkava 30 päivän määräaika on kulunut.  

c) Verovelvollisen on tehtävä ennakkopäätösvalitusta koskeva valituskirjelmä 60 päivän kulu-

essa siitä, kun hän on saanut tiedon oikaisulautakunnan päätöksestä siten kuin asiasta on tar-

kemmin säädetty VML:ssa.  

d) Vaihtoehdot a ja b.  

e) Vaihtoehdot b ja c.  

f) Vaihtoehdot a, b ja c.  
 

 

7. Verovelvollinen luonnollinen henkilö X omistaa yksin osakeyhtiö A:n osakekannan. Osakeyhtiö 

A on vuokrannut X:n lähiomaiselta, aviopuolisolta Y:ltä huoneiston, jota käytetään yhtiön toimi-

tilana. Osakeyhtiö maksaa Y:lle vuokraa huoneistosta 1.000 euroa kuukaudessa. Y vuokraa vas-

taavanlaista huoneistoa oikeustieteen ylioppilas D:lle 500 eurolla kuukaudessa. Ylioppilas löysi 

huoneiston vuokrausilmoituksen paikallislehden vuokrattavana-palstalta. Mikä väittämistä pitää 

paikkansa? 

a) Tapaukseen soveltuu VML:n peiteltyä osinkoa koskeva sääntely. Y:lle muodostuu ve-

ronalaista tuloa 6.000 euroa vuodessa. 

b) Tapaukseen soveltuu VML:n peiteltyä osinkoa koskeva sääntely. Y:lle muodostuu ve-

ronalaista tuloa 12.000 euroa vuodessa. 

c) Tapaukseen soveltuu VML:n peiteltyä osinkoa koskeva sääntely. X:lle muodostuu ve-

ronalaista tuloa 6.000 euroa vuodessa.  

d) Tapaukseen soveltuu VML:n selvittämätöntä omaisuuden lisäystä koskeva sääntely. X:lle 

muodostuu veronalaista tuloa 6.000 euroa vuodessa. 

e) Tapaukseen soveltuu VML:n selvittämätöntä omaisuuden lisäystä koskeva sääntely. Y:lle 

muodostuu veronalaista tuloa 6.000 euroa vuodessa. 

f) Tapaukseen soveltuu VML:n selvittämätöntä omaisuuden lisäystä koskeva sääntely. Y:lle 

muodostuu veronalaista tuloa 12.000 euroa vuodessa. 
 

 

8. Mikä täydentävää verotuspäätöstä koskevista väittämistä pitää paikkansa? 

a) Verovelvollinen on vaatinut veroilmoituksessaan kotitalousvähennystä yhtiölle X maksamis-

taan korjauskuluista helmikuulta.  Kun verotuspäätös on asiassa tehty, verovelvollinen huo-

maa unohtaneensa vaatia vähennystä samalle yhtiölle heinäkuussa maksamistaan korjausku-

luista. Verovelvollinen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti oikaisuvaatimuksen verotuksen oi-

kaisulautakunnalle, jonka perusteella Verohallinto tekee asiassa täydentävän verotuspäätök-

sen. 

b) Täydentävään verotuspäätökseen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, 

jonka tuomiopiirissä verovelvollisen kotikunta on. 

c) Täydentävää verotuspäätöstä ei tehdä Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön oikaisuvaati-

muksen johdosta. 

d) Täydentävää verotuspäätöstä koskeva muutoksenhakuaika on vähintään 60 päivää täydentä-

vän verotuspäätöksen tiedoksisaannista. 

e) Vaihtoehdot c ja d.  

f) Vaihtoehdot a ja d.  
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9. Verovelvollinen yhteisö A osakeyhtiö (Oy) vaatii verovuoden 2020 veroilmoituksella, että A 

Oy:n verovuonna 2020 suorittama C Oy:n osakkeiden myynti katsotaan verovapaaksi käyttö-

omaisuusosakkeiden luovutukseksi. A Oy omisti kahdeksan prosentin osuuden C Oy:n osak-

keista, eikä A Oy:lle myynnin jälkeen enää jäänyt C Oy:n osakkeita.  

 

Jos osakkeiden katsotaan kuuluvan käyttöomaisuuteen ja ne täyttävät elinkeinotulon verottami-

sesta annetussa laissa säädetyt edellytykset, on osakkeiden myynti verovapaa luovutus. Jos osak-

keet kuuluvat muuhun omaisuuslajiin kuin käyttöomaisuuteen, on osakkeiden myynti veronalai-

nen luovutus. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan käyttöomaisuuteen kuuluvien 

osakkeiden verovapaan luovutuksen edellytyksenä on, että myyjä omistaa vähintään kymmenen 

prosentin osuuden luovutettavan osakeyhtiön osakkeista. 

 

A Oy:n ja C Oy:n välillä on B-henkilön hallitus- ja konsulttityöskentelyn perusteella sellaista 

toimintaa, jonka perusteella A Oy:n myymät C Oy:n osakkeet saatettaisiin ainakin joissain tilan-

teissa katsoa A Oy:n käyttöomaisuudeksi. Veroviranomainen ei ole antanut ohjetta siitä, että ky-

symyksessä olevat osakkeet olisivat A Oy:n käyttöomaisuutta, eikä ole aiemmin tutkinut osak-

keiden luonnetta. Veroviranomainen on antanut yleistä ohjeistusta vero.fi-sivuilla siitä, missä ti-

lanteessa käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden myynti on verovapaa luovutus.  

 

A Oy on vilpittömästi uskonut osakkeiden kuuluvan käyttöomaisuuteen. Edellisen eli 2019 vero-

vuoden veroilmoituksessa A Oy siirsi C Oy:n osakkeet vaihto-omaisuudesta käyttöomaisuuteen, 

eikä siihen verotuksessa puututtu. A Oy:n mukaan asiassa ei näin voi enää olla mitään epäsel-

vyyttä tai jos onkin, asia on VML 26 §:n mukaisesti ratkaistava verovelvollisen eduksi. VML 26 

§:ssä tarkoitettuna epäselvänä asiana pidetään tosiasioiltaan selvittämätöntä asiaa. Asia ei ole 

VML 26 §:n tarkoittamalla tavalla tulkinnanvarainen, kun asiaan liittyvän säännöksen sanamuoto 

on täsmällinen ja siten yksiselitteinen. Mikä väittämistä pitää paikkansa VML 26 §:n säännökset 

huomioiden? 

 

a) Veroviranomainen olisi ollut velvollinen tutkimaan osakkeiden myynnin jo edellisen vero-

vuoden 2019 verotuksessa.  

b) Koska asia on ollut tulkinnanvarainen tai epäselvä, ja A Oy:n katsotaan toimineen vilpittö-

mässä mielessä viranomaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden mukaisesti, on asia ratkais-

tava A Oy:n eduksi ja osakkeiden myynti katsottava verovapaaksi käyttöomaisuuden luovu-

tukseksi, jos ei erityisistä syistä muuta johdu.  

c) Koska asia ei ole tulkinnanvarainen tai epäselvä, sitä ei ole ratkaistava A Oy:n eduksi, vaikka 

A Oy olisi toiminut vilpittömässä mielessä viranomaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden 

mukaisesti. Osakkeiden myynti on katsottava veronalaiseksi luovutukseksi.  

d) Koska A Oy on toiminut vilpittömässä mielessä viranomaisen noudattaman käytännön tai oh-

jeiden mukaisesti, on asia ratkaistava A Oy:n eduksi ja osakkeiden myynti katsottava verova-

paaksi käyttöomaisuuden luovutukseksi, jos ei erityisistä syistä muuta johdu.  

e) Vaihtoehdot a ja c. 

f) Vaihtoehdot a ja d. 
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10. Kysymyksen tapauskuvaus on muutoin sama kuin kysymyksessä yhdeksän, mutta veroviranomai-

nen on tutkinut ja katsonut verovuoden 2019 verotuksessa C Oy:n osakkeiden kuuluvan A Oy:n 

käyttöomaisuuteen. Mikä väittämistä pitää paikkansa VML 26 §:n säännökset huomioiden? 

a) Veroviranomainen on noudattanut sille VML:ssa säädettyä tutkimisvelvoitetta edellisenä ve-

rovuonna 2019, kun se on katsonut osakkeiden kuuluvan käyttöomaisuuteen.  

b) Koska asia on ollut tulkinnanvarainen tai epäselvä, ja A Oy:n katsotaan toimineen vilpittö-

mässä mielessä viranomaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden mukaisesti, on asia ratkais-

tava A Oy:n eduksi ja osakkeiden myynti katsottava verovapaaksi käyttöomaisuuden luovu-

tukseksi, jos ei erityisistä syistä muuta johdu.  

c) Koska asia ei ole tulkinnanvarainen tai epäselvä, sitä ei ole ratkaistava A Oy:n eduksi, vaikka 

A Oy olisi toiminut vilpittömässä mielessä viranomaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden 

mukaisesti. Osakkeiden myynti on katsottava veronalaiseksi luovutukseksi.  

d) Koska A Oy on toiminut vilpittömässä mielessä viranomaisen noudattaman käytännön tai oh-

jeiden mukaisesti, on asia ratkaistava A Oy:n eduksi ja osakkeiden myynti katsottava verova-

paaksi käyttöomaisuuden luovutukseksi, jos ei erityisistä syistä muuta johdu.  

e) Vaihtoehdot a ja c.  

f) Vaihtoehdot a ja d. 
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TEHTÄVÄ 4 
 

Vastaa erilliselle optisesti luettavalle vastauslomakkeelle tässä tehtävänannossa annettujen ohjei-

den mukaisesti. Koe arvostellaan vain erilliselle vastauslomakkeelle tehtyjen merkintöjen perusteella. 

Merkitse rastilla selkeästi vastauslomakkeen taulukkoon ”Tehtävä 4”, mikä tai mitkä alla olevista 

väitteistä/kuvauksista yhdistyvät mihinkin alla oleviin käsitteisiin. Jollakin tai joillakin riveillä ja/tai 

sarakkeissa voi olla yksi tai useampia rasteja. Jokin tai jotkin rivit ja/tai sarakkeet voivat jäädä 

kokonaan ilman rasteja. Jokaisesta oikeasta merkinnästä annetaan yksi piste (+1 piste) ja jokaisesta 

väärästä vähennetään yksi piste (-1 piste). Jos merkintä on epäselvä, vastausta pidetään automaatti-

sesti vääränä ja vähennetään yksi piste (-1 piste). Merkitsemättä jättäminen ei vähennä pisteitä (0 

pistettä). Tehtävän enimmäispistemäärä on 10 pistettä ja vähimmäispistemäärä -10 pistettä. 
 

Väitteiden/kuvausten kirjaimet a–k ovat vastauslomakkeen sarakkeissa, käsitteiden numerot 1–11 

vastauslomakkeen riveillä. Tehtävää havainnollistaa seuraavan sivun taulukko, johon on sallittua 

luonnostella. Kysymyspaperia ei arvostella, joten pisteiden saamiseksi vastaus on merkittävä opti-

selle vastauslomakkeelle. 

 

Vastaa tehtävään Pia Letto-Vanamon Johdatus oikeuteen ja oikeudelliseen ajatteluun -kirjan perus-

teella. 

 

Väitteet/kuvaukset: 

a. Ajatus ulkoisesti inkonsistentista tieteellisestä järjestelmästä. 

b. Oikeusjärjestys on erossa moraalisista normeista. 

c. Omistuksen suojan käsite, joka jakautui omistajan nauttimaan kahteen erilaiseen suojaan. 

d. Säädetty laki, joka oli ristiriidassa yleisten ulkoapäin annettujen moraaliperiaatteiden (esim. 

ihmiselämän kunnioittaminen) kanssa, menetti pätevyytensä. 

e. Voidaan erotella historiallisia oikeustyyppejä, mutta erilaisilla (esim. Suomen ja Ruotsin) oi-

keuskulttuureilla on yhteinen ydin. 

f. Todellisuus jakautuu fysikaalisten olioiden ja tapahtumien sekä ihmismielen ja ihmisyhteisö-

jen maailmoihin. 

g. Mielenkiinto kohdistuu ennen muuta oikeuden empiiriseen pätevyyteen. 

h. Lakia säätävä eduskunta kuuluu olemisen maailmaan, mutta äänestysnappien painamisella 

siirrytään olemisen maailmasta pitämisen maailmaan. 

i. Moraali asuu positiivisen oikeuden sisällä moraalisesti värittyneissä periaatteissa. 

j. Tietoa voitiin saavuttaa a priori näyttämällä, että jokin asia tai olosuhde oli loogisesti välttä-

mätön tai a posteriori toteamalla empiirisesti olennainen samankaltaisuus. 

k. Oikeuden pätevyys tarvitsee lisäkriteerin. 

 

Käsitteet: 

1. Subjektiteoria 

2. Luonnonoikeus 

3. Realistiset teoriat 

4. Teleologinen tulkintateoria 

5. Kriittinen oikeuspositivismi 

6. Käsitelainoppi 

7. Oikeustaloustiede 

8. Analyyttinen koulu 

9. Glossaattorien oikeus 

10. Teoreettinen oikeuspositivismi 

11. Sosiaalinen siviilioikeus 
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Tehtävää 4 havainnollistava taulukko.  

 

 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. 

1. Subjektiteoria            

2. Luonnonoikeus            

3. Realistiset teoriat        
 

   

4. Teleologinen tulkintateoria            

5. Kriittinen oikeuspositivismi     
  

   
 

 

6. Käsitelainoppi            

7. Oikeustaloustiede    
 

 
 

    
 

8. Analyyttinen koulu            

9. Glossaattorien oikeus  
 

      
 

  

10. Teoreettinen oikeuspositivismi            

11. Sosiaalinen siviilioikeus   
 

        

 

Huom! Kysymyspaperia ei arvostella, joten jos luonnostelet yllä olevaan taulukkoon, muista merkitä 

vastauksesi optiselle vastauslomakkeelle. 
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TEHTÄVÄ 5 
 

Vastaa kysymyksiin Sakari Melanderin Johdatus rikosoikeuteen -kirjan perusteella. 

 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan maalittamisen kriminalisointia. Alla on ehdotettu pykälä 

ja katkelma hallituksen esityksen perusteluista.  

Rikoslaki (39/1889) 

Luku X 

Y § Maalittaminen 

 

Joka verkkoalustaa käyttäen kannustaa, mobilisoi tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla usut-

taa yhden tai useamman uhkaamaan toista, loukkaamaan tämän kunniaa tai jakamaan tämän hen-

kilötietoja niin, että teko on omiaan aiheuttamaan tälle vahinkoa virassa tai muussa toimessa, on 

tuomittava maalittamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 

Perustelut: 

Sisäministeriön asettaman työryhmän ehdottoman määritelmän mukaan ”maalittaminen on toimintaa, 

jossa yksittäinen henkilö omin toimin tai muita mobilisoimalla käynnistää tai kannustaa yhteen koh-

teeseen kohdistuvan järjestäytyneen häirinnän, joka voi olla suoraa tai epäsuoraa. Keinoja ovat muun 

muassa mustamaalaaminen, yksityisluontoisten tietojen levittäminen tai uhkaaminen. […] Maalitta-

misen tavoitteena on vaikuttaa ihmisiin tai yhteiskunnan rakenteisiin ja instituutioihin sekä erityisesti 

niitä kohtaan tunnettuun luottamukseen.” (SM 2021:3, s. 13.) 

 

Ehdotettu maalittamisen kriminalisointi puuttuisi yksilön sananvapauteen. Perustuslain (731/1999) 

12 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, jul-

kistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkem-

pia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Maalittamisen kriminalisointi puut-

tuisi rikoslailla tähän perusoikeuteen ilmaista ja julkaista tietoja. Maalittamisen ei kuitenkaan voida 

nähdä saavan perustuslain takaamaa suojaa silloin, kun se loukkaa muita oikeushyviä. 

 

Maalittaminen nähdään uhkana yhteiskunnan toiminnalle. Maalittamisen kriminalisoinnin tavoit-

teena on suojella luottamusta yhteiskunnan tärkeisiin rakenteisiin ja instituutioihin. Kriminalisoin-

nille on painava yhteiskunnallinen tarve ja perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä peruste, 

koska maalittaminen heikentää viranomaisten mahdollisuutta toteuttaa virkaansa esimerkiksi oikeus-

prosessissa. Lisäksi maalittaminen uhkaa toimittajien työtä ja heikentää näin median vapautta ja luo-

tettavuutta. 

 

Maalittamiseen voidaan puuttua myös muilla keinoilla, kuin rangaistavaksi säätämisellä. Yksi vaih-

toehto olisi lisätä verkkoalustan ylläpitäjän velvollisuuksia poistaa haitallinen materiaali alustoilta. 

Oikeusvertailu paljastaa, että Saksassa verkossa tapahtuvaan vihapuheeseen on puututtu näin. Krimi-

nalisoinnin oletetaan turvaavan tavoitteensa mukaisesti viranomaisten ja toimittajien työskentelyn, 

mutta se tuottaa merkittäviä kuluja esitutkinnalle. Kustannukset nousisivat, kun verkkorikollisuutta 

tutkivien poliisien määrää tulisi lisätä.  

 

a) Valintakoekirjan mukaan eräs kriminalisointiperiaate asettaa vaatimuksen kriittisyydestä ri-

kosoikeudellista järjestelmää kohtaan ja toisella periaatteella on kriittinen ulottuvuus. Mistä 

periaatteista on kyse ja miten ne ilmenevät ehdotetussa pykälässä ja sen perusteluissa? (4 p.) 

 

b) Arvioi pykälää ja sen perusteluja perusoikeuksien rajoitusedellytysten perusteella. (3 p.) 

 

c) Mikä on laillisuusperiaatteen sisältö ja keskeinen tarkoitus? Arvioi ehdotetun pykälän täs-

mällisyyttä laillisuusperiaatteen nojalla. (3 p.)  
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TEHTÄVÄ 6 
 

Vastaa kysymyksiin Sakari Melanderin Johdatus rikosoikeuteen sekä Sampo Mielityisen 

(toim.) Oikeus ja julkisuus -kirjojen perustella. 

 

A osallistuu globaaliin kampanjaan, joka pyrkii paljastamaan työpaikkahäirintää. Hän tekee aihetun-

nisteella #metoo 23.5.2021 sosiaalisen median tililleen päivityksen: ”Henkilö X ehdotti minulle yh-

teistä lomamatkaa toistuvasti vuosina 2016–2018 työskennellessäni hänen alaisuudessaan virastossa 

B.” Päivitys saa lukuisia tykkäyksiä, kommentteja ja sitä jaetaan laajasti sosiaalisessa mediassa. Erään 

sanomalehden verkkoversio tekee asiasta pienen uutisenkin. 

 

Nähdessään päivityksen X tekee rikosilmoituksen poliisille 24.5.2021 kunnianloukkauksesta. X:n 

mukaan A:n kertomus ei pidä laisinkaan paikkaansa ja on tehty vain siksi, että A:n työsuoritusta 

toistuvasti arvosteltiin. 

 

A:n saadessa tiedon X:n tekemästä rikosilmoituksesta tekee hän samana päivänä ensimmäistä kertaa 

rikosilmoituksen poliisille X:n toiminnasta vuosina 2016–2018.  

 

A:n tekemän päivityksen seurauksena X pannaan määräaikaisesti viralta asian selvittämisen ajaksi. 

A muistaa sinun pyrkineen oikeustieteelliseen tiedekuntaan ja lukeneen perusteellisesti vuoden 2021 

pääsykoekirjallisuuden. Auta A:ta häntä askarruttavissa asioissa Johdatus rikosoikeuteen ja Oikeus 

ja julkisuus -kirjojen perusteella.  

 

a) Maallikkona A kysyy sinulta, missä eri asemissa A voisi olla molempien rikosilmoitusten 

perusteella käynnistettävien rikosprosessien aikana, kun rikosprosessi ymmärretään laajassa 

merkityksessä? (2 p.) 

 

b) Lukemasi perusteella tiedät, että rikosprosessi A) kohdan tarkoittamassa laajassa merkityk-

sessä etenee tietyssä järjestyksessä. Millä tavoin rikosilmoituksesta siirrytään eteenpäin 

mahdolliseen tuomioistuinkäsittelyyn saakka, mikäli poliisi ei lopeta tutkintaa?  

(2 p.) 

 

Lukemasi perusteella tuomioistuinkäsittelyssä voidaan esittää väitteitä tapauksen kulusta ja kuulla 

todistajia. X aikoo vedota asian sosiaalisessa mediassa saamaan julkisuuteen ja siihen, että hänet on 

asian selvittämisen ajaksi pantu viralta. X:n mielestä hänet on jo tuomittu julkisuudessa ja hän pelkää 

sen vaikuttavan tutkintaan viranomaisten asenteellisuutena. Hän haluaa, että A:n tekemä rikosilmoi-

tus käsitellään mahdollisimman nopeasti, jotta X voi palata takaisin virkaansa. X haluaa selvittää 

asian mahdollisimman perusteellisesti. 

 

c) A pohtii voiko X vaatia, että asiassa siirrytään suoraan tuomioistuinkäsittelyyn? Jos esitut-

kinta on toimitettava, mitä siinä selvitetään ja mitä periaatteita sen toimittamisessa on huo-

mioitava? (3 p.) 

 

d) Aihe on saanut julkisuutta sosiaalisessa mediassa, mutta nyt A on huolissaan, muistetaanko 

hänet aina tästä tapauksesta. Tarkemmin mietittyään A katuu päivitystään, koska asia on hä-

nestä hyvin arkaluonteinen. A haluaa tietää, voidaanko oikeudenkäynnin osapuolten nimet 

julistaa salassa pidettäväksi ja millä perusteella? (2 p.)  

 

e) Mikäli tiedot voidaan julistaa salassa pidettäviksi ja jos näin tehdään, niin kuinka kauan tie-

tojen salassapitoaika voi pääsäännön mukaan kestää? (1 p.) 
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TEHTÄVÄ 7 
 

Vastaa kysymyksiin Pia Letto-Vanamon Johdatus oikeuteen ja oikeudelliseen ajatteluun -kirjan 

perusteella.  

 

a) Mitä kansainvälinen tuomioistuin (International Court of Justice, ICJ) ratkaisee ja minkä mu-

kaisesti? Mitä se myös antaa ja millä edellytyksellä? (2 p.) 

 

b) Mikä Venetsian komissio on, ja missä asioissa se neuvoo jäsenvaltioitaan? (3 p.) 

 

c) Täydennä puuttuvat kaksi käsitettä vastauspaperilla olevaan lauseeseen ja kerro, mitä nämä 

käsitteet tarkoittavat valtiosopimusoikeudessa. (2 p.) 

 

d) Suomessa sovelletaan järjestelmää, joka edustaa toista kysymyksessä c) täydennettävää käsi-

tettä. Millä kahdella eri tavalla (yleisin tapa ja toinen tapa) kyseistä järjestelmää sovelletaan 

Suomessa? (3 p.) 
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TEHTÄVÄ 8 
 

Vastaa kysymyksiin valintakokeen liitteenä (s. 19–27) jaetun verotusmenettelystä annetun lain 

(VML) perusteella, ellei kysymyksen kohdalla muuta mainita. Mainitse lain lyhenne (VML) ja vas-

taukseen liittyvä pykälä suluissa lauseen lopussa. Pykälän mainitseminen ja vastauksen perustelemi-

nen ovat edellytyksiä pisteiden saamiselle. Vastaustila on rajattu ja perustelujen tulee olla tiiviitä. 

Esimerkki tiiviistä perustelusta: ”Etuyhteydessä olleiden osapuolten välisessä liiketoimessa muodos-

tunutta tuloa voidaan oikaista verotettavan tulon oikean määrän laskemiseksi (VML 31 §)”.  

 

Luonnollisen henkilön A:n kokonaan omistamassa osakeyhtiössä suoritetaan verotarkastus. Se kos-

kee verovuosia 2019–2020, joiden verotus on jo päättynyt. Tarkastuksessa havaitaan, että osakeyhtiö 

on käsitellyt osan liiketoimintaansa sisältyneestä myynnistä arvonlisäverosta vapaana toimintana. Ve-

rotarkastajien mukaan osakeyhtiö on menetellyt tässä väärin, vaikka asiaa koskeva arvonlisäverolain 

ja arvonlisäverodirektiivin sääntely ovat tulkinnanvaraisia eikä tätä tulkinnallisuutta ole vielä rat-

kaistu tuomioistuimessa. Verotarkastajat huomaavat myös, että osakeyhtiön antamista tuloveroilmoi-

tuksista puuttuu myyntiä. Osakeyhtiö ei anna tarkempaa tietoa puuttuvasta myynnistä. Lisäksi tarkas-

tuksessa havaitaan, että henkilö A on asunut perheineen korvauksetta yhtiön omistamassa huoneis-

tossa, eikä tästä omaisuuden käytöstä ole annettu selvitystä (selvittämätön omaisuuden käyttö). Ve-

rotuksessa yhteisöllä tarkoitetaan myös osakeyhtiöitä. 

 

a) Kysymykseen vastataan sekä valintakoekirjallisuuden (Pia Letto-Vanamo Johdatus oikeuteen 

ja oikeudelliseen ajatteluun ja Sakari Melander Johdatus rikosoikeuteen) että VML:n perus-

teella. Perustele tiiviisti, mihin tuomiovaltaa tai sen piirteitä omaaviin asteisiin asia voi joko 

kaikilta osin tai tietyltä osin aikanaan edetä ja millä tavalla? (4 p.) 

 

b) Mitkä VML 4 luvun säännökset tulevat tapauksessa arvioitavaksi osakeyhtiön uutta verotus-

päätöstä tehtäessä? Perustele jokaista valintaa tiiviisti yhdellä lauseella. (5 p.) 

 

c) Perustele, voiko osakeyhtiö saada asiassa ennakkoratkaisun VML:n perusteella? (1 p.) 
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Laki verotusmenettelystä 18.12.1995/1558  
1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään verotusmenettelystä ja muu-

toksenhausta verotukseen. 

Lakia sovelletaan seuraaviin veroihin ja maksuihin: 

1) valtiolle tulon perusteella suoritettava vero (valti-

onvero); 

2) kunnalle tulon perusteella suoritettava vero (kun-

nallisvero); 

3) yhteisön ja yhteisetuuden tulon perusteella suori-

tettava vero (yhteisön tulovero); 

4) evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirk-

kokunnan seurakunnalle suoritettava vero (kirkollis-

vero); 

5) Kansaneläkelaitokselle suoritettava vakuutetun 

maksu (sairausvakuutusmaksu); ja 

6) valtiolle yleisradioverosta annetun 

lain (484/2012) mukaan suoritettava vero (henkilön 

yleisradiovero ja yhteisön yleisradiovero). 

Verovelvollisuudesta säädetään erikseen. Verojen 

suoritukseksi toimitetaan verovuoden aikana ennak-

koperintä sen mukaan kuin tässä laissa ja ennakkope-

rintälaissa (1118/1996) säädetään. Verot kannetaan 

siten kuin tässä laissa ja veronkanto-

laissa (11/2018) säädetään.  

3 § 

Verovuosi 

Veroa suoritetaan verovuonna saadusta tulosta. 

Verovuosi on kalenterivuosi tai, jos kirjanpitolaissa 

(1336/1997) tarkoitettuna tilikautena ei ole kalenteri-

vuosi, se tai ne tilikaudet, jotka ovat kalenterivuoden 

aikana päättyneet. 

2 luku 

Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus 

7 § 

Velvollisuus antaa veroilmoitus tai muu ilmoitus 

Verovelvollisen on verotusta varten ilmoitettava Ve-

rohallinnolle veronalaiset tulonsa, niistä tehtävät vä-

hennykset, tiedot varoistaan ja veloistaan sekä muut 

verotukseen vaikuttavat tiedot. 

Verohallinto lähettää luonnolliselle henkilölle ja kuo-

linpesälle, jolla voidaan olettaa olleen verovuonna ve-

ronalaista tuloa tai 10 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitet-

tuja varoja tai velkoja, Verohallinnolla olevien tieto-

jen perusteella esitäytetyn veroilmoituksen. 

Verovelvollisen on tarkistettava esitäytetyssä veroil-

moituksessa olevat tiedot. Jos tiedoissa on puutteita 

tai virheitä, verovelvollisen on annettava veroilmoi-

tus ilmoittamalla puuttuvat ja korjatut tiedot 

Verohallinnolle. Elinkeinotoiminnan ja maatalouden 

veroilmoitus on aina annettava. Metsätaloutta harjoit-

tavan verovelvollisen on annettava metsätaloutta kos-

keva veroilmoitus. Metsätalouden veroilmoitusta ei 

kuitenkaan tarvitse antaa, jos verovelvollisella ei ole 

verovuonna ollut metsätalouden tuloa, vähennyksiä 

tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja. 

Siltä osin kuin verovelvollinen ei ilmoita muutoksia 

esitäytettyyn veroilmoitukseen, hänen katsotaan anta-

neen veroilmoituksen esitäytetyssä veroilmoituksessa 

olevien tietojen mukaisena.  

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän, joka ei ole saa-

nut 2 momentissa tarkoitettua esitäytettyä veroilmoi-

tusta ja jolla on verovuonna ollut veronalaista tuloa 

tai 10 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja varoja tai 

velkoja taikka muita verotukseen vaikuttavia tietoja, 

on verotusta varten annettava kehotuksetta veroilmoi-

tus. 

Yhteisön, yhtymän ja jokaisen muun verovelvollisen, 

jolla on verovuonna ollut veronalaista tuloa tai varoja 

tai velkoja taikka muita verotukseen vaikuttavia tie-

toja, on verotusta varten annettava kehotuksetta ve-

roilmoitus. Tuloverolain 20–22 §:ssä tarkoitetun yh-

teisön, yhteisetuuden, asunto-osakeyhtiön sekä sellai-

sen kiinteistöosakeyhtiön ja asunto-osuuskunnan, 

jonka osake tai osuus oikeuttaa määrätyn huoneiston 

hallintaan, ei kuitenkaan tarvitse antaa kehotuksetta 

veroilmoitusta yksinomaan varoistaan ja veloistaan, 

ellei kysymys ole kiinteistöverotukseen vaikuttavista, 

verovuoden aikana muuttuneista tiedoista. Mitä tässä 

momentissa säädetään, ei koske luonnollista henkilöä 

tai kuolinpesää. 

Veroilmoituksen on velvollinen antamaan jokainen, 

jolta Verohallinto sitä erikseen vaatii. 

Verovelvollisen on verotusta varten annettava myös 

muita kuin edellä tarkoitettuja verotusta koskevia il-

moituksia. Verohallinto antaa tarkemmat määräykset 

ilmoitusten antamisajankohdasta ja -tavasta sekä 

muusta menettelystä ilmoitusten antamiseksi. 

4 luku 

Yleiset menettelysäännökset ja verotuksen toimit-

taminen 

Verotuksessa noudatettavat yleiset säännökset 

26 § 

Verotuksessa noudatettavat yleiset periaatteet 

Verotusmenettelyssä ja muissa verotukseen liitty-

vissä toimissa veronsaajien ja verovelvollisen edut tu-

lee ottaa huomioon tasapuolisesti.  

Jos asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä ja jos vero-

velvollinen on toiminut vilpittömässä mielessä viran-

omaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19951558#a1558-1995
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120484
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961118
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180011
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mukaisesti, on asia ratkaistava tältä osin verovelvol-

lisen eduksi, jos ei erityisistä syistä muuta johdu. Jos 

vero kuitenkin maksuunpannaan, veroon liittyvät kor-

koseuraamukset voidaan jättää perimättä ja veronko-

rotus määräämättä kokonaan tai osittain, jos korko-

seuraamusten perintä ja veronkorotuksen määräämi-

nen olisivat asian tulkinnanvaraisuuden tai epäsel-

vyyden vuoksi kohtuuttomia.  

Jos verotusta toimitettaessa poiketaan olennaisesti 

verovelvollisen antamasta veroilmoituksesta tai jos 

viranomainen oikaisee verotusta verovelvollisen va-

hingoksi, verovelvolliselle on varattava tilaisuus tulla 

asiassa kuulluksi. Verovelvolliselle on tarvittaessa 

asetettava kohtuullinen määräaika vastineen tai muun 

selvityksen antamiseen. Pyydettäessä verovelvolli-

selta vastinetta tai muuta selvitystä mahdollisuuksien 

mukaan on mainittava, mistä seikoista selvitystä eri-

tyisesti tulisi esittää.  

Verovelvollisen täytettyä ilmoittamisvelvollisuutensa 

tulee veroviranomaisen ja verovelvollisen osallistua 

mahdollisuuksiensa mukaan asian selvittämiseen. 

Pääasiallisesti sen osapuolen, jolla on siihen parem-

mat edellytykset, on esitettävä asiasta selvitystä. Jos 

verovelvollisen suorittaman oikeustoimen toinen osa-

puoli ei asu Suomessa tai tällä ei ole kotipaikkaa 

täällä, eikä veroviranomainen voi saada oikeustoi-

mesta tai sen toisesta osapuolesta riittävää tietoa kan-

sainvälisen sopimuksen nojalla, tässä momentissa tar-

koitetun selvityksen esittäminen on ensisijaisesti ve-

rovelvollisen asiana. 

Verotus toimitetaan verovelvollisen ilmoituksen, si-

vulliselta tiedonantovelvolliselta 3 luvun säännösten 

nojalla saatujen tietojen ja asiassa saadun muun selvi-

tyksen perusteella.  

Verotusta toimittaessaan veroviranomaisen on tutkit-

tava saamansa tiedot ja selvitykset tavalla, joka asian 

laatu, laajuus, verovelvollisten yhdenmukainen koh-

telu ja verovalvonnan tarpeet huomioon ottaen on pe-

rusteltua.  

26 b § 

Päätöksen perusteleminen 

Päätös on perusteltava, jos siinä poiketaan veroilmoi-

tuksesta tai oikaisuvaatimuksesta tai jos verotusta 

muutetaan verovelvollisen vahingoksi. 

Veroilmoituksesta poikettaessa perusteluiden ei tar-

vitse olla verotuspäätöksessä, vaan ne pidetään saata-

vina Verohallinnossa. Jos veroilmoituksesta poiketta-

essa sovelletaan arvioverotusta, veron kiertämistä, 

peiteltyä osinkoa, selvittämätöntä omaisuuden li-

säystä, kansainvälistä peiteltyä voitonsiirtoa tai ve-

ronkorotusta koskevia säännöksiä, asiakirjoihin on 

merkittävä päätöksen perusteena oleva lainkohta.  

Päätös voidaan jättää perustelematta silloin, kun pe-

rusteleminen on ilmeisen tarpeetonta. 

27 § 

Arvioverotus 

Verotus on toimitettava arvioimalla, jos veroilmoi-

tusta ei ole annettu tai sitä ei voida panna oikaistuna-

kaan verotuksen perusteeksi. 

Verotus on toimitettava arvioimalla myös, jos vero-

velvollisen ilmoittama tulo muiden samalla alalla ja 

vastaavasti samanlaatuisissa olosuhteissa toimivien 

verovelvollisten tuloon verrattuna on ilmeisesti liian 

vähäinen ja on syytä epäillä, että verovelvollinen sa-

laa tulojaan. Verovelvolliselle on tällöin, jos mahdol-

lista, osoitettava ne vertailutiedot, joihin toimitettava 

verotus perustuu. Mikäli vertailutietoja ei voida osoit-

taa, on syy siihen mainittava. 

Verohallinnon on ennen arvioverotuksen toimitta-

mista lähetettävä verovelvolliselle kehotus veroilmoi-

tuksen antamiseksi tai selvityksen esittämiseksi. Ke-

hotus sisältää tiedon arvioidun tulon määrästä. Tulon 

määrää arvioitaessa otetaan huomioon verovelvolli-

sen toiminta ja vertailutiedot tai muut vastaavat käy-

tettävissä olevat tiedot.  

28 § 

Veron kiertäminen 

Jos jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu 

sellainen oikeudellinen muoto, joka ei vastaa asian 

varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, on verotusta toi-

mitettaessa meneteltävä niin kuin asiassa olisi käy-

tetty oikeaa muotoa. Jos kauppahinta, muu vastike tai 

suoritusaika on kauppa- tai muussa sopimuksessa 

määrätty taikka muuhun toimenpiteeseen on ryhdytty 

ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että suoritettavasta ve-

rosta vapauduttaisiin, voidaan verotettava tulo ja 

omaisuus arvioida. 

Jos on ilmeistä, että verotusta toimitettaessa olisi me-

neteltävä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, on vero-

tusta toimitettaessa huolellisesti tutkittava kaikki ne 

seikat, jotka voivat vaikuttaa asian arvostelemiseen, 

sekä annettava verovelvolliselle tilaisuus esittää sel-

vitys havaituista seikoista. Mikäli verovelvollinen ei 

tällöin esitä selvitystä siitä, että olosuhteelle tai toi-

menpiteelle annettu oikeudellinen muoto vastaa asian 

varsinaista luonnetta tai tarkoitusta taikka ettei toi-

menpiteeseen ole ryhdytty ilmeisesti siinä tarkoituk-

sessa, että suoritettavasta verosta vapauduttaisiin, ve-

rotusta toimitettaessa on meneteltävä 1 momentissa 

tarkoitetulla tavalla. 

29 § 

Peitelty osinko 

Peitellyllä osingolla tarkoitetaan rahanarvoista 

etuutta, jonka osakeyhtiö antaa osakkaansa tai tämän 
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omaisen hyväksi osakkuusaseman perusteella tavalli-

sesta olennaisesti poikkeavan hinnoittelun johdosta 

tai vastikkeetta. 

Peitellyllä osingolla tarkoitetaan myös omia osak-

keita hankkimalla tai lunastamalla taikka osakepää-

omaa, vararahastoa tai ylikurssirahastoa alentamalla 

osingosta menevän veron välttämiseksi jaettuja va-

roja. 

Jos on ilmeistä, että yhtiö on jakanut 1 momentissa 

tarkoitettua peiteltyä osinkoa, on yhtiön verotuksessa 

meneteltävä niin kuin olisi käytetty käypää hintaa ja 

osakkaan veronalaiseksi tuloksi katsottava käyvän 

hinnan ja käytetyn hinnan erotus. 

Jos varojen jakaminen 2 momentissa tarkoitetussa 

muodossa on ilmeisesti tapahtunut osingosta mene-

vän veron välttämiseksi, on jaetut varat tältä osin kat-

sottava osakkaan veronalaiseksi tuloksi. 

Mitä 1 momentissa säädetään osakeyhtiöstä ja sen 

osakkaasta, sovelletaan vastaavasti muuhun yhtei-

söön sekä sen osakkaaseen tai jäseneen. 

Peitellyn osingon tulolajista säädetään tuloverolaissa.  

30 § 

Selvittämätön omaisuuden lisäys 

Jos verovelvollisen omaisuusaseman havaitaan siitä 

tehtyjen laskelmien mukaan verovuoden aikana muo-

dostuneen hänelle edullisemmaksi kuin hänen tulo-

jensa ja menojensa väliseen suhteeseen nähden, ot-

taen huomioon menoina myös hänen elinolosuhteit-

tensa mukaiset arvioidut yksityismenonsa, olisi ollut 

mahdollista eikä verovelvollinen esitä luotettavaa sel-

vitystä siitä, että sen mukaisen omaisuuden lisäyksen 

on katsottava muodostuneen aikaisemmin verotetusta 

tai verovapaasta tulosta taikka tulosta, jota ei enää 

voida oikaista verovelvollisen vahingoksi, pidetään 

tätä lisäystä, jollei verotusta oikaista verovelvollisen 

vahingoksi, hänen verovuodelta verotettavana tulo-

naan. 

31 § 

Siirtohinnoitteluoikaisu 

Jos verovelvollisen ja häneen etuyhteydessä olevan 

osapuolen välisessä liiketoimessa on sovittu ehdoista 

tai määrätty ehtoja, jotka poikkeavat siitä, mitä toisis-

taan riippumattomien osapuolten välillä olisi sovittu, 

ja verovelvollisen elinkeinotoiminnan tai muun toi-

minnan verotettava tulo on tämän johdosta jäänyt pie-

nemmäksi tai tappio on muodostunut suuremmaksi 

kuin se muutoin olisi ollut, lisätään tuloon määrä, 

joka olisi kertynyt ehtojen vastatessa sitä, mitä toisis-

taan riippumattomien osapuolten välillä olisi sovittu. 

Liiketoimen osapuolet ovat etuyhteydessä toisiinsa, 

jos liiketoimen osapuolella on toisessa osapuolessa 

määräysvalta tai kolmannella osapuolella on yksin tai 

yhdessä lähipiirinsä kanssa määräysvalta liiketoimen 

molemmissa osapuolissa. Osapuolella on määräys-

valta toisessa osapuolessa silloin, kun: 

1) se välittömästi tai välillisesti omistaa yli puolet toi-

sen osapuolen pääomasta; 

2) sillä välittömästi tai välillisesti on yli puolet toisen 

osapuolen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuotta-

masta äänimäärästä; 

3) sillä välittömästi tai välillisesti on oikeus nimittää 

yli puolet jäsenistä toisen yhteisön hallitukseen tai sii-

hen verrattavaan toimielimeen tai toimielimeen, jolla 

on tämä oikeus; tai 

4) sitä johdetaan yhteisesti toisen osapuolen kanssa 

tai se muutoin voi tosiasiallisesti käyttää määräysval-

taa toisessa osapuolessa. 

32 § 

Veronkorotus 

Verohallinto määrää verovelvolliselle veronkorotuk-

sen, jos: 

1) veroilmoitus tai muu ilmoitus taikka muu säädetty 

tieto, asiakirja tai selvitys on annettu puutteellisena 

tai virheellisenä taikka on jätetty kokonaan antamatta; 

2) verovelvollinen ei ole esittänyt siirtohinnoitteludo-

kumentointia tai sitä täydentävää lisäselvitystä 14 c 

§:ssä tarkoitetussa määräajassa taikka on esittänyt 

siirtohinnoitteludokumentoinnin tai lisäselvityksen 

olennaisesti vaillinaisena tai virheellisenä; 

3) 14 d §:ssä tarkoitettu ilmoituksen tai verotuksen 

maakohtaisen raportin antaja ei ole täyttänyt velvoi-

tettaan säädetyssä määräajassa tai on täyttänyt sen 

olennaisesti vaillinaisena tai virheellisenä; tai 

4) verovelvollinen on aiheettomasti vaatinut ulko-

maille maksettua veroa vähennettäväksi Suomessa. 

Veronkorotusta ei kuitenkaan määrätä sen johdosta, 

että verovelvollinen on jättänyt veroilmoituksessaan 

ilmoittamatta tiedon vähennyksestä tai muun vero-

tuksessa verovelvollisen hyväksi vaikuttavan tiedon, 

ellei kyse ole 32 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta ti-

lanteesta. 

Veronkorotus jätetään määräämättä, jos laiminlyönti 

on vähäinen tai laiminlyönnille on pätevä syy tai jos 

veronkorotuksen määrääminen olisi 32 a §:n 4 mo-

mentissa tarkoitetussa tilanteessa olosuhteet huomi-

oon ottaen kohtuutonta. 

Veronkorotus määrätään tuloverolaissa säädettyjen 

verosta tehtävien vähennysten ja alijäämähyvityksen 

vähentämisen jälkeen. 

Jos veronkorotuksen yhteydessä ei määrätä veroa, ve-

ronkorotus tilitetään valtiolle. 
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32 a § 

Veronkorotuksen määrä 

Veronkorotus on 2 prosenttia lisätyn tulon määrästä. 

Veronkorotus on kuitenkin vähintään 3 prosenttia ja 

enintään 10 prosenttia lisätyn tulon määrästä, jos: 

1) 32 §:ssä tarkoitettu laiminlyönti on toistuvaa; tai 

2) verovelvollisen toiminta osoittaa ilmeistä piittaa-

mattomuutta verotusta koskevista velvoitteista. 

Arvioverotuksessa veronkorotus on 5 prosenttia lisä-

tyn tulon määrästä. 

Jos asia on 26 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla 

tulkinnanvarainen tai epäselvä tai 1 momentin mukai-

nen veronkorotus on muusta erityisestä syystä koh-

tuuton, veronkorotus on 1 prosentti lisätyn tulon mää-

rästä. 

Veronkorotus on 1 prosentti vieraasta valtiosta saa-

dun lisätyn tulon määrästä, ellei kyse ole 2 momen-

tissa tarkoitetusta tilanteesta, jos: 

1) tulon kaksinkertainen verotus on poistettava Suo-

messa kansainvälisen sopimuksen määräyksen no-

jalla; tai 

2) verovelvollinen on suorittanut tulosta veroa, joka 

hyvitetään Suomessa kansainvälisen kaksinkertaisen 

verotuksen poistamisesta annetun 

lain (1552/1995) nojalla. 

Veronkorotus on 0,5 prosenttia lisätyn tulon mää-

rästä, jos verovelvollinen oma-aloitteisesti vaatii vir-

heen korjaamista verotuksen päättymisen jälkeen ja 

on täyttänyt selvittämisvelvollisuutensa. 

Lisättynä tulona pidetään myös määrää, jolla vero-

tusta on muutettu verotettavaa tuloa myöhempänä ve-

rovuonna lisäävällä tavalla. 

Edellä 32 §:n 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetusta 

laiminlyönnistä veronkorotus on enintään 25 000 eu-

roa. 

Luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle määrättävä 

veronkorotus on kuitenkin vähintään 75 euroa ja 

muulle verovelvolliselle vähintään 150 euroa. 

32 b § 

Veronkorotuksen määrää koskeva erityissäännös 

Jos 32 §:ssä tarkoitettua veronkorotusta ei voida mää-

rätä lisätyn tulon perusteella, veronkorotus määrätään 

lisääntyneen veron määrästä. 

Veronkorotus on tällöin: 

1) 10 prosenttia 32 a §:n 1 momentissa tarkoitetussa 

tilanteessa; 

2) vähintään 15 ja enintään 50 prosenttia 32 a §:n 2 

momentissa tarkoitetussa tilanteessa; 

3) arvioverotuksessa 25 prosenttia lisääntyneen veron 

määrästä; 

4) 5 prosenttia 32 a §:n 4 ja 5 momentissa tarkoite-

tussa tilanteessa; 

5) 2 prosenttia 32 a §:n 6 momentissa tarkoitetussa 

tilanteessa. 

Tämän pykälän mukainen veronkorotus määrätään 

myös silloin, kun verovelvollinen on ilmoittanut tulon 

vääränä tulolajina. 

Veronkorotus on kuitenkin vähintään 32 a §:n 9 mo-

mentissa säädetty määrä. 

33 § 

Myöhästymismaksu 

Verohallinto määrää verovelvolliselle veronkorotuk-

sen sijasta myöhästymismaksun, jos verovelvollinen 

antaa veroilmoituksen tai oma-aloitteisesti korjaa 

muun 32 §:ssä tarkoitetun laiminlyönnin ennen vero-

tuksen päättymistä. 

Myöhästymismaksua ei kuitenkaan määrätä sen joh-

dosta, että verovelvollinen on jättänyt veroilmoituk-

sella ilmoittamatta tiedon vähennyksestä tai muun ve-

rotuksessa verovelvollisen hyväksi vaikuttavan tie-

don, ellei kyse ole 32 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta 

tilanteesta. 

Luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle määrättävä 

myöhästymismaksu on 50 euroa verovuodelta ja 

muille verovelvollisille 100 euroa verovuodelta. 

Verovelvolliselle on varattava tilaisuus selvityksen 

antamiseen ennen myöhästymismaksun määräämistä, 

jos se on erityisestä syystä tarpeen. 

Myöhästymismaksu jätetään määräämättä, jos veroil-

moituksen antaminen on viivästynyt verovelvolli-

sesta riippumattomasta syystä, laiminlyönti on vähäi-

nen tai laiminlyönnille on pätevä syy tai muu erityi-

nen syy. 

Myöhästymismaksu ei ole tuloverotuksessa vähen-

nyskelpoinen meno. 

Myöhästymismaksu määrätään tuloverolaissa säädet-

tyjen verosta tehtävien vähennysten ja alijäämähyvi-

tyksen vähentämisen jälkeen. Myöhästymismaksu ti-

litetään veronsaajille samassa suhteessa kuin verovel-

volliselle määrättävä vero. Jos veroa ei määrätä, myö-

hästymismaksu tilitetään valtiolle. 

49 § 

Verotuksen päättymisen ajankohta 

Verovelvollisen verotus päättyy verotuspäätökseen 

merkittynä päivänä. 

Jos verovelvollinen täydentää tai korjaa verotustie-

toja ennen verotuksen päättymistä, verotus päättyy 

uuteen verotuspäätökseen merkittynä päivänä. 
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Verohallinto voi verotuksen päättymispäivän estä-

mättä jatkaa verovelvollisen verotusta, jos valvonta-

toimi on keskeneräinen. Verohallinnon on lähetettävä 

verovelvolliselle ilmoitus verotuksen jatkamisesta 

ennen verotuksen päättymistä. Verotus päättyy tällöin 

uuteen verotuspäätökseen merkittynä päivänä. 

Verotus voi päättyä verovalvontaan liittyvistä syistä 

verovelvollisilla eri aikaan. Puolisoiden verotus päät-

tyy kuitenkin samaan aikaan. Jos puolisoiden verotus 

päättyisi 2 tai 3 momentin nojalla eri ajankohtina, 

puolisoiden verotus päättyy sinä ajankohtana, joka on 

myöhäisempi. 

Yhteisön ja yhteisetuuden verotus päättyy viimeis-

tään kymmenen kuukauden kuluttua verovuoden 

päättymiskuukauden lopusta lukien. Muun verovel-

vollisen kuin yhteisön ja yhteisetuuden verotus päät-

tyy viimeistään verovuoden päättymistä seuraavan 

kalenterivuoden lokakuun lopussa. 

51 § 

Verotuspäätös ja verotustodistus 

Verovelvolliselle lähetetään verotuksesta verotuspää-

tös selvityksineen verotuksen perusteista ja ohjeet 

siitä, miten verotukseen voidaan hakea muutosta. Sel-

vitykseen merkitään tiedot verovelvollisen tuloista ja 

varoista, veroista ja maksuista, veronpalautuksesta ja 

jäännösverosta sekä verovelvollisen yksilöintitiedot 

ja verotuksen toimittanut viranomainen yhteystietoi-

neen. 

Lisäksi verovelvolliselle lähetetään verotustodistus, 

jota voidaan käyttää viranomaisissa ja muutoinkin to-

distuksena toimitetusta verotuksesta. 

51 a § 

Täydentävä verotuspäätös 

Jos verovelvollinen ilmoittaa oikaisuvaatimuksella 

tulon, vähennyksen tai muun 7 §:n 1 momentissa tar-

koitetun tiedon, jota hän ei ole aikaisemmin ilmoitta-

nut tai johon verotuspäätös ei ole muutoin perustunut, 

Verohallinto toimittaa verotuksen tältä osin ja tekee 

asiassa verovuoden verotusta täydentävän verotus-

päätöksen. Täydentävä verotuspäätös tehdään muu-

toin noudattaen, mitä verotuksen oikaisusta 55, 56 ja 

57 §:ssä säädetään. Oikaisuvaatimuksen tutkimatta 

jättämisestä ei tehdä päätöstä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu asia voidaan ratkaista 

oikaisuvaatimusta koskevassa menettelyssä, jos asia 

kuuluu samaan asiakokonaisuuteen samanaikaisesti 

vireillä olevan oikaisuvaatimuksen kanssa tai asioi-

den ratkaiseminen yhdessä on muusta vastaavasta 

syystä perusteltua. Asian käsittelemisestä oikaisuvaa-

timusta koskevassa menettelyssä on tällöin ilmoitet-

tava verovelvolliselle. 

Verohallinto voi käsitellessään täydentävää verotus-

päätöstä koskevaa asiaa kieltää saatavan täytäntöön-

panon tai määrätä täytäntöönpanon keskeytettäväksi. 

Menettelyyn sovelletaan, mitä verojen ja maksujen 

täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) sääde-

tään täytäntöönpanon keskeyttämisestä verotusta kos-

kevan oikaisuvaatimuksen johdosta. Verohallintoon 

sovelletaan tällöin, mitä mainitussa laissa säädetään 

muutoksenhakuviranomaisesta. 

Täydentävää verotuspäätöstä koskeva asia on käsitel-

tävä ilman aiheetonta viivytystä. 

Verohallinto antaa tarkemmat määräykset 1 momen-

tissa tarkoitettujen tietojen antamistavasta ja muusta 

menettelystä tietojen antamiseksi. 

Verovelvolliselle lähetetään täydentävä verotuspää-

tös ja ohjeet siitä, miten päätökseen voidaan hakea 

muutosta. Päätöksessä ilmoitetaan päätöksen tehnyt 

viranomainen yhteystietoineen. 

Täydentävään verotuspäätökseen haetaan muutosta 

oikaisuvaatimuksella verotuksen oikaisulautakun-

nalta lain 5 luvussa säädetyin tavoin. 

Verotuksen muuttaminen viranomaisen aloit-

teesta 

54 § 

Verotuksen muuttaminen 

Verohallinto voi muuttaa verotusta siten kuin jäljem-

pänä säädetään tai toimittaa verotuksen muutoksen-

hakuviranomaisen päätöksen perusteella uudelleen 

ottaen huomioon, mitä 6 luvussa säädetään. 

55 § 

Verotuksen oikaisu verovelvollisen hyväksi 

Jos verotuksessa on virhe, jonka johdosta verovelvol-

liselle on määrätty liikaa veroa, Verohallinto oikaisee 

verotusta verovelvollisen hyväksi. 

Verotuksen oikaisu verovelvollisen hyväksi on teh-

tävä kolmen vuoden kuluessa verovuoden päätty-

mistä seuraavan vuoden alusta. 

Jos Verohallinto havaitsee 56 a–56 c §:n nojalla suo-

rittamaansa valvontatoimeen liittyvässä asiassa vir-

heen verovelvollisen vahingoksi, Verohallinto oikai-

see verotusta verovelvollisen hyväksi. 

Verotusta ei oikaista, jos asia on valitukseen annetulla 

päätöksellä ratkaistu. 

56 § 

Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi 

Jos verovelvollinen on jäänyt osaksi tai kokonaan ve-

rottamatta tai hänelle on muuten jäänyt määräämättä 

säädetty vero, Verohallinto oikaisee verotusta vero-

velvollisen vahingoksi. 



24 
 

Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi on 

tehtävä kolmen vuoden kuluessa verovuoden päätty-

mistä seuraavan vuoden alusta. 

Verotusta ei oikaista, jos Verohallinto on selvittänyt 

ja nimenomaisesti ratkaissut asian. Verotusta voidaan 

kuitenkin oikaista, jos ratkaisu asiassa on perustunut 

virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka 

asiassa on ilmennyt sellaista uutta selvitystä, joka 

olisi voinut vaikuttaa asian ratkaisuun. Kirjoitusvirhe, 

laskuvirhe tai muu niihin verrattava erehdys voidaan 

oikaista. 

Verotusta ei oikaista, jos asia on valitukseen annetulla 

päätöksellä ratkaistu. 

5 luku 

Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimus 

61 § 

Oikaisuviranomainen 

Verotuksen oikaisulautakunta ratkaisee tässä laissa 

tarkoitetut oikaisuvaatimukset. Verohallinto voi kui-

tenkin ratkaista oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin 

esitetty vaatimus hyväksytään, jos muutoksenhaki-

jana on muu kuin 62 §:n 2 momentissa tarkoitettu vi-

ranomainen.  

Jos verovelvollisen verotus on toimitettu arvioimalla 

siten kuin 27 §:n 1 momentissa säädetään ja verovel-

vollinen hakee muutosta verotukseen antamalla vero-

tuksen päättymisen jälkeen veroilmoituksen, Vero-

hallinto voi kumota verotuksen ja toimittaa sen uudel-

leen. 

62 § 

Oikeus muutoksenhakuun 

Verotukseen saavat hakea muutosta verovelvollinen 

itse sekä jokainen muu, jonka oman veron määrään 

verotus välittömästi saattaa vaikuttaa tai joka on ve-

ron suorittamisesta vastuussa. Myös yhtymä saa ha-

kea muutosta yhtymän tulon vahvistamiseen ja sen ja-

koon osakkaille.  

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö ja kunta saa-

vat hakea muutosta verotukseen sekä yhtymän tulon 

vahvistamiseen ja sen jakoon. Seurakunta saa hakea 

muutosta kirkollisverotukseen ja Kansaneläkelaitos 

vakuutetun sairausvakuutusmaksuun.  

Yhteisön tai yhteisetuuden verotukseen on oikeus ha-

kea muutosta sillä kunnalla, jossa yhteisön tai yhtei-

setuuden kotikunta on. Jos puolisoilla on eri koti-

kunta, molempien puolisoiden kotikunnalla ja -seura-

kunnalla on oikeus kunnan ja seurakunnan puolesta 

hakea muutosta puolisoiden verotukseen. Jos koko 

verovuoden rajoitetusti verovelvollisena verotettava 

on saanut tuloa Ahvenanmaan maakunnasta, 

asianomaisella Ahvenanmaan kunnalla on oikeus ha-

kea muutosta verotukseen.  

63 § 

Oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakun-

nalle 

Muutosta haetaan verotuksen oikaisulautakunnalta 

kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Muutosta ei saa ha-

kea, jos asia on valitukseen annetulla päätöksellä rat-

kaistu.  

Oikaisuvaatimus on toimitettava määräajassa Vero-

hallinnolle.  

Oikaisuvaatimus on käsiteltävä ilman aiheetonta vii-

vytystä.  

64 § 

Oikaisuvaatimuksen määräaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa 

verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. 

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön, kunnan, seu-

rakunnan ja Kansaneläkelaitoksen on tehtävä oikai-

suvaatimus neljän kuukauden kuluessa verovelvolli-

sen verotuksen päättymisestä. 

Oikaisuvaatimus voidaan kuitenkin aina tehdä 60 päi-

vän kuluessa päivästä, jona muutoksenhakuun oikeu-

tettu on saanut päätöksestä tiedon. Veronsaajien oi-

keudenvalvontayksikön, kunnan, seurakunnan ja 

Kansaneläkelaitoksen määräaika lasketaan päätöksen 

tekemisestä. 

Valitus 

66 § 

Valitus hallinto-oikeuteen 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen 

saa hakea muutosta valittamalla siihen hallinto-oi-

keuteen, jonka tuomiopiirissä verovelvollisen tai yh-

tymän kotikunta 5 §:n mukaan on. Jos henkilöillä, joi-

hin sovelletaan puolisoita koskevia tuloverolain sään-

nöksiä, on kotikunta eri hallinto-oikeuksien tuo-

miopiirissä, oikaisulautakunnan päätökseen haetaan 

muutosta siltä hallinto-oikeudelta, jonka tuomiopii-

riin kuuluu henkilöistä vanhemman kotikunta. Jos 

henkilöt ovat samanikäisiä, toimivaltainen hallinto-

oikeus määräytyy sen mukaan, kumman henkilötun-

nuksen yksilönumero on pienempi. 

Edellä 65 a §:ssä tarkoitettu päätöksen hakija, tiedon-

antovelvollinen, verovelvollinen ja muu muutoksen-

hakuun oikeutettu sekä Veronsaajien oikeudenval-

vontayksikkö saavat hakea muutosta valittamalla sii-

hen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin hakijan, 

tiedonantovelvollisen tai verovelvollisen kotikunta 

Verohallinnon päätöstä tehtäessä kuului. 
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Jos mikään hallinto-oikeus ei olisi toimivaltainen kä-

sittelemään valitusta, muutosta haetaan valittamalla 

Helsingin hallinto-oikeuteen. 

67 § 

Valitusaika 

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa oikaisuvaati-

mukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. 

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön, kunnan, seu-

rakunnan ja Kansaneläkelaitoksen valitusaika laske-

taan päätöksen tekemisestä. 

70 § 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta va-

littamalla siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasi-

oissa annetussa laissa säädetään. 

71 § 

Valitusaika korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hallinto-oikeu-

den päätöksen tiedoksisaannista. 

71 a § 

Ennakkopäätösvalitus korkeimpaan hallinto-oi-

keuteen 

Verovelvollinen, muu 62 §:n 1 momentissa tarkoi-

tettu ja 65 a §:n nojalla muutoksenhakuun oikeutettu 

sekä Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (osa-

puolet) saavat hakea muutosta verotuksen oikaisulau-

takunnan päätökseen hallinto-oikeuden asemesta kor-

keimmalta hallinto-oikeudelta vain, jos korkein hal-

linto-oikeus myöntää ennakkopäätösvalitusta koske-

van valitusluvan (ennakkopäätösvalitus).  

Ennakkopäätösvalitusta koskeva lupa voidaan myön-

tää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksen-

haun kohteena olevasta verotuksen oikaisulautakun-

nan päätöksestä. 

71 b § 

Ennakkopäätösvalitusta koskevan luvan myöntä-

misen edellytykset 

Korkein hallinto-oikeus voi myöntää luvan ennakko-

päätösvalitukseen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 

annetun lain 111 §:n 1 momentin 1 kohdassa sääde-

tyllä perusteella.  

Ennakkopäätösvalitusta koskevan luvan myöntämi-

nen edellyttää lisäksi valitusasiassa toisena osapuo-

lena olevan antamaa kirjallista suostumusta. 

71 c § 

Menettely ennakkopäätösvalitusta koskevassa 

lupa-asiassa 

Ennakkopäätösvalitusta koskevaa lupaa haetaan kor-

keimmalta hallinto-oikeudelta valituskirjelmällä, 

joka sisältää lupahakemuksen ja valituksen. Valitus-

kirjelmä on toimitettava valitusajassa Verohallintoon. 

Määräaika valituskirjelmän jättämiselle on 60 päivää 

siitä, kun muutoksenhakija on saanut oikaisulauta-

kunnan päätöksestä tiedon siten kuin 26 c §:ssä sää-

detään. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön mää-

räaika on 60 päivää, ja se lasketaan oikaisulautakun-

nan päätöksen tekemisestä.  

Verohallinnon on varattava toiselle osapuolelle tilai-

suus suostumuksen antamiseen. Määräaika suostu-

muksen antamiselle on 30 päivää siitä, kun suostu-

musta koskeva kuulemiskirje on annettu osapuolelle 

tiedoksi. Suostumuksen saatuaan Verohallinto siirtää 

asian 30 päivän määräajan täytyttyä korkeimman hal-

linto-oikeuden käsiteltäväksi. Asian siirrossa nouda-

tetaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa anne-

tun lain 18 §:n 1 momentissa säädetään. Verohallin-

non on ilmoitettava siirrosta osapuolille ja tämän lain 

66 §:ssä tarkoitetulle hallinto-oikeudelle. Suostumuk-

sen antaja voi myös peruuttaa antamansa suostumuk-

sen 30 päivän määräajan kuluessa Verohallintoon toi-

mitetulla kirjallisella ilmoituksella.  

Jos ennakkopäätösvalitusta koskevaa lupahakemusta 

ei ole toimitettu Verohallintoon 1 momentissa sääde-

tyssä ajassa tai jos osapuoli ei anna suostumusta tai 

peruuttaa suostumuksensa, Verohallinto siirtää asian 

hallinto-oikeudelle, joka käsittelee asian sille osoitet-

tuna valituksena siten kuin 66–69 §:ssä säädetään. 

Asian siirrossa noudatetaan, mitä oikeudenkäynnistä 

hallintoasioissa annetun lain 18 §:n 1 momentissa 

säädetään. Valituksen katsotaan tulleen vireille hal-

linto-oikeudessa silloin, kun ennakkopäätösvalitusta 

koskeva lupahakemus on tullut vireille. Ennakkopää-

tösvalitusta koskevan lupahakemuksen tutkimatta jät-

tämisestä ei tällöin tehdä erillistä päätöstä.  

Korkein hallinto-oikeus siirtää valituksen hallinto-oi-

keuden käsiteltäväksi valituksena siltä osin kuin se ei 

myönnä valituslupaa. Valituksen katsotaan tällöin 

tulleen vireille hallinto-oikeudessa silloin, kun ennak-

kopäätösvalitusta koskeva lupahakemus on tullut vi-

reille. Valituksen käsittelyyn sovelletaan mitä 66–69 

§:ssä säädetään. 

Jos hakija peruuttaa ennakkopäätösvalitusta koske-

van lupahakemuksen, asia siirretään hallinto-oikeu-

delle käsiteltäväksi valituksena. 

71 d § 

Muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätökseen 

Jos hallinto-oikeus ratkaisee valituksen 71 c §:ssä 

mainituissa tilanteissa, hallinto-oikeuden päätökseen 

voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta 

siten kuin 70 ja 71 §:ssä säädetään. 

6 luku 

Muutoksiin liittyvät erinäiset säännökset 
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72 § 

Soveltamisala 

Muutokset verotukseen tehdään siten kuin tässä lu-

vussa säädetään. 

75 § 

Seurannaismuutos 

Jos verotusta on muutettu toisen verovuoden tai toi-

sen verovelvollisen verotukseen vaikuttavalla tavalla, 

Verohallinto muuttaa myös toisen verovuoden tai toi-

sen verovelvollisen verotusta muutosta vastaavasti 

(seurannaismuutos), jollei muutoksen tekeminen ole 

erityisestä syystä kohtuutonta. Verovelvolliselle on, 

jos mahdollista, ennen muutoksen tekemistä varat-

tava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi, jollei se ole il-

meisen tarpeetonta. 

Verohallinto voi muuttaa verovelvollisen verotusta 

silloinkin, jos verotusta on toisessa valtiossa muutettu 

Suomen verotukseen vaikuttavalla tavalla. 

Verohallinto voi muuttaa verovelvollisen verotusta 

myös silloin, kun verovelvollisen muuta kuin tämän 

lain mukaan toimitettua verotusta on muutettu tämän 

lain mukaan toimitettavaan verotukseen vaikuttavalla 

tavalla. 

76 § 

Verotuksen muuttaminen muutoksenhaun joh-

dosta 

Jos muutoksenhaun johdosta annetun päätöksen pe-

rusteella vero on poistettava tai sitä on alennettava, 

Verohallinto muuttaa verotusta ja palauttaa takaisin 

liikaa maksetun veron korkoseuraamuksineen.  

Jos veron maksun lykkäyksen johdosta on peritty lyk-

käysajalta korkoa, palautetaan myös liikaa suoritettu 

lykkäyskorko. 

Palautusta, joka siirretään toiselle valtiolle, ei palau-

teta verovelvolliselle eikä siirrettävälle määrälle suo-

riteta korkoa. 

Jos muutoksenhaun johdosta annetun päätöksen pe-

rusteella joku on määrättävä verovelvolliseksi tai ve-

roa on korotettava, Verohallinto muuttaa verotusta ja 

perii maksamattoman veron korkoseuraamuksineen. 

Jos verotuksen muutoksen johdosta määrättävän ve-

ron määrä on pienempi kuin kymmenen euroa, veroa 

ei määrätä maksettavaksi.  

78 § 

Muutosten toteuttaminen 

Muutoksenhakuviranomaisen tai Verohallinnon pää-

töksen perusteella uudelleen toimitettava verotus, 

seurannaismuutos ja muutoksenhaun johdosta tehtä-

vät muut muutokset verotukseen toteutetaan noudat-

taen, mitä verotuksen oikaisusta 55 ja 56 §:ssä sääde-

tään. Tehtyihin päätöksiin haetaan muutosta sen 

mukaan, mitä muutoksen hakemista verotuksen oi-

kaisua koskevaan päätökseen 5 luvussa säädetään. 

8 luku 

Ennakkoratkaisu 

85 § 

Ennakkoratkaisun hakeminen Verohallinnolta 

Verohallinto voi verovelvollisen tai yhtymän kirjalli-

sesta hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun tulovero-

tuksesta. 

Ennakkoratkaisu annetaan määräajaksi. Se annetaan 

kuitenkin enintään verovuodelle, joka päättyy vii-

meistään ennakkoratkaisun antamista seuraavan ka-

lenterivuoden aikana. Ennakkoratkaisua ei anneta, jos 

asiaa koskeva hakemus on vireillä keskusverolauta-

kunnassa tai keskusverolautakunta on ratkaissut 

asian. 

Hakemuksessa on ilmoitettava yksilöitynä kysymys, 

josta ennakkoratkaisua haetaan, ja esitettävä asian rat-

kaisemiseksi tarvittava selvitys. Hakemus on tehtävä 

ennen sen ajan päättymistä, jonka kuluessa veroilmoi-

tus on määrätty annettavaksi. 

Verohallinnon on verovelvollisen tai yhtymän vaati-

muksesta noudatettava lainvoiman saanutta ennakko-

ratkaisua verotusta toimitettaessa. 

85 a § 

Muutoksenhaku Verohallinnon antamaan ennak-

koratkaisuun 

Verovelvollinen ja muu 62 §:n 1 momentissa tarkoi-

tettu sekä Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö 

saavat hakea muutosta Verohallinnon antamaan en-

nakkoratkaisuun hallinto-oikeudelta. Valitus tehdään 

siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin vero-

velvollisen kotikunta päätöstä tehtäessä kuului. Jos 

mikään hallinto-oikeus ei olisi toimivaltainen käsitte-

lemään valitusta, muutosta haetaan Helsingin hal-

linto-oikeudelta. Muutoksenhaussa noudatetaan täl-

löin, mitä 69 §:ssä säädetään. Valitusaika on 30 päi-

vää päätöksen tiedoksisaannista. Veronsaajien oikeu-

denvalvontayksikön määräaika lasketaan päätöksen 

tekemisestä. 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta va-

littamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää 

valitusluvan. Muutoksenhaussa noudatetaan tällöin, 

mitä 70 ja 71 §:ssä säädetään. Valitusaika hallinto-oi-

keuden ennakkoratkaisua koskevasta päätöksestä on 

kuitenkin 30 päivää tiedoksisaannista. 

Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsiteltävä Vero-

hallinnossa, hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa 

hallinto-oikeudessa kiireellisenä. 
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Päätökseen, jolla Verohallinto on päättänyt olla anta-

matta ennakkoratkaisua, ei saa hakea muutosta valit-

tamalla. 

9 luku 

Rangaistussäännökset 

86 § 

Veropetos 

Rangaistus veron lainvastaisesta välttämisestä ja sen 

yrittämisestä säädetään rikoslain (39/1889) 29 lu-

vun 1–3 §:ssä.  

Jos 1 momentissa mainittu rikos on veron määrä ja 

muut olosuhteet huomioon ottaen vähäinen, voi vero-

viranomainen, ottaen huomioon myös mahdollisesti 

määrätyn veronkorotuksen, jättää ilmoittamatta asian 

syyttäjälle. 

87 § 

Verotusta koskevan tiedonantovelvollisuuden lai-

minlyönti 

Joka laiminlyö 3 luvussa säädetyn tiedonantovelvol-

lisuuden, on tuomittava verotusta koskevan tiedonan-

tovelvollisuuden laiminlyönnistä sakkoon. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun rikkomuksen ilmoit-

tamatta jättämisestä, esitutkinnan toimittamatta jättä-

misestä, syytteen ajamatta jättämisestä ja rangaistuk-

sen määräämättä jättämisestä säädetään rikoslain 29 

luvun 11 §:ssä. 
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