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Salassa pidettävän verotustiedon 
pyytäminen Verohallinnosta1

Kalle Isotalo

1 Verotietojen luovutuksen prosessin mittakaava ja kehittäminen

Verohallinnolla on luonnollisia henkilöitä ja yrityksiä koskevia tietoja verotusta varten. Tie-
dot saadaan verovelvollisilta ja sivullisilta tiedonantovelvollisilta. Verotustiedot ovat muu-
tamia poikkeuksia lukuun ottamatta salassa pidettäviä verotustietojen julkisuudesta ja sa-
lassapidosta annetun lain (verotietolaki, 30.12.1999/1346) 4 §:ssä säädetysti. Verotustietojen 
luovuttaminen muuta kuin verotuksellista tarkoitusta varten edellyttää nimenomaista sään-
nöstä. Verotusasiakirjat sisältävät paljon tietoa kansalaisten ja yritysten taloudellisesta tilan-
teesta, ja verotustiedot ovat tarpeellisia myös monissa muissa tarkoituksissa. Siksi laissa on 
säädetty tiedonsaantioikeuksia.2

Tietopyyntöjen käsittely on Verohallinnolle iso tehtävä; esimerkiksi perukirjapyyntöjä 
Verohallinto saa vuosittain noin 20 000. Muita verotusasiakirjoja pyydetään noin 40 000–
50  000. Koska kyse on yksittäin käsiteltävistä pyynnöistä, niiden aiheuttama työmäärä on 
suuri. 

Verotustiedoilla tarkoitetaan kaikkia niitä tietoja, joita käsitellään verotuksessa ja jotka 
voidaan tunnistaa verovelvollista koskeviksi. Aikaisemmin verotusasiakirja oli usein jokin 
tietty paperiasiakirja, joka säilytettiin mapissa. Tuolloin pyynnön käsittely lähtökohtaisesti 
tarkoitti, että etsittiin kyseinen paperi, tutkittiin tiedonsaantioikeus (pyydettiin mahdolliset 
lisäselvitykset) ja sen jälkeen toimitettiin tiedot pyytäjälle taikka selvitettiin perusteet sille, 
ettei tietoa voitu luovuttaa. Tällöin haasteena oli arkistojen sijainti. Verotukseen tarvittava 
tietomäärä on valtava, ja sen säilyttäminen paperiarkistoissa vaati aikanaan laajoja arkistoja. 
Pyynnön käsittelevä virkailija saattoi ensin joutua pyytämään asiakirjat arkistosta, joka mah-
dollisesti sijaitsi muualla kuin virkailijan työpaikalla.

Nykyisin verotusasiakirjat ja niiden sisältämät tiedot yhä useammin löytyvät tietojär-
jestelmistä, jotka sinänsä ovat saavutettavissa paikkariippumattomasti. Verotusasiakirja ei 
välttämättä enää ole perinteisen paperiasiakirjan kaltainen tiedosto, vaan yhä useammin 
se on jonkinlainen digitaalinen tietovirta tai tietovirtojen yhdistelmä, jollaiset sinänsä ovat 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki, 21.5.1999/621) 5  §:ssä 
tarkoitettuja asiakirjoja. Tietovirrat voivat kuitenkin olla monimuotoisia, ja ne on rakennettu 

1 Kirjoittaja on osallistunut artikkelissa käsiteltävien lomakkeiden valmisteluun Verohallinnossa.  
2 Ks. myös Verohallinnon 4.1.2021 antama ohje Verotustietojen luovuttaminen.
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silmällä pitäen verotuksen toimittamista, ei tiedon luovuttamista johonkin muuhun tarkoi-
tukseen.3 Siksi pyytäjälle voi olla haasteellista tietää, millaista tietoa Verohallinnossa on ja mi-
ten asiakirjapyyntö pitäisi hänen tarkoituksessaan kohdistaa. Vastaavasti virkailijalle voi olla 
haasteellista löytää pyydetty tieto järjestelmistä. Sitten pitää vielä paitsi varmistua oikeudesta 
luovuttaa tieto myös muuntaa tieto sellaiseen muotoon, jossa se voidaan antaa, ja toimittaa 
tieto pyytäjälle. 

Koska tietojärjestelmiin on siirrytty vaiheittain, on meneillään siirtymäkausi, jossa osa tie-
dosta on paperilla ja osa tietojärjestelmissä. Erityisesti perukirjoissa, joiden osalta Verohal-
linto on arkistovastuussa, siirtymäkausi on hyvin pitkä. 

Yllä kuvatuissa olosuhteissa ja mittakaavassa asiakirjapyyntöjen toteuttamisessa on kyse 
isosta ja vaativasta viranomaistehtävästä. Tämän tärkeän tehtävän asianmukainen toteutta-
minen viivytyksettä ja julkisuuslain edellyttämässä määräajassa vaatii huomattavan tehokasta 
toimintaprosessia jo silloin, kun kyse on yksinomaan teknisistä ja logistisista prosesseista. 
Lisähaasteita syntyy, kun pyytäjän oikeus tietoihin ei ole käsittelijälle yksiselitteisen selvä, 
vaan käsittelijä joko tarvitsee lisäselvitystä pyytäjältä tai joutuu itse selvittämään, saako ky-
seisiä tietoja luovuttaa. 

Siksi Verohallinnolle on tärkeää kehittää ja tehostaa prosessia siten, että tietoon oikeute-
tut saavat tiedot ilman aiheetonta viivytystä mutta niin, että laissa säädetty salassapito to-
teutuu. Tämä työ täytyy valtiokonsernin tulosohjauksen mukaisesti tehdä mahdollisimman 
tehokkaasti. 

2 Tiedon luovuttaminen salassapidon estämättä

Koska salassapito on pääsääntö, tiedon luovuttaminen vaatii aina pyytäjän selvitystä siitä, 
minkä lainkohdan nojalla hänellä tietoon on oikeus ja miksi säännöksen vaatimukset ky-
seisessä tapauksessa toteutuvat. Tietoa voidaan luovuttaa vain siltä osin ja siinä laajuudessa 
kuin selvitys saadaan. Jos riittävää selvitystä ei saada, tietojen antamisesta on kieltäydyttävä. 

Ennen kieltäytymistä varataan yleensä mahdollisuus antaa lisäselvitystä, samalla todeten, 
että ellei tiedonsaantioikeudesta saada parempaa selvitystä, tiedon luovuttamisesta tullaan 
kieltäytymään. Tietoluovutuksesta voidaan myös suoraan kieltäytyä, jos luovutus on selvästi 
perusteeton. Pyytäjällä on aina oikeus saada valituskelpoinen päätös (julkisuuslain 14 §), ja 
pyyntöjä on mahdollista uudistaa paremmin perusteltuina. Lisäselvityksiä onkin syytä pyy-
tää aina, jos otaksutaan olevan mahdollista, että pyytäjä ei vain ole osannut selvittää tieto-
pyyntönsä perusteita. Välitön kieltäytyminen on syytä tehdä tilanteissa, joissa on ilmeistä, et-
tei tiedonsaantioikeutta ole.4 Käytännön yksittäistapauksissa rajanvedot ovat usein haastavia, 
varsinkin kun huomioidaan pyyntöjen määrä ja niiden tehokkaan käsittelyn tarve.   

Toisinaan johonkin tietoon saattaa olla oikeus usean lainkohdan perusteella. Toisinaan taas 
jokin tieto voidaan luovuttaa yhden tietyn säännöksen perusteella ja jokin toinen tieto tietyn 

3 Periaatteessa viranomaisella toki on neuvontavelvollisuus. Se täytyy toteuttaa tavalla, jossa ei osana 
neuvontaa luovuteta salassa pidettävää tietoa. Koko verojärjestelmä ja siihen liittyvä tietokonejärjestelmä myös 
ovat niin monimutkainen kokonaisuus, että yksittäisen asiakaspalvelijan on inhimillisesti katsoen mahdotonta 
sitä läpikotaisin hallita, saati sitä kysyjälle välittömästi ja seikkaperäisesti selvittää. 

4 Esim. pyytäjä ei ole tietoinen verotustietojen laajasta salassapidosta tai vaatii tietoa sellaisen lainkohdan 
tai tarkoituksen perusteella, joka selvästikään ei sovi tietoluovutuksen perusteeksi. 
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toisen säännöksen perusteella. Siksi tietoa kaipaavan on syytä selvittää kaikki säännökset, 
joiden nojalla hän saattaa olla oikeutettu tarvitsemaansa tietoon. 

Asian selvittämisessä korostuu varovaisuusperiaate. Verohallinnolla on velvollisuus suoja-
ta salassapitosäännöksellä suojattuja etuja, esimerkiksi luonnollisen henkilön yksityisyyttä ja 
yritysten liikesalaisuuksia. Tietoluovutusta voidaan tarvittaessa laajentaa annetun selvityksen 
pohjalta, mutta jo annettua tietoa ei saada vedetyksi takaisin. Kun tietopyynnön peruste yk-
silöidään riittävästi, Verohallinnolle myös muodostuu dokumentaatio, jonka pohjalta jälki-
käteen voidaan osoittaa tietoluovutuksen olleen lain mukainen. Dokumentaatio on tärkeää 
mahdollisissa tietojen väärinkäytöstilanteissa, sillä siitä ilmenee, mitä Verohallinnolle on 
selvitetty.5 

Lähtökohtaisesti pyynnöstä tulee ilmetä 1) lainkohta, johon tiedonsaantioikeus perustuu, 
2) selvitys siitä, miksi kyseessä on pyynnön perusteena olevan lainkohdan mukainen tilanne 
ja 3) mitä asiakirjoja tai tietoja pyyntö koskee.   

Tarvittavan selvityksen yksityiskohtaisuus vaihtelee tilannekohtaisesti. Verovelvollisen 
omat asiakirjat ovat hänelle asianosaisjulkisia, ja niitä voidaan jättää antamatta ainoastaan 
julkisuuslain 11  §:ssä erikseen säädetyillä perusteilla. Siten haasteet tietojen antamiselle 
asianosaisille yleensä liittyvät yksilöintiin ja tietojen löytämiseen.6 

Kun pyynnön kohteena olevat tiedot koskevat jotakuta muuta, pyyntöön tarvitaan pal-
jon seikkaperäisempi selvitys. Useissa lainkohdissa annetaan oikeus saada johonkin tiettyyn 
asiaan tarvittavat tiedot. Tyyppiesimerkkinä on verotietolain 13 §:n 1 momentissa säädetty 
oikeus saada perukirjasta tietoa silloin, kun sitä tarvitaan jonkun edun tai oikeuden saavut-
tamiseksi tai velvollisuuden täyttämiseksi. Silloin luovutetaan vain ne tiedot, joita selvitetään 
tarvittavan säännöksessä mainittuun tarkoitukseen. 

Verohallinto käsittelee tietoja ja asiakirjoja vain verotusta varten. Se ei kerää eikä luo asia-
kirjoja tai tietoja muuhun käyttötarkoitukseen. Siksi ei voida toteuttaa esimerkiksi sellaisia 
tietopyyntöjä, joiden osalta Verohallinnolla ei ole pyydettyä tietoja tai tiedot eivät ole sellai-
sessa muodossa, jossa pyytäjä ne haluaa.7

3 Luovutuspyyntöjen nelijako sähköisissä ja paperisissa tietopyynnöissä

Tietoluovutusprosessin kehittämiseksi tietopyyntöihin on luotu nelijako, jonka mukainen 
pyyntölomake on toteutettu sekä paperisena lomakkeena että sähköisenä alustana. Tässä ar-
tikkelissa lomakkeella tarkoitetaan osin näitä molempia. Nopeimmin pyyntöjen käsittely kui-
tenkin tapahtuu, kun pyyntö tehdään sähköisessä sovelluksessa. Niillä ja niiden täyttöohjeilla 
on pyritty siihen, että sekä pyynnön kohteen yksilöinti että selvitys oikeudesta saada pyydetty 
tieto esitettäisiin Verohallinnolle heti ja riittävän tarkkana. Silloin voidaan ongelmitta todeta 

5 Salassapidon estämättä saa luovutettua tietoa esimerkiksi käyttää ainoastaan siihen käyttötarkoituk-
seen, johon se on oikeus saada. 

6 Nämä ongelmat luultavasti vastaisuudessa vähenevät, sillä omat verotustiedot voi valtaosin itse hakea 
Omavero-sovelluksesta. 

7 Tästä muistutettiin muun ohessa Helsingin hallinto-oikeuden tiedotteessa 20.4.2021 ns. vastustamisoi-
keusasiassa.
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oikeus saada tieto ja viivytyksittä käynnistää prosessi tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi. 
Näin tiedot voitaisiin tehokkaasti ja ilman aiheetonta viivytystä saada pyytäjien käytettäväksi.

Omien tietojen pyytämisen lomake koskee tilanteita, joissa verovelvollinen itse julkisuus-
lain mukaisesti8 tai asiamiehen välityksellä pyytää verotukseensa liittyviä tietoja (esim. omia 
veroilmoituksiaan, verotuspäätöksiään ja antamiaan lisäselvityksiä). Silloin tietoon yleensä 
on selvä oikeus asianosaisena, ja siksi lomakkeessa korostetaan pyynnön kohteen yksilöintiä. 
Voidaan pyytää esimerkiksi jotakin tiettyä verotuspäätöstä, ilmoitusta ja lisäselvitystä. Pyyn-
töä on tarkoituksenmukaista käyttää ainoastaan sellaisen tiedon pyytämiseen, jota verovel-
vollinen ei itse voi saada Omavero-sovelluksesta.  

Toisen verovelvollisen verotustietoa koskeva pyyntölomake on tarkoitettu käytettäväksi 
kaikkien muiden verovelvollisten verotusasiakirjojen pyytämiseen. Siinä korostuu yksilöin-
titarpeen ohella selvitys siitä, millä perusteella pyydetty tieto voidaan luovuttaa salassapidon 
estämättä. Lomakkeeseen on syytä kirjoittaa selvitys tiedonsaantioikeudesta sekä perusteen 
että määrän osalta, jotta sitä ei tarvitse erikseen pyytää lisäselvityksenä. 

Organisaatiopyyntö on tarkoitettu sellaisten (pääosin julkisten) organisaatioiden käyttöön, 
joilla on omassa erityislainsäädännössään sellainen säännös, joka oikeuttaa heidät saamaan 
pyydetyn tiedon salassapidon estämättä. Näitä oikeuksia on lainsäädännössä runsaasti kul-
loisenkin tehtävän hoitamisen vaatimassa laajuudessa. Olennaista kuitenkin on, ettei pelk-
kä viranomaisasema luo oikeutta tietoon, vaan tiedon saamiseen tarvitaan nimenomainen 
säännös. Siten esimerkiksi kunnan tiedonsaantioikeus ei ole yleinen, vaan se riippuu kunkin 
tehtävän osalta sitä varten säädetyistä oikeuksista.9

Tiedonsaantioikeutta koskevien säännösten sanamuodot voivat vaihdella. Joissakin sään-
nöksissä oikeus on rajattuihin tietoihin, esimerkiksi yhteystietoihin.10 Monilla viranomaisilla 
kuitenkin on oikeus saada jonkin tehtävän hoitamiseksi tarvittavat tiedot. Tällöin pitää selvit-
tää, 1) minkä tehtävän hoitamiseen tieto tarvitaan ja 2) miksi tieto siihen tarvitaan.

Isojen organisaatioiden toistuvia tietoluovutuksia ajatellen on luotu teknisiä rajapintoja, 
joilla tietoja luovutetaan tietojärjestelmien välillä.11 Organisaatioiden tietoluovutuspyyntö 
ei ole tarkoitettu näihin tilanteisiin vaan juuri sellaiseen tietoon, jota teknisillä sovelluksil-
la ei luovuteta. Nämä lomakkeet eivät estä Verohallintoa ja jotakin toista viranomaista kes-
kenään sopimasta erikseen muita menettelyitä toistuvien samankaltaisten tietoluovutusten 
käsittelemiseksi.

Organisaatioiden tietopyyntölomaketta ei ole tarkoitettu asianajotoimistojen, konsultti-
toimistojen tai pankkien notariaattitoimistojen asiantuntijoiden käyttöön, sillä nämä eivät 
hoida mitään sellaista tehtävää, jolle olisi erikseen säädetty asiakkaista riippumaton oikeus 
saada tietoa salassapidon estämättä. Silloin kun asianajaja, konsultti tai pankki toimii asi-

8 GDPR:n eli EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiseen omien tietojen tarkastamiseen sovelletaan 
erillistä menettelyä. Tällaisen pyynnön voi tehdä omavero-sovelluksessa. Asiasta kerrotaan esim. Verohallin-
non verkkosivustolla: Tietojen käsittely ja tietosuoja Verohallinnossa. 

9 On myös huomattava, että viranomaiselle voidaan luovuttaa verotietolain 13 §:n nojalla tietoa perukir-
jasta vain päätöksessä KHO 2012:97 tarkoitetuissa olosuhteissa yksityisen edun valvomiseksi. Muutoin tarvi-
taan nimenomainen muu säännös. 

10 Esim. Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain (6.5.2011/419) 13 e §. 
11 Näille pyynnöille on oma erillinen lomake: Tietopyyntölomake – viranomaisen tietopyynnöt (3287). 
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akkaan asiamiehenä, käytetään esimerkiksi edellä mainittua lomaketta, jossa asianosainen 
pyytää tietoja omassa veroasiassaan.

Perukirjoja voidaan luovuttaa monen säännöksen nojalla erilaisiin käyttötarkoituksiin 
erilaisille pyytäjille. Niille on oma pyyntölomake, jolla kaikki perukirjapyynnöt tulisi teh-
dä. Edellä selvitetysti perukirjaluovutuksia tehdään säännöllisesti kuukausittain tuhansia, ja 
niiden pyynnöt on tarkoituksenmukaista saada sisään yhdellä lomakkeella, jotta prosessi voi 
edetä. Tässä lomakkeessa pyytäjä voi selvittää olevansa kuolinpesän osakas, ja tämä riittää 
selvitykseksi tiedonsaantioikeudesta. Muiden pyytäjien osalta yleensä on tarpeen seikkape-
räisemmin selvittää tiedonsaantioikeutta.  

4 Asiamies pyytäjänä

Usein tietoa pyytää käytännössä asiamies, jolla on toimeksianto asian hoitamiseen. Tällöin 
tiedonsaantioikeus riippuu päämiehen tiedonsaantioikeudesta. Esimerkiksi perhe- ja jäämis-
töoikeudellisiin mutkikkuuksiin liittyvissä tietopyynnöissä on tärkeää selvästi tuoda julki, 
kenen asianajajana pyynnön lähettänyt toimii. Eri osapuolilla voi olla erilaisia oikeuksia sa-
moihin tietoihin useiden eri säännöksien osalta, ja on tärkeää tehdä arviointi suhteessa oi-
keaan henkilöön. 

Käytännössä tietopyynnöissä pyytäjän kenttään tulee merkitä päämies, jolla on oikeus saa-
da tiedot. Toimitusosoitteeksi voidaan merkitä asiamiehen osoite, johon asiakirjat toimite-
taan, ja pyyntöön voidaan liittää selvitys valtuudesta edustaa pyytäjää. 

5 Tarvittavan selvityksen laajuudesta

Tietoa pyytäviä usein askarruttaa, miten seikkaperäistä selvitystä tiedonsaantioikeudesta tie-
don luovuttamiseen tarvitaan. Tarvitaan riittävä selvitys siitä, että oikeus, johon tiedonsaanti 
perustuu, on olemassa. Tätä voi peilata ajattelemalla asiaa omien verotustietojensa luovutta-
misen kautta: kuinka seikkaperäisen selvityksen haluaisit Verohallinnon pyytävän, jos sinun 
tietojasi oltaisiin kyseessä olevan säännöksen nojalla luovuttamassa jollekin toiselle siinä laa-
juudessa kuin tietoa pyydät?

Verohallinto saa lakien nojalla diskreettejä tietoja kansalaisten ja yritysten taloudellisesta 
asemasta, jotta verotus saadaan toimitettua. Silloin kansalaisilla on oikeutettu odotus, että 
näiden tietojen luovuttamisessa ollaan tarkkoja. Pyydetyn ja dokumentoitavan selvityksen 
pitää käytännössä olla niin seikkaperäistä, että myöhemmin voidaan osoittaa menettelyn ol-
leen asiallista. Selvää on, että yksittäistapauksissa muodostuu vaikeita punnintatilanteita. 

Mitä diskreetimmästä tiedosta on kyse ja mitä jännitteisempään asiaan se liittyy, sitä seik-
kaperäisempi selvitys on tarpeen. Esimerkiksi perhe- ja perintöoikeudellisissa riidoissa usein 
vaaditaan selvästi toisenlaista selvitystä kuin vaikkapa vain sellaisessa velkojan tietopyynnös-
sä, jolla varmistutaan pesän varattomuudesta saatavien alaskirjaamiseksi.  

Tämä on hyvä ymmärtää myös erilaisten lisäselvityspyyntöjen kontekstiksi. Lisäselvitys-
pyyntöjen tarkoitus ei ole viivyttää tai hankaloittaa asioita taikka epäillä pyytäjän motiiveja. 
Kyse on vain tarpeesta todeta ja dokumentoida perusteet luovuttaa pyydetyt muutoin salassa 
pidettävät tiedot. 

Salassa pidettävän verotustiedon pyytäminen Verohallinnosta
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6 Näkökohtia asianajajien tietopyyntöjä silmällä pitäen

Seuraavaksi muutamia näkökohtia tietopyynnöistä, joihin on liittynyt lisäselvitystarpeita 
tai epäselvyyksiä. Nämä esimerkit voivat havainnollistaa, millaista selvitystä muunkinlaisiin 
pyyntöihin on syytä esittää.  

Perukirja, osa siitä, vai jotain muuta kuolinpesään liittyvää

Verotietolain 13.1 § mahdollistaa tiedon antamisen perukirjasta edun, oikeuden tai velvol-
lisuuden toteuttamista varten.12 Tältä osin pyytäjäjoukko ei ole rajattu, vaan kyse voi olla 
kenen hyvänsä edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta. Lainkohta koskee vain perukirjoja, 
jolloin sen perusteella ei voi saada edes muita perintöverotukseen liittyviä asiakirjoja (esim. 
perintöveropäätöstä tai jotain lisäselvityspyyntöä) – saati muita kuolinpesään liittyviä vero-
tusasiakirjoja. Toisekseen se koskee perukirjassa olevaa tietoa. Lähtökohtaisesti perukirjasta 
luovutetaan ainoastaan tarvittava tieto, ei koko perukirjaa. Koko perukirja luovutetaan ai-
noastaan silloin, jos selvitetään sen olevan tarpeen edun, oikeuden ja velvollisuuden toteut-
tamiseen. Tämä vaatimus täyttyy esimerkiksi, jos tuomioistuin tai kirjaamisviranomainen 
edellyttää koko perukirjan toimittamista jonkin asian liitteeksi; tällöin asiasta on syytä pyyn-
nössä mainita.  

Verotietolain 13.2 §:n mukaisesti voidaan luovuttaa verotustietoja, jotka ovat tarpeen pesän 
selvittämiseksi tai osituksen ja perinnönjaon toimittamista varten.13 Lainkohta voi koskea 
muitakin verotietoja kuin perukirjaa. Sen nojalla esimerkiksi pesän osakkaat ovat oikeutettu-
ja monenlaisiin verotustietoihin. Tämä tiedonsaantioikeus kuitenkin koskee vain laissa sää-
dettyjä henkilöitä. 

Asianosaisjulkisuuden (julkisuuslain 11 §) perusteella voi saada tietoja, jotka ovat vaikut-
taneet tai voineet vaikuttaa verotukseen. Kuolinpesän verotukseen (joka on välillisesti myös 
osakkaiden verotusta)14 ja myös osakkaiden omaan verotukseen saattaa vaikuttaa moni kuo-
linpesän tai vainajan elinaikainen verotustieto. Asianosaisjulkisuus voi vaikuttaa myös erilai-
siin kuolinpesän tai vainajan kanssa sopimuksen tehneisiin tahoihin, esimerkiksi hankinta-
menojen muodostumisen kannalta. 

Asianajajat saavat kuolinpesiä suoraan tai välillisesti koskevista asioista monenlaisia toi-
meksiantoja monilta tahoilta. Tällöin on keskeistä pyyntöä tehdessä eritellä, mitä kaikkea 
tarvitaan ja miksi, ja mikä lainkohta mihinkin tietoon soveltuisi. Keskeisiä erittelyn kohteita 
ovat seuraavat: 1) onko toimeksianto tullut kuolinpesän osakkaalta vai ulkopuoliselta, 2) kos-
keeko toimeksianto perukirjaa vai jotakin muuta, 3) tarvitaanko koko perukirjaa vai riittääkö 
siitä osa?

Jos pyydetään sekä perukirjaa että muuta tietoa, on syytä käyttää sekä perukirjan pyytä-
mistä koskevaa lomaketta että toisen verovelvollisen tietojen pyytämistä koskevaa lomaketta. 
Sinällään selvityksen voi kirjoittaa yhteen kertaan ja viitata pyynnöissä toisiinsa. 

12 Säännöksen taustasta HE 21/1994 vp.
13 Säännöksen taustasta HE 146/1979 vp, s. 3.
14 Osakkaat vastaavat kuolinpesän veroista veronkantolain (12.1.2018/11) 53 §:ssä säädetyllä tavalla, ja 

toki kyse on yhteishallinnossa olevasta omaisuudesta, josta aikanaan saatavaan perintöön vaikuttaa myös se, 
millaisia veroja kuolinpesälle määrätään. 
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Kuolinpesäketjut

Jos osituksia ja perinnönjakoja ei tehdä nopeasti, muodostuu usein sisäkkäisten ja peräkkäis-
ten kuolinpesien nippuja, joita sitten jossakin vaiheessa joku lähtee selvittämään. Joskus kyse 
on itselle syntyneestä halusta saada aikaan perinnönjako (ainakin siinä pesässä, jossa pyytäjä 
on osakas). Toisinaan ajurina on jokin muu syy, vaikkapa kiinteistön myynti, puukauppa, 
lainhuutoasiat tai jonkun osakkaan ulosottopulmat. 

Näissä pyynnöissä olisi usein tärkeää selvästi yksilöidä kasautuneet kuolinpesäketjut ja se, 
minkä kuolinpesän missä roolissa pyytäjä on. Verohallinto joutuu aina selvittämään, miltä 
osin pyytäjällä on oikeus tietoihin. Usein joudutaan sen vuoksi käymään läpi erilaisia peru-
kirjaketjuja. Tällöin olisi tärkeää esimerkiksi se, että kaikki relevantit perukirjat osataan ker-
ralla tilata eri arkistoista. Mitä parempi kuvaus pyynnössä on, sitä sutjakkaammin pyynnön 
käsittely onnistuu.  

Asianosaisperusteella toisen verovelvollisen tietoja

Verotusasiakirjat ovat toimitettu Verohallinnolle verotuksen toimittamista varten, ja vero-
tietolain 4 §:n ja julkisuuslain 11 §:n mukaisesti ne ovat voineet vaikuttaa vain veroasioihin. 
Siten asianosaisperusteella tehtäviä tietopyyntöjä käsiteltäessä arvioidaan, onko tieto voinut 
vaikuttaa tai voisiko se vaikuttaa pyytäjän verotukseen. Tällaisen tietopyynnön perusteella ei 
voi saada tietoa, jota ehkä tarvittaisiin esimerkiksi siviilioikeudellisiin riitoihin, joissa hen-
kilöt ovat osapuolia. Vaikkapa elatus- tai kiinteistöriitoihin ei voi tämän lainkohdalla nojalla 
saada tietoa.15

Asianosaisperuste voi koskea myös toisen verovelvollisen tietoja. Usein kyse on esimerkiksi 
työnantajasta taikka henkilöstä, jolta omaisuus on (vastikkeetta tai vastikkeellisesti) saatu. 
Tyypillisesti esimerkiksi työnantajan verotarkastuksen vuoksi työntekijälle tehty maksuun-
pano voi tehdä työntekijästä asianosaisen siihen osaan tarkastuskertomusta, jossa hänelle 
tehtyä maksuunpanoa käsitellään. Vastaavasti kaupasta voi muodostua veroseuraamuksia 
sekä myyjälle että ostajalle, ja seuraamusten määrityksessä voi olla merkityksellistä, millaista 
selvitystä toinen osapuoli on Verohallinnolle antanut. Vastikkeettomissa saannoissa taas esi-
merkiksi vähennysoikeudet ja hankintamenot (esim. metsävähennys, toimintamuodon muu-
tos, verovapaan sukulaisluovutuksen vaikutus jatkoluovutukseen, poistopohja) voivat siirtyä 
taikka vaikuttaa monin tavoin luovutuksensaajan verotukseen. Tällöin luovutuksensaajalla 
voi olla oikeus edellisen omistajan verotustietoihin tältä osin. 

Kun asianosaisperusteella pyydetään toisen verovelvollisen verotustietoja, tarvitaan yleen-
sä hyvin seikkaperäistä selvitystä. Asianosainen saa myös käyttää tällä perusteella saatuja toi-
sen verovelvollisen tietoja vain siinä asiassa, johon asianosaisasema perustuu (julkisuuslain 
23 §). 

15 Sinällään mikään ei estä henkilöitä pyytämästä omia verotustietojaan itselleen ja esittämästä niitä näyt-
tönä jostakin asiantilasta. Sitä toinen osapuoli voi myös pyytää. Jos verotietojaan ei halua ilmaista, siitä saattaa 
voida päätellä jotakin. Näissä asioissa Verohallinto ei ole osapuoli. 
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Ositusta varten tarvittavat tiedot

Ositusta varten saatetaan tarvita toisen osapuolen verotustietoja. Tämä ei kuitenkaan tar-
koita, että ositusperusteen jälkeen rutiiniluonteisesti pyydettäisiin kaikki mahdollinen vero-
tustieto puolisosta. Lähtökohtaisesti osituksen osapuolet selvittävät omaisuustietonsa itse, ja 
moni sen ongelmitta tekee.16 Verohallinnolle pitää selvittää, että toiselta puolisolta tietoa ei 
ole saatu tai saatua tietoa ei pidetä luotettavana. 

Tältä osin keskeistä on toisen osapuolen oikeusturva; pelkkä avioero ei ole peruste antaa 
kaikkia verotietoja entiselle puolisolle tai hänen asianajajalleen.17 Pyyntöjen muotoilussa on 
otettava huomioon, että toinen osapuoli saattaa vaatia Verohallinnolta selvitystä siitä, mitä 
hänen tietojaan on luovutettu ja miksi. Tällöin tietopyynnössä esitetyt tiedot voidaan luovut-
taa toiselle puolisolle, ellei luovuttamiselle ole esimerkiksi julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 
mukaista estettä. 

Erityisesti näissä tilanteissa olisi syytä korostaa päämiehelle, että ositusta varten Verohal-
linnosta saatua tietoa saa käyttää vain tähän tarkoitukseen – sitä ei esimerkiksi saa levittää 
ositukseen liittymättömille sukulaisille eikä tuttaville. 

Isyyden vahvistamisesta

Isyyden vahvistamiseen liittyvän kanteen tekemiseen liittyvä harkinta voi olla peruste saada 
tietoja perukirjasta verotietolain 13.1 §:n perusteella (KHO 2007:61). Käytännössä tämä edel-
lyttää riittävää selvitystä kolmesta asiasta: 1) pyytäjällä on järkevä syy epäillä jonkun tietyn 
henkilön olevan hänen isänsä, 2) hän pyytää tietoa perukirjasta isyyden vahvistamista kos-
kevan kanteen valmistelua tai sitä koskevaa harkintaa varten ja 3) pyytäjällä on mahdollisuus 
saada asia vireille. 

Koska kanteista muodostuu kustannuksia, osa harkintaa voi olla tarve saada tietoa siitä, 
millainen perintöosuus mahdollisesta isyyden vahvistamisesta saattaisi seurata. Siten myös 
tietoja varallisuudesta voidaan antaa, jos edellä mainituista edellytyksistä voidaan annetun 
selvityksen perusteella varmistua. Varallisuudesta saatua tietoa ei saa käyttää muihin tarkoi-
tuksiin tai kertoa edelleen.  

Verohallinnon ei pyyntöä ratkaistessaan tarvitse arvioida, miten todennäköisesti kanne 
menestyisi – sen arvioivat aikanaan yleiset tuomioistuimet. Riittävää Verohallinnolle on var-
mistua, että tietoa aidosti pyydetään isyyden vahvistamista ajatellen ja että selvitys isyyden 
mahdollisuudesta on sellainen, että isyyskanteen nostamiseen tai asian enempään selvittämi-
seen on järkevät perusteet. Tällöin voi olla merkityksellistä esimerkiksi selvitys siitä, mihin 
muihin toimiin on lähdetty; hyvää selvitystä usein on se, onko muihin perillisiin oltu yhtey-
dessä ja mitä muuta on tehty tai tarkoitus tehdä – esimerkiksi suostuvatko muut perilliset 
vapaaehtoisesti asian selvittämiseen dna-testein. 

16 Lohi, Tapani: Aviovarallisuusoikeus. Alma Talent 2016, kohta 16.4.2. 
17 Verohallinnon käsityksen mukaan laissa mainittua puolison käsitettä ei voida tulkita laajentavasti eikä 

tietopyyntöä voi avioeron voimaantulon jälkeen esittää entinen puoliso, vaan silloin pyynnön täytyisi tulla 
pesänjakajalta. Siksi usein kannattaa ryhtyä toimeen nopeasti avioerohakemuksen jättämisen jälkeen. 
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7 Yhteenveto

Verotustietoa koskevat luovutuspyynnöt ovat Verohallinnolle merkittävä ja tärkeä tiedollisiin 
oikeuksiin liittyvä tehtävä, joka kuitenkin usein on ydintehtävän ulkopuolinen tehtävä. Luo-
vutuspyynnöissä yhdistyvät valtava tapausten määrä ja lakisääteinen laaja salassapito, johon 
kuitenkin on lukuisia yksilölliseen selvitykseen perustuvia poikkeuksia. Lisäksi tekniset ja 
logistiset haasteet ovat merkittäviä. 

Samalla erilaisille oikeuksille saada tietoa salassapidon estämättä on aina jokin lainsäätäjän 
nimenomaan tunnistama tarve. Nämä tiedot pitäisi saada luovutetuiksi pyytäjille ilman ai-
heetonta viivytystä. Lomakkeet ja sähköinen sovellus on laadittu juuri sen vuoksi, että tämä 
voisi toteutua. 

Toivottavasti asianajajakunta ja muut tietoa tarvitsevat löytävät lomakkeet ja oppivat nii-
tä käyttämään. Mahdollisuuksien mukaan on syytä suosia lomakkeiden sähköisiä versioita. 
Niitä käyttämällä asia etenee nopeammin; käsittelyssä ei tarvita välivaiheita, joita paperisten 
pyyntöjen tietojärjestelmiin muuntamiseen liittyy. 
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