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KOULUTUS

Oikeustieteen tohtori (OTT)
2019
Helsingin yliopisto
Kauppatieteiden lisensiaatti (KTL)
2003
Lappeenrannan teknillinen yliopisto/Itä-Suomen Yliopisto
Oikeustieteen kandidaatti (OTK)
1996
Helsingin yliopisto

TYÖKOKEMUS
Asianajotoimisto Marja Hokkanen Oy
Asianajaja
Toukokuu 2022 PwC Oy
PCS ITX Leader
Syyskuu 2018 – Maaliskuu 2022
Työskentelin kansainvälisessä tilintarkastusyhtiössä arvonlisäverotuksen
ja muun kulutusverotuksen sekä tullilainsäädännön asiantuntijana.
Asiakkaani olivat lähtökohtaisesti suomalaisia perheyrityksiä eri
liiketoimintasektoreilla sekä yleishyödyllisiä yhteisöjä ja säätiöitä.
Osallistuin PwC:n verotiimin jäsenenä yritysjärjestelytoimeksiantoihin
sekä toimin asiantuntijana monissa muissa kansallisissa ja
kansainvälisissä projekteissa. Toimin myös omistajayrittäjäpalveluiden
(PCS) välillisen verotuksen vetäjänä ja esimiehenä.
BDO Oy
Vero- ja lakipalveluiden liiketoimintajohtaja
Toukokuu 2016 – Kesäkuu 2018
Vastasin vero- ja lakipalveluista kansainvälisessä tilintarkastusyhtiössä ja
johdin 12 juristin ja verokonsultin ryhmää. Tehtäviini kuului
liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen sekä palveluiden
markkinointi ja myynti, yhtiön edustaminen sekä esimiestehtävät.
Kehitin prosesseja työskentelyyn sekä vastasin budjetista ja
liiketoimintasuunnitelmasta. Palvelin asiakkaita sekä yksityisellä-,
julkisella- että kolmannella sektorilla arvonlisäveroon, valmisteveroihin
ja tulleihin sekä kansalliseen ja kansainväliseen tuloverotukseen
liittyvissä toimeksiannoissa.

Valtiovarainministeriö
Neuvotteleva virkamies
Tammikuu 2015 – Huhtikuu 2016
Työskentelin arvonlisäveroasiantuntijana vero-osastolla kansallisissa ja
kansainvälisissä lainsäädäntötehtävissä. Osallistuminen EU-toimielinten
verotyöryhmiin oli osa työtäni. Kirjoitin muistioita ja ministeriön
lausuntoja vireillä oleviin lainsäädäntöhankkeisiin, oikeudenkäynteihin
sekä kansallisella että EU-tasolla. Vastasin yksityisten kansalaisten,
elinkeinoelämän edustajien, eduskunnan ja muiden valtion toimielinten
kysymyksiin ja edustin ministeriötä uusien lakien eduskuntakäsittelyssä
sekä tapaamisissa valtion ja yksityisten tahojen kanssa. Koordinoin
myös EU-verohankkeita.

Lundin yliopisto, Ruotsi
Vieraileva tohtorikoulutettava
Tammikuu 2013 – Kesäkuu 2013

Vierailin Lundin yliopistossa kuuden kuukauden ajan osallistuen
yliopistojen, teollisuuden ja kaupanalan järjestämiin seminaareihin ja
konferensseihin. Osallistuin EU-vero-oikeuden opetukseen sekä
pohjoismaisiin verotutkimusta koskeviin konferensseihin ja
seminaareihin. Valmistelin lisäksi väitöskirjaani.

Helsingin yliopisto
Tohtorikoulutettava

Helmikuu 2012 – Joulukuu 2014
Työskentelin Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa
vero-oikeuden tohtorikoulutettavana. Osallistuin tiedekunnan
hallinnollisiin tehtäviin sekä vero-oikeuden opetustehtäviin kuten
lopputöiden arvosteluun ja tenttien järjestämiseen. Osallistuin
kansainvälisiin tutkijaseminaareihin ja veroalan konferensseihin eri
puolilla Eurooppaa. Ensisijainen tehtäväni oli kuitenkin kirjoittajaa
väitöskirjani aiheesta Johdannaissopimukset ja eurooppalainen
arvonlisäverojärjestelmä.

Suomen pysyvä edustusto Euroopan Unionissa, Bryssel
Veroasiantuntija

Helmikuu 2007 – Tammikuu 2012
Toimin veroasiantuntijana Suomen EU-edustustossa. Työni kattoi verotusta
koskevat kysymykset (välittömät ja välilliset verot kuten CCCTB,
finanssitransaktiovero, arvonlisävero, energiavero, auto- ja liikenneverotus,
tupakkavero, alkoholivero, säästödirektiivi, siirtohinnoittelu ja FATCA) sekä
verotusta koskevat valtiontukikysymykset. Osallistuin Suomen edustajana
neuvoston ja komission verotyöryhmiin. Avustin pysyvää edustajaa
veroasioissa Coreper II -kokouksissa ja Suomen valtiovarainministeriä Ecofinkokouksissa. Raportoin veroasioista valtioneuvostolle sekä osallistuin Suomen
kantojen valmisteluun. Ylläpidin yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden, Euroopan
komission ja Euroopan parlamentin sekä eurooppalaisten ja suomalaisten
sidosryhmien kanssa.
Itä-Suomen Yliopisto (ent. Joensuun yliopisto)
Kouluttaja täydennyskoulutuskeskuksessa
Syyskuu 2002 – Marraskuu 2006
Työskentelin kouluttajana Itä-Suomen yliopistossa Verohallinnon
työntekijöille järjestetyillä arvonlisäverotusta koskevilla kursseilla.

Opetukseni keskittyi sekä arvonlisäverotuksen perusteisiin että
arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiin.
Valtiovarainministeriö
Ylitarkastaja
Syyskuu 2005 – Tammikuu 2007
Työskentelin arvonlisäveroasiantuntijana vero-osastolla, osallistuen
kansalliseen ja kansainväliseen (EU) lainsäädäntövalmisteluun. Työhöni
kuului myös osallistuminen verotyöryhmien kokouksiin EU:n
toimielimissä. Kirjoitin muistioita ja ministeriön lausuntoja vireillä
oleviin oikeudenkäynteihin sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle
että korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Vastasin yksityisten kansalaisten,
elinkeinoelämän edustajien, eduskunnan ja muiden valtion elinten
kysymyksiin ja edustin ministeriötä lainsäädäntöhankkeiden
eduskuntakäsittelyssä sekä tapaamisissa julkishallinnon toimielinten ja
yksityisten tahojen kanssa. Työskentelin myös osana
puheenjohtajatiimiä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella 2006.
PricewaterhouseCoopers Oy
Senior Tax Consultant
Marraskuu 2004 – Syyskuu 2005
Työskentelin verokonsulttina kansallisissa ja kansainvälisissä
asiakasprojekteissa. Työhöni kuului muun muassa oikeudenkäynneissä,
verotarkastuksissa ja muissa viranomaisten kanssa käydyissä
neuvotteluissa avustaminen, ennakkoratkaisuhakemusten laatiminen
sekä asiakkaiden konsultointi erilaisissa verotukseen liittyvissä
kysymyksissä.
Valtiovarainministeriö
Ylitarkastaja
Huhtikuu 2003- Lokakuu 2004
Työskentelin arvonlisäveroasiantuntijana vero-osastolla, osallistuen
kansalliseen ja kansainväliseen (EU) lainsäädäntövalmisteluun. Työhöni
kuului myös osallistuminen verotyöryhmien kokouksiin EU:n
toimielimissä. Kirjoitin muistioita ja ministeriön lausuntoja vireillä
oleviin oikeudenkäynteihin sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle
että korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Vastasin yksityisten kansalaisten,
elinkeinoelämän edustajien, eduskunnan ja muiden valtion elinten
kysymyksiin ja edustin ministeriötä lainsäädäntöhankkeiden
eduskuntakäsittelyssä sekä tapaamisissa julkishallinnon toimielinten ja
yksityisten tahojen kanssa.
Itä-Suomen Yliopisto (ent. Joensuun yliopisto)
Yliassistentti
Helmikuu 2001 – Maaliskuu 2003
Työskentelin Joensuun yliopistossa vero-oikeuden opettajana ja
yliassistenttina. Pidin opetusluentoja ja seminaareja, vastasin
tenttikysymysten laadinnasta ja niiden korjaamisesta sekä ohjasin ja
tarkastin opiskelijoiden maisteritöitä. Työhöni sisältyivät myös
hallinnolliset tehtävät laitoksella kuten pääsykokeiden järjestäminen.
Verohallitus
Ylitarkastaja
Syyskuu 1998 – Tammikuu 2001
Toimin asiantuntijana sekä koulutin verohallinnon henkilökuntaa
arvonlisäverotusta koskevissa kysymyksissä. Valmistelin ja esittelin

yleishyödyllisten yhteisöjen verohuojennusta koskevia päätöksiä sekä
työskentelin yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevissa verotuksen
asiantuntijatehtävissä.
Keskusverolautakunta
Esittelijä
Huhtikuu 1997 – Lokakuu 2004
Toimin keskusverolautakunnan esittelijänä arvolisäverotusta ja tietyissä
tuloverotusta koskevissa ennakkoratkaisuhakemuksissa.
Helsingin hallinto-oikeus (ent. Uudenmaan lääninoikeus)
Esittelijä
Helmikuu 1997 – Elokuu 1998
Työskentelin hallinto-oikeudessa esittelijänä valmistellen arvonlisäveroa
koskevia valitusasioita.

