
 

 

Oikeustieteellinen tiedekunta 

Helsingin yliopisto 

 

 

 

 

 

 

 

OIKEUSTIEDETTÄ VAI ASIANAJOA? 

KRIITTISIÄ NÄKÖKULMIA VERO-OIKEUDEN 

TUTKIMUKSEEN 

 

 

 

 

Santtu Raitasuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄITÖSKIRJA 

 

Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan 

suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Porthanian salissa PIII perjan-

taina 28. tammikuuta 2022 kello 12.      

 

Helsinki 2022 

 

 



 

 

 

 

Ohjaajat:  Professori Olli Mäenpää 

Helsingin yliopisto 

 

Professori Martti Koskenniemi 

Helsingin yliopisto 

 

Esitarkastajat: Professori Anne-Alvesalo Kuusi 

Turun yliopisto 

 

Yliopistonlehtori Matti Urpilainen  

Tampereen yliopisto 

 

Vastaväittäjät: Professori Anne-Alvesalo Kuusi 

Turun yliopisto 

 

Yliopistonlehtori Matti Urpilainen  

Tampereen yliopisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-951-51-7830-5 (PDF) 

ISBN 978-951-51-7829-9 (pehmeäkantinen) 

 

Helsinki 2022 



 

3 

ABSTRAKTI 

Yritysten aggressiivinen verosuunnittelu on noussut viime aikoina voimak-

kaasti julkiseen keskusteluun ja uutisotsikoihin. Vaikka verosuunnittelu on 

laajasti tutkittu ilmiö, on siinä yhä vähäiselle huomiolle jääneitä puolia. Tässä 

väitöstutkimuksessa kysytään, miten vero-oikeudellinen tutkimus mahdollis-

taa aggressiivista verosuunnittelua. Lainopillinen verotutkimus nähdään 

usein teknisenä asiantuntijatyönä, joka lisää lainkäytön ennustettavuutta tai 

auttaa tuomareita löytämään perustellun tulkintavaihtoehdon kiperissä tul-

kintakysymyksissä. Tutkimuksessa otetaan sen sijaan kriittinen näkökulma 

vero-oikeustieteeseen ja kysytään, minkälaista taloudellista ja poliittista valtaa 

siinä käytetään. Lisäksi tarkastellaan, miten näennäisesti neutraali verotutki-

mus vaikuttaa aggressiivista verosuunnittelua mahdollistavien oikeudellisten 

rakenteiden hyväksymiseen oikeuskäytännössä. Tutkimuksen teoreettisen pe-

rustan muodostaa kriittinen lainoppi, jossa painotetaan oikeuden perustavan-

laatuista monitulkintaisuutta ja lain tulkinnan viimekätistä arvosidonnai-

suutta.  

Väitöskirja koostuu yhteenvedosta ja neljästä osajulkaisusta. Osajulkai-

sussa I kysytään, miten verolakien tulkintaa voidaan ymmärtää poliittisen 

ideologian näkökulmasta. Osajulkaisussa esitetään, minkälaisia veropoliittisia 

vaikutuksia on oikeudellisten asiantuntijoiden tulkintakannoilla erilaisissa ve-

rolainsäädäntöä koskevissa tulkintakiistoissa. Erityisesti verolainsäädännön 

veronkiertolausekkeiden tulkintakäytännön esitetään olevan keskeistä kilpai-

levien poliittisten projektien sääntelytavoitteiden kannalta. Väitöskirjan osa-

julkaisussa II argumentoidaan, että lainopillinen verotutkimus kärsii intressi-

ristiriidoista, jotka johtuvat oikeustieteilijöiden sivutöistä. Käytännön töiden 

ja tutkimuksen yhdistäminen johtaa oikeustieteilijöillä roolien ristiriitoihin, 

jolla on merkittäviä vaikutuksia koko tieteenalan ja sen tutkimustehtävien 

kannalta.  

Osajulkaisussa III tehdään tapaustutkimus uudenlaisen verojärjestelyn ve-

rotuksellista hyväksyttävyyttä koskevasta oikeusprosessista ja siihen liitty-

västä lainopillisesta tulkintakiistasta. Osajulkaisussa arvioidaan verokonsult-

tiyhtiöillä työskentelevien verotutkijoiden tuottamaa lainopillista kirjalli-

suutta, ja tarkastellaan, miten se edistää yhtiöiden intressiä tulkintakiistassa. 

Osajulkaisu IV käsittelee vero-oikeudellista lakisidonnaisuuden periaatetta. 

Vaikka periaatteen merkitys vero-oikeudessa on laajasti tunnustettu, sen tul-

kintavaikutuksista vallitsee sitkeä erimielisyys. Osajulkaisussa arvioidaan la-

kisidonnaisuuden periaatetta koskevaa tulkintakiistaa erilaisten taloudellisten 

intressitahojen ja poliittisten ideologioiden kannalta.  

Tutkimus osoittaa, että vero-oikeudellisen tutkimuksen intressiristiriitojen 

vuoksi tutkimusala vinouttaa verolainsäädännön tulkintaa. Koska merkittävä 

osa verotutkijoista työskentelee verokonsulttialalla, painottuvat alalla tuote-

tussa tutkimuksessa verokonsulttiyhtiöiden ja näiden asiakkaiden intressit. 
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Tutkimuksessa esitetään, kuinka verotutkimus voi toimia tekijänä, joka paran-

taa taloudellisesti vahvojen yhteiskunnallisten tahojen mahdollisuuksia mini-

moida verojaan ja samalla vähentää verolain tulkinnan demokraattista legitii-

miyttä. Näin ollen tutkimuksessa laajennetaan vallitsevaa käsitystä verokon-

sulttialan poliittisesta vallasta, minkä lisäksi siinä esitetään uudenlainen tapa 

ymmärtää aggressiiviseksi verosuunnitteluksi kutsutun sääntelyongelman 

syntyä. Väitöskirjassa esitetään, että oikeustieteessä tulisi kiinnittää enemmän 

huomioita tutkijoiden intressiristiriitoihin. Jatkotutkimuksessa tulisi selvittää 

miten intressiristiriidat vaikuttavat oikeustieteeseen eri oikeuden aloilla.  
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ABSTRACT 

Interpretation of tax rules has major societal impacts. This has become more 

pronounced in recent years, as there has been extensive media coverage of cor-

porate tax avoidance. Even though tax avoidance has been the subject of ex-

tensive academic research, some aspects of it remain understudied. This doc-

toral thesis examines what kind of role legal scholarship plays in tax minimi-

zation and tax avoidance. In addition, the thesis discusses the political impli-

cations of tax law interpretation. Tax law scholars often assume that legal 

scholarship generally adds positive elements to legal interpretation or that it 

promotes the legitimacy of the tax system and thus serves the public interest. 

In contrast, the thesis takes a critical perspective on tax scholarship and asks 

what kind of economic and political power is exercised in it. Furthermore, the 

project examines the impact of seemingly neutral tax law research on the ac-

ceptance of legal structures that allow aggressive tax planning. The research's 

theoretical basis is critical legal studies, an approach that emphasizes the im-

portance of legal indeterminacy and the value-laden nature of legal interpre-

tation. 

The dissertation includes a summary and four articles. The article I dis-

cusses how the tax law interpretation can be understood through the perspec-

tive of political ideology. The article demonstrates the political stakes in the 

interpretive choices made by scholars and judges when applying tax norms in 

various fact situations. 

It is argued that the interpretation of anti-avoidance norms, in particular, 

is critical for competing political projects. Article II of the dissertation con-

tends that tax scholarship suffers from conflicts of interest caused by legal 

scholars' involvement in legal practice. Combining practical work and research 

creates role conflicts for legal scholars, with significant impact for the disci-

pline as a whole. 

Article III of the thesis presents a case study of adjudication regarding the 

legal permissibility of a novel corporate tax avoidance scheme. The article 

demonstrates how the advocacy firms involved in the case produced scholarly 

works that benefited their business interests in interpreting the relevant tax 

code provisions. It is argued that the objective of the tax consultancy compa-

nies involved was to hinder the application of the anti-tax avoidance clause. 

Article IV examines the doctrine on legality principle in tax law. While scholars 

widely agree on the general importance of the principle for the tax system, 

there is a pervasive disagreement about its implications for legal interpreta-

tion. According to the article, there are two competing versions of the principle 

that have different implications for tax law interpretation. In addition, the ar-

ticle demonstrates how these different versions of the principle empower dif-

ferent societal groups and favour competing societal interests.  
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The thesis demonstrates how conflicts of interest in tax scholarship may 

lead to bias in tax law interpretation. Because a significant proportion of tax 

scholars work in tax consulting, research in the field emphasizes the interests 

of the tax consulting industry. The study illustrates, how tax research can act 

as an enabling factor that improves the ability of economically powerful actors 

to minimize their taxes while reducing the democratic legitimacy of the tax 

system in general. Thus, the study broadens the prevailing perception of the 

political influence of the tax consulting industry and presents a novel way of 

understanding aggressive tax planning as a regulatory failure. The dissertation 

concludes that more attention should be paid to conflicts of interest in legal 

research. Further research is needed to examine how conflicts of interest affect 

scholarship in different areas of law.  
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KIITOKSET 

Väitöskirjan tekijäksi ilmoitetaan yksi ihminen, mutta todellisuudessa tutki-

muksen taustalla on kokonainen tutkimusyhteisö. Olen ollut onnekas, koska 

olen saanut väitöstutkimuksen tekemiseen apua niin monilta. Suurin kiitos 

kuuluu ohjaajilleni Olli Mäenpäälle ja Martti Koskenniemelle. Väitöskirjassa 

käsittelemäni aiheet ovat arkaluontoisia oikeustieteellisen tutkimusyhteisön 

kannalta ja vaatii rohkeutta ohjata näitä käsittelevää väitöstutkimusta. Ollia 

kiitän tutkimuksen osajulkaisuihin liittyvistä kommenteista ja kannustuksesta 

tarttua rohkeasti vaikeisiinkin aiheisiin, mihin tutkimusprosessi ikinä työtä 

vain kuljettaa. Ollin esimerkki yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta on myös 

ollut kaikin puolin inspiroivaa. Marttia kiitän osajulkaisujen kommenttien li-

säksi kriittisen oikeustieteen lähestymistavan opettamisesta ja sen ajatuksen 

iskostamisesta, että hyvällä oikeustieteellisellä tutkimuksella on aina yhteis-

kunnallinen merkitys. Martin opetukset oikeustieteellisen kirjoittamisen stra-

tegisista puolista ovat olleet valaisevia tämän työn kannalta. Esitarkastajina 

toimineita Anne Alvesalo-Kuusta ja Matti Urpilaista haluan kiittää monipuo-

lisista ja rakentavista kommenteista, joiden ansiosta väitöskäsikirjoitus parani 

merkittävästi esitarkastusvaiheen jälkeen. Kiitän teitä myös väitöskirjan vas-

taväittäjinä toimimisesta. Kiitän lisäksi Susanna Lindroos-Hovinheimoa suos-

tumuksesta toimia väitöskirjan arvosanalautakunnan jäsenenä, ja Johanna 

Niemeä kustoksena toimimisesta väitöstilaisuudessa. 

Olen kirjoittanut väitöskirjaa Porthanian kuudennessa kerroksessa. Erik 

Castrén instituutti (ECI) on muodostanut älyllistä uteliaisuutta ruokkivan tut-

kimusympäristön, jossa on voinut tutustua kriittisen oikeustieteen uusimpiin 

virtauksiin, joita on saapunut instituuttiin myös vierailleiden tutkijoiden 

myötä. Tutkimusympäristö on kannustanut esittämään uudenlaisia kysymyk-

siä vero-oikeudellisessa tutkimuksessa ja rohkeasti haastamaan tieteenalan 

vallitsevia näkemyksiä. Ennen kaikkea ECI on kuitenkin ollut hauska työ-

paikka, jossa tutkimuksen teko ei useimmiten ole tuntunut työltä lainkaan 

mukavien ystävien ja innostavien kohtaamisten ansiosta. Olen saanut jakaa 

työhuoneen Nicole Štýbnarován kanssa yliopistolla. Kiitos Nicole kaikista 

hauskoista akateemisista keskusteluista ja illanvietoista tenniksen ja kanansii-

pien merkeissä. Aiemmin huonekaverina ollutta Alberto Rinaldia kiitän tutus-

tuttamisesta Duncan Kennedyn tuotantoon. Lisäksi Marlon Moilanen, Mikael 

Hiden ja Lauri Finér ovat lyhyemmän aikaa jakaneet työhuoneen kanssani. 

Kiitos teille hauskoista hetkistä yliopistolla! Samaan aikaan oikeustieteelli-

sessä väitöskirjaa kanssani ovat tehneet muun muassa Parvathi Menon, Tero 

Lundstedt, Diliana Stoyanova, Elina Almila, Kangle Zhan, Anna-Stiina Tarkka 

ja Tone Knapstadt. Väitöskirjan teko on ollut huomattavasti mukavampaa tei-

dän ansiostanne.  
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Lukuisat ystävät ja kollegat ovat kommentoineet väitöskirjan osajulkaisuja 

ennen niiden julkaisua. Näillä kommenteilla on ollut suuri merkitys tutkimuk-

sen kannalta, ja ilman teiltä saamiani uusia näkökulmia ja rakentavaa kritiik-

kiä olisi väitöstutkimuksesta jäänyt moni keskeinen näkökulma käsittele-

mättä. Kiitokset tutkimuksen osajulkaisujen lukemisesta ja kommenteista 

seuraavilla henkilöille aakkosjärjestyksessä: Elisa Aukeela, Carla Edgley, Lauri 

Finér, Jenni Hakkarainen, Anu Katainen, Ida Koivisto, Päivi Leino-Sandberg, 

Liisa Leppävirta, Panu Minkkinen, Sol Picciotto, Marjo Rantala, Ukri Soirila, 

Milka Sormunen, Antti Tokola, Robert Wai, Sam Wrigley ja Matti Ylönen. Yhtä 

lailla kiitän väitöskirjan osajulkaisuja kommentoineita anonyymejä vertaisar-

vioitsijoita.  

Viimeisen vuoden ajan yliopistolla olen työskennellyt Heikki Hiilamon ve-

tämässä tutkimusprojektissa, jossa olen tutkinut verosääntelyn lobbausta. 

Heikki on myös kannustanut ja rohkaissut minua väitöskirjatutkimuksen lop-

puunsaattamisessa. Heikin alkoholi- ja tupakkateollisuuden yhteiskunnallista 

valtaa käsittelevät tutkimukset ovat olleet innostavia omassa tutkimusprojek-

tissani. Samassa projektissa työskennellyttä Matti Ylöstä haluan kiittää yhteis-

työstä kahden artikkelin kirjoittamisessa väitöskirjan aikana. Näitä tehdessä 

olen oppinut paljon tutkimuksen teosta ja yhteistyö on kannustanut suuntaa-

maan omaa tutkimusta kansainväliselle yleisölle. Matin verotusta ja veropara-

tiiseja käsittelevät poliittisen talouden tutkimukset ovat olleet merkityksellisiä 

omalla tutkijanuralla. Hanna Wassia haluan kiittää avusta ja neuvoista tutki-

mustuloksien viestinnässä sekä yleisestä akateemista uraa koskevasta mento-

roinnista.  

Olen käynyt myös lukuisia keskusteluja väitöskirjan tutkimusaiheista mitä 

moninaisimmista näkökulmista eri ihmisten kanssa yliopistolla. Haluankin 

kiittää näistä keskusteluista seuraavia henkilöitä: Joakim Frände, Freek Van 
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Immi Tallgren, Antti Tapanila, Tero Lundstedt, Hanna Wass, Ilkka Harju, 

Liisa Nieminen, Max Oker-Blom, Jan Klabbers ja Elena Cirkovic. Vaikka mo-

net henkilöt ovat kommentoineet tutkimustani, vastaan luonnollisesti tutki-

muksesta itse. Onkin syytä todeta, että jotkut kommentoijat ovat saattaneet 

olla eri mieltä joistakin väitöstutkimuksessa esittämistäni näkemyksistä.  

Olen esitellyt väitöskirjan osajulkaisuja erilaisissa oikeustieteellisissä semi-

naareissa, joissa olen saanut rakentavaa palautetta tutkimuksen osajulkai-

suista. Näitä olivat Harvardin Institute for Global Law and Policy työpaja 2019 
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kia seminaarilaisia kiinnostavista keskusteluista ja kommenteista tutkimuk-

sen osajulkaisuihin.  
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1 JOHDANTO  

Vuonna 2011 Keskisuomalainen-lehdessä julkaistiin artikkeli, jossa kuvattiin 

suuren Suomessa toimivan terveyspalveluyrityksen verosuunnittelua.1 Tuol-

loin voimassa olleen lainsäädännön mukaan yhteisöverokanta oli 24,5 pro-

senttia, mutta lehtijutussa kuvattiin, kuinka yritys oli onnistunut alikapitali-

sointiin perustuvaa verojärjestelyä käyttäen laskemaan tosiasiallisen veroas-

teensa alle yhteen prosenttiin liiketuloksestaan. Yritys maksoi lähes 40 mil-

joonan euron voitollisesta tuloksestaan noin 400 000 euroa veroa Suomeen. 

Myöhemmin selvisi, että samanlaiset verojärjestelyt olivat yleisiä monissa 

muissa suuryrityksissä, joilla oli Suomessa liiketoimintaa ja verojärjestelyjä oli 

hyödynnetty useamman vuosikymmenen ajan.2 Mediakohun jälkeen verolain-

säädäntöä muutettiin Suomessa siten, että yritysten oikeutta vähentää korko-

menoja liiketuloksestaan rajoitettiin tietyissä tilanteissa, minkä tavoitteena oli 

vähentää alikapitalisointiin perustuvaa verosuunnittelua.3 Yritysten vero-

suunnittelu ei kuitenkaan loppunut vuonna 2014 voimaan tulleeseen säädös-

muutokseen, vaan se on saanut uudenlaisia muotoja lainsäädäntömuutoksen 

jälkeen.4 

Yritysten korkovähennyksiin perustuvat järjestelyt ovat esimerkki yhteisö-

verotusta koskevasta verosuunnittelusta. Yhtä lailla muiden verolajien, kuten 

vaikkapa perintöveron tai ansiotuloveron minimoimiseen on kehitetty erilai-

sia verosuunnittelukeinoja. Verojen minimoiminen ei ole pelkästään nykypäi-

vään liittyvä ilmiö. Jos laajennetaan ajallista perspektiiviä 2010-luvusta kau-

emmaksi historiaan, voidaan todeta, että kautta aikain on ollut olemassa eri-

laisia oikeudellisia järjestelyitä, joiden avulla verovelvolliset ovat pyrkineet 

välttämään veroja. Käytetyt verojen minimoimisen keinot ovat aina riippuneet 

kulloinkin voimassa olleesta verolainsäädännöstä ja sitä koskevasta tulkinta-

käytännöstä. Esimerkiksi 1990-luvulla yhtiöiden verosuunnittelussa käytet-

tiin niin kutsuttuja taseyhtiöjärjestelyjä.5 Tätä ennen yhteisöverotuksen mini-

moimisessa oli käytössä erilaisiin kulu- ja investointivarauksiin perustuneita 

järjestelyjä.6  

Verotutkimuksen keskeinen kysymys on, minkälaiset verosuunnittelukei-

not ovat verolainsäädännön kannalta hyväksyttäviä ja mitkä eivät. Esimerkiksi 

erilaisten alikapitalisointia hyödyntävien verojärjestelyjen hyväksyttävyyttä 

                                                 
1 https://www.ksml.fi/paakirjoitus/Veroa-maksava-yritys-etusijalle-yhteiskunnassa/113205  
2 Julkisesta keskustelusta kootusti: Jäävuorta mittaamassa. Arvioita monikansallisten yritysten ag-

gressiivisen verosuunnittelun laajuudesta Suomessa. Finnwatch 6/2016. Raportissa esitellään monia 
julkisuudessa esiteltyjä verosuunnittelutapauksia. s. 26.  

3 Korkomenojen vähennyskelpoisuuttaa rajoittava säännös sisältyy lain elinkeinotulon verottami-
sesta (360/1968,”EVL”) 18 a §:ään. Säännöksen tarkoituksesta ks. HE 146/2012 vp s. 16.  

4 Lauri Finér – Matti Ylönen, Tax-driven wealth chains: A multiple case study of tax avoidance in 
the Finnish mining sector. Critical Perspectives on Accounting (48) 2017, s. 53–81. 

5 Näistä on kirjoittanut Kari S. Tikka, Legaliteettiperiaatteesta verolain soveltamisessa s. 71–80. Te-
oksessa Paula Ilveskivi (toim.) Juhlakirja Kaarlo Tuori 50 vuotta. Helsingin yliopisto 1998. 

6 Näistä ks. Edward Andersson, Pääomatulon verotus. Lakimiesliiton kustannus 1994. 
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on arvioitu hyvin laajassa lainopillista verotutkimusta edustavassa kirjallisuu-

dessa.7 Veronkierroksi nimitetään sellaista verojen minimointia, joka ei ole ve-

rolainsäädännön kannalta hyväksyttävää, kun taas verosuunnitteluksi kutsu-

taan verojen minimointia, jonka on tulkittu olevan verolainsäädännön puit-

teissa mahdollista. Rajanveto kielletyn veronkierron ja sallitun verosuunnitte-

lun välillä on olennainen, sillä tietyn järjestelyn tulkitseminen veronkierroksi 

johtaa siihen, että järjestelyllä tavoiteltu veroetu jää saavuttamatta sitä käyt-

tävältä verovelvolliselta. Mikäli jokin verojärjestely rapauttaa voimakkaasti 

veropohjaa, mutta tuomioistuin ei silti ole tulkinnut sitä kielletyksi, kutsutaan 

järjestelyä aggressiiviseksi verosuunnitteluksi.8  

Aggressiivisen verosuunnittelun hyväksyttävyys jakaa vahvasti mielipi-

teitä. Joidenkin kommentaattorien mielestä koko termi aggressiivinen vero-

suunnittelu on kyseenalainen ja yhden tulkinnan mukaan ketään ei saisi syyl-

listää siitä, että he maksavat vain sen määrän veroja, mitä laissa vaaditaan. 

Toiset taas näkevät aggressiivisen verosuunnittelun ongelmallisena sosiaali-

sen oikeudenmukaisuuden kannalta: kaikki verovelvolliset eivät kykene yhtä 

lailla hyödyntämään verojärjestelyjä, joilla taloudellisesti vahvat tahot kyke-

nevät tehokkaasti alentamaan verorasitustaan. Tämä on myös näkökulma, 

joka painottuu monesti julkisessa keskustelussa ja journalistien kirjoittaessa 

verosuunnittelusta.9 Joka tapauksessa aggressiivisen verosuunnittelua koske-

vassa julkisessa keskustelussa kiinnitetään huomiota ennen kaikkea verovel-

vollisiin ja arvioidaan verovelvollisten toiminnan hyväksyttävyyttä. Keskitty-

minen verovelvollisten toiminnan moraaliseen arviointiin jättää kuitenkin 

monta verosuunnittelun kannalta tärkeää näkökulmaa vaille huomiota. Vä-

hemmän huomiota on kiinnitetty siihen, miksi aggressiivinen verosuunnittelu 

on ylipäätään niin usein mahdollista.10 

Jotkut aggressiivista verosuunnittelua käsitelleet oikeustieteilijät ovat lä-

hestyneet ilmiötä yhteiskunnallisena ongelmana, jolle vero-oikeustieteilijät-

kin voivat tehdä jotain. Ilmiön syyksi on tyypillisesti esitetty huonosti laadittua 

verolainsäädäntöä tai puutteellisia verosopimuksia, jotka mahdollistavat ve-

rosuunnittelun.11 Ratkaisuksi aggressiiviseen verosuunnitteluun on näin ollen 

tarjottu yksityiskohtaisempaa sääntelyä, joka poistaisi verolainsäädännön au-

                                                 
7 Ennen EVL 18 a §:n säätämistä verokirjallisuudessa käydystä lainopillisesta keskustelusta on kir-

joittanut Kristiina Äimä, Sisäiset korot lähiyhtiöiden kansainvälisessä verotuksessa. WSOYpro 2009.  
8 Termien eroavuuksista on kirjoittanut Reijo Knuutinen, Mitä on ns. aggressiivinen verosuunnit-

telu. Verotus 1/2015 s. 5–19. s. 9-10. 
9 Esimerkiksi Antti Järvi, Ikäviä veroseuraamuksia. https://www.longplay.fi/jutut/ikavia-veroseu-

raamuksia. 5.12.2020. 
10 Payne ja Rayborn ovatkin kuvanneet ilmiötä ”aggressiivisen verosuunnittelun arvoitukseksi”. Hei-

dän mukaansa arvoitus on, miten verolainsäädäntö näyttää aina mahdollistavan lainsäätäjän tavoittei-
den kiertämisen tietyiltä verovelvollisilta, mutta ei kuitenkaan kaikilta. Dinah Payne – Cecily Raiborn, 
Aggressive tax avoidance: A conundrum for stakeholders, governments, and morality. Journal of Busi-
ness Ethics 3/2018 s. 469-487. s. 469.  

11 Esimerkiksi Myrsky on kritisoinut ansiotulojen muuntamista pääomatuloiksi vuoden 2008 artik-
kelissa. Hän kuitenkin tulkitsee tulonmuunnon syyksi eriytetyn tuloverojärjestelmän, joka luo verovel-
vollisille kannustimia muuntaa tuloa. Yhtä lailla voitaisiin kuitenkin kritisoida ilmiön mahdollistajana 
oikeuskäytäntöä, jossa erilaisia tulonmuunnon keinoja on hyväksytty. Matti Myrsky, Miten ansiotulosta 
voi tulla pääomatuloa – ratkaisun KHO 2008:6 arviointia. Lakimies 3/2008, s. 486–496.  
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kot ja tulkinnalliset epäselvyydet. Tällaisessa tutkimuksessa verojen mini-

mointi nähdään lainvalmisteluun liittyvänä teknisenä ongelmana, joka johtuu 

valmistelun puutteellisesta resursoinnista tai siitä, että lainvalmistelijoilla ei 

ole ollut käytössään riittävää oikeudellista asiantuntemusta. Tässä väitöskir-

jassa kuitenkin argumentoidaan, että aiempi verosuunnitteluun kriittisesti 

suhtautuva tutkimus perustuu jossain määrin puutteelliselle käsitykselle il-

miön syistä.  

Ensinnäkään sallitun verosuunnittelun määrittelyssä ei ole kyse pelkästään 

lainsäätäjän tahdonilmaisuista. Lainsäätäjän lisäksi, myös muut oikeudelliset 

toimijat vaikuttavat siihen, minkälainen verosuunnittelu on oikeusjärjestel-

män puitteissa mahdollista. Esimerkiksi oikeustieteilijöiden tuottama lain-

opillinen verotutkimus muodostaa yhden sallitun ja kielletyn verosuunnitte-

lun rajojen määrittelyssä käytetyn tulkintalähteen. Verotutkijoiden tulkinta-

suositusten taustalla olevat arvostukset ja veropoliittiset näkemykset vaikut-

tavatkin siihen, minkälainen verosuunnittelu muodostuu järjestelmän puit-

teissa sallituksi.12  

Toisaalta verolain tulkinnassa ei ole pelkästään kyse lain tulkitsijoiden po-

liittisista ja eettisistä ihanteista, vaan verosuunnitteluun liittyy myös liiketoi-

minnallinen puoli, ja ilmiön hahmottamiseksi tulee ymmärtää verolain tulkin-

taan liittyviä taloudellisia intressejä. On olemassa kokonainen toimiala tilin-

tarkastusyhteisöjä, asianajotoimistoja ja pankkeja, jotka tarjoavat verosuun-

nittelupalveluita.13 Toimialan juristit innovoivat erilaisia asiakkaidensa vero-

jen minimointiin pyrkiviä oikeudellisia järjestelyjä, joiden lisäksi he myös 

puolustavat erilaisten verosuunnitteluinstrumenttien hyväksyttävyyttä synty-

vissä oikeusriidoissa.14 Taloudellisessa mielessä verosuunnittelupalveluiden 

tarjoamisessa on monesti pyrkimyksenä välttää lainsäätäjän fiskaalisten ta-

voitteiden toteutumista.15  

Tässä väitöstutkimuksessa kysytään, mikä on vero-oikeudellisen tutkimuk-

sen suhde verokonsultointia ja verosuunnittelupalveluita koskevaan liiketoi-

mintaan. Merkittävä osuus lainopillista verotutkimusta tuottavista juristeista 

työskentelee verokonsultointi- ja asianajoalalla Suomessa.16 Toisaalta samat 

                                                 
12 Verojärjestelmään liittyvistä moraalifilosifisista kysymyksistä ovat kirjoittaneet Liam Murphy ja 

Thomas Nagel, The myth of ownership: Taxes and justice. Oxford University Press, 2002. 
13 Sikka, Prem – Willmott, Hugh, The tax avoidance industry: accountancy firms on the make. Crit-

ical perspectives on international business, 9(4) 2013, s. 415–443. 
14 Suomessakin toimivan KPMG:n verojen minimointia koskevasta innovointitoiminnasta ovat 

kirjoittaneet Tanina Rostain ja Milton Regan, Confidence games: Lawyers, accountants, and the tax shel-
ter industry. MIT Press, 2014. On toki huomioitava, että suuressa osassa veroprosesseja ei ole kyse ag-
gressiivisten verojärjestelyjen hyväksyttävyyden arvioinnista. Myös veronsaajaa veroriidoissa edustava 
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö voi hakea muutosta verotukseen varsin monenlaisista syistä. Ks. 
Timo Räbinä, Veronsaajien oikeudenvalvonta verotuksessa: Milloin Veronsaajien oikeudenvalvontayk-
sikkö hakee muutosta? Verotus, 1/2011 s. 33-48.  

15 Lainsäädännön tavoitteet ovat usein tulkinnanvaraisia ja oikeusjärjestelmään sisältyy ristiriitaisia 
tavoitteita. Lainsäädännön tarkoituksilla argumentointiin liittyviä ongelmia on kuvannut Frederick 
Schauer, Playing by the rules: A philosophical examination of rule-based decision-making in law and in 
life. Clarendon Press, 1991. s. 31–34 ja 218–222. 

16 Väitöskirjassa viitataan juristi-termillä myös käytännön verojuridiikassa työskenteleviin veroasi-
antuntijoihin, joilla ei ole oikeustieteellistä koulutusta. Alalla tyypillisesti myös kauppatieteilijät ja hal-
lintotieteilijät tekevät samoja asiamiehen töitä, kuin lakimieskoulutuksen saaneet veroasiantuntijat.  
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juristit myös monesti tekevät lainopillista tutkimusta siitä, minkälainen vero-

suunnittelu on verolainsäädännön puitteissa hyväksyttävää ja minkälainen ve-

rosuunnittelu ei ole.17 Voidaankin kysyä, missä määrin käytännön verojuridii-

kassa työskentelevät tutkijat omaksuvat myös tutkimuksellisessa tulkintatyös-

sään samat arvostukset ja tavoitteet, joita he käytännön työssään edistävät. 

Väitöstutkimuksessa käsitellään myös oikeustieteellistä asiantuntijalau-

suntoinstituutiota. Myös nekin akateemiset verotutkijat, joilla ei ole pysyvää 

työsuhdetta verokonsulttialaan, kirjoittavat säännönmukaisesti verosuunnit-

telupalveluja tarjoaville yrityksille oikeustieteellisiä asiantuntijalausuntoja, 

joissa he ottavat kantaa hyväksyttävän ja ei-sallitun verosuunnittelun rajaan. 

Yksittäisessä oikeusriidassa, jossa tutkijat kirjoittavat lausuntoja verokonsult-

tiyhtiöille, tämä lainopillinen työ muodostaa tulkinnallisen resurssin, joka pa-

rantaa yksityisiä intressitahoja saamaan etujensa mukaisen verolain tulkinnan 

vakiintumaan oikeudessa. Väitöstutkimuksessa tarkastellaankin oikeustie-

teellisen asiantuntijalausuntojen kirjoittamista koskevan käytännön merki-

tystä voimassa olevan oikeuden muodostumisessa vero-oikeuden alalla.  

Vaikka tieteellisen tutkimuksen intressiristiriidat ovat saaneet runsaasti 

huomiota muilla tieteenaloilla, on näitä koskevaa keskustelua käyty oikeustie-

teessä vain niukasti.18 Erityisesti vero-oikeudessa eturistiriitoihin liittyvään 

tematiikkaan on kiinnitetty hyvin vähän huomiota. Sen sijaan verosuunnitte-

lua sääntelyongelmana käsittelevää tutkimusta on tehty vero-oikeustieteessä 

laajasti, mutta tässäkään tutkimuskirjallisuudessa ei ole juurikaan kysytty, 

mikä on oikeustieteilijöiden merkitys ilmiön synnyssä.19 Tässä väitöskirjassa 

kysytään, mikä merkitys verotutkijoiden kaksoisroolilla verosuunnittelua tar-

joavien yritysten työntekijöinä ja verotutkijoina on verotutkimuksen sisällön 

kannalta.  

Aggressiivista verosuunnittelua pidetään yhtenä merkittävimmistä poli-

tiikkaongelmista verotuksessa, koska ilmiö vaikuttaa voimakkaasti verotaakan 

jakautumiseen eri verovelvollisten kesken, eikä kaikilla verovelvollisilla ole yh-

täläisiä mahdollisuuksia verosuunnitteluun.20 Kun esimerkiksi Mehiläinen oy 

onnistuu laskemaan maksamansa yhteisöveron alle yhteen prosenttiin liiketu-

loksestaan, tämä tarkoittaa, että muiden verovelvollisten suhteellinen osuus 

kollektiivisesta verotaakasta kasvaa. Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu 

verosuunnittelumahdollisuuksien jakautuvan epätasaisesti erilaisten yritys-

ten ja luonnollisten henkilöiden välillä. Esimerkiksi liikevaihdoltaan suurem-

                                                 
17 Esimerkiksi Helsingin yliopistossa väitellyt asianajaja on väitöskirjassaan tutkinut yritysten osa-

kekannustinjärjestelmien verotusta. Väitöskirjansa esipuheessa hän mainitsee olleensa kehittämässä 
monia kannustinjärjestelmiä, joiden verokohtelua hän tutkii. Ossi Haapaniemi, Osakeperusteisten kan-
nustinjärjestelmien verokohtelu. Sanoma pro 2006. 

18 Esimerkkejä eturistiriitoja koskevasta oikeustieteellisestä tutkimuksesta ovat: Rebecca Eisenberg, 
The Scholar as Advocate. Journal of Legal Education, (43) 1993 s. 391–401. ja Robin Feldman & al., 
Open Letter on Ethical Norms in Intellectual Property Scholarship. Harvard Journal of Law & Technol-
ogy, 29(2) 2016. s. 339–352. 

19 Uudemmasta tutkimuksesta esimerkiksi Payne – Raiborn 2018 ja Anesa, Mattia & al., The legiti-
mation of corporate tax minimization. Accounting, Organizations and Society, (75) 2019 s. 17–39. 

20 Payne – Raiborn 2018. s. 469. 
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pien yritysten on tutkittu onnistuneen painamaan yhteisöveroasteensa mata-

lammaksi kuin pienten tai keskisuurten yritysten.21 On myös kiinnitetty huo-

miota siihen, kuinka paikallisesti yhdessä maassa toimivat konsernit ovat ve-

rosuunnittelun kannalta monesti epätasa-arvoisessa asemassa sellaisten kon-

sernien kanssa, jotka toimivat useassa maassa.22 

Aggressiivinen verosuunnittelu on merkittävä ilmiö myös oikeuden ja po-

litiikan suhteen kannalta. Esimerkiksi yritysten voitoista maksettavan yhtei-

söverokannan korkeus on ollut viime vuosikymmeninä Suomessa intensiivi-

sen poliittisen kamppailun kohteena.23 Suomen siirryttyä eriytettyyn tulove-

rojärjestelmään vuonna 1993 on yhteisöverokanta ollut korkeimmillaan 29 

prosenttia, josta on asteittain siirrytty nykyiseen 20 prosenttiin.24 Tyypillisesti 

talousoikeistolaisempaa veropolitiikkaa kannattavat puolueet ovat tavoitelleet 

matalampaa yhteisöveroastetta, kun taas vasemmistolaisemmat puolueet ovat 

veropoliittisissa kiistoissa olleet korkeamman veroasteen kannalla.25 Sillä sei-

kalla, että monet yritykset ovat aggressiivisen verosuunnittelun avulla kyen-

neet painamaan tosiasiallisesti Suomeen maksamansa yhteisöverot huomat-

tavasti alemmaksi, kuin nimellinen yhteisöverokanta antaisi ymmärtää, on 

merkittäviä seurauksia erilaisten veropoliittisten tavoitteiden toteutumi-

selle.26 Vaikka yritysten aggressiivisen verosuunnittelun myötä toteutuneet 

verotukselliset lopputulemat eivät varsinaisesti ole olleet minkään poliittisen 

puolueen julkilausuttuna tavoitteena, voi kuitenkin esittää, että ne ovat olleet 

kauempana vasemmistolaisen yhteisöveropolitiikan tavoitteista, kuin mata-

lampaa yhteisöverokantaa tavoitelleiden puolueiden tavoitteista.  

1.1 LAINOPILLISEN VEROTUTKIMUKSEN PARADIGMA 

Oikeusteoreettisessa keskustelussa painotetaan usein lakien tulkinnan olevan 

viime kädessä oikeudellisten asiantuntijoiden vallassa.27 Tätä oikeudellista 

asiantuntijavaltaa on kuvattu esimerkiksi puhumalla tuomarien, oikeustietei-

                                                 
21 Peter Egger – Wolfgang Eggert and Hannes Winner, Saving taxes through foreign plant owner-

ship. Journal of International Economics 81(1) 2010 s. 99–108. ja Anna Bilicka, Comparing UK tax re-
turns of foreign multinationals to matched domestic firms."American Economic Review 109(8) 2019 s. 
2921–2953. 

22 HE 146/2012 vp s. 16.  
23 Tästä ovat kirjoittaneet Matti Ylönen & et al. Näyttöperusteisuus ja yritysten verotus: ekonomis-

min nousu suomalaisen yhteisöveropolitiikan tiedontuotannossa. Poliittinen talous 8(1) 2020.  
24 Corporate Tax Statistics Database. http://www.oecd.org/tax/beps/corporate-tax-statistics-data-

base.htm (luettu 10.5.2021). ja https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Tuloverot/Yhteisovero-
tus/#6cf372cc (luettu 10.5.2021). 

25 Niskakankaan mukaan Suomessa oli 1970- ja 1980-luvuilla korkea 60-prosentin verokanta, il-
mauksena juuri sosiaalidemokraattisen puolueen hegemoniasta veropolitiikassa. Heikki Niskakangas, 
Vuosisadan verouudistuksesta neljännesvuosisata. Verotus 5/2017 s. 508–522.  

26 Suomalaisten pörssiyritysten aggressiivisesta verosuunnittelusta ovat kirjoittaneet Finér – Ylönen 
2017 ja Matti Ylönen – Matias Laine, For logistical reasons only? A case study of tax planning and cor-
porate social responsibility reporting. Critical Perspectives on Accounting (33) 2015 s. 5–23. 

27 Tuore puheenvuoro oikeudellisesta asiantuntijavallasta on David Kennedy, A world of struggle: 
How power, law, and expertise shape global political economy. Princeton University Press 2018. 
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lijöiden ja asianajajien muodostamasta tulkintayhteisöstä, jonka sisällä juridi-

set tulkinnat tuotetaan ja tietyt tulkintakannanotot vakiintuvat.28 Vaikka 

raaka lainsäädäntöaines on yksi elementti oikeusjärjestelmässä, on juridisella 

asiantuntijayhteisöllä kuitenkin lainsäätäjän tahdonilmaisuihin palautuma-

tonta valtaa voimassa olevan oikeuden saamaan lopulliseen muotoon.29 Oi-

keustieteilijät taas ovat keskeinen ryhmä toimijoita oikeusyhteisössä, sillä he 

kouluttavat muut juristit ja tuottavat tulkintakannanottoja erilaisten yhteis-

kunnallisten intressien ja ryhmittymien käyttöön.  

Oikeustiede mielletään usein hyvin käytännönläheiseksi tieteenalaksi ja 

perinteisesti merkittävä osa oikeustieteen tutkimusongelmista on tullut tutki-

mukseen tutkijoiden käytännön työssä kohtaamien tulkintaongelmien 

kautta.30 Lainopillista verotutkimusta tuottavat niin käytännön verojuridii-

kassa työskentelevät veroasiantuntijat kuin yliopistolla pääosin työskentelevät 

verotutkijat.31 Vero-oikeutta tutkivat juristit toimivat asiamiehinä verorii-

doissa, minkä lisäksi he tekevät verovelvollisten puolesta päätöksiä, minkälai-

silla verosuunnittelurakenteilla nämä voivat keventää verotaakkaansa. Yli-

opistolla työskentelevät vero-oikeuden tutkijat puolestaan kirjoittavat oikeus-

tieteellisiä asiantuntijalausuntoja yksityisille tahoille veroriidoissa, joissa esi-

merkiksi kiistellään erilaisten verosuunnittelurakenteiden hyväksyttävyy-

destä. Verosuunnittelu ja vero-oikeustiede ovatkin oikeudellisia käytäntöjä, 

jotka ovat monella tavalla vuorovaikutuksessa keskenään. Tämän ilmiön mer-

kitystä voimassa olevan oikeuden kannalta ei ole vero-oikeustieteellisessä tut-

kimuksessa käsitelty juurikaan aikaisemmin.  

Lainopilliset kirjoitukset käsitetään tässä kirjoituksiksi, joissa esitetään 

kannanottoja siitä, miten lainsäädäntöä ja muita oikeuslähteitä tulee tulkita. 

Verotutkimuksella tarkoitetaan tässä niin yliopistolla kuin käytännön veroju-

ridiikassa työskentelevien veroasiantuntijoiden lainopillisia kirjoituksia, oli-

vat nämä sitten artikkeleita, oikeustapauskommentteja tai monografioita. 

Olennaista lainopillisen verotutkimuksen määrittelylle tässä on, että asianaja-

jat, tuomarit ja virkamiehet voivat löytää tutkimuksesta tulkinta-argument-

teja, kun ne harkitsevat valintaa erilaisten tulkintojen välillä. Toisaalta lain-

opillinen tutkimus voi myös vaikuttaa siihen, että jotain oikeudellista kysy-

mystä pidetään itsestään selvänä tai tulkintaa edellyttämättömänä. 

                                                 
28 Oikeudellisen asiantuntijayhteisön merkitystä ovat painottaneet niinkin erilaisista teoreettisista 

viitekehyksistä oikeutta lähestyvät kirjoittajat kuin Ronald Dworkin ja Stanley Fish. Ronald Dworkin, 
Law's empire. Harvard University Press 1986. s. 84–87, Stanley Fish, Is there a text in this class?: The 
authority of interpretive communities. Harvard University Press 1980. 

29 Kotimaisessa keskustelussa oikeusyhteisön merkitystä ovat käsitelleet esimerkiksi Kaarlo Tuori ja 
Markku Helin. Markku Helin, Kieli oikeustodellisuuden rakentajana. Lakimies, 6–7/1998. s. 1027–
1036. Kaarlo Tuori, Kriittinen oikeuspositivismi. WSOY 2001.  

30 Urpo Kangas, Toim. Oikeustiede Suomessa 1900–2000. WSOY lakitieto 1998. Teoksessa kuva-
taan suomen akatemian tutkimushanketta, jossa selvitettiin muun muassa, miten suomessa oikeustie-
teellisen väitöskirjatyön tehneet tutkijat valitsivat tutkimusaiheensa. Tutkimushankkeen yhtenä tulok-
sena oli se, että väitöskirjan tutkimuskohteeksi valittiin sellaisia oikeustieteellisiä kysymyksiä, joihin tut-
kimusta tekevät käytännön juristit olivat käytännön työssään törmänneet. s. 131. 

31 Lainopillista verotutkimusta tekevät juristikoulutuksen lisäksi myös kauppatieteellisen tai hallin-
totieteellisen pohjakoulutuksen saaneet tutkijat, tässä väitöskirjassa viitataan kaikkien näiden tuotta-
maan tutkimukseen kun puhutaan verotutkimuksesta tai lainopista.  
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Tieteen alan perustavia oletuksia tai käsitystä tieteenalan perustavasta tar-

koituksesta kutsutaan paradigmaksi.32 Paradigmaan kuuluu tieteenalalla val-

litsevien periaatteiden, uskomusten, arvostusten ja tieteellisten normien ko-

konaisuus. Paradigma on tutkijayhteisön tutkimustyötä ohjaava yleinen, usein 

lausumatta oletettu jaettujen käsitysten kokonaisuus, joka rajaa tieteellisen 

työn käytäntöä. Tässä merkityksessä paradigman käsitteen on tehnyt tunne-

tuksi tieteenfilosofi Thomas Kuhn. Vaikka Kuhnin teoria tieteellisten vallan-

kumousten luonteesta ja paradigmojen muutoksesta koskee luonnontieteitä, 

on hänen käsitteistöään käytetty laajasti myös yhteiskuntatieteissä ja oikeus-

tieteessä.33 Voidaankin kysyä, minkälainen on vero-oikeudellisen tutkimuk-

sen paradigma ja miten siinä ymmärretään verotutkimuksen merkitys ja ta-

voitteet.34 

Vero-oikeustieteen paradigmaan voidaan ajatella sisältyvän esimerkiksi 

käsitys oikeuden alan keskeisimmistä ongelmista ja käsitys verotutkimuksen 

vaikutuksesta yhteiskuntaan tai oikeudellisiin toimijoihin. Lainopillisessa ve-

rotutkimuksessa ei tyypillisesti ole juurikaan problematisoitu tutkimuksen ta-

voitteita tai vaikutuksia, eikä vero-oikeustieteellisessä tutkimuksessa ole käyty 

kovin laajaa vero-oikeustieteen teoreettisia lähtökohtia koskevaa keskustelua, 

minkä vuoksi tieteenalan paradigman hahmottaminen ei ole yksiselitteistä.35 

Vero-oikeustieteen paradigmaattisia käsityksiä voidaan kuitenkin selvittää 

esimerkiksi tutkimusalan menetelmäartikkeleiden avulla, joissa on käsitelty 

kysymyksiä siitä, miksi verotutkimusta tehdään ja mitä tutkimuksesta ajatel-

laan seuraavan. Vero-oikeustieteen menetelmäartikkeleita ovat kirjoittaneet 

vero-oikeuden professorit Kari S. Tikka, Matti Myrsky, Kauko Wikström ja 

Juha Lindgren.36 Vaikka kyseinen kirjallisuus ei edusta koko kuvaa vero-oi-

keustieteen teoriakeskustelusta, ovat siinä esitetyt näkemykset alalla yleisiä, 

vaikka kaikki verotutkijat eivät niitä allekirjoittaisikaan.  

Miten siis oikeuden alalla on käsitetty lainopillisen tutkimuksen tavoitteet 

ja merkitys? Vero-oikeudellisen tutkimuksen menetelmäkirjallisuudessa tyy-

pillisesti esitetään lainopillisen verotutkimuksen tavoitteena olevan voimassa 

                                                 
32 Thomas Kuhn, The structure of scientific revolutions. University of Chicago press, 1962. 
33 Kuhn kehitti teorian kuvaamaan luonnontieteiden kehitystä ja hänen mukaansa käsite sopii huo-

nosti yhteiskuntatieteisiin. Kuhnin käsitteistön soveltamisesta yhteiskuntatieteissä on kirjoittanut Brad 
Wray, Kuhn’s Influence on the social sciences. The Routledge companion to philosophy of social science 
2017 s. 65–75. 

34 Paradigman sijasta suunnilleen samoja asioita voitaisiin kuvata esimerkiksi käsitteellä ”vallitseva 
oikeusajattelu” tai ”oikeuskulttuuri”. Kennedy on kirjoittanut oikeudellisen ajattelun teoriapohjan muu-
toksista ja näiden leviämisestä globaalisti. Duncan Kennedy. Three globalizations of law and legal 
thought. Teoksessa David Trubek – Alvaro Santos, (toim.) The New Law and Economic Development. A 
Critical Appraisal. Cambridge, 2006. 

35 Toisekseen vero-oikeustieteen teoreettista keskustelua käydään tyypillisesti väitöskirjoissa.  
36 Kari S. Tikka, Oikeustieteen tehtävistä verotutkimuksessa. Lakimies 7-8/1983 s. 1079–1093, 

Kauko Wikström, Vero-oikeudellisen tutkimuksen erityispiirteitä, teoksessa Juha Häyhä (toim.), Minun 
metodini. WSOY 1997 s. 330-339. Matti Myrsky, Vero-oikeuden opettamisesta ja tutkimisesta, Verotus 
4/2015 s. 361–372. Matti Myrsky, Vero-oikeudellisen tutkimuksemme tilannekuva Lakimies 7-8/2015 
s. 1091–1101, Juha Lindgren, Vero-oikeudellinen informaatio – sisällön luotettavuus, läpinäkyvyys ja 
julkisuus. Verotus 5/2020. s. 655–668. Lindgrenin artikkeli ei keskity pelkästään verotutkimuksen me-
netelmään, vaikka siinä otetaan kantaa moniin menetelmällisiin kysymyksiin.  
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olevan oikeuden sisällön selvittäminen.37 Tämän lainopillisen työn esitetään 

palvelevan yhteiskuntaa ja kaikkien erilaisten yhteiskunnallisten tahojen tie-

dontarpeita.38 Näkemyksen mukaan lainopillinen tutkimus auttaa veroasioita 

käsitteleviä tuomareita ja veroviranomaisia, kun näiden työnsä puolesta tulee 

soveltaa verolainsäädäntöä. Toisaalta lainopillinen verotutkimus yhtä lailla 

auttaa erilaisia veronmaksajatahoja kuten yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Lain-

opillisen tutkimuksen avulla saavutettavaa tietoa voimassa olevan oikeuden 

sisällöstä pidetään alalla tyypillisesti neutraalina ja epäpoliittisena. Verotutki-

joiden tuottamia tulkintoja on esimerkiksi kutsuttu ”oikeudelliseksi informaa-

tioksi”, jonka tuottamisessa on tärkeää, että tutkija pysyttelee objektiivisena 

suhteessa tutkimuskohteeseensa.39  

Vero-oikeustieteen vallitsevassa paradigmassa lainopillisen verotutkimuk-

sen suhde aggressiiviseen verosuunnitteluun nähdään varsin ongelmatto-

mana, sillä ilmiön olemassaoloa ei liitetä tutkijoiden tulkinnalliseen työhön. 

Koska verotutkimuksen katsotaan tyypillisesti vain selvittävän oikeuden sisäl-

töä, verojen minimoimiseen liittyvät ongelmat ovat aina muiden toimijoiden, 

kuten lainsäätäjän tai veroja minimoivien verovelvollisten aiheuttamia. Vallit-

sevassa paradigmassa ymmärretään, että lainopillisen verotutkimuksen me-

netelmän avulla verotutkijat voivat kertoa verovelvollisille, minkälaista vero-

suunnittelua voimassa oleva oikeus sallii ja minkälaisia veroseuraamuksia on 

esimerkiksi tietynlaisilla taloudellisilla transaktioilla.40 On sen sijaan muiden 

tahojen vastuulla, miten ne tätä verojuristien tuottamaa tietoa käyttävät. Toi-

saalta verotutkimuksen tuottama tieto erilaisista voimassa olevan oikeuden 

mahdollistamista verojärjestelyistä on tärkeää siitä syystä, että sen avulla lain-

säätäjä voi puuttua ei-toivottavaksi katsomaansa verojen minimoimiseen.41 

Vallitsevan vero-oikeudellisen paradigman mukaan aggressiivista verosuun-

nittelua voidaan toki moraalisesti arvostella, mutta moraaliset kannanotot on 

pidettävä erillään juristikunnalle kuuluvasta oikeudellisesta arvioinnista.  

Verotutkimuksen vallitsevassa paradigmassa verotutkijoiden työskentely 

käytännön veroriidoissa on nähty luonnollisena asiana, jolla on myönteisiä 

vaikutuksia lainopillisen tutkimuksen sisällön kannalta. Esimerkiksi monet 

yliopistovirkaa hallussaan pitävät vero-oikeuden tutkijat ja professorit työs-

kentelevät akateemisen työnsä rinnalla asianajotoimistoissa tai globaalia ve-

rokonsultointialaa hallitsevissa tilintarkastusyhteisöissä.42 Vero-oikeustieteen 

                                                 
37 Myrsky 2015 a s. 368. Myrskyn mukaan ilman lainopillisia teoksia monet tärkeät ja hankalat ky-

symykset jäisivät epäselviksi ilman oikeusdogmaattista tutkimusta.  
38 Tikka 1983 s. 1080–1081. Lindgren 2020 s. 655.  
39 Lindgren 2020 s. 655. ”Tutkimukseen pohjautuva vero-oikeudellinen informaatio perustuu pää-

osin lainopilliseen tutkimukseen.”… ”Läpinäkyvyys edellyttää tutkijan ja tutkimuksen puolueettomuutta 
ja objektiivista suhdetta tutkimuksen kohteeseen.”  

40 Tässä akateemisen verotutkimuksen verosuunnittelua auttavassa työssä painottuu tulevan vero-
tus- ja tuomioistuin käytännön ennustaminen: minkälaiset järjestelyt tullaan verotuskäytännössä salli-
maan. Tikka 1983. s. 1084 ”Lainsäädäntö muuttuu niin nopeasti, että on kysymyksenalaista, kannat-
taako akateemisen oppiaineen – tässä tapauksessa vero-oikeuden – niin painokkaasti kuin aikaisemmin 
keskittyä pikkutarkkaan voimassaolevan oikeuden erittelyyn ja sen pohjalta nousevaan verosuunnitte-
luun, joka jo huomenna saattaa olla vanhentunut.” Myrsky 2015 a 369. 

41 Tikka 1983 s. 1085. 
42 Esim. Turun yliopiston Jaakko Ossa Astrea Oy, Tampereen Seppo Penttilä PriceWaterhouseCoo-

pers ja Helsingin yliopiston Kristiina Äimä KPMG.  
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vallitsevan paradigman mukaan käytännön veroriitoihin osallistuminen aut-

taa tutkijaa hallitsemaan oikeudellisen argumentaation entistä paremmin, ja 

toisaalta se myös varmistaa, ettei verotutkijan voimassa olevaa oikeutta kos-

keva selvitystyö kohdistu veroriitojen kannalta irrelevantteihin tulkintakysy-

myksiin.43  

Nekin yliopistovirkaa hallussa pitävät tutkijat, jotka eivät työskentele vaki-

tuisessa työsuhteessa verokonsultoinnin toimialalla, tyypillisesti kirjoittavat 

oikeustieteellisiä asiantuntijalausuntoja veroriidoissa asianajatoimistoille ja 

tilintarkastusyhteisöille. Vallitsevan paradigman valossa myös oikeustieteili-

jöiden maksua vastaan veroriidoissa kirjoitetut oikeustieteelliset asiantuntija-

lausunnot voidaan nähdä myönteisenä ilmiönä, jossa tutkija antaa asiantun-

temustaan käytännön toimijoiden käyttöön. Näkemyksen mukaan asiantunti-

jalausuntoinstituutio on koko yhteiskunnan kannalta hyödyllinen, koska se ta-

kaa, että veroriidoissa saadaan tulkintakysymys ratkaistua niin, että parhain 

mahdollinen asiantuntemus on tuomarien käytettävissä.44 Kun vero-oikeuden 

tutkija on tehnyt lainopillista tutkimusta tietystä vero-oikeuden tulkintakysy-

myksestä, tämä tuottaa tutkijalle asiantuntijuutta juuri tuosta spesifistä kysy-

myksestä. Oikeustieteellisten asiantuntijalausuntojen katsotaan lisäksi var-

mistavan, että veroriidoissa tuomioistuimet eivät päädy riidan osapuolena ole-

van verovelvollisen oikeuksia loukkaavaan tulkintaratkaisuun.45  

Vero-oikeustieteen vallitsevan paradigman ajatus, jossa lainopilliseen tut-

kimukseen suhtaudutaan teknisenä asiantuntijatyönä tarkoittaa myös sitä, 

että oikeuden alalla ei useimmiten tunnisteta lainopillisen tutkimuksen poliit-

tisia implikaatioita. Vallitsevan käsityksen mukaan veropolitiikka tapahtuu 

lainsäädäntömenettelyssä, mutta tuomioistuinten soveltaessa lakia tai tutki-

joiden ”selvittäessä voimassa olevan oikeuden” tilaa, ei toimintaan enää sisälly 

poliittisia valintoja. Vero-oikeuden paradigmassa toki tunnustetaan, että tuo-

marit ovat ajoittain eri mieltä laintulkinnasta, ja lainopillisten kirjoittajienkin 

tulkintakannat monesti eroavat samoissa oikeuskysymyksissä. Tulkintakanto-

jen eroa ei kuitenkaan lainopillisessa tutkimuksessa juurikaan pyritä selittä-

                                                 
43 Myös Tampereen yliopiston vero-oikeuden emeritusprofessorin Seppo Penttilän kirjoituksessa on 

käsitelty verotutkimuksen tehtäviä ja vaikutuksia. Seppo Penttilä, Onko Suomi sittenkään verokonsult-
tien valtakunta ja vero-oikeus verosuunnittelun tiedettä? – arvioita Santtu Raitasuon artikkelista Vero-
suunnittelun tiede? Tapaustutkimus akateemisen verotutkimuksen sidonnaisuuksista. Lakimies 7–
8/2019 s. 1151–1177, 1177. ”… yliopistotutkijoiden on syytä osallistua alallaan erilaisiin käytännön tehtä-
viin, olivatpa tällaiset tehtävät julkisen sektorin tai yksityisen sektorin tehtäviä. Tätä kautta yliopistotut-
kijoiden osaamista saadaan koko yhteiskunnan käyttöön, mutta yliopistotutkijatkin oppivat paljon toi-
miessaan edes hitusen yliopistojen seinien ulkopuolella. Pelkästään kirjoituspöydän ääressä syntyvät 
syy- ja seuraussuhteet ja ongelmat saattavat toisinaan olla käytännön elämälle aika vieraita kysymyksiä, 
mutta niitäkin saa ja voi olla hyvä tutkia.”  

44 Lindgren 2020 s. 659. ”Aineellisten ja menettelysäännösten laatimista, ohjeistamista tai sovelta-
mista koskevien lausuntopyyntöjen osoittaminen veroalan oikeusoppineille on perusteltua. Verovelvol-
linen pyytänee veroasiassaan lausuntoa henkilöltä, jonka asiantuntemuksesta hän käsityksensä on muo-
dostanut tämän tutkimuksellisen tuotannon ja muun asiantuntijatoiminnan perusteella.” 

45 Esim. Lindgren mainitsee kirjoittavansa verovelvollisille oikeustieteellisiä asiantuntijalausuntoja 
sellaisissa tapauksissa, joissa tämä on verovelvollisen oikeusturvan kannalta perusteltua. Juha Lindgren, 
Veroetuja rajaavat vuosikirjaratkaisut oikeusohjeina, Verotus 5/2019, s. 555–569. s. 560. Lindgren 2019 
s. 659. Myös Seppo Penttilän mukaan lausuntojen kirjoittamisessa on kyse verovelvollisten oikeuksien 
turvaamisesta. Penttilä 2019 s. 1166.  
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mään eri tulkitsijoiden omaksumilla poliittisilla ideologioilla, vaan erot selit-

tyvät tulkitsijoiden henkilökohtaisilla mielipiteillä, poikkeamisella ”objektiivi-

sen tulkinnan” vaatimuksesta tai joidenkin tulkitsijoiden puuttuvalla ammat-

titaidolla.46  

Toisin kuin luonnontieteissä, yhteiskuntatieteissä harvemmin voidaan 

esittää yhden tutkimusparadigman hallitsevan koko tieteenalaa.47 Myöskään 

vero-oikeustieteen näkemys siitä, että lainopilliset verotutkijat ainoastaan sel-

vittäisivät oikeuden sisältöä, ei ole ainoa kotimaisessa verokirjallisuudessa 

esiintyvä tulkinta lainopillisen verotutkimuksen luonteesta. Verolainoppia 

koskevassa menetelmäkirjallisuudessa on huomioitu, että tyypillisesti lain-

opilliset kirjoittajat myös kritisoivat joitakin verotuskäytännön tai oikeuskäy-

tännön soveltamisratkaisuja. Monet kirjoittajat korottavatkin tämän sovelta-

miskäytännön kriittisen arvioinnin lainopillisen verotutkimuksen toiseksi teh-

täväksi, joka tosin on alisteinen suhteessa voimassa olevan oikeuden selvittä-

mistyöhön.  

Verolainopin menetelmää koskevissa kirjoituksissa on usein jätetty avoi-

meksi kysymys siitä, millä perusteilla verolain soveltamispäätöksiä tulisi kri-

tisoida. Toisaalta kirjoituksissa ei myöskään tyypillisesti oteta kantaa siihen, 

millä tavoin verotutkijoiden voimassa olevan oikeuden selvittämistyö voidaan 

erottaa arvosidonnaiseksi mielletystä tulkintakäytännön kritiikistä. Toisissa 

kirjoituksissa taas esitetään hyvin yleisellä tasolla muotoiltuja oikeusperiaat-

teita tai tavoitteita, joiden toteutumista lainopilliset tutkijat kirjoituksillaan 

edistävät tai joita heidän kirjoittajan mielestä pitäisi edistää. Tällaisia tavoit-

teita ovat esimerkiksi verovelvollisen oikeusturvan takaaminen, verolain tul-

kinnan ennustettavuuden lisääminen tai verolain tulkinnan lakisidonnaisuu-

den edistäminen.48  

 

1.2 KRIITTINEN NÄKÖKULMA VERO-
OIKEUSTIETEESEEN  

Monet vallitsevan vero-oikeudellisen paradigman perustavat oletukset ovat 

joutuneet oikeusteoreettisessa keskustelussa kritiikin kohteeksi tai tulleet ku-

motuiksi. Yleisessä oikeustieteellisessä keskustelussa on jo pitkään painotettu 

näkökulmaa, jonka mukaan ei ole olemassa arvovapaata menetelmää, jolla 

voitaisiin selvittää voimassa olevan oikeuden ”todellinen” sisältö. Vaikka tietty 

laintulkinta olisi vakiintunut ja vaikuttaisi itsestään selvältä oikeusyhteisön jä-

senille, ei ole mitään taetta siitä, ettei tulkinta voisi muuttua tulevaisuudessa.49 

                                                 
46 Esimerkiksi Janne Aer selittää verolain tulkintaa tulkitsijoiden sitoutumisella abstrakteihin tul-

kintaoppeihin, kuten realismiin tai formalismiin, mutta hän ei juurikaan kysy minkälainen poliittinen 
arvovalinta on sitoutumisen taustalla. Janne Aer, Formalismi, realismi ja verolain kiertäminen. Oikeus-
tiede – Jurisprudentia 2018, s. 5–83.  

47 Wray 2017 s. 69–71.  
48 Esim. Lindgrenin mukaan verotutkimuksen tehtävä on edistää verovelvollisen oikeusturvaa ja ve-

rotuksen ennustettavuutta, valtion fiskaalisten tarpeiden toteuttamisen lisäksi. Lindgren 2020. 
49 Mark Tushnet, Defending the indeterminacy thesis. QLR (16) 1996 s. 339–356. s. 344–349.  
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Oikeuden perustavaa tulkinnanvaraisuutta koskeva indeterminanssikritiikki 

onkin muuttanut käsitystä lainopillisen tutkimuksen luonteesta.50 Tätä ajatte-

lutavan muutosta kuvaa käsitteistö, jossa puhutaan lainopillisia kirjoituksia 

laativien juristien esittämistä tulkintasuosituksista sen sijaan, että lainopissa 

oletettaisiin todella onnistutun selvittämään ”oikea” laintulkinta.51 Toisaalta 

silloinkin, kun lainopissa ei nimenomaisesti suositella yhtä tulkintaa tai kriti-

soida toista tulkintaa, sisältyy tutkimukseen pakotetusti arvosidonnainen nor-

matiivinen puoli. Tämä verotutkimuksen normatiivinen puoli voidaan ym-

märtää verojärjestelmää koskevien poliittisten kiistojen ja kamppailun avulla.  

Yhden keskeisen politiikan kiistakappaleen muodostaa taloudellisten re-

surssien ja rasitteiden jako erilaisten yhteiskunnallisten ryhmittymien ja yksi-

löiden välillä.52 Tämän väitöskirjan lähtökohtana on, että lainopillisen tutki-

muksen pakotettu arvosidonnaisuus tarkoittaa myös sitä, että lainopillisella 

tutkimuksella on vaikutusta taloudellisten resurssien jakoon yhteiskunnassa. 

Lainopillisen tutkimuksen distributiivisten vaikutusten voidaan sanoa olevan 

erityisen selviä vero-oikeuden kaltaisella oikeuden alalla, jossa päätetään, ke-

neltä veroja kerätään ja kuinka paljon.53 Vaikka oikeustiede tuottaakin vain 

suosituksia lain tulkinnasta, tässä väitöskirjassa omaksutun näkemyksen mu-

kaan lainopilla on tärkeä merkitys voimassa olevan oikeuden muodostumi-

sessa, koska erilaisista laintulkinnoista kiistelevät oikeudelliset toimijat käyt-

tävät verotutkimusta jatkuvasti puolustaessaan tiettyjä tulkintoja ja vastusta-

essaan toisia.  

Väitöskirjassa käsitellään sitä, miten oikeuden indeterminanssikritiikki 

muuttaa käsitystä vero-oikeudellisen tutkimuksen luonteesta ja sen merkityk-

sestä verojärjestelmän rakentumisessa.54 Vero-oikeuden vallitsevan paradig-

man käsitys verotutkimuksen ja verosuunnittelun suhteesta on vajavainen, 

koska siinä ei huomioida oikeustieteilijöiden tulkinnallisen työn konstruktii-

vista vaikutusta oikeuteen. Kun hylätään ajatus siitä, että lainopillisessa tutki-

muksessa olisi mahdollista selvittää voimassa olevan oikeuden sisältöä, jou-

dutaan muuttamaan käsitystä lainopillisen tutkimuksen suhteesta verosuun-

nitteluun. Sen sijaan, että lainopillisten tutkijoiden ajatellaan olevan vain tark-

kailijoita, jotka kertovat, minkälainen verojen minimointi on mahdollista, he 

voivat tulkintasuosituksillaan vaikuttaa siihen, minkälaiset järjestelyt muo-

                                                 
50 Esimerkiksi Wilhelmsson kirjoitti vuoden 1997 artikkelissaan, että kukaan tuskin enää uskoo yh-

den oikean ratkaisun oppiin. Thomas Wilhelmsson, Sosiaalisen siviilioikeuden metodiset lähtökohdat, 
teoksessa Juha Häyhä (toim.), Minun metodini. WSOY 1997 s. 339–357. 

51 Tarkemmin ilmaistuna ongelmana on, se että emme voi tietää, milloin olisimme todella onnistu-
neet selvittämään oikean laintulkinnan. Herbert Hart, Essays in Jurisprudence and Philosophy. Oxford 
University Press 1983 s. 139.  

52 Esimerkiksi Roberto Ungerin mukaan politiikalla kapeassa mielessä voidaan tarkoittaa kiistaa 
valtiollisen vallan hallinnasta ja käytöstä. Roberto Unger, Social Theory: Its Situation and Its Task. Cam-
bridge University Press 1987 s. 145–146. 

53 Alalla puhutaankin monesti siitä, miten verorasitus jakautuu eri verovelvollisten kesken.  
54 Vaikka oikeuden indeterminanssikeskustelua käytiin oikeusteoriassa runsaasti jo 1970- ja 1980- 

luvuilla, niin oikeuden indeterminanssin merkitystä vero-oikeudessa on kansainvälisessäkin keskuste-
lussa käsitelty niukasti. Indeterminanssin merkityksestä verosääntelyssä on kirjoittanut Sol Picciotto, 
Indeterminacy, complexity, technocracy and the reform of international corporate taxation. Social and 
Legal Studies, 24 (2), 2015 s. 165–184. 
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dostuvat oikeuskäytännössä hyväksytyiksi ja mitkä eivät. Näin ollen verotut-

kijoiden tuottamien tulkintasuositusten käsitetään tässä muodostavan yhden 

tulkinnallisen resurssin, joka auttaa erilaisia yhteiskunnallisia ryhmittymiä 

saamaan etujensa mukaisen laintulkinnan vakiinnutettua vallitsevaksi tulkin-

naksi tai vastaavasti rajoittaa toisten ryhmittymien veropoliittisten tavoittei-

den toteutumista.   

Aiemmassakin vero-oikeudellisessa tutkimuksessa on toki jossain määrin 

tunnustettu, että lainopillisessa tutkimuksessa ei pelkästään selvitetä oikeus-

tilaa, vaan siinä myös esitetään arvosidonnaisia tulkintasuosituksia. Kuitenkin 

voimassa olevan oikeuden selvitystyö nähdään tyypillisesti muodostavan pää-

osan tutkijoiden työstä, kun taas arvosidonnaiset tulkintasuositukset olisivat 

vain sivuosassa. Lisäksi monet kirjoittavat tekevät selvän erottelun sellaiseen 

vero-oikeudelliseen tutkimukseen, jossa tutkija vain esittää ennustuksia siitä, 

miten tuomioistuimet tai veroviranomaiset tulevat verolainsäädäntöä tulkit-

semaan.55 Kuitenkin tämäkin erottelu lainopillisten tulkintasuositusten nor-

matiivisuuden ja lain tulkitsemista koskevien arvovapaiden ennusteiden vä-

lillä on riitautettu, sillä oikeustieteilijöiden tulkintaennusteet julkaistussa 

muodossa toimivat argumenttina sille, että lakia todella tulisi soveltaa tutkijan 

ennustamalla tavalla. Näin ollen edes verotutkijoiden ennusteet tuomioistuin-

käytännöstä eivät ole arvostuksista vapaita, vaan osaltaan nekin rakentavat 

voimassa olevaa oikeutta.56 Toisaalta ei olemassa mitään menetelmää, jonka 

avulla voitaisiin erottaa lainopillisista tutkimuksista arvosidonnainen tulkin-

taosuus, ja sellainen osuus, jossa selvitettäisiin voimassa olevan oikeuden si-

sältöä. 

Vero-oikeudellisessa tutkimuksessa on tunnustettu verolainopin arvo-

sidonnaisuus sellaisissa tapauksissa, jossa lainopilliset tutkijat kritisoivat joi-

tain oikeus- tai verotuskäytännön kantoja. Tässä väitöskirjassa omaksutun nä-

kemyksen mukaan lainopillisen tutkimuksen arvosidonnaisuus tulisi kuiten-

kin nähdä näitä tilanteita olennaisesti laajempana ilmiönä. Myös sellaiset lain-

opilliset kirjoitukset, joissa pelkästään toistetaan joko oikeuskirjallisuudessa 

tai tuomioistuinkäytännössä vallitseva tulkintakanta, ovat arvosidonnaisia ja 

oikeutta konstruoivia kannanottoja, sillä lainopillisella kirjoittajalla on aina 

mahdollisuus esittää kilpaileva kanta tai liittyä vähemmistöön jääneeseen tul-

kintakantaan.57  

Tässä väitöstutkimuksessa kyseenalaistetaan verotutkimuksen vallitsevan 

paradigman mukainen näkemys oikeudellisesta asiantuntijuudesta. Väitöstut-

kimuksessa kyllä sitoudutaan käsitykseen, että erilaisten juristien asiantunti-

juus lisääntyy heidän osallistuessaan käytännön veroriitoihin, oli se sitten toi-

                                                 
55 Esimerkiksi Tikka kirjoittaa seuraavasti: ”Verovelvollistahon kannalta on hyödyllistä, että tieteel-

lisissä esityksissä selkeästi erotetaan toisistaan tulkintasuositukset ja luotettavat tulkintaennusteet.” 
Tikka 1983 s. 1083–1084. 

56 Puhtaan kuvailevan lainopin mahdottomuuden on huomioinut esimerkiksi Aulis Aarnio jo 
vuonna 1978 yleistajuisessa oikeustieteen oppikirjassaan. Aulis Aarnio, Mitä lainoppi on? Tammi 1978. 
s. 272–275.  

57 Tätä näkökulmaa on painottanut esimerkiksi Kaarlo Tuori, joka puhuu oikeustieteen pakotetusta 
normatiivisuudesta. Tuori 2001 s. 305–313.  
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mimista tuomarina, asianajajana tai valtiota edustavan veronsaajien oikeu-

denvalvontayksikön palveluksessa. Asiantuntijuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, 

että asiantuntemustaan kartuttava juristi kokemuksen ja argumentaatiotai-

don lisääntyessä yhä suuremmalla todennäköisyydellä löytäisi oikean ratkai-

sun erilaisissa tulkintariidoissa. Sen sijaan oikeudellinen asiantuntijuus käsi-

tetään tässä siten, että asiantuntijuuden karttuessa juristilla on yhä paremmat 

mahdollisuudet puolustaa erilaisia arvosidonnaisia kantoja tulkintakiistoissa 

ja saada oma tai päämiehen kanta hyväksytyksi koko oikeusyhteisössä.58  

Tässä tutkimuksessa myös omaksutaan erilainen käsitys vero-oikeudellis-

ten tulkintaongelmien alkuperästä, kuin mitä oikeuden alan valtavirtaisessa 

ajattelussa yleensä esitetään. Vero-oikeudellisen tutkimuksen menetelmäkir-

joituksissa monesti kuvataan verolainsäädäntöön liittyvät tulkintaongelmat 

staattisena suureena, jotka aiheutuvat lainsäätäjän valinnoista tai kielenkäyt-

töön aina jossain määrin liittyvästä semanttisesta monitulkintaisuudesta.59 

Kriittisessä oikeustieteessä on sen sijaan painotettu juridisen työn merkitystä 

tulkintaongelmien synnyssä. Ammattitaitoisilla juristeilla on kyky riitauttaa 

ensi silmäykseltä hyvinkin helpoilta tai selviltä vaikuttavia oikeuskysymyksiä 

ja heillä on usein mahdollisuus tuottaa oikeuden alalle uusia tulkintaongel-

mia.60 Verolainsääntelyn alueella on huomattavat taloudelliset kannustimet 

tuottaa ensi silmäykseltä hyvinkin epätodennäköisiä oikeudellisia positioita. 

Kun nämä päätyvät oikeuteen asti, on alalla syntynyt uusi oikeudellista epä-

varmuutta aiheuttava tulkintaongelma.61 

                                                 
58 Teknisen asiantuntijavallan kritiikki on varsin monia oikeustieteellisiäkin tutkimuksia poikinut 

tutkimusteema. Teemaa ovat käsitelleet esimerkiksi Yves Dezalay ja Bryant G. Garth, The international-
ization of palace wars. Lawyer, Economists, and the Contest to Transform Latin American States. Chi-
cago 2002. ja Martti Koskenniemi, The politics of international law–20 years later. European Journal of 
International Law 20(1) 2009 s. 7–19. 

59 Vrt. Tikka 1983 s. 1085. ”..korkean verorasituksen maissa joukko tieteellisenkin koulutuksen saa-
neita aivoja työskentelee noiden verosäännöksiä optisiksi harhoiksi muuttavien torjuntareaktioiden ke-
hittelyssä.” 

60 Käytännön juridiikassa lakimiehet lähestyvät oikeudellisia materiaaleja usein asiakkaan etua pai-
nottavasta näkökulmasta. Lakimiehen tuleekin löytää monitulkintaisuuksia ja ristiriitaisuuksia sovellet-
tavissa oikeudellisissa aineistoissa, ja toisaalta juristi voi myös pyrkiä tuottamaan argumentteja, miksi 
myös uudet oikeuslähteet tulisi huomioida oikeuskysymyksen ratkaisussa, mikäli nämä toimivat juristin 
päämiehen eduksi. David Wilkins, Legal Realism for Lawyers. Harvard Law Review 104(2) 1990, s. 468–
524, s. 483.  

61 Asiaa voidaan valaista esimerkillä. Osajulkaisun III kohteena oli johdon holdingyhtiöitä koskeva 
järjestely. Jos verokonsulttialalla ei olisi tällaista järjestelyä innovoitu, ei sen käyttöön liittyviä tulkinta-
ongelmia, ja niitä käsitellyttä laajaa tutkimuskirjallisuutta olisi syntynyt.  
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1.3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA MERKITYS  

  

Jos hyväksytään ajatus, että vero-oikeudellisessa tutkimuksessa ei kyetä löy-

tämään oikeuden sisältöä, vaan siinä osallistutaan oikeuden luomiseen, voi-

daan kysyä, minkälaista verojärjestelmää verojuristit lainopillisilla kirjoituk-

sillaan rakentavat. Tämä tarkoittaa lainopillisen tutkimuksen ja sen piirissä 

esitettyjen tulkintasuositusten ottamista tutkimuksen kohteeksi. Väitöskir-

jassa kysytäänkin, minkälaisia arvostuksia ja veropoliittisia näkemyksiä lain-

opillisessa verotutkimuksessa esitetyt tulkintasuositukset edustavat. Toisaalta 

väitöskirjassa arvioidaan, miksi lainopilliset kirjoittajat päätyvät suosittele-

maan tiettyjen arvostusten mukaisia laintulkintoja toisten yhtä lailla mahdol-

listen tulkintojen sijasta.  

Väitöskirjassa ammennetaan kriittisen lainopin traditiosta ja erityisesti yh-

dysvaltalaisesta kriittisen oikeustieteen variantista. Tässä tutkimustraditiossa 

painotetaan oikeusjärjestykseen sisältyviä ristiriitaisia aineksia ja laintulkin-

taan sisältyviä konflikteja.62 Tutkimustraditiossa ajatellaan, että tietyssä his-

toriallisessa tilanteessa toteutunut laintulkinta, oli vain yksi monista mahdol-

lisista yhtä lailla lain rajoissa olevista tulkinnoista.63 Monissa kriittisen lain-

opin tutkimuksissa on analysoitu lainopillisia doktriineja pyrkien hahmotta-

maan kilpailevat arvostukset, joita tietty doktriini pitää sisällään.64 Vaikka 

vero-oikeustieteessä on jossain määrin tunnustettu laintulkinnan arvosidon-

naisuus, ei aiemmassa kotimaisessa verotutkimuksessa ole juurikaan analy-

soitu, minkälaisia arvokonflikteja vero-oikeudellisiin tulkintakiistoihin sisäl-

tyy. Tämä kysymys on sen sijaan tämän väitöskirjan keskiössä.  

Toisaalta väitöskirjassa myös esitetään, että lainopillisen tutkimuksen ar-

vosidonnaisuus tulisi ymmärtää laajemmin kuin pelkästään moraalin tai poli-

tiikan sfääreihin kuuluvana asiana. Myös verojuridiseen liiketoimintaan liitty-

vien taloudellisten intressien merkitys tulisi ottaa tutkimuksen kohteeksi. Kun 

kriittisen lainopin traditiossa painotetaan tutkijoiden poliittisen ideologian 

merkitystä, tässä esitetään, että laintulkinnan tausta-arvot voivat olla myös ta-

loudellisia arvostuksia, jotka tulevat tutkimukseen lainopillisten kirjoittajien 

käytännön työn kautta. Väitöskirjassa argumentoidaankin, että lainopillisten 

tutkimuksen tausta-arvot voivatkin muodostua siten, että lainopillinen kirjoit-

taja työskentelee jonkin vero-oikeuden kentällä toimivan asiantuntijayhteisön 

palveluksessa. Vaikka lainopillisen tutkimuksen arvosidonnaisuus nykyään 

laajasti tunnustetaan, harvemmissa töissä on pyritty teoretisoimaan prosessia, 

jossa lainopillinen tutkimus päätyy puolustamaan tiettyjä kontingentteja ar-

voja, tulkintakantoja tuottavien toimijoiden taloudellisten kannustimien nä-

kökulmasta.  

                                                 
62 Roberto Unger, The critical legal studies movement. Harvard law review 96(3) 1983 s. 561–675, 

567–576.  
63 Charles Yablon, The Indeterminacy of the Law: Critical Legal Studies and the Problem of Legal 

Explanation, Cardozo Law Review 6/1984. s. 917–947, 934–936.  
64 Hyvän esimerkin sopimusoikeudesta muodostaa Clare Dalton, An essay in the deconstruction of 

contract doctrine. The Yale Law Journal 94(5) 1985 s. 997–1114. 
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Väitöskirjassa myös argumentoidaan, että joissain tilanteissa lainopillista 

tutkimustoimintaa voi olla hyödyllistä arvioida taloudellisten kannustimien 

näkökulmasta. Toisin kuin lainopillista tutkimusta kuvaavissa oikeusteoreet-

tisissa esityksissä usein kuvataan, eivät lainopilliset kirjoittajat aina toimi ide-

aalissa puhetilanteessa, jossa he voisivat täysin vapaasti, vailla taloudellisia 

kannustimia tai rajoitteita kuvata omien arvojensa mukaisia tulkintasuosituk-

sia.65 Tämän lainopillisen tutkimuksen puolen tuominen tieteen alan sisäiseen 

keskusteluun on tärkeää, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää, miksi oikeus-

doktriini saa tietyn muodon. Erityisesti yliopistolla työskenteleville oikeustie-

teilijöille muodostuu taloudellisia kannustimia suosia tiettyjä laintulkintoja 

myös oikeustieteellisen asiantuntijalausuntoinstituution myötä. Lainopillis-

ten tulkintasuositusten tuotannon arviointi oikeustieteilijöiden taloudellisten 

kannustimien näkökulmasta muodostaa uuden selitysmallin oikeudellisen 

doktriinin muodostumiseen niin vero-oikeudessa, kuin muillakin oikeuden 

aloilla. 

Kriittisen lainopin erään painotuksen mukaan laintulkinta ei oikeuden pe-

rustavanlaatuisesta monitulkintaisuudesta huolimatta ole sattumanvaraista, 

vaan oikeudellisten doktriinien muodostumiseen vaikuttavat monenlaiset ra-

kenteelliset tekijät.66 Tältä osin kriittinen lainoppi avautuu myös muihin yh-

teiskuntatieteisiin, joiden menetelmiä voidaan hyödyntää tutkittaessa oikeus-

doktriinien muodostumiseen vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä. Tässäkin en-

sisijaisena tavoitteena on tuottaa laintulkinnan ja juristikunnan kannalta kiin-

nostavaa tietoa. Erityisesti kriittisen lainopissa on oltu kiinnostuneita tilan-

teista, joissa oikeusdoktriini on päätynyt suosimaan suurta taloudellista neu-

votteluvoimaa omaavia yhteiskunnallisia tahoja.67  

Väitöskirjan keskeinen kysymys koskee oikeudellisten käytäntöjen merki-

tystä lainopillisessa tutkimuksessa esitettyjen tulkintasuositusten kannalta. 

Vero-oikeustieteessä toistuvasti esitetään, että verotutkimus on poikkeuksel-

lisen käytännön läheinen tutkimusala, koska siinä tuotetaan tietoa, miten ve-

rolakeja tulisi käytännössä soveltaa.68 Tässä tutkimuksessa tarkastellaan käy-

täntöjä toiselta kannalta kuin oikeuden alalla on perinteisesti tehty. Tutkimuk-

sessa kysytään, miten osallistuminen käytännön verojuridiikkaan sitouttaa 

lainopillisia kirjoittajia tiettyihin arvosidonnaisiin kantoihin tulkintasuosituk-

sissaan ja saa heitä omaksumaan tulkinnoista kamppailevien tulkintayhteisö-

jen arvoja. Aiemmassa vero-oikeustieteellisessä tutkimuksessa ei juurikaan 

ole kysytty, mitä lainopillisten kirjoittajien osallistumisesta käytännön vero-

riitoihin seuraa tutkimuksen tai oikeuskäytännön kannalta. Toisin sanoen sen 

                                                 
65 Vertaa Pecneczik 2008 s. 295–298. 
66 Tätä puolta oikeusdoktriinien muodostumisesta on painottanut esimerkiksi Susan Marks, False 

contingency. Current Legal Problems 62(1) 2009 s. 1–21, 11–15.  
67 Tätä kriittisen lainopin painotusta ja aiheeseen liittyviä tutkimuksia on käsitelty esimerkiksi Marc 

Galanterin klassisessta tutkimuksessa Why the ”haves” come out ahead: Speculations on the limits of 
legal change. Law & Society Review, 9(1) 1974 s. 95–160. ja Galanterin argumentteja kehittäneessä ja 
kommentoineessa laajasssa kirjallisuudessa. Yleiskatsaus tähän kirjallisuuteen löytyy David Kennedyltä. 
David Kennedy –William W. Fisher, The canon of American legal thought. Princeton University Press, 
2007. s. 491–494.  

68 Näin esimerkiksi Myrsky 2015 a s. 368. 
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kannalta, minkä yhteiskunnallisten tahojen arvoja tutkimuksen tulkintasuosi-

tukset vastaavat ja mille intressitahoille lainopin tulkintasuositukset tuottavat 

resursseja saada omien etujen mukainen kantansa vallitsevaksi oikeustilaksi.  

Oikeusjärjestyksen ristiriitaisten ainesten merkitystä painottavaa kriittistä 

lainoppia on arvosteltu siitä, että tutkimussuunnan puitteissa ei useinkaan 

edes yritetä tuottaa tuomareille tietoa siitä, mikä olisi tietyssä tulkintatilan-

teessa ”lainmukaisin” tai eettisesti tavoiteltavin ratkaisu. Vaikka tällaista rat-

kaisua ei olisi löydettävissä, tulee tuomarien päätyä aina johonkin tulkintaan 

heidän eteensä tuoduissa oikeusriidoissa. Tämän väitöstutkimuksen argu-

menttien merkitys voidaan muotoilla käyttäen hyväksi Herbert Hartin esittä-

mää huomiota ”oikeuden sisäisestä näkökulmasta”, jonka tuomarit joutuvat 

väistämättä ottamaan lakia tulkitessaan. Vaikka oikeuskysymyksiin ei voida 

osoittaa olevan yhtä oikeaa ratkaisua, joutuvat tuomarit kuitenkin tekemään 

jonkin päätöksen oikeusriidoissa, koska heillä on ratkaisupakko.69 Kun tuo-

marit harkitsevat ratkaisua oikeusriidassa, he joutuvat jatkuvasti ottamaan 

kantaa oikeustieteilijöiden esittämiin tulkintasuosituksiin. Tässä väitöstutki-

muksessa argumentoidaan, että lainopillisten kirjoittajien sidonnaisuuksien 

tulisi olla lainopillisen tutkimuksen merkityksen arvioinnin keskiössä. Jos la-

kia soveltavat viranomaiset huomioivat oikeustieteen eturistiriidat, lopputu-

los on kaikkien yhteiskunnallisten etutahojen kannalta hyväksyttävämpi ver-

rattuna tilanteeseen, jossa lainopillisten kirjoittajien uskotaan toimivan arvo-

vapaasta asemasta käsin. 

Viimeiseksi tutkimus antaa uuden selityksen aggressiiviseen verosuunnit-

teluun. Aggressiivista verosuunnittelua pidetään myös aiemmassa verotutki-

muksessa yhtenä keskeisimmistä oikeudenalaan liittyvistä ongelmista. Aiem-

massa verotutkimuksessa on usein käsitelty aggressiivista verosuunnittelua 

ongelmana, joka liittyy ennen kaikkea kirjoitettuun lainsäädäntöön. Tässä tut-

kimuksessa esitetään kuitenkin, että kyseistä politiikkaongelmaa ei tulisi 

nähdä pelkästään sääntöjen muotoiluun, vaan myös laintulkintaan liittyvänä 

kysymyksenä. Tavoitteena onkin kääntää kysymys siihen, minkälaiset laintul-

kintaan vaikuttavat rakenteelliset tekijät tuottavat tämän politiikkaongelman 

aina uudestaan, vaikka positiivinen vero-oikeudellinen säännöstö korjattaisiin 

torjumaan ongelmaa. Tutkimuksessa ei kuitenkaan väitetä, että lainsäädän-

nön sisältö olisi irrelevanttia sen kannalta, minkälainen verosuunnittelu on 

mahdollista tietyssä oikeusjärjestelmässä. Tutkimuksessa sen sijaan keskity-

tään verolain tulkinnan merkitykseen verojärjestelmän rakentumisessa.  

Toisaalta väitöstutkimuksessa myös argumentoidaan, että aggressiivinen 

verosuunnittelu ei suinkaan näyttäydy politiikkaongelmana kaikkien vero-oi-

keuden kentällä toimivien kirjoittajien kannalta, vaan se konstruoituu ongel-

maksi vain tiettyjä poliittisia projekteja kannattaville verotutkijoille ja tietty-

jen vero-oikeuden kentällä toimivien tulkintayhteisöjen jäsenille. Kuten ihmi-

sillä yleensäkin, myös vero-oikeuden tutkijoilla on monia erilaisia näkemyksiä 

                                                 
69 Tuomarien sisäisestä näkökulmasta oikeuteen on kirjoittanut Hart. Herbert Hart, The concept of 

law. Oxford University Press 1961. 
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ihanteellisesta verojärjestelmästä ja toivottavasta verolajikohtaisesta verota-

sosta. Yövartijavaltioksi nimitetään sellaista valtiota, jossa julkiset palvelut 

ovat pienessä roolissa, eikä tällaisen valtion ylläpitoon tarvita runsaasti vero-

tuloja. Vaikkapa yövartijavaltiota kannattavan juristin silmissä aggressiivinen 

verosuunnittelu saattanee näyttäytyä näennäisongelmana.70 

 

1.4 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Väitöskirja koostuu neljästä osajulkaisusta ja yhteenveto-osiosta. Osajulkai-

suissa käsitellyt teemat voidaan jaotella seuraaviin yleisen tason tutkimusky-

symyksiin.  

 

1. Mikä on verotutkijoiden sivutöiden ja sidonnaisuuksien merkitys lain-

opillisessa tutkimuksessa? 

  

Lainopillinen verotutkimus vaikuttaa lainkäyttöön, sillä se toimii oikeus-

lähteenä tuomioistuinten tulkitessa verolakeja.71 Tuomarit käyttävät oma-

aloitteisesti oikeuskirjallisuutta päätösharkinnassaan, minkä lisäksi veroriito-

jen osapuolet vetoavat oikeuskirjallisuuteen omia tulkinta-argumenttejaan 

perustellessaan. Tämän vuoksi tuomioistuimet joutuvat ottamaan kantaa oi-

keuskirjallisuuden tulkintakantoihin monesti silloinkin, kun tuomarit eivät 

ole oma-aloitteisesti vedonneet oikeustieteen tulkintatakantoihin.  

Käsittelen tutkijoiden sidonnaisuuksien merkitystä oikeustieteessä tutki-

malla erityisesti verojuristien tutkijapositioita heidän esittämiensä tulkinta-

suositusten rinnalla. Arvioin tutkijapositioiden merkitystä analysoimalla ta-

loudellisia kannustimia, joita erilaiset sidonnaisuudet ja tulevaisuuden poten-

tiaaliset työtehtävät lainopillisille kirjoittajille muodostavat. Tutkijaposition 

käsitteellä tarkoitan tutkimuksessa oikeustieteilijöiden laintulkinnan kan-

nalta merkityksellisiä työsuhteita, sivutöitä ja toimeksiantoja, joista lainopil-

lista tutkimusta tekevä kirjoittaja saa rahallista korvausta. Taloudellisten kan-

nustimien lisäksi tutkijaposition merkitys voi näkyä siinä, miten tutkijat 

omaksuvat kilpailevia laintulkinnan tausta-arvoja työskennellessään erilai-

sissa veroalan asiantuntijayhteisöissä. 

  

2. Mikä on erilaisten taloudellisten intressitahojen merkitys verolainsää-

dännön tulkintaprosessissa? 

                                                 
70 Koskenniemen mukaan juristin ei ole mielekästä sitoutua ”lainmukaisuuteen” abstraktina arvona, 

koska oikeus on indeterminanttia ja oikeusjärjestelmä sisältää keskenään kilpailevia tavoitteita. Vaikka 
lainmukaisuus on yleisellä tasolla laajasti oikeusyhteisössä hyväksytty arvo, kohtaavat oikeuslähteitä tul-
kitsevat juristit jatkuvasti tulkintaongelmia missä laki ei tuota yksiselitteistä ratkaisua. Martti Kosken-
niemi, From apology to utopia: the structure of international legal argument. Cambridge University 
Press, 2006. s. 610–615.  

71 Jyrki Virolainen, Oikeuskirjallisuus oikeuslähteenä ja tuomion perusteluissa. Lakimies 1/2012. s. 
3–32, 5.  
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Taloudellisiksi intressitahoiksi tässä käsitetään asianajotoimistot ja tilin-

tarkastusyhteisöt, jotka edustavat niiden asiakkaina olevien verovelvollisten 

taloudellista intressiä. Valtion taloudellista intressiä edustaa verohallinto. Pe-

rinteinen lainopillinen verotutkimus perustuu julkilausumattomaan oletuk-

seen, että laintulkinta on rationaalinen prosessi, jossa keskiössä on tulkitsija 

ja tulkittava oikeudellinen teksti. Perinteisessä lainopissa muilla toimijoilla, 

kuin virallistahoilla, ei tyypillisesti ymmärretä olevan valtaa tulkintaproses-

sissa. Esimerkiksi asianajotoimistojen roolia erilaisissa tulkintakiistoissa ei 

useimmiten pyritä huomioimaan lainopillisessa tutkimuksessa.72 Oikeusso-

siologiassa on käytetty ”oikeudellisen kentän autonomian” käsitettä kuvaa-

maan sitä, kuinka lainsäädännön vaikutukset voivat muuttua raa’an säädös-

materiaalin suodattuessa erilaisten oikeudellisten käytäntöjen lävitse. Vero-

oikeuden kentällä verolakien tulkintaprosessiin osallistuu monenlaisia insti-

tuutioita, joissa tuotetut tulkintakannat ovat merkityksellisiä verolainsäädän-

nön tulkintaprosessin eri vaiheissa.  

Taloudellisten intressitahojen merkitys vero-oikeuden tulkintaprosessissa 

ilmenee ennen kaikkea näille intressitahoille työskentelevien tutkijoiden esit-

tämien tulkintasuositusten kautta. Tosin asianajotoimistojen ja verokonsult-

titalojen merkitystä verolainsäädännön tulkintaprosessissa voidaan hahmot-

taa myös tätä laajemmin tutkimalla esimerkiksi näiden tahojen valtaa oikeus-

tieteellisessä opetuksessa yliopistoissa ja laajemminkin vero-oikeudellisessa 

tiedontuotannossa, kuten oikeuden alan konferenssien ja seminaarien järjes-

tämisessä.73 Tutkin erilaisten intressitahojen merkitystä vero-oikeudessa lain-

opillisten tutkimusten lisäksi myös käsittelemällä oikeustieteellisten journaa-

lien ja alalla vaikuttavien tutkimuslaitosten toimintaa. Lisäksi käsittelen vero-

konsulttialan taloudellisten intressien välittymistä lainkäyttöön ja lainopilli-

seen tutkimukseen oikeustieteellisten asiantuntijalausuntojen kirjoittamista 

koskevan käytännön kautta. 

 

3. Miten verolakien tulkintaa voidaan ymmärtää poliittisten ideologioi-

den näkökulmasta?  

 

Verolainsäädäntö on keskeinen kilpailevien poliittisten projektien kamp-

pailun kohde, jossa poliittisten puolueiden tavoitteet eroavat niin veroasteiden 

suuruuden kuin toivottavien verolajienkin välillä. Verolainsäädännön koko-

naisuus muodostuukin vaihtuvien hallitusten eri aikoina tuottamista säännök-

sistä, jotka perustuvat keskenään ristiriitaisille arvostuksille. Poliittisten pro-

                                                 
72 Tätä puolta voimassa olevan oikeuden muodostumisesta on sen sijaan teoretisoinut Galanter, 

jonka oikeusriitojen prosessiosapuolten vaihteleviin resursseihin keskittyvää lähestymistapaa hyödyn-
netään väitöskirjan osajulkaisuissa. Ks. Galanter 1974.  

73 Tieteellisten konferenssien merkitystä oikeudellisessa tiedontuotannossa on käsitellyt esimerkiksi 
Lianne De Boer kansainvälisen oikeuden kontekstissa. Lianne J.M. Boer, International law as we know 
it: Cyberwar discourse and the construction of knowledge in international legal scholarship. 2017.  
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jektien ideologisen kamppailun ilmenemistä verolakien tulkinnassa ei ole juu-

rikaan käsitelty vero-oikeustieteessä, vaikka muilla oikeudenaloilla laintulkin-

nan politiikka on perinteinen kriittisen lainopin tutkimuskohde.74  

Väitöskirjan osajulkaisuissa esitän, että verolain tulkinnan politiikkaa voi-

daan tutkia arvioimalla vaihtoehtoisten verolain tulkintojen vaikutuksia vero-

taakan jakautumiseen eri verovelvollisryhmien välillä ja vertaamalla näitä vai-

kutuksia puolueiden veropoliittisiin tavoitteisiin.75 Yksittäisten oikeustapaus-

ten lisäksi käsittelen yleisimpien veroriidoissa esitettävien tulkinta-argument-

tien poliittista merkitystä verojärjestelmän rakentumisessa. Arvioin esimer-

kiksi, miten lainkäytön ennustettavuutta, verovelvollisen oikeusturvaa tai ve-

rolain tulkinnan lakisidonnaisuutta painottavat tulkintaopit toteuttavat erilai-

sia poliittisia ideaaleja. 

  

4. Miten lakisidonnaisuuden periaatetta koskevaa tulkintariitaa voidaan 

arvioida erilaisten taloudellisten intressitahojen ja poliittisten ideologi-

oiden kannalta? 

 

Vero-oikeustieteessä on tavallista esittää oikeuden ala eräänlaisena systee-

minä. Tämän systeemin rakentamisessa pidetään keskeisinä toimijoina oi-

keustieteilijöitä ja muita oikeudellista aineistoa tulkitsevia ja systematisoivia 

lainopillisia kirjoittajia. Vero-oikeuden eri osa-alueita tutkivat oikeustieteilijät 

tuottavat taas systeemiin erilaisia osia. Tietylle oikeuden alalle keskeisen sys-

teemin osan muodostaa niin kutsutut yleiset opit. Vero-oikeudellisen systee-

min keskiössä esitetään usein olevan erityinen ”vero-oikeudellinen lakisidon-

naisuuden periaate” tai ”korostunut lakisidonnaisuuden vaatimus”.76 Monesti 

oikeuskirjallisuudessa tämä yleisten oppien tärkein osa esitetään yksiselittei-

senä ja yleisesti hyväksyttynä periaatteena. 

Eri oikeuden alojen yleiset opit voivat olla konfliktin ja kamppailun koh-

teena.77 Oikeustieteilijät voivat olla eri mieltä oikeuden alan yleisten oppien 

sisällöstä ja toisaalta samoista oikeudellisista materiaaleista voidaan rakentaa 

erilaisia oikeudellisia systematisointeja.78 Väitöstutkimuksen osajulkaisussa 

kuvaan, minkälaista tulkintakamppailua on käyty kotimaisessa vero-oikeu-

dessa lakisidonnaisuuden periaatteen merkityksestä oikeuden alalla. Analy-

soin oikeuskirjallisuutta siitä näkökulmasta, miten vero-oikeudellisesta laki-

sidonnaisuuden periaatteesta on tuotettu kilpailevia versioita. Kysyn myös, 

mitä yhteiskunnallisia ryhmittymiä ja taloudellisia intressitahoja lakisidon-

                                                 
74 Lähestymistavan merkityksistä eri oikeuden aloilla ks. Kairys, David. The politics of law: A prog-

ressive critique. Hachette UK, 1998. 
75 Amerikkalaisiin oikeusrealisteihin luettua Robert Halea pidetään laintulkinnan distributiivisia 

vaikutuksia painottavan lähestymistavan tärkeänä kehittäjänä. Robert Hale, Coercion and distribution 
in a supposedly non-coercive state. Political Science Quarterly, 38(3), 1923 s. 470–494. ja Bargaining, 
duress, and economic liberty. Columbia Law Review, (43) 1943 s. 603–628. Myös Kennedy on edelleen 
kehittänyt Halen lähestymistapaa: Duncan Kennedy, The stakes of law, or Hale and Foucault. Legal Stu-
dies Forum (15) 1991 s. 327–366 

76 Wikström, Kauko toim. Vero-oikeuden yleiset opit. Helsingin kauppakamari Oy. 2015. 
77 Tuori 2000 s. 191–192.  
78 Wilhelmsson 1997 s. 345–347. 
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naisuuden erilaiset versiot palvelevat. Lisäksi arvioin, minkälaisiin oikeusteo-

reettisiin sitoumuksiin lakisidonnaisuuden periaatetta koskevat tulkintasuo-

situkset perustuvat. Oikeusteoriassa on inhimillisen toiminnan täydellisen si-

tomisen lakiin esitetty jäävän aina täyttymättömäksi ihanteeksi, mutta vero-

tutkimuksessa lakisidonnaisuuteen liittyvät teoreettiset ongelmat on usein si-

vuutettu.79  
 

1.5 TUTKIMUKSEN RAJAUKSET, AINEISTOT JA 
TUTKIMUSLUVAT 

 

Väitöskirjassa valitsemastani artikkelimuodosta johtuen olen väitöskirjan osa-

julkaisuissa joutunut jättämään monia aiheeseen liittyviä näkökulmia ja kysy-

myksiä käsittelemättä. Väitöskirjassa ei juurikaan käsitellä lainvalmistelua tai 

oikeustieteen ja oikeustieteilijöiden roolia lainvalmistelussa. Toisekseen väi-

töskirjan osajulkaisuissa painottuvat sellaiset intressiristiriidat, joissa lain-

opillinen kirjoittaja työskentelee yksityisellä verokonsultointialalla. Sen sijaan 

kiinnitän vähemmän huomiota niihin tilanteisiin, joissa lainopillinen kirjoit-

taja työskentelee veroriidoissa valtiota edustavan veronsaajien oikeudenval-

vontayksikön palveluksessa. Tämä tutkimuksellinen valinta perustui siihen, 

että väitöskirjaprojektia kokonaisuudessaan innoitti aggressiivisen verosuun-

nittelun ”arvoituksen” selvittäminen, eli kysymys siitä, miksi erilaiset vero-

pohjaa rapauttavat verojärjestelyt ovat niin monesti mahdollisia, vaikka näen-

näisesti vahva ja suvereeni valtiokoneisto pyrkii torjumaan niitä toistuvilla 

säädösmuutoksilla.80 Toisaalta väitöskirjassa esitetty tapa hahmottaa verolain 

tulkintariitoja voidaan myös yhtä lailla soveltaa sellaisiin veroriitoihin, joissa 

ilmenee veroviranomaisten vaikutusvalta lainopilliseen tutkimukseen. On em-

piirinen kysymys, kuinka yleisiä tällaiset tilanteet ovat, ja mikä on erilaisten 

intressitahojen vaikutusvalta lainopillisen verotutkimuksen kokonaisuuteen 

nähden. Väitöskirjan osajulkaisussa II selvitetään erilaisten vero-oikeudellis-

ten tutkijapositioiden yleisyyttä kotimaisessa verotutkimuksessa. 

Monet väitöskirjassa käsitellyistä tulkintakysymyksistä liittyvät verosuun-

nittelua koskevaan oikeuskäytäntöön. On huomioitava, että väitöskirjassa kä-

sitellyt oikeustapaukset muodostavat vähäisen osuuden kaikista veroriidoista 

ja monissa tuomioistuimissa käsitellyistä veroriidoista ei ole lainkaan vero-

suunnitteluun liittyvää aspektia. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö voi 

aloittaa veroprosesseja monenlaisista syistä, eikä sen tekemä valitus verotus-

päätöksestä tarkoita aina sitä, että veroriidassa olisi kyse verosuunnittelusta. 

                                                 
79 Timothy Endicott, The impossibility of the rule of law. Oxford Journal of Legal Studies, 19(1) 1999 

s. 1–18. ja Andrei Marmor, The rule of law and its limits. Law and Philosophy, 23(1) 2004, s. 1–43. 
80 Payne & Raibornin mukaan vero-oikeustieteen suuri arvoitus koskee sitä, että vaikka valtioilla on 

krooninen rahoitusvaje julkisten palvelujen järjestämiseen, niin silti verolait usein mahdollistavat vero-
jen välttämisen tietyille veronmaksajaryhmille. Heidän käyttämä termi on ”the conundrum of aggressive 
tax avoidance”. Payne & Raiborn 2018. s. 469.  
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Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö voi hakea tulkinnanvaraisessa oikeus-

kysymyksessä muutosta esimerkiksi veroviranomaisten tai tuomioistuinten 

tulkintakäytännön epäyhtenäisyyden perusteella.81 Veroprosessit ovat usein 

verovelvollisille taloudellisesti ja muutenkin raskaita. Tässä tutkimuksessa ei 

kuitenkaan keskitytä veroriitojen tähän puoleen. 

Tutkimuksessa käsitellään verokonsultointitoimialaa ja asianajoalaa lä-

hinnä näiden liiketoiminta-alojen aiheuttamien yhteiskunnallisten ongelmien 

näkökulmasta. Tämän tutkimuksellisen painotuksen vuoksi on syytä todeta, 

että kyseiset toimialat eivät pelkästään aiheuta yhteiskunnallisia ongelmia 

vaan toimialoilla tehtävällä työllä on myös monia myönteisiä vaikutuksia. 

Myös asianajoalalla tehtävällä työllä on tärkeitä oikeusjärjestelmän legitimi-

teettiä lisääviä seurauksia, vaikka näitä asianajotoiminnan puolia ei juurikaan 

käsitellä tässä väitöstutkimuksessa.  

Väitöskirjassa omaksumani lähestymistapa ja valitsemani tutkimuskysy-

mykset eroavat monella tavalla kotimaisen oikeustieteellisen verotutkimuksen 

perinteestä. Monesti kotimaisissa vero-oikeuden alaan kuuluvissa väitöskir-

joissa pyritään tekemään kattavia lainopillisia systematisointeja joistain vali-

tuista vero-oikeudellisesta sääntelyalueesta. Väitöskirjan osajulkaisussa IV 

analysoin verotuksen lakisidonnaisuuden periaatetta koskevaa doktriinia, 

mutta väitöskirjan kokonaisuudessa en pyri tekemään kattavaa oikeudellista 

systematisointia minkään vero-oikeuden alueen säännöstöstä. Tutkimuksessa 

tavoitteena on pikemminkin tuottaa uusi tapa lukea aiempia vero-oikeudelli-

sia tekstejä ja oikeuden alalla tuotettuja aiempia systematisointeja. 

Tutkimuksen osajulkaisuissa II ja III käsittelen oikeustieteellistä asiantun-

tijalausuntoinstituutiota ja sen merkitystä vero-oikeudessa. Väitöskirjaa teh-

dessäni minulla on ollut tutkimusluvat korkeimpaan hallinto-oikeuteen, Hel-

singin hallinto-oikeuteen ja verohallintoon, joiden nojalla olen muun muassa 

saanut tietoja sellaisista vero-oikeuden alaan kuuluvista oikeustapauksista, 

joissa on esitetty oikeustieteellisiä asiantuntijalausuntoja. Kyseisten tutkimus-

lupien avulla saatuja aineistoja on hyödynnetty väitöskirjan osajulkaisussa III. 

Osajulkaisussa III olen käsitellyt verohallinnosta tutkimuslupani nojalla saa-

maani oikeustieteellistä asiantuntijalausuntoa, minkä lisäksi olen listannut 

osajulkaisussa oikeustapauksia, joissa on esitetty vero-oikeuden alan tutkijoi-

den asiantuntijalausuntoja.  
  

                                                 
81 Laissa Verohallinnosta (503/2010) säädetään Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön tehtävistä 

24 §:ssä. Säännöksen mukaan yksikön tehtävänä on valvoa veronsaajien etua verotuksessa ja verotuksen 
muutoksenhaussa silloin, kun yksikkö katsoo, että: 1) se on lain soveltamisen kannalta muissa saman-
laisissa tapauksissa taikka verotus- tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi tarpeen; 2) asia on ta-
loudellisesti merkittävä; tai 3) veronsaajien oikeudenvalvonta muutoin sitä edellyttää. Veronsaajien oi-
keudenvalvontayksikön muutoksenhakua koskevista käytännön linjauksista on kirjoittanut Räbinä 
2011.  
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

2.1 KRIITTISEN LAINOPIN LÄHESTYMISTAPA 

 

Väitöskirjassa yhtenä innoittajana on ollut kriittisen lainopin traditioon kuu-

luvat tutkimukset ja erityisesti lähestymistavan amerikkalainen variantti, cri-

tical legal studies -suuntaus. Suuntauksen katsotaan virallisesti syntyneen 

1970-luvun lopulla, kun koulukunnan ensimmäinen konferenssi järjestettiin 

Yhdysvaltain itärannikolla.82 Koulukunnan vaikutus oli vahvimmillaan 1970- 

ja 1980-luvuilla yhdysvaltalaisessa oikeustieteessä ja sen alkuvaiheen vaiku-

tusvaltaisimpina tutkijoina mainitaan usein Duncan Kennedy, Roberto Unger, 

Mark Tushnet, Morton Horwitz ja Peter Gabel.83 Suuntauksen intellektuaali-

set juuret olivat alun perin amerikkalaisten oikeusrealistien työssä, minkä li-

säksi liikettä on alusta lähtien luonnehtinut sosiologisen lähestymistavan yh-

distäminen oikeudellisen argumentaation analyysin.84 Koulukunnan keskeisiä 

teemoja ovat olleet oikeudellisen argumentaation objektiivisuuden tai ratio-

naalisuuden kritiikki ja tähän liittyen lain soveltamiseen sisältyvän vallankäy-

tön kriittinen arviointi.85 

Koulukunnan puitteissa on tehty hyvin monenlaisia tutkimuksia, ja tässä 

kuvataankin vain lyhyesti muutamia pääteemoja, jotka ovat toistuneet useissa 

koulukunnan avaintutkimuksissa. Yksi koulukunnan keskeisimpiä yhdistäviä 

teoreettisia positioita on käsitys oikeuden indeterminanssista, eli oikeudelli-

sen tulkinnan määräytymättömyydestä.86 Oikeuden indeterminanssiteesistä 

on kehitetty monia eri vahvuisia versioita, ja tutkijoiden käsitykset indetermi-

nanssin laajuudesta oikeusjärjestyksessä vaihtelevat.87 Indeterminanssiteesin 

heikon version mukaan monissa merkittävissä oikeuskysymyksissä oikeudel-

liset aineistot eivät määrää soveltamisratkaisua, vaan lain soveltaja voi valita 

                                                 
82 Kotimaisista kriittisen lainopin menetelmää käsittelevistä kirjoituksissa hyödyllisin tutkimuk-

sessa on ollut Thomas Wilhelmssonin artikkeli Sosiaalisen siviilioikeuden metodiset lähtökohdat, teok-
sessa Minun metodini 1997 s. 339–357. 

83 Neil Duxbury, Patterns of American Jurisprudence. Clarendon Press 1995.  
84 Oikeusrealistien kestävästä merkityksestä juridiselle argumentaatiolle on kirjoittanut Joseph Sin-

ger, Legal realism now. California Law Review, (76) 1988 s. 465–555.  
85 Suomenkielinen yleisesitys koulukunnan keskeisistä teemoista löytyy Alvesalolta. Anne Alvesalo, 

Critical Legal Studies: Kriittinen lähestymistapa oikeuteen. Lakimiesliiton kustannus 1997. 
86 Koulukunta kohdistaa mielenkiintonsa erityisesti lainkäyttöön, mutta oikeudellisten aineistojen 

indeterminanssi koskee tietysti muitakin lakia tulkitsevia oikeudellisia toimijoita, kuin tuomareita.  
87 Ensimmäisiä kriittisen koulukunnan lainkäytön indeterminanssia koskevia tutkimuksia olivat 

Roberto Ungerin Knowledge and Politics. Simon and Schuster 1976 ja Duncan Kennedyn, Form and 
Substance in Private Law Adjudication. Harvard law review (89) 1975, s. 1685–1779.  
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useamman yhtä lainmukaisen soveltamisratkaisun välillä.88 Vahvemman ver-

sion mukaan taas lainkäytön määräytymättömyyden laajuus on suurempi ja 

periaatteessa missä tahansa oikeuskysymyksessä voidaan tuottaa argument-

teja vastakkaisia positioita tukemaan ilman, että on mitään keinoa valita 

näistä lainmukaisempi.  

Yhdysvaltalainen kriittisen lainopin indeterminanssiteesi perustuu mo-

nilta osin vanhempaan, 1920- ja 1930 lukujen amerikkalaiseen oikeusrealis-

miin, joka oli myös kriittinen väitteelle oikeuden determinanssista.89 Näiden 

kahden koulukunnan eroavaisuuksista ja yhteisistä teemoista on käyty run-

saasti keskustelua. Jotkut oikeusrealistit uskoivat, että yhteiskuntatieteellinen 

tutkimus voisi antaa vastauksia perustelluimmista sääntelyvaihtoehdoista 

siinä missä oikeutta pidettiin indeterminanttina. Kriittisessä lainopissa suh-

tauduttiin taas epäillen myös yhteiskuntatieteellisen tiedon arvovapauteen.90  

Käsitystä oikeuden indeterminanssista on perusteltu monin tavoin ja ai-

heesta kirjoittaneet tutkijat ovat kuvanneet oikeusjärjestelmän indetermi-

nanssia varsin monenlaisten käsitteiden avulla. H.L.A Hart on käsitellyt yksit-

täisten oikeussääntöjen soveltamiseen liittyvää suhteellista indeterminanssia. 

Hartin tunnetuksi tekemän luonnehdinnan mukaan kaikilla säännöillä on 

ydinalue, jossa säännön soveltaminen on yksiselitteistä, ja säännön katvealue, 

jossa soveltajalla on harkinnanvaraa eri tulkintojen välillä.91 Usein käytetyn 

esimerkin mukaan ”ajoneuvot kielletty puistossa”- säännössä on lain sovelta-

jalla harkintavaltaa sen suhteen, kuuluvatko polkupyörät kiellettyjen ajoneu-

vojen joukkoon. Tämä johtuu siitä, että ajoneuvot-termi on tältä osin monitul-

kintainen.  

Yksittäisten sääntöjen soveltamisessa indeterminanssia aiheutuu lisäksi 

sääntöjen sanamuodonmukaisen tulkinnan ja säännön tarkoituksen ristiriita-

tilanteista. Jokainen sääntö johtaa kirjaimellisesti tulkittuna joissakin sovel-

tamistapauksessa säännön tarkoituksen vastaiseen lopputulokseen.92 Myös 

säännön ydinalueella, jossa kielellinen ilmaisu ei ole monitulkintainen, sään-

nön kirjaimellinen tulkinta johtaa joissakin soveltamistapauksissa säännön 

tarkoituksen vastaiseen lopputulokseen. Kun siirrytään pelkästä sanojen mer-

kityksen tulkinnasta tilanteeseen, jossa huomioidaan myös sääntöjen tarkoi-

tus, kohdataan näin ollen jälleen tilanteita, joissa lain soveltaja voi valita kah-

den yhtä lailla lain rajoissa olevan tulkinnan välillä.  

Edellä mainitun tyyppitapauksen lisäksi on muitakin tilanteita, joissa myös 

kielellisesti selvän säännön soveltamisesta saatetaan poiketa. Esimerkiksi 

”ajoneuvot kielletty puistossa” -säännöstä saatettaisiin poiketa tilanteessa, 

                                                 
88 Tämä versio löytyy Mark Tushnetilta. Mark Tushnet, Critical legal studies: A political history. Yale 

Law Journal (199) 1991 s. 1515–1544, 1524.  
89 Yhteenveto oikeusrealismin avainteemoista ja keskustelua näiden merkityksestä kriittiselle lain-

opille löytyy Singeriltä. Singer 1988. Tosin oikeusrealismin pysyvästä merkityksestä oikeustieteellä ja 
myöskin oikeusrealismin keskeisten kirjoittajien ja teemojen määrittelystä on käyty runsaasti debattia. 
Ks. esim. Kalman, Laura. Legal realism at Yale, 1927–1960. UNC Press Books, 1986.  

90 Tushnet 1991 s. 10.  
91 Herbert Hart, Positivism and the Separation of Law and Morals. Harvard Law Review (71) 1958 s. 

593–629, 607–615.  
92 Kirjaimellisen tulkinnan synonyyminä voidaan käyttää ”normaalitulkintaa” tai ”sanamuodonmu-

kaista” tulkintaa. 
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jossa ambulanssin salliminen puistossa pelastaisi sairauskohtauksen saaneen 

ihmisen hengen, vaikka ambulanssi selvästi kuuluu ajoneuvojen luokkaan, 

eikä toisaalta ambulanssien puistoon päästäminen edes palvelisi säännöksen 

tarkoitusta. Vastaavasti vaikkapa ”koirat kielletty ravintolassa” -säännöstä 

voisi olla hyviä perusteita poiketa, kun arvioidaan näkövammaisen opaskoiran 

pääsyn sallimista ravintolatiloihin.93 Kun sääntöjen ”ydinalueellakin” sääntö-

jen soveltamisesta joskus poiketaan, aiheuttaa tämä periaatteellisen poikkea-

misen mahdollisuuden lain soveltajille kaikissa tilanteissa.94  

Oikeuden indeterminanssi aiheutuu siitä, että ei ole olemassa ”ylemmän 

tason” sääntöä, joka kertoisi miten lain soveltajan on toimittava niissä tilan-

teissa, jossa hän voi valita useamman tulkintavaihtoehdon välillä.95 Loogisessa 

mielessä kaikkien sääntöjen kohdalla on olemassa ainakin teoreettinen poik-

keamismahdollisuus, vaikka tietty tulkintavaihtoehto olisi kuinka vakiintunut 

tahansa ja sen ymmärrettäisiin olevan säännön sanamuodon mukainen ja vas-

taavan myöskin säännön tarkoitusta.  

Edellä on esitetty oikeuden indeterminanssikeskustelussa esitettyjä tyyp-

pitilanteita, jotka koskevat yksittäisten sääntöjen soveltamiseen liittyviä tul-

kintakysymyksiä. On kuitenkin painotettu, että lainkäytön määräytymättö-

myyttä aiheutuu siitä, että oikeusjärjestelmään sisältyy yhden sijasta lukuisia 

sääntöjä, jotka voivat soveltua samaan oikeuskysymykseen ja johtaa erilaisiin 

oikeudellisiin lopputulemiin. Lainsäädännössä on hyvin yksityiskohtaisia ja 

tarkkarajaisia säännöksiä, jotka tulevat sovellettaviksi vain pienessä määrässä 

oikeusriitoja, minkä lisäksi lainsäädäntöön tyypillisesti kuuluu myös sovelta-

misalaltaan yleisempiä periaatteita, jotka voivat tulla sovellettaviksi suuressa 

määrässä oikeusriitoja. Tämän lisäksi lainsäädäntöön kuuluu monenlaisia oi-

keussääntöjä näiden kahden ääripään väliltä.  

Lainkäytön määräytymättömyyttä aiheutuu siitä, että yksittäisessä sovelta-

mistapauksessa lain soveltaja joskus syrjäyttää tapaukseen sovellettavaksi tu-

levan yksityiskohtaisemman säännöksen tapaukseen yhtä lailla soveltuvan 

yleisemmän tason periaatteen nojalla.96 Kun tiettyyn tosiasiakuvaukseen so-

piva yksityiskohtainen oikeussääntö aina joskus syrjäytetään yleisemmin 

muotoillun oikeusperiaatteen nojalla, miksi yksityiskohtaista oikeussääntöä ei 

voitaisi teoriassa syrjäyttää jokaikisen soveltamistapauksen kohdalla?97 Toi-

saalta soveltamisalaltaan laveiden oikeusperiaatteiden rinnalla voi taas olla 

olemassa toinen vastakkaiseen suuntaan osoittava oikeusperiaate, jonka no-

jalla oikeusriita voitaisiin yhtä lailla ratkaista. Harkintaa eri suuntiin osoitta-

vien oikeusperiaatteiden välillä kutsutaan oikeustieteessä usein punninnaksi. 

                                                 
93 Esimerkki on Sunsteinilta. Cass Sunstein, Problems with rules. California Law Review (83) 1995 

s. 953–1027.  
94 Sunstein 1995.  
95 Tai vastaavasti on olemassa monta eri suuntiin osoittavaa ylemmän tason sääntöä, milloin ongel-

maksi muodostuu jälleen se, miten valita niiden välillä. Jules Coleman –Brian Leiter, Determinacy, ob-
jectivity, and authority. University of Pennsylvania Law Review 142(2) 1993 s. 549–637, 576–577.  

96 Joseph Singer, The player and the cards: Nihilism and legal theory. The Yale Law Journal 94(1) 
1984 s. 1–70, 17.  

97 Singer 1984 s. 17–18.  
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Periaatteiden välisen punninnan on esitetty olevan tarkkarajaisten sääntöjen 

soveltamiseen verrattuna ilmeisemmin arvosidonnaista toimintaa.  

Oikeuden indeterminanssia koskevassa keskustelussa on painotettu, että 

indeterminanssi on koko oikeusjärjestelmää koskeva ominaisuus sen sijaan, 

että lainkäytön määräytymättömyys olisi paikannettavissa vain tiettyihin so-

veltamistilanteisiin.98 Vaikka monissa tilanteissa oikeussäännön soveltami-

nen vaikuttaa itsestään selvältä, eikä säännön soveltajalla ajatella olevan har-

kintavaltaa, erityisesti vahvaa indeterminanssiteesiä puolustavat kirjoittajat 

painottavat teoreettista tai periaatteellista mahdollisuutta poiketa myös vallit-

sevasta tulkinnasta niin kutsutuissa helpoissakin tapauksissa. 

Edellä on käsitelty lainkäytön määräytymättömyyttä ennen kaikkea lain-

säädäntöön kuuluvien oikeussäännösten soveltamisessa. Tuomarin ratkaisu-

harkinnassaan käyttämät oikeudelliset aineistot eivät kuitenkaan rajoitu laki-

kirjaan, vaan tuomarien harkinnassa merkityksellisiä aineistoja ovat myös la-

kien esityöt, oikeuskäytäntö, oikeuskirjallisuus ja erilaiset soft law-aineistot. 

Oikeuden indeterminanssikeskustelussa on esitetty, että nämä muutkaan oi-

keudelliset materiaalit eivät poista lainkäytön määräytymättömyyttä, vaan 

päinvastoin antavat usein aineksia yhä uusien oikeudellisten argumenttien ja 

positioiden tuottamiseen oikeusriidoissa. Esimerkiksi tuomioistuinten käyttä-

essä prejudikaatteja on tuomareilla usein harkinnan varaa sen suhteen, mitkä 

prejudikaatit ovat tosiasiakuvaukseltaan riittävän samanlaisia käsillä olevan 

oikeusriidan kanssa. 

 

2.2 OIKEUDEN JA POLITIIKAN SUHDE KRIITTISESSÄ 
LAINOPISSA 

 

Indeterminanssin lisäksi oikeuden ja politiikan suhde on toinen teema, joka 

toistuu monissa kriittistä lainoppia edustavissa tutkimuksissa. Oikeuden in-

determinanssi on merkittävä ilmiö, koska lain soveltajan valinnan mahdolli-

suus vaikkapa oikeusjärjestelmään sisältyvien erilaisten oikeussääntöjen tai 

periaatteiden välillä tarkoittaa myös valinnan mahdollisuutta erilaisten poliit-

tisten tai moraalisten arvostusten välillä. Lain soveltamiseen liittyviä arvoris-

tiriitoja aiheutuu muun muassa siitä, että oikeusjärjestykseen kuuluvat sään-

nökset ovat tyypillisesti säädetty eri aikoina, ja ne edustavat usein kilpailevien 

poliittisten suuntausten arvoja.99 Toisaalta yksittäistenkin sääntöjen kohdalla 

esimerkiksi säännön sanamuodon mukainen tulkinta tai säännön tarkoituk-

sen soveltaminen sanamuoto sivuuttaen voivat merkitä hyvin erilaisten arvos-

tusten toteuttamista.  

                                                 
98 Esimerkiksi Yablon ilmaisee asian siten, että auktoritatiiviset oikeuslähteet eivät koskaan yksi-

nään selitä tiettyä oikeudellista lopputulemaa. Yablon 1985 s. 919–920.  
99 Unger 1983 s. 578–579.  
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Kriittisen lainopin perustavan teesin mukaan tarkkarajainen jaottelu lain-

säätäjän poliittisten valintojen ja lain soveltajan oikeudellisen harkinnan vä-

lillä ei ole mahdollista. Lain soveltajat voivat todellisuudessa käyttää sellaista 

poliittista valtaa, jonka tyypillisesti on katsottu liberaaleissa demokratioissa 

kuuluvan lainsäätäjille, koska oikeus on merkittävässä määrin indeterminant-

tia.100 Oikeudellisissa tulkintakiistoissa esitettyjä argumentteja voidaankin 

analysoida sen valossa, mitä poliittisia ideologioita tai moraalisia arvostuksia 

ne toteuttavat. Jos juridisesta keskustelusta ei löydy vastinparia jollekin po-

liittiselle kannalle, indeterminanssiteesistä seuraa, että tällainen tiettyä poliit-

tista positiota edustava juridinen argumentti on monesti mahdollista kehittää 

olemassa olevien oikeudellisten aineistojen avulla. Kriittisen tradition tutki-

muksissa tarkoituksena onkin monesti ollut osoittaa oikeusyhteisölle, minkä-

laista laintulkinnan politiikkaa on tietyllä oikeuden alalla tehty, tai minkälai-

nen vastakkaista arvoa tai kilpailevaa poliittista suuntausta ilmentänyt lain-

tulkinta olisi ollut yhtä lailla mahdollista, vaikka se ei tietyssä historiallisessa 

tilanteessa toteutunutkaan. 

Kriittisen lainopin suuntauksille yhteinen piirre on ollut mielenkiinnon 

kohdistaminen oikeudelliseen doktriiniin, eli oikeuskäytäntöön ja oikeustie-

teellisiin tulkintaoppeihin. Vaikka koulukunnan yhteensitovana teoreettisena 

perustana on käsitys oikeusjärjestelmän indeterminanssista, tämä ei suinkaan 

tarkoita, että koulukunnalle oikeudellinen doktriini olisi laintulkinnan tai voi-

massa olevan oikeuden muodostumisen kannalta yhdentekevää, tai että lain-

tulkinta olisi pelkkää rajoittamatonta poliittisen harkinnan käyttöä.101 Päin-

vastoin koulukunta on erinomaisen kiinnostunut siitä, miten oikeudelliset 

materiaalit vaikuttavat lain soveltajien käsityksiin ”oikeasta laintulkinnasta”. 

Indeterminanssiteesistä vain seuraa, että nämä tulkitsijoiden käsitykset eivät 

ole muuttumattomia, vaan samojen oikeuslähteiden rajoissa voitaisiin päätyä 

myös toisenlaisiin laintulkinnallisiin lopputuloksiin kuin jollain oikeuden 

alalla on tietyssä historiallisessa tilanteessa päädytty.   

Kriittisen lainopin mielenkiinnon kohteena onkin monesti ollut sen selit-

täminen, miksi tietystä laintulkinnasta tulee jossain kontekstissa vallitseva, 

vaikka oikeudelliset aineistot olisivat teoriassa sallineet muunkinlaisten tul-

kinnat. Tähän liittyy kiinnostus eri oikeuden alojen doktrinaaliseen historiaan 

ja käsitys siitä, että nykyhetken vallitsevaan laintulkintaan vaikuttaa se, min-

kälaisia oikeudellisia argumentteja aiemmin oikeuden kentällä oikeuslähteitä 

työstäneet juristit ovat tuottaneet.102 Toisaalta yleisesti hyväksytty käsitys on, 

                                                 
100 Tämä argumentti sisältyi jo Duncan Kennedyn artikkeliin vuonna 1973. Duncan Kennedy, Legal 

formality. The Journal of Legal Studies 2(2) 1973 s. 351–398, 353–354. Pidemmälle kehitetty versio ar-
gumentista löytyy Kennedyltä Duncan Kennedy, A Critique of Adjudication. Harvard University Press 
1997 s. 39–69.  

101 Kennedy 1997 s. 157–177 ja Duncan Kennedy, A Social Psychological Interpretation of the Her-
meneutic of Suspicion in Contemporary Legal Thought. Teoksessa Desautels-Stein, Justin, and Christo-
pher Tomlins, eds. Searching for contemporary legal thought. Cambridge University Press, 2017. s. 365–
385, 371.  

102 Tushnet 1996. Defending the indeterminacy thesis. Doktriinin historiallista kehitystä arvioivasta 
tutkimuksesta vaikutusvaltainen esimerkki työoikeuden alalta on Karl Klare, Judicial deradicalization of 
the Wagner Act and the origins of modern legal consciousness, 1937–1941. Minnesota Law Review (62) 
1977 s. 265–341. 
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että voimassa olevan oikeuden muodostumiseen vaikuttavat hyvin monenlai-

set tekijät, ja näitä on tutkittu runsaasti myös oikeussosiologisessa tutkimus-

perinteessä.103 Tähän liittyen tutkimuksen mielenkiinto on ollut laajempi kuin 

vain erilaisiin oikeuslähteisiin kohdistuva tulkinnallinen tutkimus.  

Oikeussosiologiassa varsin vaikutusvaltainen on ollut ajatus, että erilaisten 

yhteiskunnallisten intressitahojen ja yhteiskunnallisten ryhmittymien talou-

delliset resurssit vaikuttavat siihen, minkälaisen muodon voimassa oleva oi-

keus lopulta saa.104 Kriittisen lainopin tärkeä teema on ollut eri yhteiskunta-

luokkien tai sosioekonomisiin ryhmiin kuuluvien ihmisten eriarvoinen asema 

suhteessa oikeusjärjestelmään. Kriittisen lainopin harjoittajat ovatkin kiin-

nostuneet sellaisista tilanteista, joissa oikeudellinen doktriini on muotoutunut 

paljon taloudellista neuvotteluvoimaa tai korkean yhteiskunnallisen aseman 

omaaville edulliseksi.105 

 

2.3 ONKO OLEMASSA HELPPOJA 
TULKINTARATKAISUJA? 

 

Monia kriittisen lainopin piirissä esitettyjä tutkimuksia on arvosteltu siitä, että 

ne edustavat nihilististä tai epäuskottavaa kuvaa oikeudellisesta ratkaisutoi-

minnasta.106 Voikin kysyä, seuraako indeterminanssiteesin omaksumisesta 

näkemys, jonka mukaan lain soveltajat voivat ristiriitaisiin arvostuksiin ja kil-

paileviin poliittisiin ideologioihin perustuvaa oikeuslähteistöä soveltaessaan 

vapaasti valita omien tulkintapreferenssien mukaisen lopputuloksen. Tällaista 

näkökantaa, jonka mukaan esimerkiksi lain säännösten sisältö on täysin irre-

levanttia tuomarin laintulkinnan kannalta, on kutsuttu sääntöskeptisyy-

deksi.107 Näkökulman mukaan oikeudelliset aineistot ovat välttämättä niin tul-

kinnanvaraisia ja manipuloinnille alttiita, että niiden avulla voidaan perustella 

yhtä vakuuttavasti minkälaisia oikeudellisia lopputulemia tahansa.108 

                                                 
103 Tietyn laintulkinnan vakiintumista vallitsevaksi on selitetty myös juristikunnan omaksumalla ar-

vopohjalla ja esimerkiksi juristikoulutuksen yhdenmukaistavalla vaikutuksella. Wilkins 1990 s. 485–
486. 

104 Galanter 1974.  
105 Frederick Schauer, Thinking like a lawyer: a new introduction to legal reasoning. Harvard Uni-

versity Press 2009. s. 146. 
106 Esim. Owen Fiss, Objectivity and interpretation. Stanford Law Review 1982 s. 739–763, 741.  
107 Lähinnä tiettyjen 1900-alun amerikkalaisten oikeusrealistien näkemyksiä on kuvattu sääntö-

skeptisiksi. Esimerkiksi Jerome Frank on ajoittain liitetty sääntö-skeptisismiin. Frankin mukaan tuo-
marin persoonallisuudella ja psykologisilla ominaisuuksilla oli keskeinen merkitys oikeusjuttujen lop-
putulosten kannalta. Jerome Frank, Law and the modern mind. Vol. 350. Transaction Publishers 1963. 

108 Myös Felix Cohenia on pidetty oikeusrealisteista kaikkein skeptisimpänä näkemyksessään siitä, 
kuinka vähän oikeuslähteet rajoittavat oikeudellisia lopputulemia. Felix Cohen, Transcendental non-
sense and the functional approach. Columbia Law Review 35(6) 1935 s. 809–849.  
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Yksi tapa muotoilla tämä sääntöskeptisyydeksi nimitetty oikeusteoreetti-

nen kysymys liittyy niin kutsuttuihin helppoihin tulkintaratkaisuihin, joita vä-

lillä kutsutaan myös rutiiniratkaisuiksi.109 Sääntöskeptisyys tarkoittaa myös 

näkökulmaa, jonka mukaan ei ole olemassa laintulkinnan helppoja kysymyk-

siä, koska oikeuslähteet ovat aina niin tulkinnanvaraisia ja manipuloinnille 

alttiita. Tämä ei kuitenkaan vastaa monien juristien ammattikäytännöstään 

saamaa kokemusta siitä, että mikä tahansa tulkinta ei menettele. Monille ju-

risteille on tuttu sellainen tilanne, jossa heidän omien mieltymystensä tai po-

liittisten arvostustensa mukainen tulkinta ei ole uskottavasti perustaltavissa 

olemassa olevien lainsäädännön ja sen vallitsevan tulkintakäytännön va-

lossa.110 Tällaisessa tilanteessa laki näyttää itsestään selvästi rajoittavan tul-

kitsijan toiveiden mukaista oikeudellista lopputulosta. Tämä olisi esimerkki 

niin kutsutusta helposta tulkintaratkaisusta. On myös suhteellisen helppo 

keksiä sellaisia tulkintakysymyksiä, joissa laki vaikuttaa yksiselitteisellä ta-

valla rajoittavan mahdollisuuksien rajoissa olevia oikeudellisia lopputuloksia. 

Esimerkiksi, jos 14-vuotias nuori yrittäisi äänestää eduskuntavaaleissa, ääntä 

ei todennäköisesti pidettäisi lainmukaisena.  

Duncan Kennedy on toistuvasti esittänyt, että helppojen tapausten kohtaa-

minen on osa oikeudellista ratkaisutoimintaa ja hän on puolustanut näke-

mystä, jonka mukaan on olemassa tulkintakysymyksiä, joissa laki ilmeisellä 

tavalla rajoittaa ja ohjaa tulkitsijan toimintaa. Kennedy on kuitenkin painot-

tanut, että ei ole koskaan mahdollista tietää etukäteen, minkälaiset yhtenä het-

kenä helpot tulkintakysymykset voivat joskus tulevaisuudessa osoittautua tul-

kinnanvaraisemmiksi kuin mitä alun perin näytti. Vaikka tiettyä oikeudellista 

kysymystä pidettäisiin yhtenä hetkenä helppona ratkaisuna, voi sama tulkin-

takanta horjua tulevaisuudessa, kun sille esitetään vasta-argumentteja, jotka 

eivät ole tulleet asiaa aiemmin pohtineiden juristien mieleen. Ehkä tapauksen 

helppous johtuikin siis siitä, että tietyn tulkintakannan horjuttamiseen ei oltu 

käytetty tarpeeksi aikaa sekä taloudellisia ja juridisia resursseja.111  

Tässä väitöskirjassa omaksutaan näkemys, että indeterminanssiteesi ei tar-

koita lainsäädännön täyttä irrelevanssia, vaikka indeterminanssiteesillä on 

merkittäviä vaikutuksia oikeudellisen ratkaisutoiminnan luonteen käsittämi-

sen kannalta. Lainsäädännön ja myös muiden sovellettavien oikeuslähteiden 

sisällön voidaan ajatella antavan eri suuruisia resursseja lain soveltajille to-

teuttaa kilpailevien poliittisten projektien visioita voimassa olevasta oikeu-

desta. Sen sijaan että lainsäädäntö tai muutkaan oikeuslähteet determinoisi-

vat oikeusriitojen lopputuloksia, ne antavat eri asteisen määrän työkaluja eri-

laisia arvopäämääriä ja laintulkinnan projekteja toteuttaville oikeudellisille 

toimijoille. 

Yksi usein esitetty syy oikeuden indeterminanssille on lainsäädännön ”tilk-

kutäkkimäinen” luonne, eli se, että voimassa oleva lainsäädäntö muodostuu 

                                                 
109 Aulis Aarnio nimittää näitä tapauksia rutiiniratkaisuiksi. Aarnio 1986 s. 157–161. Englanninkie-

lisessä kirjallisuudessa käytetään usein ilmaisua helppo tapaus (easy case). Schauer 2009 s. 22.  
110 Saman ajatuksen voisi ilmaista myös siten, että kaikilla oikeusjutuilla ei ole yhtäläisiä menesty-

misen mahdollisuuksia, vaikka juttuun olisikin varattavissa rajattomasti taloudellisia resursseja.  
111 Kennedy 2014 s. 374.  
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kilpailevien poliittisten puolueiden eri aikakausina toteuttamasta säänte-

lystä.112 On kuitenkin huomattava, että tämä indeterminanssin syy on empii-

risesti vaihteleva muuttuja. Jollain sääntelyalueilla voi sääntely edustaa enem-

män yhdenmukaista arvopohjaa kuin toisilla ja tämäkin tilanne voi muuttua. 

Jos sääntelyaines tietyllä oikeuden alalla on suhteellisen yhdenmukaisen ar-

vopohjan tuottamaa, voi toisenlaista arvostusta toteuttavaan oikeudelliseen 

lopputulemaan pääseminen osoittautua lain soveltajalle mahdottomaksi 

työksi, tai ainakin se vaatii huomattavan määrän juridista työtä ja innovatiivi-

suutta lain tulkinnassa. 

Oikeuden indeterminanssiteesin hyväksyminen ei tarkoita myöskään sitä, 

että tuomioistuinten ennakkopäätösten sisältö olisi irrelevanttia oikeudelli-

sessa ratkaisutoiminnassa tai lainopillisten kirjoittajien konstruoidessa tul-

kintasuosituksiaan. Vaikka samoista ennakkotapauksista voidaan usein johtaa 

monta erilaista prejudikaattinormia, kaikkien mahdollisten normien johtami-

nen samoista ennakkotapauksista ei ole yhtä helppoa, ja onnistumisen toden-

näköisyydet ovat pienempiä toisten normien kohdalla kuin toisten. Kuten lain-

säädännössä myös oikeuskäytännön osalta voi joskus olla niin, että tiettynä 

historiallisen aikajaksona tuomioistuimen tuottamat ennakkotapaukset ovat 

perustuneet suhteellisen yhdenmukaiseen arvopohjaan. Tosin oikeuskäytäntö 

voi myös olla tässä suhteessa ristiriitaista.  

 

2.4 VERO-OIKEUDELLINEN TUTKIMUS JA KRIITTINEN 
LÄHESTYMISTAPA 

 

Kriittisen lainopin lähestymistapoja on sovellettu monilla eri oikeuden aloilla 

ja monen oikeusjärjestelmän piirissä.113 Vero-oikeudessa kriittistä lähestymis-

tapaa on tähän mennessä sovellettu kuitenkin suhteellisen vähän, eivätkä toi-

saalta monet lähestymistavan omaksuneet kirjoitukset ole saavuttaneet kovin-

kaan suurta suosiota alan valtavirran tutkimuksessa.114 Yhdysvaltalaisessa 

kontekstissa Livingston on kirjoittanut siitä, kuinka vero-oikeudellinen tutki-

mus näyttäytyy vanhanaikaisena ja jopa anakronistisena verrattuna monien 

muiden oikeuden alojen tutkimukseen.115 Yhdysvalloissa critical legal studies-

suuntaus ei juurikaan levinnyt vero-oikeudelliseen tutkimukseen sen vaiku-

tuksen ollessa huipussaan. Merkittävin poikkeus tästä ovat olleet muutamat 

Mark Kelmanin artikkelit.116 Kelman myös käsitteli useita vero-oikeudellisia 

                                                 
112 Tämä argumentti liitetään ennen kaikkea Roberto Ungeriin. Unger 1982.  
113 Lähestymistavan merkityksistä eri oikeuden aloilla ks. Kairys 1998. 
114 Michael Livingston, Radical Scholars, Conservative Field: Putting Critical Tax Scholarship in Per-

spective. North Carolina Law Review. (76) 1997 s. 1791–1816, 
115 Livingston 1997 s. 1791 ja Matti Myrsky, Millainen on hyvä verojärjestelmä? Verotus 2/2013 s. 

131–144. 
116 Mark Kelman, Personal Deductions Revisited: Why They Fit Poorly in an "Ideal" Income Tax and 

Why They Fit Worse in a Far from Ideal World, Stanford law review (31) 1979 s. 831–885.  
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kysymyksiä kriittisen lainopin teemoja koskevassa yleisesityksessään.117 Kriit-

tisen koulukunnan tutkimuksissa 1970- tai 1980-luvuilla oli mielenkiinnon 

kohteena monesti se, miten oikeudelliset doktriinit kohtelevat eriarvoisesti eri 

yhteiskuntaluokkia. Tämän jälkeen 1980-luvulta alkaen yhdysvaltalaisessa oi-

keustieteessä kriittisten lähestymistapojen painopiste siirtyi sukupuolten 

tasa-arvoa, seksuaalivähemmistöjen ja etnisten vähemmistöjen asemaa pai-

nottaneisiin oikeustieteellisiin suuntauksiin. Feministinen näkökulma ja ro-

dullistettujen asemaa painottanut oikeustiede (critical race theory) on saanut 

jalansijaa myös vero-oikeudellisessa tutkimuksessa.118  

Oman väitöstutkimukseni kannalta innoittavimpia ovat olleet ensimmäi-

sen aallon critical legal studies-tutkimukset, joissa keskitytään laintulkinnan 

distributiivisiin vaikutuksiin. Vero-oikeudellisten tutkimusten kohdalla kiin-

nostavia tässä suhteessa ovat erityisesti tutkimukset, jotka käsittelevät veron-

kiertoa tai aggressiivista verosuunnittelua, koska aihe liittyy ilmeisellä tavalla 

oikeuden distributiivisiin vaikutuksiin. Perinteisessä lainopillisessa tutkimuk-

sessa on harvemmin käsitelty aggressiivista verosuunnittelua mahdollistavia 

tekijöitä. Sen sijaan lähestymistapana on perinteisemmin ollut esittää tulkin-

takantoja siitä, minkälainen toiminta tulisi katsoa veronkierroksi ja mikä taas 

ei.119 Toiset kirjoittajat taas katsovat, että veronkierron toteamisessa on viime 

kädessä kyseessä tuomarin valinnasta. Seuraavassa esiteltävät tutkimukset 

sen sijaan laajentavat selitysmalleja vallitsevasta vero-oikeuden lainopillisesta 

suuntauksesta. 

Israelilainen verotutkija ja oikeussosiologi Assaf Likhowsky on käsitellyt 

monia kriittisen lainopin teemoja laajassa artikkelissaan, joka koskee yhdys-

valtalaisten tuomioistuinperäisten veronkiertoa torjuvien tulkintaoppien syn-

tyä.120 Artikkelissa Likhowsky pyrkii analysoimaan yhteiskunnallisia, poliitti-

sia ja kulttuurisia tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet amerikkalaisissa tuomiois-

tuimissa sovellettujen veronkiertoa torjuvien tulkintaoppien syntyyn. Erityi-

sesti Likhowsky käsittelee yhden merkittävän prejudikaatin rakentumista ja 

arvioi tuomarien poliittisen ideologian merkitystä verolain tulkinnassa. Toi-

saalta Likhowsky myös arvioi verolain tulkintaoppien merkitystä eri yhteis-

kuntaluokkien intressien kannalta. Eräs merkittävä tulkintaoppien saamaa 

muotoa selittävä tekijä jää kuitenkin Likhowskylta käsittelemättä, sillä hän ei 

analysoi verokonsulttialan vaikutusta doktriiniin. Tätä puolta vero-oikeudessa 

on sen sijaan kuvannut Tanina Rostain.121  

                                                 
117 Mark Kelman, A guide to critical legal studies. Harvard University Press, 1987. s. 34–35, 41–

43,74,101–102, 163 ja 295. 
118 Anthony Infanti - Bridget Crawford, (eds). Critical tax theory: an introduction. Cambridge Uni-

versity Press, 2009. 
119 Suomalaisessa kontekstissa Aer on tärkeä poikkeus, koska hän arvioi oikeustieteen roolia tässä 

määrittelykamppailussa. Aer 2017.  
120 Assaf Likhovski, The Duke and the Lady: Helvering v. Gregory and the History of Tax Avoidance 

Adjudication, 
Cardozo Law Review (25) 2004 s. 953–1019. 
121 Tanina Rostain, Travails in tax: KPMG and the tax-shelter controversy. Legal ethics: Law stories 

2006: 5–25. ja Tanina Rostain – Milton Regan, Confidence games: lawyers, accountants, and the tax 
shelter industry. MIT Press 2014. 
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Ennen kuin tuomioistuimet joutuvat ottamaan kantaa jonkin veroja mini-

moivan järjestelyn hyväksyttävyyteen, on kyseinen järjestely tullut ensiksi ke-

hitellä ja myydä asiakkaalle. Erilaisia verojen minimointiin käytettäviä järjes-

telyjä innovoimalla verokonsultointiala voi välillisesti vaikuttaa verodoktrii-

nin muodostumiseen.122 Tähän liittyen Rostain on kuvannut, kuinka erilaiset 

globaalisti toimivat verokonsulttitalot markkinoivat ja levittävät erilaisia ag-

gressiivisia verojärjestelyjä Yhdysvalloissa.123 Rostainin lähestymistapa on 

kiinnostava verrattuna valtavirtaiseen tutkimukseen, koska tyypillisesti lain-

opillisessa verotutkimuksessa katsotaan vain kapeasti oikeudellisia tekstejä, 

mutta ei kiinnitetä huomiota siihen, mitä on tapahtunut, jotta jokin oikeusky-

symys päätyy tuomioistuimen pohdittavaksi.  

Myös Pascale St-Pierre on käsitellyt erilaisten verotuotteiden innovaatio-

toimintaa verokonsulttialalla.124 St-Pierre on tehnyt tapaustutkimuksen glo-

baalin verokonsulttiverkoston KPMG:n Kanadan toimipistettä koskeneesta 

veroskandaalista, jossa suuri määrä yhtiön sisäisiä dokumentteja tuli julkisiksi 

liittyen yhtiön Isle of Man-veroparatiisia hyödyntäneisiin verojärjestelyihin. 

Erityisesti St-Pierre kirjoittaa eroavista tavoista, joilla aggressiiviseen vero-

suunnitteluun suhtaudutaan julkisessa keskustelussa, verrattuna siihen, mi-

ten veron minimointikeinoja kehittävät verojuristit suhtautuvat samaan ilmi-

öön yrityksen sisäisessä viestinnässä. St-Pierren mukaan oikeuden indetermi-

nanssi ja erilaisten verojärjestelyjen tulkinnanvarainen laillisuus käy ilmi ve-

rokonsulttiyhtiöin sisäisestä dokumentaatiosta, mutta julkisessa keskuste-

lussa painotetaan formalistista näkemystä: ”veroa maksetaan vain niin paljon, 

kuin laki vaatii”. St-Pierre onkin peräänkuuluttanut verosuunnittelua koske-

via narratiiveja, jotka huomioisivat verolain monitulkintaisuuden. 

Aiemmassa kriittisessä verotutkimuksessa ovat kuitenkin jääneet vähäi-

selle huomiolle monet oman tutkimukseni kannalta keskeiset teemat. Oikeus-

tieteilijöiden vaikutusta verojärjestelmään ja verolakien tulkintaan ei ole juu-

rikaan käsitelty aiemmassa kriittisessä verotutkimuksessa.125 Lainopillinen 

tutkimus muodostaa yhden niistä resursseista, jotka auttavat erilaisia yhteis-

kunnallisia etutahoja ja intressiryhmiä muokkaamaan oikeutta omien etu-

jensa mukaiseksi. Toisaalta oikeustieteilijöiden vaikutusta verolakien tulkin-

taan, ei tule arvioida ainoastaan heidän tuottamansa oikeuskirjallisuuden 

kautta, vaan oikeusriidoissa käytettyjen oikeustieteellisten asiantuntijalau-

suntojen vaikutus oikeusjärjestelmän muodostumiseen tulee myös huomi-

oida. Kriittisessä verotutkimuksessa esiin nostettu oikeudellisen tulkinnan ja 

poliittisten valintojen erottamattomuus koskee lisäksi muitakin oikeudellisia 

toimijoita, kuin tuomareita. Yhtä lailla oikeuden indeterminanssin vuoksi 

myös lainopilliset kirjoittajat toteuttavat omia arvopäämääriään tulkinnalli-

sessa työssään. Tutkijoiden lainvalmisteluprosessissa antamat lausunnot ovat 

                                                 
122 On toki huomioitava, että yksinkertaisempien verosuunnittelukeinojen käytössä ei verokonsul-

tointipalveluiden käyttäminen ole välttämätöntä.  
123 Rostain 2014.  
124 Pascale Cornut St‐ Pierre, Investigating legal consciousness through the technical work of elite 

lawyers: A case study on tax avoidance. Law & Society Review 53 (2) 2019 s. 323–352. 
125 Aerin artikkeli on merkittävä poikkeus tästä pääsäännöstä. Aer 2018.  
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vielä yksi tapa, joiden avulla oikeustieteilijät voivat vaikuttaa oikeusjärjestel-

män saamaan muotoon, vaikkakin tämä oikeudellinen käytäntö rajautuu väi-

töskirjan tutkimuskysymysten ulkopuolelle. 

  

2.5 SOVELTUUKO KRIITTISEN LAINOPIN 
LÄHESTYMISTAPA SUOMALAISEEN VERO-
OIKEUTEEN?  

 

Monet väitöskirjan osajulkaisuja innoittaneista oikeustieteellisistä tutkimuk-

sista ovat syntyneet amerikkalaisen oikeusjärjestelmän piirissä.126 Voidaankin 

kysyä, kuinka hyvin kriittisen lainopin lähestymistapa sopii ylipäätään suoma-

laisen oikeusjärjestelmän tai kotimaisen vero-oikeudellisen doktriinin tutki-

miseen. Tunnetusti eri maiden oikeusjärjestelmissä on huomattavia eroja, 

eikä erojen voida sanoa olevan vähäisiä Suomen ja Yhdysvaltain välillä. Yhtenä 

erona voi mainita ainakin common law-oikeuden ja perustuslakituomioistui-

men olemassaolon Yhdysvalloissa. Oikeusjärjestelmien erot onkin syytä huo-

mioida sovellettaessa eri maiden piirissä syntyneitä teorioita jonkin toisen 

maan järjestelmään. Silti yhdysvaltalaisen oikeusteorian käyttämisestä koti-

maisen oikeudellisen doktriinin analysointiin on jo pitkä perinne.127 Samoin 

yhdysvalloista lähtenyt law & economics-tutkimussuuntaus on saavuttanut 

Suomessakin monilla oikeuden aloilla suosiota.128   

Vaikka kaikki critical legal studies-suuntauksen teesit eivät ongelmitta so-

vellukaan kotimaiseen oikeusjärjestelmään, monet koulukunnan piirissä ke-

hitetyt teoriat koskevat lain tulkintaa tai oikeudellista ratkaisutoimintaa niin 

yleisellä tasolla, etteivät ne rajoitu pelkästään yhdysvaltalaiseen oikeusjärjes-

telmään. Esimerkiksi monet oikeuden indeterminanssin syistä ovat olemassa 

yhtä lailla suomalaisessa oikeusjärjestelmässä kuin common law- järjestelmis-

säkin. Useat oikeuden indeterminanssia koskevat oikeustieteelliset kirjoituk-

set ammentavat kielifilosofisista tutkimuksista, jotka käsittelevät yleisesti kie-

len ja todellisuuden suhdetta, eivätkä niinkään rajoitu koskemaan jotain tiet-

tyä puhuttua kieltä.129 Jos taas hyväksytään ajatus jonkin asteisesta oikeuden 

                                                 
126 Esimerkiksi Duncan Kennedy, Freedom and constraint in adjudication: A critical phenomenol-

ogy. Journal of Legal Education (36) 1986 s. 518–562, Kennedy 1991, Kennedy 1997, Singer 1984, 1988 
ja Jack Balkin, Understanding legal understanding: The legal subject and the problem of legal coherence. 
Yale Law Journal, 103(1) 1993 s. 105–176. 

127 Esimerkkinä voidaan käyttää Simo Zittingiä, jonka tapa jäsentää esineoikeutta 1950-luvulla sai 
innoitusta amerikkalaiselta oikeusrealistilta Wesley Hohfeldilta. Markku Helin, Lainoppi ja metafy-
siikka: tutkimus skandinaavisen oikeusrealismin tieteenkuvasta ja sen vaikutuksesta Suomen siviilioi-
keuden tutkimuksessa vuosina 1920–1960. Suomalainen lakimiesyhdistys, 1988. s. 304 ja 347. Juha 
Pöyhönen on jo vuonna 1983 esitellyt critical legal studies-suuntauksen pääteemoja Oikeus-aikakaus-
kirjassa julkaistussa. Juha Pöyhönen, The Critical Legal Studies Movement – yhdysvaltalaista vaihtoeh-
toista lainoppia, Oikeus 1984, s. 90–106. 

128 Esimerkiksi Marja Luukkosen väitöskirja. Marja Luukkonen, Sijoittajan velvollisuudet. 2018. 
129 Kriittisen lainopin kehityksessä tärkeitä filosofeja ovat olleet esimerkiksi Ludwig Wittgenstein, 

Jacques Derrida ja Michel Foucault. Nämäkään filosofit eivät ole toki pelkästään kriittisessä lainopissa 
hyödynnettyjä tutkijoita ja Suomessakin Aulis Aarnion työssä Wittgenstein on ollut merkittävä vaikutin.  
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indeterminanssista, tämä avaa ovet myös lain tulkintaan liittyvien poliittisten 

valintojen tutkimiselle.130 Näin myös oikeuden ja politiikan suhdetta käsitte-

levät kriittisen lainopin tutkimukset ovat käyttökelpoisia eri oikeusjärjestel-

missä olevien oikeudellisten doktriinien arvioimiseen.  

Yhtenä merkittävänä erona mannereurooppalaisten ja common law -mai-

den välillä mainitaan tyypillisesti oikeustieteen ja oikeudellisen systeemin 

merkitys laintulkinnassa. 131 Usein toistetun ajatuksen mukaan oikeustieteili-

jöillä on manner-Euroopassa ja Suomessakin tärkeämpi rooli voimassa olevan 

oikeuden muodostumisessa kuin Yhdysvalloissa. Tämä liittyy oikeudellisen 

systeemin rakentamiseen, jonka katsotaan Euroopassa usein olevan suuressa 

määrin oikeustieteilijöiden aikaansaannosta. Suomalaisessa kontekstissa voi-

sikin olla olennaisempaa arvioida oikeustieteilijöiden tuottamien systemati-

sointien sisältämiä poliittisia arvovalintoja, kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. 

Jos tällaiset systematisoinnit esitetään arvovapaina tai ainoina mahdollisina 

järjestelminä, monet kriittisen lainopin parissa kehitetyt tekniikat soveltuvat 

yhtä lailla näiden väitteiden kritisoimiseen. 

Erilaisten kriittisten lainopin lähestymistapojen soveltamista Suomessa on 

tutkinut Juhana Salojärvi.132 Salojärven mukaan monet perustavanlaatuiset 

teemat ovat olleet samanlaisia sekä Yhdysvalloissa ja pohjoismaissa, minkä li-

säksi molemmissa paikoissa kriittisen lainopin esiinmarssi alkoi samoihin ai-

koihin 1970-luvun lopulla. Salojärven mukaan Suomessa oli vielä 1960-luvulla 

yleinen ajatus, että oikeusriitoihin on olemassa vain yksi oikea ratkaisu, ja tuo-

mioistuinten on mahdollista löytää se oikeusprosessissa. Yhden oikean ratkai-

sun oppi jäi kuitenkin marginaaliin 1960-luvulla sitä kohtaan esitetyn oikeus-

teoreettisen kritiikin seurauksena ja monet kriittisen lainopin aikanaan radi-

kaalit teemat ovatkin nousseet valtavirraksi ja löytyvät nykyään oikeusteorian 

perusoppikirjoista.133 Esimerkiksi Aarnio käsittelee oppikirjassaan laajasti 

sitä, miksi yhden oikean ratkaisun oppi ei ole perusteltu.134 

Kriittisen lainopin vaikutus on Salojärven väitöskirjan mukaan ollut Suo-

messa huomattavan erilainen eri oikeudenaloilla. Salojärven tutkimuksessa 

on oma alalukunsa kriittisille lähestymistavoille rikos-, yksityis-, valtiosääntö- 

ja työoikeudessa. Vero-oikeudellisesta tutkimuksesta Salojärvi mainitsee ai-

noastaan Tikan väitöskirjan vuodelta 1972, joka oli hänen mukaansa esi-

                                                 
130 Koskenniemi on painottanut oikeuden indeterminanssikritiikin loogisesti edeltävän oikeuden 

politiikan tutkimusta. Martti Koskenniemi, kirja-arvostelu Kaarlo Tuorin teoksesta Ratio ja voluntas. 
Lakimies 1/2008 s. 123–124.  

131 Neil Duxbury, Jurists and judges: An essay on influence. Hart Publishing 2001 s. 1–3.  
132 Juhana Salojärvi, A menace to society: radicalism and legal scholarship in the United States, 

Scandinavia, and Finland, 1965–1980. 2013. s. 257–267. 
133 Yhden oikean ratkaisun oppia kritisoineista töistä keskeisiä olivat Kauko Sipponen, Yhden ainoan 

oikean tai tarkoituksenmukaisen ratkaisun periaatteista, Lakimies 1965, s. 197–212., Kaarle Makkonen, 
Luova ajattelu oikeustieteessä, Lakimies 1965, s. 839–845, Lars D Eriksson, Rättslig argumentering och 
den dialektiska logiken, JFT 1966 s. 445–482. Tosin yhden oikean ratkaisun oppia oli kritisoitu jo aiem-
minkin. Tietyn teorian esittämisestä jonkin tutkimusalan puitteissa ensimmäisen kerran kuluu usein 
pitkä aika siihen, että teoriasta tulee alalla yleisesti hyväksytty.  

134 Suomessa suosittuja oikeusteorian perusesityksiä ovat olleet esimerkiksi Aulis Aarnion, Laintul-
kinnan teoria, Wsoy 1986 ja Kaarle Makkosen, Luentoja yleisestä oikeustieteestä. Helsingin yliopisto 
1978.  
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merkki sellaisesta lainopillisesta tutkimuksesta, jossa otetaan huomioon lain-

tulkinnan arvosidonnaisuus ja hylätään yhden oikean ratkaisun oppi. Myös 

muutamissa muissa kotimaisissa vero-oikeuden tutkimuksissa on sivuttu 

kriittisen lainopin teemoja. Esimerkiksi Janne Aer on käsitellyt oikeustieteili-

jöiden roolia yleistä veronkiertolauseketta koskevan tulkintaopin rakentami-

sessa.135  

Tässä tutkimuksessa tärkeimpiä kotimaisia lähteitä ovat olleet Thomas 

Wilhelmssonin kirjoitukset kriittisen lainopin menetelmästä. Wilhelmsson 

kiinnittää huomiota oikeudellisen systeemin rakentamiseen ja oikeustieteili-

jöiden rooliin eri oikeuden alojen yleisten oppien tuottamisessa.136 Wilhelms-

son painottaa lisäksi sitä, kuinka kaikki systematisoinnit tai esitykset kunkin 

oikeuden alan yleisistä opeista ovat viime kädessä arvosidonnaisia. Uutta oi-

keudellista systeemiä rakentava tai vallitsevaa systeemiä uusintava oikeustie-

teilijä edistää aina joidenkin arvojen, etujen tai politiikkojen toteutumista, oli 

hän tästä tietoinen tai ei.137 Verojärjestelmään sisältyvien ristiriitojen ja arvo-

konfliktien esiin tuominen tekee näkyväksi verolain tulkintaan vääjäämättä si-

sältyviä arvovalintoja, joita lakia soveltavat tuomarit ja veroviranomaiset jou-

tuvat tekemään. Toisaalta kriittisen lainopin lähestymistapa auttaa näkemään 

myös lainopillisen tutkimuksen arvosidonnaisuuden ja se saakin kysymään 

minkälaista verojärjestelmää lainopilliset kirjoittajat tulkintasuosituksillaan 

tuottavat.   

Vero-oikeudellisen tutkimuksen eräänlaisen ikuisuuskysymyksen muo-

dostaa sallitun verojen minimoinnin ja veronkierroksi tulkittavan toiminnan 

raja. Tämän rajan vetämisellä on tunnetusti huomattavia vaikutuksia verovel-

vollisten kannalta, sillä jos tuomioistuin kvalifioi jonkinlaisen oikeudellisen 

järjestelyn veronkierroksi, tämä johtaa siihen, että järjestelyä käyttävä veron-

maksaja ei onnistu verojen minimoinnissa kyseisen rakenteen avulla. Useissa 

aiemmissa tutkimuksissa on jonkinlaisena taustaoletuksena ollut, että olisi to-

della mahdollista piirtää jokin raja sallitun verojen minimoinnin ja veronkier-

ron välillä. Omassa tutkimuksessani sen sijaan olen painottanut KHO:n rat-

kaisukäytännön ristiriitaisuutta veronkiertolauseketta koskevassa tulkinta-

käytännössä ja osajulkaisussa IV olenkin esittänyt KHO:n päätyneen olennai-

sesti samanlaisissa tapauksissa päinvastaisiin lopputuloksiin. Tässä suhteessa 

tutkimukseni ammentaa kriittisen lainopin piirissä käydystä indeterminans-

sikeskustelusta.   

Oikeuden indeterminanssin eräänlaisena vastapoolina on monesti esitetty 

näkemys lainkäytön tietynasteisesta ennustettavuudesta. Vaikka potentiaali-

sesti tuomioistuimet voisivat päätyä monenlaisiin oikeudellisiin lopputule-

miin, tietyn oikeuden alan asiantuntijoille on monesti kuitenkin suhteelliseen 

ennustettavaa, miten tuomioistuimet tulevat lakia tulkitsemaan tietynlaisen 

                                                 
135 Aer 2018.  
136 Wilhelmsson 1997 s. 341.  
137 Wilhelmsson 1997 s. 345–347. 
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tosiasiaseikaston toteutuessa.138 Olisi epäuskottavaa väittää, että oikeuden in-

determinanssi ratkaistaisiin tuomioistuimissa täysin sattumanvaraisilla ta-

voin.139 Susan Marks on huomauttanut, että monesti pelkkä indeterminanssi-

kritiikki ei yksinään riitä muuttamaan vallitsevaa laintulkintaa, vaan on kiin-

nitettävä huomiota niihin rakenteellisiin tekijöihin, jotka vaikuttivat tietyn 

tulkinnan vakiintumiseen.140   

Vaikka teoriassa oikeuden indeterminanssi voitaisiin päättää monella ta-

valla, oikeustiede on yksi laintulkintaa vakauttavista elementeistä, jonka ansi-

osta tietyt tulkinnat ovat todennäköisempiä kuin toiset. Huomio siitä, että oi-

keustiede vaikuttaa lainkäyttöön ja oikeudellisen systeemin rakennukseen ei 

ole mitenkään uusi tai erityisen innovatiivinen. Tämän väitöskirjan osajulkai-

suissa kriittinen arviointi kohdistuukin siihen, millä tavoin tulkintasuosituk-

sia tuottavat veroasiantuntijat vaikuttavat laintulkintaan. Silloin harvoin, kun 

kotimaisessa kirjallisuudessa on asiasta kirjoitettu, tutkimuksen ja tutkijoiden 

vaikutuksen on oletettu olevan kaikkien yhteiskunnallisten tahojen ja intres-

siryhmien kannalta myönteinen. Omassa tutkimuksessani taas esitän, että 

lainopilliset tutkimukset voivat auttaa yhteiskunnan taloudellisesti vahvoja ta-

hoja kiertämään sääntelyn tavoitteita ja saada oikeuden indeterminanssi rat-

kaistua edukseen.   

Toinen väitöskirjaa läpileikkaava teema käsittelee verolain tulkinnan dis-

tributiivisia, eli tulonjaollisia vaikutuksia. Tähän liittyen keskeisiä kriittisen 

lainopin oivalluksia on ylipäätään se, että verolain tulkinnalla voi olla merkit-

täviä tulonjaollisia vaikutuksia niin erilaisten yhteiskunnallisten ryhmien kuin 

kilpailevien poliittisten projektienkin kannalta. Liberaalin demokratian ihan-

teena voi pitää sitä, että merkittävät poliittiset valinnat tältä osin tehdään lain-

säädäntöprosessissa, kun taas kriittisessä lainopissa on kiinnitetty huomiota 

siihen, että myös lain soveltajat ja tulkitsijat käyttävät tässä suhteessa merkit-

tävää valtaa. 

Väitöskirjan osatutkimuksissa käsitellään verolain tulkinnan distributiivi-

sia vaikutuksia ennen kaikkea aggressiivisten verojärjestelyjen yhteydessä. 

Esimerkiksi osajulkaisussa IV on käsitelty verokirjallisuudessa tulonmuun-

noksi ristittyä ilmiötä, eli erilaisia oikeudellisia järjestelyjä, joilla on pyritty 

muuntamaan ansiotulon luonteista tuloa verotuksessa pääomatuloksi luoki-

telluksi tuloksi. Kun veroviranomaiset tai tuomioistuin hyväksyvät jonkin tu-

lonmuunnon järjestelyn, sillä voi olla merkittävia distributiivisia vaikutuksia 

riippuen siitä, kuinka laajasti järjestelyt leviävät verovelvollisten keskuudessa. 

Tähän vaikuttaa taas se, kuinka tehokkaasti verokonsulttitalot, asianajotoi-

mistot ja pankit markkinoivat ja myyvät erilaisia verojärjestelyjä asiakkailleen. 

Sama pätee tietysti sellaisten yksinkertaisempienkin verojärjestelyiden koh-

dalla, joiden käyttöönotossa verovelvolliset eivät tarvitse konsultointiapua.  

                                                 
138 Yablon 1985 s. 920.  
139 Tushnet 1996.  
140 Marks 2009 s. 11–15.  
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Verokonsulttialan vaikutus verolaintulkinnan distributiivisiin vaikutuksiin 

onkin huomattava, sillä konsulttialalla työskentelevät juristit innovoivat jat-

kuvasti erilaisia verojen minimoinnin keinoja, ja konsulttiala tuottaa jatku-

vasti uusia oikeusprosesseja, joissa testataan uusien järjestelyjen verokohtelua 

tuomioistuimissa tai tätä ennen verohallinnossa. Kun otetaan huomioon sekä 

oikeuden indeterminanssi että verokonsulttialan innovaatiotoiminta, voidaan 

ymmärtää, miten vero-oikeuden rakenteellinen vinouma tuotetaan oikeudel-

lisissa käytännöissä. Vaikka korkein hallinto-oikeus torjuisi ratkaisukäytän-

nössään ylivoimaisen enemmistön erilaisista aggressiivisista verojärjeste-

lyistä, mutta hyväksyisi muutaman järjestelyn, verokonsultointiala siirtyisi to-

dennäköisesti käyttämään muutamia hyväksyttyjä järjestelyjä.  

Viimeinen kriittisen lainopin teema, jota käsitellään tämän tutkimuksen 

osajulkaisuissa, koskee lain tulkintaa ja ideologiakritiikkiä. Ideologian käsi-

tettä on käytetty hyvin monenlaisissa merkityksissä, mutta tässä käsitteellä 

viitataan laintulkinnan ryhmäkuntaisia etuja toteuttavaan puoleen. Ihmiset 

jakautuvat yhteiskunnassa erilaisiin luokkiin esimerkiksi työpaikkojensa, tu-

lojensa ja varallisuutensa perusteella. Ideologiakritiikki taas viittaa tässä kri-

tiikin lajiin, jossa pyritään paljastamaan, kuinka jokin vallitseva tai suositeltu 

laintulkinta toteuttaa ryhmäkuntaisia etuja, vaikka se esitetään universalisti-

sena, eli kaikkia yhteiskunnallisia ryhmittymiä ja sosioekonomisia luokkia 

palvelevana.141    

Väitöskirjassa ideologiakritiikin teema näkyy ennen kaikkea osajulkai-

suissa I ja IV, joissa käsittelen oikeudellisia argumentteja, joilla erilaisia ve-

ronkierto- ja verojen minimointijärjestelyjä on puollettu tai vastustettu lain-

opillisessa kirjallisuudessa. Esimerkiksi KHO:n päätökset puuttua tiettyihin 

aggressiivisiin verojärjestelyihin tulkittiin lainopillisessa kirjallisuudessa oi-

keusvarmuutta ja verotuksen ennustettavuutta rapauttaviksi. Lainkäytön en-

nustettavuus on sellainen arvo, joka on yleisellä tasolla monien helppo hyväk-

syä. Erityisesti verolain tulkinnassa sitä on pidetty korkeassa arvossa ja mo-

nesti sen vastapoolina esitetään lainkäytön sattumanvaraisuus tai summittai-

suus. Vaikka yleisellä tasolla harva tuskin vastustaa lainkäytön ennustetta-

vuutta, huomattavasti kiistanalaisempaa on, muodostaako väitöskirjan osajul-

kaisussa esiteltyihin uudenlaisiin aggressiivisiin verojärjestelyihin puuttumi-

nen ongelmaa verotuksen ennustettavuuden kannalta. 

  

2.6 SOSIOLOGISIA NÄKÖKULMIA OIKEUTEEN 

Kriittisessä lainopissa yleisen käsityksen mukaan erilaiset oikeudelliset toimi-

jat pyrkivät saamaan voimassa olevan oikeuden muodostumaan omien arvo-

                                                 
141 Karl Marxia pidetään tämän suuntaisen kriittisen tutkimuksen isänä. James Boyle on käsitellyt 

kysymystä siitä, miten kriittinen lainoppi eroaa Marxilaisesta oikeustieteestä. James Boyle, Politics of 
Reason: Critical Legal Theory and Local Social Thought, University of Pennsylvania Law Review 133(4) 
1985 s. 685–780, 721–730 ja 762–766.  
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jensa tai poliittisten kantojensa mukaiseksi. Oikeuden indeterminanssia eri oi-

keuden aloilla käsittelevät tutkimukset, jotka keskittyvät pelkästään oikeudel-

liseen argumentaatioon, eivät sen sijaan onnistu useinkaan täysin selittämään, 

miksi yksi tulkinta voittaa jonkin toisen. Onhan myös esitetty, että usein oi-

keuden indeterminanssi on tietyn oikeuden alan asiantuntijoiden tiedossa il-

man, että kenenkään kriittisen lainopin tutkijan sitä tarvitsee alan asiantunti-

joille osoittaa.142 Pierre Bourdieun sosiologia auttaa vastaamaan kysymyk-

seen, miksi tietystä tulkintaopista muodostuu jollakin oikeuden alalla vallit-

seva ja miksi kilpaileva tulkinta jää paitsioon.143  

Bourdieun mukaan sosiaalinen toiminta tapahtuu erilaisilla omalakisilla 

”kentillä”, joilla on omat historiansa ja eriytyneet toimintalogiikkansa. Bour-

dieun mukaan esimerkiksi juridiikan kenttä muodostaa areenan, jolla erilaiset 

toimijat ja instituutiot kamppailevat vallasta määritellä ”oikea” laintulkinta. 

Bourdieu mukaan kentällä oikeasta laintulkinnasta kamppailevat juristit eivät 

ole keskenään tasa-arvoisessa asemassa, vaan juristeilla on erilaisia valta-ase-

mia. Mitä korkeampi asema kentällä on, sitä enemmän mahdollisuuksia toi-

mijalla on vaikuttaa voimassa olevan oikeuden muodostumiseen. Tähän liit-

tyvä Bourdieun sosiologian keskeinen käsite on symbolinen pääoma. Tällä hän 

viittaa arvostukseen tai arvovaltaan, jota eri rooleissa toimivat juristit ovat on-

nistuneet muiden kentän toimijoiden silmissä hankkimaan. Korkeissa ase-

missa toimiminen kentälle, kuten vaikkapa korkeimman oikeuden tuomarina, 

oikeustieteen professorina tai asianajotoimiston osakkaana, tarkoittaa sitä, 

että juristilla on runsaasti symbolista pääomaa.  

Symbolinen pääoma lisää todennäköisyyttä, että kyseisen juristin esittämä 

laintulkinta näyttäytyy muiden silmissä helpommin legitiimiltä. Bourdieun 

mukaan symbolista pääomaa on kasautunut yksittäisten juristien lisäksi eri-

laisille oikeudellisessa kentällä toimiville instituutioille. Merkittäviä instituu-

tioita ovat tuomioistuimet ja etenkin ylimmät oikeusasteet, asianajotoimistot 

ja oikeustieteelliset tiedekunnat. Toisaalta näidenkin sisällä olevilla toimijoilla 

on erilaisia hierarkioita ja vaikkapa erilaisten oikeuden alojen arvostus vaih-

telee keskenään. Bourdieun mukaan oikeudelliset toimijat voivat kartuttaa 

symbolista pääomaa erilaisilla strategioilla. Esimerkiksi akateemisia meriit-

tejä omaava professori voi lisätä symbolista pääomaansa osallistumalla käy-

tännön oikeusriitoihin tai asianajaja voi lisätä pääomaansa laatimalla lainopil-

lisia kirjoituksia.  

Tämän tutkimuksen kannalta Bourdieulainen lähestymistapa on tärkeä, 

jotta voidaan hahmottaa lainopillisella tutkimuksen vaikutuksia voimassa ole-

van oikeuden muodostumiseen. Bourdieulaisittain ajateltuna lainopillisissa 

tulkintakeskusteluissa ei ole pelkästään kyse vakuuttavimman tai rationaali-

sesti hyväksyttävän tulkinnan etsimisestä, vaan laintulkinnassa on jossain 

määrin kyse lainopillisella kentällä korkean aseman saavuttaneen tutkijan 

                                                 
142 Koskenniemi 2006 s. 600–601.  
143 Pierre Bourdieu, The force of law: Toward a sociology of the juridical field. Hastings Law Journal 

(38) 1986 s. 814–855.  
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symbolisesta pääomasta, joka ilmenee tulkintavaltana oikeudenalan lainopil-

lisissa kysymyksissä. Kun pyritään selittämään voimassa olevan oikeuden 

muodostumista, bourdieulainen lähestymistapa suuntaa huomiota siihen, 

minkälaista laintulkintaa symbolista pääomaa edustaneet yksittäiset juristit 

tai oikeudelliset instituutiot ovat edistäneet. Bourdieun edustama näkökulma 

auttaa ymmärtämään, miksi tietyn laintulkinnan toteutuminen ei välttämättä 

johdu siitä, että tulkinta olisi osoitettu rationaalisen argumentaation keinoin 

paremmaksi kuin kilpailevat tulkinnat, vaikka erityisesti analyyttisestä filoso-

fiasta ammentavassa oikeusteoreettisessa keskustelussa usein tuotetaan täl-

laista oikeustieteellisen tutkimuksen itsekuvausta. Väitöskirjan osajulkaisussa 

III arvioin kotimaista veronkiertolausekkeen tulkintaa koskevaa lainopillista 

keskustelua Bourdieulaisen valtateorian näkökulmasta.  
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3 TUTKIMUKSEN MENETELMÄ 

 

Tässä luvussa käsitellään väitöstutkimuksen osajulkaisuissa tehtyjä menetel-

mällisiä valintoja. Osajulkaisuissa on käytetty erilaisia menetelmiä ja tietyt 

näistä ovat jossain määrin vakiintuneita oikeustieteen traditiossa, minkä li-

säksi osajulkaisuissa pyritään kehittämään uudenlaista menetelmää oikeudel-

listen aineistojen arvioimiseksi.  

Oikeustieteellisen tutkimuksen ja erityisesti lainopin yhteydessä menetel-

mästä puhumisen on esitetty olevan ongelmallista siinä määrin kuin mene-

telmä-termin käyttäminen johtaa ajattelemaan, että olisi olemassa jokin stan-

dardoitavissa oleva tapa, jolla päästäisiin käsiksi voimassa olevaan oikeu-

teen.144 Oikeustieteellisissä menetelmäkeskusteluissa onkin huomioitava oi-

keuden indeterminanssikritiikin suhteellistava merkitys lainopillisen tutki-

muksen kannalta. On tavanomaista, että oikeustieteilijät, jotka ilmoittavat tut-

kivansa samoja oikeudellisia tulkintakysymyksiä lainopillisen menetelmän 

puitteissa, päätyvät päinvastaisiin tulkintakantoihin tutkimuksissaan. Oikeus-

tieteessä harjoitettu säädösten tulkinta ei olekaan mekaaninen, yksikäsitteisiä 

sääntöjä noudattava prosessi, vaan oikeustieteen metodi tuleekin ymmärtää 

enemmänkin tietynlaisen arvosidonnaisen näkökulman omaksumisena oi-

keuteen.145  

Ennen kuin esitellään tarkemmin tutkimuksessa omaksuttuja menetelmäl-

lisiä valintoja, on syytä vielä täsmentää tutkimuksessa omaksuttua käsitystä 

lainopillisen tutkimuksen arvosidonnaisuudesta. Oikeusteorian oppikirjoissa 

kuvataan oikeuden monitulkintaisuutta monesti esimerkeillä, joissa yksit-

täistä säännöstä sovelletaan tiettyyn tosiasiakuvaukseen.146 Todellisessa elä-

mässä oikeudellinen tulkintatilanne on kuitenkin tyypillisesti monimutkai-

sempi ja tulkittavia oikeudellisia aineistoja on huomattavasti enemmän kuin 

yksittäinen oikeussäännös. Huomionarvoista on, että oikeudellisessa tulkinta-

tilanteessa tuomarit tai tutkimusta tekevät oikeustieteilijät joutuvat ottamaan 

kantaa sellaisiin oikeudellisiin materiaaleihin, joita on jo valmiiksi työstetty 

jonkin arvon tai intressin mukaiseen suuntaan. Kennedy on korottanut tämän 

ilmiön tärkeäksi syyksi oikeudellisen tulkinnan arvosidonnaisuudelle.147  

Kun oikeustieteilijä aloittaa perehtymisen tiettyyn tulkintakysymykseen, 

hän kohtaa erilaisia valmiiksi tulkittuja oikeudellisia aineistoja. Oikeustietei-

lijä joutuu väistämättä ottamaan kantaa lainsäädännön lisäksi myös oikeusta-

pauksiin ja aiempaan alalla tuotettuun oikeuskirjallisuuteen, jossa on työstetty 

                                                 
144 Aarnio painottaakin, kuinka lainopin menetelmä eroaa merkittävässä määrin luonnontieteen 

menetelmistä, joiden ”…avulla voidaan tuottaa hypoteeseja, testata niitä, tuottaa uusia hypoteeseja, tes-
tata näitä uusia oletuksia ja edetä johonkin (tilapäiseen) tieteelliseen tulokseen.” Aulis Aarnio, Tulkin-
nan taito: ajatuksia oikeudesta, oikeustieteestä ja yhteiskunnasta. WSOY 2006. s. 237–238.  

145 Aarnio 2006 s. 236.  
146 Esimerkiksi Hartin kuuluisassa esimerkissä pohditaan sääntöä, jonka mukaan ajoneuvot ovat 

kiellettyjä puistossa.  
147 Kennedy 2017 s. 373.  



 

53 

raakaa säädösmateriaalia erilaisten arvojen ja intressien mukaiseen suun-

taan.148 Kun tutkija esittää tulkintasuosituksen, aiemmin oikeuden alalla oi-

keuslähteitä työstäneiden juristien tekemästä työstä riippuu, kuinka vaikeaa 

tai helppoa tutkijan on tuottaa omia arvopäämääriään vastaavia tulkintasuo-

situksia. Lainopillisen tutkimuksen teon konteksti riippuukin siitä, mitä arvoa 

palvelevaan suuntaan tietyllä oikeuden alalla aiemmin tuotetut tulkintasuosi-

tukset tai systematisoinnit ovat oikeuden alaa vieneet. Toisaalta aiemmin tie-

tyllä oikeuden alalla tehdyn tulkintatyön arvosidonnaisuus ei näyttäydy itses-

tään selvänä tietylle oikeuden kentällä saapuvalle uudelle tulkitsijalle, sillä 

kaikkien kenttää muokkaavien toimijoiden juridisen työn tavoitteena on saada 

omien arvojen mukainen tulkinta vaikuttamaan itsestään selvältä, tai ainoalta 

lain sallimalta tulkinnalta.149  

Lainopillisessa tutkimuksessa tutkija kohtaa tulkintatilanteita, joissa tietty 

tulkintavaihtoehto vaikuttaa itsestään selvältä tai ainoalta mahdolliselta valin-

nalta. Näissäkin tilanteissa tutkijan valinta joko toistaa vallitseva kanta tai pyr-

kiä riitauttamaan se ovat luonnollisesti molemmat arvovalintoja. Vallitseva 

laintulkinta tai oikeuslähteiden paikallinen koherenssitila on aina inhimillis-

ten tulkitsijoiden juridisen työn tulosta. Vallitsevan tulkinnan toistaminen 

vaatii tutkijalta vähemmän juridista työtä, kuin sen haastaminen, mutta mo-

lemmat valinnat ovat yhtä lailla arvosidonnaisia. Lainopillisen tutkimuksen 

arvosidonnaisuus tarkoittaa siis myös vastaamista siihen, minkälaisten oikeu-

den alalla itsestään selvien tulkintakantojen horjuttamiseen lainopillinen kir-

joittaja käyttää rajallista aikaansa ja mitkä tulkintakannat taas tutkija impli-

siittisesti hyväksyy, koska ei usko niitten horjutettavuuteen. 

  

3.1 KRIITTISEN LAINOPIN MENETELMÄ 

 

Kaikki tieteelliset menetelmät, myös oikeustieteelliset, edellyttävät aina jotain 

teoriaa tai ennakkokäsitystä tutkittavasta kohteesta.150 Edellisessä luvussa on 

kuvattu, miten kriittisten lähestymistapojen yhdistävä piirre oli käsitys oikeu-

den indeterminanssista ja lain tulkinnan väistämättömästä arvosidonnaisuu-

desta. Kun viitataan kriittiseen lainoppiin menetelmänä, sillä usein tarkoite-

taan oikeuden indeterminanssin osoittamista joidenkin konkreettisten oikeu-

dellisten aineistojen, kuten esimerkiksi lainsäädännön tai oikeuskäytännön 

kohdalla.151 Tosin myös kriittisen lainopin piirissä on esitetty olevan laaja 

joukko erilaisia teoreettisia näkemyksiä, eikä olekaan olemassa yhtä kriittisen 

                                                 
148 Kennedy 2017 s. 373–374.  
149 Kennedy 2017 s. 368–369.  
150 Myös kaikki arkikielen ilmaukset edustavat jotain käsitystä todellisuudesta, ja pitävät sisällään 

jonkinlaisen teorian todellisuudesta. Hans Joas – Wolfgang Knöbl. Social theory: twenty introductory 
lectures. Cambridge University Press, 2009. s. 5.  

151 Tushnet 1991 s. 1524. ja Singer 1984 s. 10–14. 



Tutkimuksen menetelmä 

54 

lainopin menetelmää, vaan pikemminkin joukko lähestymistapoja, joilla on 

tiettyjä yhdistäviä piirteitä.152  

Kriittisen lainopin menetelmässä tuleekin osoittaa, että myös toisenlaiset 

tulkinnalliset valinnat olisivat olleet yhtä lailla mahdollisia samojen sitovien 

oikeuslähteiden puitteissa. Tämä voidaan tehdä tuomalla esiin esimerkiksi oi-

keuskäytännön ristiriitaisuus ja samaa tulkintakysymystä koskevat oikeusta-

paukset, joissa on päädytty vaihtoehtoisiin soveltamisratkaisuihin, tai tapauk-

set, jossa tuomioistuimen päätös on muuttunut ylemmässä asteessa. Oikeu-

den monitulkintaisuutta voidaan tuoda esiin myös yksittäisessä oikeustapauk-

sessa kiinnittämällä huomiota tuomarien eriäviin mielipiteisiin julkaistuissa 

päätöksissä tai keskittymällä yksittäisessä tuomiossa eri prosessiosapuolten 

tuottamiin oikeudellisiin argumentteihin. Vastaavasti kriittisen lainopin me-

netelmää voidaan yhtä lailla soveltaa oikeustieteilijöiden tuottamiin tulkinta-

suosituksiin ja systematisointeihin kuin myös tuomioistuinten ratkaisujen ar-

viointiin.  

Toisin kuin perinteisessä lainopillisessa tutkimuksessa, kriittisessä lain-

opissa tavoitteena ei ole ensijaisesti argumentoida, että jokin uusi tulkinta olisi 

lainmukaisempi kuin aiempi tulkinta.153 Sen sijaan oikeusjärjestelmän ristirii-

tojen osoittamisen tarkoituksena on paljastaa, miten vallitseva oikeuskäytäntö 

tai vallitsevat oikeustieteen tulkinnat edistävät tiettyä politiikkaa, arvoa tai in-

tressiä, joka ei ole kaikkien yhteiskunnallisten tahojen jakama tai kaikkien etu-

jen mukainen. Kriittisen oikeustieteen perinteessä myös pyritään osoitta-

maan, kuinka lain rajoissa voitaisiin toisella tulkinnalla toteuttaa toisenlaisia 

arvoja. Kriittisen lainopin menetelmä tässä esitettynä ei sinänsä ole sitoutunut 

tiettyyn poliittiseen ideologiaan tai arvojärjestelmään, vaan sen avulla voidaan 

löytää kritiikin aineksia minkä tahansa oikeudellisen doktriinin arvioimiseen. 

Oikeudellisten doktriinien ristiriitaisuuden osoittamisella esitetään usein 

olevan emansipatorinen tavoite.154 Tällöin kriittisen lainopin menetelmän tar-

koituksena on saada muut oikeusyhteisön jäsenet vakuuttuneiksi siitä, että 

vallitseva tulkinta ei ole ainoa mahdollinen. Tarkoituksena on edesauttaa val-

litsevan oikeustilan muuttamista toisenlaiseen suuntaan.155 Tässä suhteessa 

kriittisen lähestymistavan mielekkyys riippuu siitä, mitä tuomarit tai muut oi-

keusyhteisön jäsenet ajattelevat vallitsevasta tulkinnasta: jos he lähtökohtai-

sesti tunnistavat oikeuden indeterminanssin ja pitävät vallitsevaa oikeustilaa 

omien arvojensa mukaisena, kriittisen lainopin esitykset eivät todennäköisesti 

onnistu vaikuttamaan vallitsevaan tulkintaan.156  

Kriittisessä lainopissa pyritään vaikuttamaan ennen kaikkea muihin oi-

keusyhteisön jäseniin eli tuomareihin, asianajajiin, oikeustieteilijöihin ja lain-

valmistelijoihin, jotka tulkitsevat samoja oikeuslähteitä. Kriittisen lainopin 

                                                 
152 Martti Koskenniemi, Letter to the Editors of the Symposium. American Journal of International 

Law (93) 1999 s. 351–363, 352–353. 
153 Wilhelmsson 1997 s. 345.  
154 Unger 1983. 
155 Robert Gordon, Some critical theories of law and their critics. Eds. David Kairys, The Politics of 

Law 1998. s. 641–655, 651–653.  
156 Koskenniemi 2006 s. 601–602. 
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tutkimusprojektin yhtenä onnistumisen kriteerinä voidaan pitää sitä, kuinka 

tutkimuksessa kyetään muokkaaman muiden juristien käsityksiä siitä, minkä-

laiset laintulkinnat ovat kussakin tilanteessa mahdollisia ja toisaalta siitä, 

minkälaisia arvovalintoja vaihtoehtoiset tulkinnat sisältävät. Oikeudellisten 

toimijoiden käsitykset laintulkinnan rajoista ja mahdollisuuksista eroavat, ja 

joissain tilanteissa lain monitulkintaisuus, ja oikeuslähteiden soveltamisessa 

tehtyjen valintojen poliittinen merkitys ei tule yllätyksenä oikeusyhteisön jä-

senille.  

 

3.2 MITEN TUTKITAAN YKSITYISTEN ETUTAHOJEN 
VAIKUTUSTA OIKEUSDOKTRIINIIN? 

 

Monesti oikeusteoriassa kysytään, mitkä ovat olennaisimpia vallitsevaan oi-

keustilan muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä. Kriittisen lainopin ensimmäi-

sen aallon kirjoituksissa painottuivat oikeuden ja politiikan suhde, ja vallitse-

van doktriinin saamaa muotoa selitettiin lain soveltajien ja välillisesti oikeus-

käytäntöön vaikuttavien oikeustietelijöiden poliittisilla preferensseillä.157 Eri-

laisista oikeudellisen kentän toimijoista keskityttiin ennen kaikkea tuomarei-

hin ja oikeuskäytäntöön tai oikeustieteilijöihin ja näiden tuottamiin tulkinta-

oppeihin.158 Tässä väitöstutkimuksessa pyritään laajentamaan selitysmallia 

voimassa olevan oikeuden muodostumisessa. Tutkimus rakentuukin oletuk-

selle, että tuomioistuinten ja yliopistojen lisäksi myös muiden oikeudellisten 

asiantuntijayhteisöjen toiminnalla on olennaista merkitystä voimassa olevan 

oikeuden saamalle muodolle.159 Erityisesti väitöskirjassa käsitellään verokon-

sulttiyhtiöiden ja asianajotoimistojen valtaa vaikuttaa oikeuskäytännön muo-

dostumiseen lainopillisen tutkimuksen välityksellä.160 Väitöskirja toimiikin 

menetelmällisenä avauksena näiden etutahojen vaikutuksen empiiriseen tut-

kimukseen.  

Väitöskirjan osajulkaisuissa on kehitelty menetelmää, jonka avulla voidaan 

tutkia erilaisten etutahojen vaikutusta lainopillisessa kirjallisuudessa huomi-

oimalla lainopillisen kirjoittajan tutkijapositio.161 Tutkijapositiolla tarkoitan 

oikeustieteilijöiden laintulkinnan kannalta merkityksellisiä rinnakkaisia sivu-

töitä ja sidonnaisuuksia. Väitöskirjan osajulkaisuissa kehittämässäni menetel-

                                                 
157 Osajulkaisussa I keskeisenä teemana on verolakien tulkinnan analysoiminen kilpailevien poliit-

tisten projektien näkökulmasta. 
158 Esimerkki tuomioistuinkäytäntöön keskittyvästä CLS-tutkimuksesta on Klare 1977.  
159 Vrt. Kennedy 2017 s. 375. Kennedy kiinnittää huomiota esimerkiksi erilaisten voittoa tavoittele-

mattomien aatteellisten järjestöjen strategiseen asianajoon, mutta hän ei toisaalta yritäkään huomioida, 
minkälainen poliittinen merkitys on tavallisten asianajajien oikeusjutuissa tekemällä juridisella työllä 
koko oikeusjärjestelmän kannalta.  

160 Artikkeleissa II ja III kiinnitetään huomioita lainopillisten tutkijoiden kaksoisrooleihin, ja niiden 
merkitykseen lainopillisessa tutkimuksessa tuotettujen tulkintasuositusten kannalta.  

161 Tämä menetelmällinen ulottuvuus on ennen kaikkea osajulkaisuissa II, III ja IV.  
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mässä verrataan lainopillisten kirjoittajien tuottamia tulkintasuosituksia kir-

joittajien tutkijapositioihin ja näihin liittyviin intresseihin. Tällöin kysytään, 

kuinka tietyn kirjoittajan puolustama laintulkinta vastaa hänen tutkijapositi-

oonsa liittyviä taloudellisia tai muita intressejä. Voidaan esimerkiksi tutkia, 

miten asianajajan esittämä tulkintasuositus vastaa asianajotoimiston asiak-

kaiden etuja tai miten veroasiamiehenä työskentelevän kirjoittajan puolus-

tama tulkinta vastaa veronsaajan taloudellista intressiä.  

Tällaisessa analyysissa tarkastellaan vain oikeudellista toimijaa ja hänen 

perustelemaansa laintulkintaa. Lähestymistapa edellyttää ainoastaan oikeu-

dellisen toimijan tutkijaposition tunnistamista ja hänen puolustamansa lain-

tulkinnan vertaamista eri tutkijapositiossa olevien toimijoiden puolustamiin 

laintulkintoihin.162 Tämä voidaan tehdä yhtä lailla jonkin yksittäisen laintul-

kintakysymyksen, oikeuden alan yleisiin oppeihin liittyvän tulkintakiistan 

kuin oikeustapauksenkin kohdalla.  

Menetelmä perustuu ensinnäkin oletukseen, että vero-oikeudellisilla tul-

kintakiistoilla on merkitystä erilaisille vero-oikeuden kentällä toimiville insti-

tuutioille. Toisekseen oletetaan, että eri instituutioiden preferenssit erilaisissa 

verolain tulkinnan kysymyksissä ovat ainakin joissakin oikeuskysymyksissä 

vastakkaisia. Erilaiset verolaintulkinnan kysymykset myös vaihtelevat siinä, 

mikä merkitys niiden ratkaisulla on erilaisille verotuksen intressitahoille. 

Luonnollisesti jotkut tulkintakysymykset ovat siten teknisiä, että niiden lop-

putulos on yhdentekevä vaikkapa asianajotoimistojen asiakkaiden taloudellis-

ten etujen kannalta tai valtion veronkannollisen intressin osalta. Kun eri kir-

joittajien esittämiä tulkintasuosituksia verrataan toisiinsa ja arvioidaan suh-

teessa kirjoittajien työnantajien intresseihin, ei tarvita tietoa siitä, mikä olisi 

”oikea” tai parhaiten perusteltu laintulkinta, vaan voidaan pelkästään arvioida 

eri tutkijapositioissa toimivien kirjoittajien esittämien tulkintakantojen vaih-

telua.  

 

3.3 TUTKIMUSTAVAN RAJOITTEET 

 

Tutkimustavan rajoitteena voidaan pitää sitä, että pelkkä lainopillisiin tekstei-

hin pohjautuva tutkimus ei kerro yksittäisen tulkintakysymyksen kohdalla 

sitä, miksi kirjoittaja tuotti tietyn tulkintasuosituksen. Onhan aina mahdol-

lista, että tulkitsija esimerkiksi vain toisti oikeuden alalla vallitsevan tulkin-

nan, koska hän ei ajatellut toisenlaisen tulkinnan olevan ylipäätään mahdolli-

nen. Kaikessa lainopillisessa tutkimuksessa otetaan aina jotain annettuna, 

eikä yksittäinen lainopillinen kirjoittaja voi kyseenalaistaa kaikkia laintulkin-

toja kerralla.  

                                                 
162 Lainopillisen kirjoittajan tutkijaposiotioita on kartoitettu oikeustieteellisissä julkaisuissa ilmoi-

tettujen affiliaatioiden avulla, julkisten linkedin-profiilien ja lakimiesmatrikkelin avulla.  
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Esimerkiksi oikeustieteellisiä asiantuntijalausuntoja lukemalla voi olla vai-

kea selvittää, onko lausunnon kirjoittanut tutkija antanut tietyn tulkintasuo-

situksen, koska hänelle maksettiin lausunnosta, vai olisiko hän tuottanut sa-

man tulkintakannan ilman maksuakin tai siinä tapauksessa, että oikeusriidan 

toisena osapuolena oleva prosessiosapuoli olisi maksanut lausunnosta samaan 

tulkintakysymykseen. Yhtä lailla voi olla vaikeaa päätellä, esittääkö asianajaja 

lainopillisessa kirjoituksessaan toimistonsa asiakkaille edullista tulkintaa, 

koska hän haluaa myös tutkimuksellaan ajaa näiden asiaa, vai esittääkö hän 

tätä tulkintaa koska se olisi muutenkin hänen arvojensa mukainen riippu-

matta työskentelystä asianajajana. Lainopillisen kirjoittajan todellisten inten-

tioiden tunteminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä tämän tutkimuksen ta-

voitteiden kannalta. Kun tutkimuksen tavoitteena on arvioida tiettyjen etuta-

hojen valtaa oikeudelliseen doktriiniin, on merkityksetöntä, edistävätkö ky-

seisten etutahojen palveluksessa olevat kirjoittajat etutahojen tavoitteita tie-

toisesti vai tiedostamattaan.  

Väitöskirjan osajulkaisuissa on myös tutkittu tapaa, jolla erilaiset lainopil-

liset kirjoittajat rakentavat tulkintakannanottojaan.163 Tällöin on käsitelty sitä, 

mihin lainopillisiin tutkimuksiin kirjoittajat viittaavat oman kantansa tueksi 

ja miten he ottavat huomioon aiemmassa samaa aihetta koskevassa lainopilli-

sessa tutkimuksessa esitetyt vastakkaiset argumentit. Jos lainopillinen kirjoit-

taja jättää huomioimatta omalle työnantajalleen epäedullista kantaa edustavat 

kirjoitukset ja näiden argumentit, voinee tätä jossain tapauksessa pitää viit-

teenä siitä, että kirjoittaja tietoisesti edistää jonkin intressitahon asiaa. 

  

3.4 TAPAUSTUTKIMUS 

 

Väitöskirjan osajulkaisussa III on aiemmin esiteltyjen menetelmien rinnalla 

sovellettu tapaustutkimukseksi nimitettyä menetelmää.164 Tapaustutkimus on 

yhtä laadullisen tutkimuksen menetelmää kuvaava löyhä yläkäsite, jonka alai-

suudessa on varsin laaja joukko erilaisia tutkimustapoja, jotka perustuvat hie-

man erilaisiin teoreettisiin ja metodologisiin lähtökohtiin. Tapaustutkimuk-

sen avulla voidaan tutkia esimerkiksi erilaisten instituutioiden toimintaa ja 

näissä vallitsevia sosiaalisia käytäntöjä. Verotutkimuksessa tapaustutkimus-

ten avulla on esimerkiksi selvitetty minkälaisia verojen minimointijärjestelyjä 

monikansalliset yritykset ovat hyödyntäneet eri valtioissa.165 Tapaustutkimuk-

                                                 
163 Tämä koskee erityisesti osajulkaisua II.  
164 Tapaustutkimuksen teossa on hyödynnetty menetelmäoppaita: Michael Patton, Qualitative eval-

uation and research methods (2nd ed.) 1990. ja Thousand Oaks: Sage. ja Robert K. Yin, Case study re-
search: Design and methods (4th ed.). Thousand Oaks: Sage 2003. 

165 Anna Gunn – Koch Dirk-Jan – Francis Weyzig, A methodology to measure the quality of tax 
avoidance case studies: Findings from the Netherlands. Journal of International Accounting, Auditing 
and Taxation (39) 2020 s. 1-18.  
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sen menetelmä soveltuu yleisemminkin ”miksi” ja ”miten” -muotoisten tutki-

muskysymysten esittämiseen.166 Osajulkaisussa III kysytään, miten vero-oi-

keustieteilijöiden sidonnaisuuksilla ja tutkijapositioilla voidaan selittää hei-

dän omaksumiaan tulkintakantoja. Toisekseen kysytään sitä, miten verokon-

sulttiala voi tuottaa ja hyödyntää lainopillista tutkimusta ja asiantuntijalau-

suntoja omien laintulkinnallisten tavoitteidensa edistämisessä.  

Tapaustutkimuksen keskeiset valinnat liittyvät kysymyksiin siitä, miten 

määritellään tutkittava tapaus, ja minkälaiset aineistot katsotaan relevanteiksi 

yksittäisessä tapaustutkimuksessa.167 Osajulkaisussa III tapausta edusti joh-

don holdingyhtiöksi nimitettävää veronkiertojärjestelyä koskeva oikeusriita, 

joka kilpistyi KHO:n vuosikirjaratkaisuun 2014:66. Kyseisen ennakkopäätök-

sen valitsemista tutkimuksen kohteeksi voidaan perustella sen veropoliitti-

sella merkityksellä ja toisaalta sen keskeisellä merkityksellä vero-oikeuden 

doktriinissa. Ensinnäkin oikeustapaus oli tutkijakunnassa yleisen näkemyk-

sen mukaan merkittävä ennakkotapaus veronkiertolausekkeen tulkintakäy-

tännöstä. Kyseisestä tapauksesta kirjoitettiin useita lainopillisia artikkeleita ja 

tapausta on käsitelty laajasti vero-oikeustieteellisessä kirjallisuudessa muu-

toinkin.168 Tapaustutkimuksen aineistona käytettiin oikeustieteilijöiden tuot-

tamia veron minimointijärjestelyä koskevia lainopillisia tutkimuksia ja medi-

assa antamia haastatteluja sekä samaa verojärjestelyä kommentoineita konfe-

renssiesityksiä, minkä lisäksi osajulkaisussa analysoitiin myös yhden oikeus-

tieteen professorin kirjoittamaa oikeustieteellistä asiantuntijalausuntoa.  

Oikeustapauksen KHO 2014:66 valintaa osajulkaisun aiheeksi motivoi ta-

voite löytää niin sanottu ”kriittinen tapaus”, jonka avulla pyritään selvittä-

mään, mitä jokin sosiaalinen järjestelmä pahimmillaan sallii, tai minkälainen 

toiminta on mahdollista tietyssä instituutiossa. Tutkittu instituutio oli tapauk-

sessa vero-oikeustiedettä tuottavat yliopistoyhteisö. Tavoitteena on osoittaa, 

että jos tietynlainen toiminta on mahdollista yhdessä tapauksessa, se voi ta-

pahtua muissakin tilanteissa. Kriittiseksi tapaukseksi valittu oikeustapaus 

sopi hyvin, koska niin monta akateemisen affiliaation omaavaa verotutkijaa 

tekivät lainopillisia arviointeja oikeustapauksesta, vaikka he olivat osallistu-

neet asiamiehinä tai oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon kirjoittajan roo-

lissa johdon holdingyhtiötä koskevaan veroriitaan. Tämän lisäksi tapauksen 

valintaa puolsi se, että tapaukseen kytkeytyi monta keskeistä vero-oikeustie-

dettä Suomessa tuottavaa instituutiota, eli yliopistoa ja oikeustieteellistä jul-

kaisukanavaa. Näin ollen osajulkaisu osoitti, kuinka merkittäviä intressiristi-

riitatilanteita syntyy suomalaisessa vero-oikeudellisessa tutkimuksessa, 

vaikka yliopistot ovat periaatteessa sitoutuneet estämään niitä ja vähentä-

mään niiden haitallista vaikutusta.  

                                                 
166 Yin 2003 s. 4 ja 49.  
167 Yin 2003 s. 2.  
168 Finlexin oikeuskäytäntö oikeuskirjallisuudessa sivuston mukaan tapaus on mainittu 64 oikeus-

kirjallisuuden lähteessä. https://finlex.fi/fi/oikeus/foki/tapaus/140183? Tämä luku on tarkastettu 
24.4.2021.  
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Tapaustutkimuksella voidaan pyrkiä saavuttamaan monenlaisia tutkimuk-

seen liittyviä tavoitteita. Yksi tapaustutkimuksen laji on tieteenalan teoriapoh-

jaa kehittävä tapaustutkimus.169 Tapaustutkimus kyseenalaistaa vallitsevan 

vero-oikeuden paradigman, jonka mukaa verolain tulkinnassa ei käytetä po-

liittista valtaa, koska tapauksella ratkaistuilla vero-oikeudellisilla tulkintaky-

symyksillä on merkittäviä veropoliittisia vaikutuksia. Ansiotulon muuttami-

nen verotuksellisessa mielessä pääomatuloksi on paljon keskustelua herättä-

nyt sääntelyongelma. Vuosikirjatapaukseen liittyvien lainopillisten tekstien 

analysointi valottaa kuinka verokonsulttiyhtiöille työskentelevä verotutkija-

kunta voi olla edesauttamassa aggressiiviseen verosuunnittelua koskevien 

sääntelyongelmien syntyä. Näin ollen osajulkaisu kehittää uusia selitysmalleja 

aggressiivisen verosuunnitelun mahdollistavia tekijöitä käsittelevään teo-

riakeskusteluun, minkä lisäksi se osoittaa minkälainen veropoliittinen merki-

tys voi olla sillä, että verokonsulttiyhtiöiden työntekijät tutkivat työnantajayri-

tystensä tarjoamien verojärjestelyjen verotuksellista hyväksyttävyyttä.  

 

3.5 MÄÄRÄLLISET MENETELMÄT JA 
TUTKIJAPOSITIOT  

 

Oikeustieteilijöiden kaksoisrooleja voidaan tutkia laadullisten menetelmien li-

säksi myös määrällisesti. Määrällisten menetelmien avulla voidaan ensinnä-

kin tutkia, kuinka suuren osuuden erilaiset asiantuntijayhteisöt tuottavat oi-

keustieteellisestä tutkimuksesta esimerkiksi tietyllä oikeuden alalla tai tietyssä 

tieteellisessä julkaisukanavassa. Väitöskirjan osajulkaisussa II on tutkittu ko-

timaisissa oikeustieteellisissä aikakauskirjoissa julkaistujen vero-oikeudellis-

ten artikkelien kirjoittajien tutkijapositioita.  

Osajulkaisua varten kävin läpi neljässä suomalaisessa oikeustieteellisiä ar-

tikkeleita julkaisevassa aikakauskirjassa julkaistut vero-oikeudelliset artikke-

lit neljän vuoden aikavälillä. Sisällytin tutkimukseen Lakimies, Verotus, Oi-

keus ja Defensor Legis -lehdissä julkaistut artikkelit vuosilta 2015–2018. Va-

litsin kyseiset vero-oikeuden julkaisukanavat tutkimuksen kohteeksi, koska 

pidän niitä tärkeimpinä artikkelimuotoisen vero-oikeustieteen kotimaisina 

julkaisukanavina. Tutkimukseen sisällytettyjen aikakauskirjojen lisäksi Edi-

lex-verkkosivustolla julkaistaan vero-oikeudellisia tutkimusartikkeleita. En si-

sällyttänyt kyseistä julkaisukanavaa tutkimukseen, koska sillä ei ollut julkai-

sufoorumin tieteellisen julkaisukanavan luokitusta koko tutkitulla aikavälillä 

2015–2018. Tutkimuksessa otin huomioon laajasti erilaiset vero-oikeuteen 

liittyvät artikkelit, jotka julkaistiin tutkituissa neljässä aikakauskirjassa aika-

välillä 2015-2018. Näihin sisältyivät myös vero-oikeuden alueelle sijoittuvat 

oikeustapauskommentit.  

                                                 
169 Kathleen Eisenhardt, Building theories from case study research. Academy of management re-

view 14(4) 1989 s. 532–550. 
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Osajulkaisussa tutkituissa oikeustieteellisissä aikakauskirjoissa julkaistiin 

varsinaisten tutkimusartikkelien lisäksi myös muunlaisia kirjoituksia. Pyrin 

tutkimuksessa arvioimaan verotutkimukseen liittyvien potentiaalisten intres-

siristiriitatilanteiden yleisyyttä, minkä vuoksi rajasin tarkastelun ulkopuolelle 

sellaiset kirjoitustyypit, jotka eivät edustaneet vero-oikeudellista tutkimusta. 

Tällaisia kirjoitustyyppejä olivat lehtien pääkirjoitukset, kolumnit ja bibliogra-

fia-artikkelit. Näihinkin tutkimuksen ulkopuolelle kategorisesti rajattuihin 

julkaisutyyppeihin saattoi sisältyä kirjoituksia, joilla voi olla normatiivista 

merkitystä verolain tulkinnan kannalta, vaikka tämä on epätyypillistä kysei-

sille julkaisutyypeille.  

Lainopillisten veroartikkelien kirjoittajien sidonnaisuuksia ja näiden suh-

teellisia osuuksia tutkin ensisijaisesti kirjoittajien omien ilmoituksien perus-

teella. Kirjoittajien itse ilmoittamat affiliaatiot sisältyivät tutkittuihin oikeus-

tieteellisiin aikakauskirjoihin. Tarkistin lisäksi kirjoittajien itse ilmoittamat si-

donnaisuudet vuoden 2020 Lakimies-matrikkelin avulla. Lakimiesmatrikke-

lista ilmenevät tiedot ovat kuitenkin epätäydellisiä koska tietojen ilmoittami-

nen siihen on vapaaehtoista. Toisekseen matrikkelin tiedot kattavat vain laki-

mieskoulutuksen saaneet henkilöt, mutta lainopillista verotutkimusta tekevät 

myös esimerkiksi kauppatieteellisen ja hallintotieteellisen koulutuksen saa-

neet kirjoittajat.  

Osajulkaisussa on luokiteltu kirjoittajien tutkijapositiot neljään ryhmään: 

yksityinen sektori ja asianajajat, yliopisto, muu julkinen sektori ja veroviran-

omaiset. Ensimmäiseen ryhmään luokittelin kirjoittajat, jotka työskentelivät 

asianajotoimistoille, lakitoimistoille tai yksityisille yrityksille. Yliopistoryh-

mään luokittelin kirjoittajat, jotka olivat ilmoittaneet affiliaatioikseen profes-

sorin, emeritusprofessorin, yliopistolehtorin, post doc-tutkijan tai väitöskirja-

tutkijan nimekkeen. Veroviranomaisiin sisällytin valtion verohallinnolla työs-

kentelevät kirjoittajat ja veronsaajan oikeudenvalvontayksiköllä työskentele-

vät kirjoittajat. Muu julkinen sektori koostui kirjoittajista, jotka työskentelivät 

muissa julkisen sektorin töissä kuin yliopistolla tai veroviranomaisen palve-

luksessa. Tähän ryhmään kuului kirjoittajia esimerkiksi tuomioistuinlaitok-

sesta ja valtiovarainministeriöstä.  

Osajulkaisussa tutkittiin mitä sidonnaisuuksia yksittäisen vero-oikeudelli-

sen artikkelin kirjoittajalla tai kirjoittajilla oli artikkelin julkaisuhetkellä. Yh-

dellä kirjoittajalla saattoi olla moneen eri ryhmään liittyvä sidonnaisuus. Toi-

saalta artikkelilla saattoi olla myös useampi kirjoittaja ja kullakin kirjoittajalla 

eri ryhmiin kuuluvia sidonnaisuuksia. Havaintoyksikkönä tutkimuksessa oli 

yksittäinen artikkeli, ja tutkimusaineisto koostui yhteensä 229 artikkelista. 

Määrällisen tarkastelun tulokset on esitetty osajulkaisussa II.  
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3.6 TUTKIJAN POSITIO JA TUTKIMUKSEEN LIITTYVÄT 
EETTISET KYSYMYKSET 

 

Väitöstutkimuksen osajulkaisuissa käsittelen muiden vero-oikeuden tutkijoi-

den tutkijapositioita ja näihin liittyviä taloudellisia sidonnaisuuksia. Tämän 

vuoksi on perusteltua käsitellä myös omaa tutkijanpositiotani lyhyesti. Väitös-

tutkimuksen kirjoitusprosessin aikana minulla ei ole ollut veroprosesseihin 

liittyviä toimeksiantoja tai tutkimuksen aiheen kannalta merkityksellisiä ta-

loudellisia sidonnaisuuksia. En ole myöskään kirjoittanut maksua vastaan ve-

roriidoissa oikeustieteellisiä asiantuntijalausuntoja. Olen työskennellut Uu-

denmaan yritysverotoimistossa vuosina 2011-2014 kansainvälisten yritysten 

tuloverotukseen liittyvissä työtehtävissä varsinaista väitöskirjan kirjoituspro-

sessia edeltävänä aikana. En ole työskennellyt minkään poliittisen puolueen 

palveluksessa väitöskirjaprosessin aikana tai sitä ennen. Olen saanut väitös-

tutkimukseen rahoitusta Suomen lakimiesliitolta, Pohjoismaiden verotutki-

musrahastosta, Eino Jutikkalan rahastosta, Olga ja Kaarle Oskari Laitisen ra-

hastosta, Osuuspankkiryhmän tutkimussäätiöstä ja Alfred Kordelinin sääti-

öltä. Tämän lisäksi olen tehnyt väitöskirjaa työsuhteessa Helsingin yliopistoon 

oikeustieteellisessä ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa.  

Väitöstutkimukseni on varsin kriittinen eräitä oikeustieteellisen tutkimuk-

sen vakiintuneita käytäntöjä kohtaan. Tämä tulee esiin tutkimuksessa erityi-

sesti kirjoittaessani vero-oikeuden tutkijoiden intressiristiriidoista ja niiden 

merkityksestä lainopillisen tutkimuksen teossa. Tutkimuksen osajulkaisussa 

III analysoin verokonsultti- ja asianajoalalla työskentelevien oikeustieteilijöi-

den lainopillisia tutkimuksia suhteessa heidän työnantajayhteisöjensä liike-

toiminnallisiin tavoitteisiin. Tähän osajulkaisuun liittyen pohdin, olisiko ky-

seinen osajulkaisu ollut mahdollista toteuttaa osajulkaisussa käsiteltyjen oi-

keustieteellisten tutkimusten kirjoittajien nimet anonymisoiden. Osajulkai-

sussa omaksumani toteuttamistavan riskinä voidaan pitää sitä, että tutkimuk-

sessa käsittelemäni suomalaista oikeustiedettä vaivaavat merkittävät raken-

teelliset ongelmat henkilöityvät vain muutamiin verotutkijoihin. En kuiten-

kaan nähnyt, että kyseisessä osajulkaisussa arvioitujen tutkimusten tekijöiden 

nimet olisi voitu anonymisoida siten, etteivät ne olisi olleet lukijan pääteltä-

vissä osajulkaisussa käsittelemieni lainopillisten artikkelien avulla. Osajulkai-

sussa analysoitujen kirjoitusten anonymisoimattomuudessa oli myös tutki-

muksellisia etuja. Koska kirjoittajat on yksilöity, voi lukija tutustua artikke-

lissa käsiteltyihin kirjoituksiin ja arvioida osajulkaisussa esittämieni tulkinto-

jen vakuuttavuutta paremmin.  

Osajulkaisussa III analysoin oikeustieteellistä asiantuntijalausuntoa, jonka 

olin saanut käyttööni tutkimusluvalla. Hallintotuomioistuimelle toimitetuilla 

oikeudellisilla asiantuntijalausunnoilla tarkoitetaan yleensä kyseisen oikeus-

tieteen alan tutkijoiden antamia asiantuntijalausuntoja. Nämä lausunnot kuu-

luvat oikeudenkäyntiaineistoon, joka on lähtökohtaisesti julkista oikeuden-

käynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 
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(30.3.2007/381) 1 §:n mukaan. Lain 8 §:n perusteella oikeudenkäyntiasiakir-

jan julkisuus ja salassapito määräytyvät normaalisti viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annetun lain (21.5.1999/621, julkisuuslaki) mukaan. Julkisuus-

lain 24 §:n 1 momentissa säädetään asiakirjan salassapidon perusteista. 

Vaikka hallintotuomioistuimille toimitettuihin oikeudellisiin asiantuntijalau-

suntoihin tutustumiseen ei lähtökohtaisesti tarvita tutkimuslupaa, tutkimus-

lupaa oli kuitenkin perusteltua hakea tutkimusta varten, koska yksittäisiin lau-

suntoihin saattaa sisältyä salassapidettäviä verotustietoja. Tutkimuskysymys-

teni kannalta salassapidettävät verotustiedot eivät olleet merkityksellisiä, eikä 

tutkimuslupaan tai oikeustieteellisten asiantuntijalausuntojen hyödyntämi-

seen tutkimuksessa liittynyt tältä osin tutkimuseettisiä kysymyksiä. Osajulkai-

sussa III myös mainitaan esimerkkejä veroprosesseista, joissa vero-oikeuden 

alan tutkijoiden kirjoittamia oikeustieteellisiä asiantuntijalausuntoja oli käy-

tetty. Tämä tieto ei ole salassapidettävä, joten kysymykseen ei liittynyt tutki-

museettistä problematiikkaa.  
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4 TUTKIMUKSEN OSAJULKAISUT: 
ARTIKKELIEN YHTEENVEDOT 

 

4.1 IDEOLOGINEN LAINTULKINTA VERO-OIKEUDESSA  

 

Ensimmäisessä osajulkaisussa arvioin verolakien tulkintaa ja oikeudellista 

ratkaisutoimintaa kilpailevien poliittisten projektien näkökulmista. Konven-

tionaalisen näkemyksen mukaan suomalaisessa oikeusjärjestelmässä poliitti-

set valinnat tapahtuvat pelkästään lainsäätämisprosessissa, kun taas tuo-

mioistuinten tulkitessa lainsäädäntöä soveltajien poliittiset preferenssit eivät 

vaikuta oikeudelliseen lopputulokseen. Kriittisessä lainopissa on sen sijaan 

painotettu näkemystä, että oikeuslähteistön perustavanlaatuisen monitulkin-

taisuuden vuoksi poliittisten ideologioiden vaikutusta laintulkinnassa ei voida 

koskaan täydellisesti poistaa. Lähestymistapa kiinnittääkin erityisesti huo-

miota eri rooleissa toimivien juristien tekemän tulkintatyöhön poliittiseen 

merkitykseen. Vaikka kotimaisessa keskustelussa on tarkasteltu laintulkintaa 

ja lainopillista tutkimusta kriittisen lainopin menetelmää käyttäen monilla oi-

keuden aloilla, vero-oikeudellisen tutkimuksen kontekstissa tämä näkökulma 

laintulkintaan on vielä varsin uusi.  

Duncan Kennedyn oikeusteoreettisen tutkimuksen yhtenä pääjuonteena 

on sen selittäminen, miten tuomarit voivat samanaikaisesti toimia lain ra-

joissa, mutta edistää omien poliittisen ideologian preferenssiensä toteutu-

mista tulkitessaan lakia. Kennedyn mukaan tämä on merkittävässä määrin ta-

pauskohtaista ja riippuu laintulkinnan kontekstista. Lainsäädännön sisällön 

lisäksi monenlaiset muutkin tekijät vaikuttavat lain soveltajien mahdollisuuk-

siin edistää ideologisten preferenssiensä toteutumista. Näitä tulkintakonteks-

tiin sisältyviä tekijöitä ovat muun muassa lain sanamuoto, esitöiden sisältö, 

asiaan liittyvät ennakkopäätökset, oikeuskulttuurissa vallitsevat tulkintame-

netelmät. Lisäksi Kennedyn mukaan oikeudelliseen tulkintatilanteeseen vai-

kuttaa huomattavasti aiemman tietyn oikeuskysymyksen parissa askarrellei-

den toimijoiden tekemä juridinen työ. Jos tietty oikeuskysymys vaikuttaa ensi 

silmäykseltä helpolta tapaukselta tai rutiiniratkaisulta, tämä voi johtua siitä, 

että kysymykseen liittyviä oikeuslähteitä on työstetty tietyn lain ulkopuolisen 

tavoitteen tai poliittisen intressin motivoimana. Sama tulkintakysymys voi 

muuttua jälleen kiperäksi, kun asiaan liittyviä oikeuslähteitä pyritään työstä-

mään jonkin kilpailevan ideologian tai yhteiskunnallisen intressin suunnasta. 

Osajulkaisussa kuvaan, miten verolainsäädännön sisältö ja käsitys hyvästä 

verojärjestelmästä jakaa poliittista kenttää. Talousoikeistolaisessa projektissa 

painottuvat veropolitiikassa esimerkiksi alhainen veroaste, työmarkkinoiden 
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saumaton toiminta ja liiallisen sääntelyn aiheuttamat hyvinvointitappiot, kun 

taas vasemmistolaisessa projektissa puhutaan tuloerojen tasauksesta verotuk-

sen keinoin ja verotuksen sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Vasemmisto-

laisempaan ideologiaan Suomenkin kontekstissa voidaan löyhässä mielessä 

lukea vaatimukset verotuksen yhdenvertaisuudesta tai progressiosta, vaikka 

vaatimukset saattavatkin erota vero- ja tulolajien kohdalla. Vasemmiston pii-

rissä on myös ajettu pääomatulojen korkeampaa verotusta, kuin oikeiston. Yli-

päätään vasemmistolaisessa retoriikassa koetaan olennaiseksi varallisuus ja 

tuloerojen tasoittaminen verotuksen keinoin, kun taas oikeistolaisessa retorii-

kassa pidetään tärkeänä, että verotus ei heikennä talouskasvua tai vaikuta kiel-

teisesti yritystoiminnan edellytyksiin. 

Osajulkaisussa esitän, että verotusmenettelylakiin sisältyvän veronkier-

tosäännöksen tulkintakysymyksillä on usein suurta merkitystä kilpailevien 

poliittisten projektien tavoitteiden kannalta. Säännöksen tulkinnalla voidaan 

vaikuttaa suuresti verojärjestelmän rakenteeseen ja todellisen verotaakan ja-

kautumiseen eri verovelvollisten kesken. Verolain systematiikassa säännöksen 

tarkoituksena on tukkia verovuoto, jota verojärjestelmän ristiriitaiset, moni-

tulkintaiset ja aukolliset säännökset aiheuttavat. Pidättyvyydellä säännöksen 

tulkinnassa voi olla merkittävä vaikutus verorasituksen jakautumiseen kaik-

kien verovelvollisten kesken, kun taas valmiudella soveltaa säännöstä voidaan 

puuttua verolainsäädännön tarkoituksen vastaisiin veron minimoimisen jär-

jestelyihin. On toki huomattava, että verolain tulkinnan kysymyksissä erilaisia 

poliittisesti merkityksellisiä tulkintakantoja ei koskaan perustella politiikkaan 

viittaavilla argumenteilla, vaan kilpailevat tulkinnalliset argumentit pyritään 

esittämään sellaisessa muodossa, että ne näyttäisivät kaikkien veronmaksa-

jien etujen mukaisilta.  

Osajulkaisussa argumentoin, että lain tulkitsijoiden oman poliittisen ideo-

logian mukaisten tavoitteiden edistämisen mahdollisuudet riippuvat suuressa 

määrin siitä, minkälaista juridista tulkintatyötä yksittäisen oikeusriidan kan-

nalta merkittäviin oikeuslähteisiin on aiemmin kohdistettu. Tulkintakonteks-

tiin tuleekin lukea sekä tuomarien, oikeustieteijöiden, että asianajajien tekemä 

tulkintatyö. Esimerkiksi erilaisten yhteisöveron minimointiin tähtäävien ve-

rojärjestelyiden kehittämiseen on uhrattu runsaasti aikaa ja taloudellisia re-

sursseja. Yhtä lailla paljon resursseja on käytetty erilaisten oikeudellisten ar-

gumenttien kehittelyyn, miksi erilaiset yhteisöveroa minimoivat järjestelyt tu-

lisi katsoa verotuksellisesti hyväksytyiksi. Tämä yksityisen verokonsulttialan 

oikeuslähteisiin kohdistama juridinen työ on ongelmallisempaa vasemmisto-

laisen kuin oikeistolaisen veropoliittisen projektin laintulkinnallisten tavoit-

teiden kannalta. Osajulkaisussa argumentoin, että lainopillisia tulkintakan-

nanottoja tuottavien verotutkijoiden kaksoisroolit tutkimuksessa ja käytän-

nön juridiikan parissa ovat merkittävä ilmiö myös erilaisten kilpailevien po-

liittisten projektien kannalta.  
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4.2 VEROTUTKIMUKSEN INTRESSIRISTIRIIDAT  

 

Toisessa osajulkaisussa ”The conflict of interest in tax scholarship” arvioin oi-

keustieteilijöiden sivutöistä ja sidonnaisuuksista aiheutuvien intressiristiriito-

jen merkitystä lainopillisessa verotutkimuksessa.170 Tieteellisen tutkimuksen 

intressiristiriidat ovat ilmiö, jota on käsitelty laajalti monella eri tieteen alalla. 

Silti ilmiö on saanut niukasti huomiota vero-oikeudellisessa tutkimuksessa. 

Oikeustieteessä on tavallista, että oikeustieteellisiä artikkeleita ja tutkimuksia 

tekevät kirjoittajat työskentelevät myös käytännön juridiikassa erilaisissa roo-

leissa. Osajulkaisussa esitän, että käytännön töiden ja tutkimuksen yhdistämi-

nen johtaa roolien ristiriitoihin, jolla on merkittäviä vaikutuksia koko tieteen-

alan ja sen tutkimustehtävien kannalta. Argumentoin vero-oikeudellisen tut-

kimuksen intressiristiriitojen olevan merkittävä ilmiö, jolla on kauaskantoisia 

seurauksia koko tieteenalan kannalta. Ilmiö myös asettaa tieteenalalla keskei-

senä politiikkaongelmana pidetyn aggressiivisen verosuunnittelun uuteen va-

loon.  

Lainopilliseksi verotutkimukseksi määrittelen osajulkaisussa sekä käytän-

nön juristien että yliopistolla toimivien tutkijoiden tekemät kirjoitukset, joissa 

esitetään normatiivisia tulkintakannanottoja lainsäädännöstä ja muista vero-

oikeudellisista oikeuslähteistä. Lainopillisella verotutkimuksella ajatellaan 

monesti olevan oikeusjärjestelmän ja yhteiskunnan kannalta hyödyllisiä vai-

kutuksia ja tutkimuksen esitetään usein palvelevan jollain tavalla julkista in-

tressiä. Osajulkaisussa argumentoin kuitenkin, että tutkimusta tekevien juris-

tien käytännön töiden ja sivutoimien takia lainopillinen tutkimus ei täytä niitä 

tehtäviä, joita sille usein oikeusteoreettisessa kirjallisuudessa sälytetään.  

Veroriidoissa erilaisilla asiantuntijayhteisöillä on erilaisia institutionaali-

sia tavoitteita laintulkinnan kannalta. Veronsaajan edunvalvontayksikkö puo-

lustaa veroprosesseissa valtion veronkannollista intressiä, kun yksityisten ve-

ronmaksajien etujen mukaista laintulkintaa taas puolustavat asianajotoimis-

tot tai verokonsultointipalveluita tarjoavat tilintarkastusyhteisöt. Nämä vas-

takkaisten prosessiosapuolten laintulkinnalliset tavoitteet pysyvät jokseenkin 

samanlaisina veroprosessista toiseen.  

Oikeustieteellisessä tutkimuksessa pidetään sen sijaan ihanteena, että tut-

kijat voisivat vapaasti ilmaista omien preferenssiensä mukaisia tulkintakan-

toja. Verotutkimuksen keskeinen intressiristiriita aiheutuu siitä, että lainopil-

lisessa verotutkimuksessa esitetyt tulkintakannat vaikuttavat vastakkain ole-

vien prosessiosapuolien mahdollisuuksiin voittaa veroriita. Tutkijoiden kak-

soisroolit johtavatkin ajoittain tilanteeseen, jossa tutkija joutuu valitsemaan, 

esittääkö hän omien preferenssiensä mukaisen, vai työnantajansa intressien 

mukaisen tulkintakannan. Lainopillisia tulkintakantoja tuottavien juristien 

omassa intressissä ei useinkaan ole esittää tulkintakantoja, jotka olisivat hei-

dän käytännön työnsä työnantajan prosessuaalisten tavoitteiden vastaisia. 

                                                 
170 Väitöskirjan osajulkaisussa olen kehittänyt Lakimies-lehden katsaus-artikkelissani aiemmin esit-

tämieni teemoja. Santtu Raitasuo, Verotutkimuksen intressiristiriidat, Lakimies 2/2018 s. 227–239. 
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Lainopillisen verotutkimuksen kannalta merkittäviä intressiristiriitoja ai-

heutuu myös niin kutsutusta oikeustieteellisestä asiantuntijalausuntoinstituu-

tiosta. Näissä on kyse tutkijan arvovallalla kirjoitetuista lausunnoista, joita 

voidaan veroriidoissa käyttää puoltamaan lausunnon tilaajan oikeudellista 

kantaa. Lausunnon kirjoittajalla on taloudellinen kannustin esittää lausunnon 

tilaajalle edullisia tulkintakantoja. Jos oikeustieteilijä esittää lausunnon tilaa-

jalle epäedullisia tulkintakantoja, ei asiantuntijalausuntojen tilauksia yhtä 

suurella todennäköisyydellä tule jatkossa kyseiselle tutkijalle. Veroriidoissa 

oikeustieteellisiä asiantuntijalausuntoja tilaa syystä tai toisesta ainoastaan yk-

sityisiä verovelvollisia edustavat asiamiehet, eli verokonsulttiala. Näin ollen 

vero-oikeudessa oikeustieteellisen asiantuntijalausuntokäytäntö muodostaa 

tutkijoille taloudellisen kannustimen tuottaa pääasiallisesti yksityiselle vero-

velvollispuolelle edullisia tulkintakannanottoja. Lausuntokäytäntö vaikuttaa 

edelleen lausuntoja kirjoittavien tutkijoiden tekemään tutkimustyöhön, koska 

se sitoo heitä myös tutkimuksessa niihin tulkintakantoihin, joita he ovat esit-

täneet maksullisissa lausunnoissaan.  

Osajulkaisussa esitän, että verotutkijoiden intressiristiriitojen vaikutus tie-

teen alalla voidaan tiivistää kahdeksi mekanismiksi, joita voidaan nimittää tul-

kintakantojen vinoumaksi ja tulkintakantojen sensuuriksi. Ensimmäinen tar-

koittaa sitä, että tutkija muuttaa omaa tulkintakantaansa sellaiseksi, joka käy 

paremmin yhteen hänen sivutyönsä työnantajan intressejä vastaavaksi. Sen-

suurilla tarkoitan taas sitä, että lainopillinen tutkija välttää ottamasta kantaa 

tutkimuksessaan sellaiseen tulkintakysymykseen, johon hän on tullut otta-

neeksi kantaa käytännön työtehtävässään. 

Verotutkijoiden kaksoisroolien merkitystä voidaan hahmottaa myös arvi-

oimalla erilaisten sidonnaisuuksien yleisyyttä vero-oikeudellista tutkimusta 

tekevien juristien joukossa. Osajulkaisussa tarkastelen minkälaisissa asian-

tuntijayhteisöissä vero-oikeudellisia artikkeleita kirjoittavat juristit työskente-

levät. Aineistona on suomenkielisissä oikeustieteellisissä aikakauskirjoissa 

julkaistut vero-oikeudelliset artikkelit vuosina 2015-2018 (taulukko 1). Osajul-

kaisua varten kävin läpi neljän suomalaisen oikeustieteellisen aikakauskirjan 

vero-oikeudelliset artikkelit neljän vuoden aikavälillä. Sisällytin tutkimukseen 

Lakimies, Verotus, Oikeus ja Defensor Legis -lehdissä julkaistut veroartikkelit. 

Arvioin osajulkaisussa verotutkimukseen liittyvien potentiaalisten intressiris-

tiriitatilanteiden yleisyyttä, joten rajasin tarkastelun ulkopuolelle sellaiset kir-

joitustyypit, jotka eivät edustaneet verotutkimusta. Näitä olivat pääkirjoituk-

set, kolumnit ja bibliografia-artikkelit. 

Osajulkaisussa tutkin mitä sidonnaisuuksia yksittäisen vero-oikeudellisen 

artikkelin kirjoittajalla tai kirjoittajilla oli artikkelin julkaisuhetkellä. Yhdellä 

kirjoittajalla saattoi olla moneen eri ryhmään liittyvä sidonnaisuus. Toisaalta 

artikkelilla saattoi olla myös useampi kirjoittaja ja kullakin kirjoittajalla eri 

ryhmiin kuuluvia sidonnaisuuksia. Havaintoyksikkönä tutkimuksessa oli yk-

sittäinen artikkeli, ja tutkimusaineisto koostui yhteensä 229 artikkelista. 
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Taulukko 1 [Proportions of different research positions for tax articles pub-

lished in Finnish legal journals 2015–2018.] 

 

 

 
 

 

Tutkitulla aikavälillä yleisimmät kirjoittajaryhmät olivat verokonsulttiala 

ja yliopisto. Verohallinnon työntekijät sen sijaan kirjoittivat huomattavasti vä-

hemmän vero-oikeudellisia artikkeleita kuin verokonsulttialalle työskentele-

vät juristit. Ottamalla huomioon lisäksi oikeudellisten asiantuntijalausuntojen 

kirjoittamisen muodostamat sidonnaisuudet yliopistossa työskenteleville ve-

rojuristeille, voidaankin arvioida, että vero-oikeudellisten artikkelien koko-

naisuus muodostaa yksityisiä verovelvollisia suosivan elementin verolain tul-

kinnassa. Tämä tulkinta voidaan tehdä olettaen, että vero-oikeudellisten tut-

kijoiden tulkintakantoihin vaikuttavat intressiristiriitojen aiheuttamat sen-

suurin- ja vinouman mekanismit.  

Osajulkaisussa argumentoin, että lainopillisten tutkijoiden intressiristirii-

tojen merkitys tutkimuksessa riippuu tutkijan käsittelemästä lainopillisesta 

kysymyksestä. Veronkierron ja sallitun verosuunnittelun rajanvetoa koske-

vissa tulkintakysymyksissä intressiristiriitojen merkitys on keskeinen. Sen si-

jaan erilaisissa teknisissä verokysymyksissä, joiden ratkaisulla ei ole merkittä-

vää vaikutusta konsulttialan asiakkaiden verorasitukseen, voidaan intressiris-

tiriitojen merkitys olettaa vähäisemmäksi.  

Lainopillisten kirjoittajien tutkijapositiota voidaan käyttää tulkinnallisena 

apuvälineenä, joka auttaa ymmärtämään lainopillisessa tutkimuksessa esitet-

tyjen tulkintasuositusten suuntaa. Välillisesti lainopillisten kirjoittajien tutki-

japositioiden jakaumat voivat auttaa ymmärtämään, miksi verotus- ja tuomio-

istuinkäytännössä päädytään tietynlaisiin laintulkintoihin toisten yhtä lailla 

lainmukaisten tulkintojen sijasta. On silti huomioitava, että oikeustieteen vai-

kutus voimassa olevaan oikeuteen tapahtuu tuomarien, ja muiden käytännön 

juristien tulkintatyön välityksellä.  
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4.3 VEROSUUNNITTELUN TIEDE? TAPAUSTUTKIMUS 
AKATEEMISEN VEROTUTKIMUKSEN 
SIDONNAISUUKSISTA 

 

Tutkimuksen kolmannessa osajulkaisussa jatkoin verotutkijoiden sidonnai-

suuksia koskevan teeman parissa. Tapaustutkimuksen avulla pyrin kuvaa-

maan verokonsulttiyhtiöiden ja asianajotoimistojen valtaa verolain tulkintaan 

ja lainopillisen tutkimuksen merkitystä tuon vallan välineenä. Osajulkaisun 

teoreettisena innoittajana on Pierre Bourdieun valta-analyysi voimassa olevan 

oikeuden muodostumisesta. Bourdieun lähestymistapa painottaa sitä, kuinka 

oikeudellisilla toimijoilla on eri suuruisia mahdollisuuksia vaikuttaa arvoval-

tansa ja institutionaalisen asemansa perusteella vallitsevaan oikeustilaan. 

Osajulkaisussa arvioinkin lainopillisen tutkimuksen vaikutusta verolakien tul-

kintaan rinnastaen sen oikeustieteen virallisiin kuvauksiin lainopillisen tutki-

muksen merkityksestä lain soveltamisessa. Oikeusteoreetikkojen esityksissä 

usein oletetaan lainopillisen tutkimuksen vaikuttavan lainkäyttöön universaa-

listi myönteisellä tavalla, kuten lisäten oikeuden koherenssia tai lainkäytön 

ennustettavuutta, tai muulla tavoin parantaen oikeusjärjestelmän legitimi-

teettiä. Osajulkaisun avulla pyrin kyseenalaistamaan näitä oletuksia esittä-

mällä tapauskuvauksen, jossa taloudellisesti voimakkaat intressitahot käyttä-

vät tutkimusta saadakseen uudentyyppisen verojen minimoimisjärjestelyn hy-

väksytettyä oikeudessa.  

Osajulkaisussa esittelen johdon holdingyhtiöksi nimettyä verojärjestelyä 

koskevan oikeusriidan ja siihen liittyvän korkeimman hallinto-oikeuden rat-

kaisun 2014:66. Johdon holdingyhtiöt olivat 2010-luvun alussa yleistyneitä 

verojärjestelyitä, joiden verotuksellisena tavoitteena oli muuntaa ansiotuloja 

kevyemmin verotetuiksi pääomatuloiksi. Järjestelyä käyttivät useat suomalai-

set pörssiyhtiöt johtohenkilöidensä palkitsemiseen. Osajulkaisun tapausku-

vauksessa esittelen toimijoita ja instituutioita, jotka pyrkivät vaikuttamaan 

johdon holdingyhtiö-järjestelyä koskevan oikeusriidan käsittelyyn ennen 

KHO:n ennakkoratkaisun antamista. Järjestelyjen verotuksellisesta ja yhtiö-

oikeudellisesta hyväksyttävyydestä kiisteltiin lainopillisessa kirjallisuudessa, 

sanomalehtien palstoilla ja vero-oikeudellisessa konferenssissa. Esimerkiksi 

erään suuren asianajotoimiston osakas, jolla oli yhtä johdon holdingyhtiöjär-

jestelyä koskeva oikeusriita ajettavanaan, puolusti järjestelyjen hyväksyttä-

vyyttä lainopillisessa artikkelissa, sanomalehden haastattelussa ja veroalan 

konferenssissa. Toisaalta taas verohallinnolla työskennellyt tutkija esitti vas-

takkaisen näkökulman toisessa oikeudellisessa aikakauskirjassa, missä hän 

katsoi, että järjestelyjen käyttö täyttää mahdollisesti veronkierron tunnusmer-

kit.  

Tapauksen ensi asteena ratkaissut keskusverolautakunta tulkitsi holdin-

gyhtiöjärjestelyn verotuksellisesti hyväksyttäväksi tavaksi muuntaa ansiotu-

lon luonteista tuloa pääomatuloksi. KHO kuitenkin muutti päätöksen ja tul-
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kitsi järjestelyn veronkierroksi. Ennakkoratkaisun jälkeen monet oikeusrii-

taan osallistuneet tahot julkaisivat lainopillisia tutkimuksia, joissa he kritisoi-

vat KHO:n päätöstä. Näihin lukeutui Helsingin, Tampereen ja Vaasan yliopis-

toihin affilioituneita tutkijoita ja veroasiantuntijoita, jotka olivat toimineet 

holdingyhtiöjärjestelyitä koskevissa riidoissa asianajajana, asiamiehenä ja oi-

keustieteellisen asiantuntijalausunnon kirjoittajana.    

Tutkimuksessa osoitan, miten oikeustieteellisillä julkaisufoorumeilla on 

valta lisätä niissä esitettyjen laintulkintasuositusten vakuuttavuutta, jolloin 

asemat näissä instituutioissa kääntyvät vallaksi legitimoida tiettyjä laintulkin-

tasuosituksia tai vastaavasti heikentää toisten tulkintojen esille pääsyn mah-

dollisuuksia. Samanlainen tulkintakamppailu, jota kuvaan johdon holdingyh-

tiöiden kohdalla, on oletettavasti toistunut monissa muissakin suuren talou-

dellisen intressin veroriidoissa.  

 

4.4 LAKISIDONNAISUUDEN PERIAATE VERO-
OIKEUDESSA: OIKEUSTEORIAN JA -KÄYTÄNNÖN 
KYSYMYKSIÄ 

 

Väitöskirjan viimeisessä osajulkaisussa käsittelin vero-oikeudellista lakisidon-

naisuuden periaatetta. Periaatteen esitetään usein alan kirjallisuudessa olevan 

vero-oikeuden tärkein periaate, ja oikeuden alalla puhutaankin ”verotuksen 

korostuneesta lakisidonnaisuudesta”. Ajatuksen mukaan oikeudellinen rat-

kaisutoiminta olisi vero-oikeuden alalla vielä enemmän lakiin sidottua kuin 

monilla muilla sääntelyalueilla. Vaikka lakisidonnaisuuden periaatteen tär-

keydestä on yleisellä tasolla yksimielisyys, periaatteen tarkemmista vaikutuk-

sista lain tulkintaan on esitetty oikeuskirjallisuudessa ristiriitaisia näkemyk-

siä. Jotkut kirjoittajat katsovat periaatteen asettavan ehdottomia vaatimuksia 

lain sanamuodon seuraamisesta verolain tulkinnassa ja kategorisesti rajaavan 

tuomarin laintulkinnan mahdollisuuksia verovelvolliselle edullisella tavalla. 

Toiset taas tulkitsevat periaatteen olevan arvosidonnainen ja löyhä oikeudel-

linen argumentti, jonka painoarvo vaihtelee tapauskohtaisesti ja jota voidaan 

soveltaa tuomarin harkinnasta riippuen.  

Osajulkaisussa esittelen lakisidonnaisuuden periaatetta koskevan lainopil-

lisen tulkintakiistan keskeiset erimielisyyden aiheet ja arvioin, minkälaisia ar-

vovalintoja kilpaileviin tulkintoihin sitoutuminen tarkoittaa. Lisäksi arvioin, 

minkälaisiin oikeusteoreettisiin sitoumuksiin lakisidonnaisuuden periaatetta 

koskevat kilpailevat versiot perustuvat, ja minkälaisia ongelmia kirjallisuu-

dessa esitettyihin tulkintavaikutuksiin liittyy.  

Osajulkaisussa esittelen lakisidonnaisuuden periaatteella argumentointiin 

liittyviä oikeusteoreettisia ongelmia. Keskeisiksi periaatteen soveltamiseen 

liittyviksi ongelmiksi esitän säännösten monitulkintaisuuden sekä soveltamis-
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tapaukset, joissa säännöksen sanamuoto on ristiriidassa lainsäätäjän tarkoi-

tuksen kanssa. Lakisidonnaisuuden periaatteen soveltamisessa kohdataan on-

gelmia sellaisissa tapauksissa, joissa sovellettavan säännöksen sanamuoto on 

monitulkintainen. Erilaisten säännösten tulkinnanvaraisuus vaihtelee sovel-

tamistapauksittain. Sellaisissa tapauksissa, joissa säännöksen kielelliselle il-

maisulle on monta yhtä vakuuttavaa tulkintaa, ei vaatimus lakisidonnaisuu-

desta auta säännöksen soveltajaa valitsemaan erilaisten tulkintavaihtoehtojen 

välillä.  

Lakisidonnaisuuden periaatteen soveltamiselle ongelmia aiheuttaa myös 

ilmiö, jota kutsutaan oikeussääntöjen yli- ja alikattavuudeksi. Ilmiöllä tarkoi-

tetaan sitä, että lain sanamuodon mukainen tulkinta johtaa jokaisen säännök-

sen kohdalla ainakin joissain soveltamistapauksissa lainsäätäjän tarkoituksen 

vastaiseen lopputulokseen. Näin ollen kaikkien säännösten osalta on löydettä-

vissä soveltamistilanteita, joissa lain sanamuodon mukainen tulkinta ei to-

teuta säännöksen taustalla olevaa tarkoitusta. Kategorinen sitoutuminen 

säännöksen sanamuotoon johtaa tietyissä tilanteissa epätarkoituksenmukai-

siin ja jopa absurdeihin soveltamisratkaisuihin. Toisaalta sitoutuminen sään-

nöksen tarkoitukseenkaan ei poista kaikkia tulkintaongelmia, vaikka jossain 

soveltamistapauksessa sanamuodon sivuuttaminen säännöksen tarkoituksen 

nojalla on perusteltua. Osajulkaisussa esitän, että nämä oikeusjärjestelmän in-

determinanssista kumpuavat ongelmat estävät sen, että lakisidonnaisuuden 

periaatetta noudattamalla voitaisiin täysimääräisesti saavuttaa tavoitteet, 

jotka periaatteelle monesti sälytetään. Toisin sanoen lakiin sitoutuminen ei 

kaikissa tilanteissa auta lain soveltajaa valitsemaan erilaisten ratkaisuvaihto-

ehtojen välillä. Lain rajoissa tehtävällä valinnalla eri tulkintavaihtoehtojen vä-

lillä voi olla kuitenkin merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia.  

Lakisidonnaisuuteen liittyvien oikeusteoreettisten kysymysten lisäksi kä-

sittelen osajulkaisussa oikeuskäytäntöä, joka on oikeuden alalla ymmärretty 

liittyvän vero-oikeudellisen lakisidonnaisuuden periaatteeseen. Esittelemäni 

oikeuskäytäntö koskee oikeusprosesseja, joissa on arvioitu erilaisten ansiotu-

loveron minimoimiseen tähtäävien oikeudellisten järjestelyjen verotuksellista 

hyväksyttävyyttä. Järjestelyjä yhdistää se, että niissä tavoiteltu verosäästö pe-

rustuu oletukseen, että tuomioistuin soveltaa aineellista verolainsäädäntöä sa-

namuodonmukaisesti, vaikka tämä tekisi tyhjäksi lainsäätäjän tarkoituksen. 

Osajulkaisussa esitän, että KHO:n ratkaisukäytäntö ei muodosta johdonmu-

kaista tulkintalinjaa lakisidonnaisuuden periaatteen osalta. Tämä tulee esiin 

esimerkiksi tuomioistuimen suhtautumisessa säännöksen sanamuodon ja 

säännöksen tarkoituksen ristiriitatilanteisiin. Yhdessä tapauksessa KHO kat-

soo, että sanamuodon mukainen tulkinta johtaa lainsäätäjän tarkoitukselle 

vieraan veroedun syntymiseen, ja se sivuuttaa säännöksen sanamuodon tällä 

perusteella, kun taas toisessa tapauksessa KHO sitoutuu sanamuodon mukai-

seen tulkintaan, vaikka se johtaa olennaisesti samanlaisen veroedun syntymi-

seen verojärjestelyä hyödyntävälle veronmaksajalle. Oikeuskäytännön perus-

teella voidaankin konstruoida erilaisia versioita verotuksen lakisidonnaisuu-

den periaatteesta. Osajulkaisussa argumentoin, että ”verotuksen korostunut 
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lakisidonnaisuuden periaate” on sen yksityiskohtaisten tulkintavaikutusten 

osalta lainopillisessa keskustelussa luotu konstruktio, sillä korkein hallinto-

oikeus viittaa periaatteeseen harvemmin nimenomaisesti ja silloinkin kun se 

viittaa, se ei määrittele periaatteen tulkintavaikutuksia yksityiskohtaisesti. 

Osajulkaisussa esitänkin, että lakisidonnaisuuden periaatetta koskevasta 

oikeustieteellisestä keskustelusta voidaan ryhmitellä kaksi kilpailevaa koulu-

kuntaa sen suhteen, minkälaisia tulkintavaikutuksia periaatteeseen liitetään. 

Ensimmäisen koulukunnan edustajat painottavat suosituksissaan pääosin ve-

rovelvolliselle edullista tulkintaa. Heidän mukaansa verolain soveltaja on si-

dottu lain sanamuotoon niissäkin soveltamistilanteissa, joissa lainsäätäjän 

tarkoitus on selvässä ristiriidassa lain sanamuodon kanssa. Ristiriitatilan-

teissa lain soveltaja voi kuitenkin sivuuttaa lain sanamuodon, mikäli lainsää-

täjän tarkoitus johtaa verovelvolliselle edullisempaan lopputulokseen. Ensim-

mäisen koulukunnan edustajat painottavat myös verolainsäädännön tarkkuu-

den vaatimusta. Jos verolainsäädäntö ei ole tarpeeksi yksiselitteistä, veronsaa-

jan tulee kantaa vastuu lain monitulkintaisuudesta verovelvollisen sijasta. Jos 

sanamuodon mukainen tulkinta mahdollistaa ei-toivottavan veron minimoi-

misen, tähän tulisi puuttua järjestelyn nimenomaisesti kieltävällä uudella 

säännöksellä. Toinen koulukunta painottaa sitä, että lain sanamuodosta poik-

keamiselle voi olla legitiimi syy, vaikka se olisi yksittäiselle verovelvolliselle 

epäedullista. Koulukunnan mukaan esimerkiksi aggressiiviseen verosuunnit-

teluun puuttuminen voi tehdä hyväksyttäväksi lain sanamuodosta poikkeami-

sen, mikäli sanamuodon mukainen verolain tulkinta loisi säännöksen tarkoi-

tuksen vastaisen veroedun. Toinen koulukunta painottaa myös verolainsää-

dännön välttämätöntä tulkinnanvaraisuutta, jota ei voida selittää pelkästään 

lainsäätäjän heikolla lainvalmistelulla.  

Osajulkaisussa argumentoin verovelvolliselle edullisen lakisidonnaisuu-

den periaatteen omaksumisen johtavan koko verojärjestelmän tasolla ongel-

malliseen lopputulokseen sen kannalta, miten verorasitus jakautuu erilaisten 

verovelvollisryhmien välillä. Esitän myös, että lakisidonnaisuuden periaatetta 

koskevia tulkintakannanottoja tulisi arvioida ottaen huomioon näitä esittänei-

den veroasiantuntijoiden tutkijapositiot, sillä erilaisissa versioilla lakisidon-

naisuuden periaatteesta on varsin erilaiset seuraukset veroriitojen prosessi-

osapuolten laintulkinnallisten tavoitteiden kannalta. 
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5 POHDINTA: TUTKIMUKSEN TEEMOJEN 
YHTEENVETO 

 

Väitöskirjan osajulkaisuissa olen käsitellyt lainopillisen verotutkimuksen ar-

vosidonnaisuutta. Erityisesti tutkimus on käsitellyt oikeudellisten käytäntöjen 

vaikutusta lainopilliseen tutkimukseen. Väitöskirjassa on kysytty, mikä on sen 

merkitys, että lainopilliset kirjoittajat ja verotutkijat osallistuvat käytännön 

veroriitoihin ja työskentelevät erilaisissa verojuridiikan alan asiantuntijayh-

teisöissä, ja samanaikaisesti tekevät lainopillista tutkimusta, jossa he esittävät 

normatiivisia kantoja verolainsäädännön tulkinnasta. Osajulkaisuissa on kä-

sitelty lainopillisen tutkimuksen strategista puolta; toisin sanoen sitä, miten 

lainopillisen tutkimuksen avulla erilaiset yksityiset intressitahot voivat edistää 

omien etujensa mukaisen laintulkinnan toteutumista verotuskäytännössä tai 

tuomioistuimissa. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa mahdollinen tapa ymmärtää 

lainopillisen tutkimuksen arvosidonnaisuutta. Tässä luvussa esitetäänkin, mi-

ten lainopillista tutkimusta ja siinä käytäviä tulkintakiistoja voidaan yleisem-

mällä tasolla ymmärtää erilaisten keskenään kilpailevien tulkintayhteisöjen 

kamppailuna. Tulkintayhteisöjen tuottama lainopillinen tutkimus voidaan 

ymmärtää tulkintayhteisöjen taloudellisia ja ideologisia projekteja palvele-

vana resurssina.  

 

5.1 LAINOPILLISEN TUTKIMUKSEN 
ARVOSIDONNAISUUDESTA 

 

Lainopillisen tutkimuksen merkitys voimassa olevan oikeuden muodostu-

misessa tyypillisesti aliarvioidaan. Ensinnäkin lainopillisen tutkimuksen mer-

kitystä saatetaan väheksyä, koska lainopillisen kirjallisuuden hyödyntäminen 

on pääsääntöisesti läpinäkymätöntä muille kuin sitä yksittäisessä oikeusrii-

dassa käyttäville juristeille. Vaikka korkeimpien tuomioistuinten tuomarit 

säännönmukaisesti käyttävät lainopillista tutkimusta päätösharkinnassaan, 

tämä käytäntö jää piiloon kaikilta oikeusyhteisön jäseniltä, jotka eivät virallis-

roolissa osallistu kyseiseen oikeusriitaan.171 Toisaalta tuomarit joutuvat otta-

maan kantaa oikeuskirjallisuuden argumentteihin ja tulkintakantoihin jo 

                                                 
171 Jyrki Virolainen on kuvannut oikeuskirjallisuuden käyttöä seuraavasti: ”Ylioikeuksissa esittelijöi-

den velvollisuuksiin on perinteisesti kuulunut perehtyä ratkaistavana olevaa tulkintakysymystä koske-
vaan alan kirjallisuuteen. Tätä tarkoittavat viittaukset ja selostukset sisällytetään esittelijän laatimaan 
ei-julkiseen esittelymuistioon. Oikeuskirjallisuuteen viitataan ja kirjallisuudessa esitettyjä kannanottoja 
pohditaan usein myös ylioikeustuomareiden omissa ei-julkisissa muistiinpanoissa eli niin sanotuissa la-
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siksi, että juttujen osapuolet vetoavat kirjallisuuteen perustellessaan oikeudel-

lista kantaansa oikeusprosessissa. Oikeuskirjallisuuden merkitys ei toisaalta 

rajoitus pelkästään tuomioistuimeen edenneisiin oikeusprosesseihin, vaan oi-

keuskirjallisuus voi olla merkityksellistä jo silloin, kun potentiaaliset prosessi-

osapuolet vasta harkitsevat, kannattaisiko tietyssä tilanteessa aloittaa oikeus-

riita.172  

Lainopin merkitystä aliarvioidaan myös siksi, että oikeuslähdeoppia kos-

kevissa keskusteluissa oikeuskirjallisuus on monesti niin marginaalisessa ase-

massa. Yleisen näkemyksen mukaan oikeuskirjallisuudella ei ole kummoista-

kaan merkitystä tuomarien päätösharkinnassa, koska oikeustiede on lainkäy-

tössä ”vain sallittu oikeuslähde”.173 Jos ylimmät tuomioistuimet säännönmu-

kaisesti kaikissa oikeusriidoissa tietyllä oikeuden alalla hyödyntävät oikeus-

kirjallisuutta päätösharkinnassa, tutkimuksen kuvaaminen ”vain sallituksi” 

johtaa sen merkityksen aliarvioimiseen.174  

Oikeuslähdeopillisessa keskustelussa ajoittain mainitaan, että oikeuskirjal-

lisuutta voidaan käyttää oikeuslähteenä vasta silloin, jos sitovista oikeusläh-

teistä ei löydy vastausta tulkintakysymykseen. Oikeuden indeterminanssikes-

kustelu asettaa kuitenkin tämän soveltamisohjeen uuteen valoon. Indetermi-

nanssiteesin vahvimman version mukaan sitovista oikeuslähteistä voidaan 

konstruoida joka ikisessä tulkintakysymyksessä useampi kuin yksi vastaus, ja 

mikä tahansa laintulkinta voidaan periaatteessa riitauttaa jonkin toisen oi-

keusjärjestelmään sisältyvän vasta-argumentin avulla. Jos omaksutaan vahva 

versio indeterminanssiteesistä, oikeustiede voi olla merkityksellinen tulkinta-

lähde äärimmäisen suuressa joukossa tulkintakysymyksiä. Useamman vaihto-

ehtoisen tulkinnan ollessa mahdollinen saattaa merkittävissä institutionaali-

sissa asemissa olevien oikeustieteilijöiden asettuminen tietyn tulkintakannan 

puoleen voi edistää tulkinnan muodostumista vallitsevaksi.175 

Väitöskirjan alussa kuvattiin vero-oikeudellisen tutkimuksen vallitsevaa 

paradigmaa ja argumentoitiin, että verotutkimuksessa ei ole riittävästi otettu 

huomioon lainopillisen tutkimuksen arvosidonnaista puolta ja tämän vuoksi 

oikeuden alalla on puutteellinen käsitys lainopin sisällöllisestä vaikutuksesta 

vero-oikeuteen. Lainopin on verotutkimuksen menetelmäkirjallisuudessa 

usein vain esitetty neutraalisti kuvaavan vallitsevaa oikeustilaa tai selvittävän 

oikeuden sisältöä. Niissäkin kirjoituksissa, joissa lainopilla on käsitetty olevan 

                                                 
puissa. Oikeuskirjallisuudesta etsitään informaatiota tietyllä alalla vakiintuneista normeista tai argu-
menteista, joita voidaan tulkintatapauksissa esittää erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen tueksi.” Jyrki Viro-
lainen, Oikeuskirjallisuus oikeuslähteenä ja tuomion perusteluissa. Lakimies 1/2012. s. 3–32, 5.  

172 Mnookin ja Kornhauserin kuuluisaksi tekemän käsitteen mukaan oikeuskirjallisuudella on mer-
kitystä prosessiosapuolten ”lain varjossa” tekemiin päätöksiin. Robert H. Mnookin – Lewis Kornhauser, 
Bargaining in the Shadow of the Law: The Case of Divorce, Yale Law Journal 88(5) 1979 s. 950–997. 

173 Tällä viitataan tavallisesti Aulis Aarnion ja Alexander Pecneczikin nimiin luettavaan oikeusläh-
teiden hierarkiaan. Aarnio 1988 s. 218–251 ja 254–256. ja Aleksander Peczenik, On law and reason. Vol. 
8. Springer Science & Business Media, 2008. s 257–304. 

174 Virolainen 2012 s. 5–6.  
175 Virolainen 2012 s. 5. ”Tuomarit hyödyntävät jokapäiväisessä työssään lainopillisen tutkimuksen 

kannanottoja eri tavoin. Yhtään liioittelematta voidaan sanoa, että oikeuskirjallisuudella on lainkäytössä 
oikeuskysymyksiä ratkaistaessa sangen suuri merkitys, ehkä suurempi merkitys kuin millään muulla oi-
keuslähteellä. Oikeuskirjallisuus on usein se informaatiolähde, josta tulkintaa ja ratkaisua lähdetään ki-
perässä lainsoveltamistilanteessa etsimään.”  
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vaikutusta oikeuteen, on tämän tulkittu olevan sellainen myönteinen vaikutus, 

joka hyödyttää yhtä aikaa kaikkia yhteiskunnallisia ryhmittymiä ja kilpailevia 

poliittisia projekteja. Tyypillisen näkemyksen mukaan lainoppi lisää lainkäy-

tön ennustettavuutta, takaa verolain tulkinnan lakisidonnaisuuden tai huoleh-

tii oikeuden koherenssista. Nämä hyvin abstraktilla tasolla olevat sisällölliset 

vaikutukset oikeusjärjestelmään nähden ovat sellaisia, jotka kaikki verovelvol-

liset voivat helposti hyväksyä tai tulkita myönteisiksi.176 

Muilla oikeuden aloilla ja oikeustieteen teoriakeskusteluissa on sen sijaan 

jo pidemmän aikaa ollut yleinen ajatus, että lainopillinen tutkimus vaikuttaa 

voimassa olevan oikeuden muodostumiseen. Vaikutuksen ei ole myöskään 

ymmärretty olevan kaikkien yhteiskunnan jäsenten tavoittelema, vaan päin-

vastoin on käsitelty sitä, kuinka lainoppi on monenlaisten ristiriidassa olevien 

yhteiskunnallisten arvostusten taistelutanner.177 Merkittävä osa lainopillisen 

tutkimuksen arvosidonnaisuutta koskevaa keskustelua on käsitellyt tutkimuk-

sen sidonnaisuutta erilaisiin eettisiin tai moraalisiin arvostuksiin.178 Toinen 

haara tutkimusta on taas painottanut lainopillisten kirjoittajien toimijuutta 

kilpailevien poliittisten ideologioiden edistämisessä.179 Vaikka nämä molem-

mat keskustelut ovat tärkeitä, lainopillisen tutkimuksen arvosidonnaisuus tu-

lisi käsittää aiempaa laajemmin.  

Lainopillisen tutkimuksen arvosidonnaisuutta koskevasta keskustelusta on 

suurelta osin jäänyt käsittelemättä laintulkintaan liittyvät taloudelliset intres-

sit. Vaikka oikeustieteellisessä tutkimuksessa on käsitelty näitä laajasti esi-

merkiksi lakimiesetiikkaa ja asianajotoimintaa koskevassa keskustelussa, vä-

hemmän on kiinnitetty huomiota niiden merkitykseen oikeustieteessä, ja eri-

tyisesti lainopillisten tulkintasuositusten tuottamisessa.180 Vaikka lainopin ar-

vosidonnaisuus monesti tunnustetaan, tällä arvosidonnaisuudella tarkoite-

taan usein juuri poliittisia tai moraalisia arvostuksia. Taloudellisten intressien 

ja taloudellisten kannustimien voidaan ajatella olevan relevantteja esimerkiksi 

oikeustieteellistä asiantuntijalausuntokäytäntöä arvioitaessa ja käsiteltäessä 

sen vaikutusta lainopilliseen tutkimukseen. 

                                                 
176 Myös oikeusteoreettisessa keskustelussa on esitetty samankaltaisia näkemyksiä. Esimerkiksi Pec-

nezikin mukaan oikeustiede ainoastaan lisää oikeusjärjestelmän rationaalisuutta. Pecnezik esittää jopa, 
että mitä enemmän tuomarit käyttävät lainopillista tutkimusta päätösharkinnassaan, sitä rationaalisem-
paa hänen mukaansa lainkäytöstä muodostuu.  

Peczenik, 2008. s. 295–298.  
177 Laintulkinnan arvoristiriitoja ja ideologisia konflikteja on käsitelty Suomessa monilla oikeuden 

aloilla. Teemasta on kirjoittanut Salojärvi 2013. s. 251–343.  
178 Suomessa yksi puheenvuoro aiheesta on Markku Helin, Oikeustiede ja tutkimusetiikka. Lakimies 

6/2015, s. 787–810. Lindroos-Hovinheimo painottaa, kuinka oikeudellisen tulkinnan avoimen luonteen 
vuoksi, lain tulkinnan eettiset kysymykset eivät tyhjenny pelkkään velvollisuuteen seurata tekstin sana-
muotoa. Susanna Lindroos-Hovinheimo Justice and the ethics of legal interpretation. Routledge 2013. 

179 Tätä teemaa on käsitelty erityisesti kriittisen lainopin tutkimusperinteessä. Tätä aihetta erilaisilla 
sääntelyalueilla ja oikeuden aloilla käsitteleviä tutkimuksia löytyy esimerkiksi teoksista Kairys 1998 ja 
David Kennedy 2018. Duncan Kennedy on käsitellyt sitä, miten laintulkinnan sidonnaisuutta poliittiseen 
ideologiaan koskeva tutkimus on muuttanut nykypäivänä yhdysvalloissa käytävää oikeustieteellistä kes-
kustelua. Duncan Kennedy, The hermeneutic of suspicion in contemporary American legal thought. Law 
and Critique 25 (2) 2014 s. 91–139. 

180 Tästä keskustelusta esim. Wilkins 1990. s. 468–524. 
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Toisekseen tutkimuksen arvosidonnaisuutta koskevassa keskustelussa ei 

ole riittävästi käsitelty kysymystä, mistä lainopillisen tutkimuksen tausta-ar-

vot oikein tulevat. Toisin sanoen relevantti kysymys koskee sitä, miksi yhdellä 

lainopillisella tutkijalla on tietyt arvot, joidenkin toisten arvojen sijasta ja min-

kälaiset tekijät vaikuttavat siihen, että lainopillisen tutkimuksen arvot pysyvät 

samoina tai vaihtoehtoisesti muuttuvat. Aihetta koskevassa kirjallisuudessa 

tulisi huomioida paremmin sellaiset mekanismit, joiden kautta lainopillinen 

tutkimus päätyy edustamaan tiettyjä kontingentteja arvoja. Vaikka kriittisessä 

lainopissa on painotettu oikeudellisten tekstien tulkitsijoiden omaksuman po-

liittisen ideologian merkitystä, harvemmin on käsitelty kysymystä siitä, miksi 

tietyt tulkitsijat päätyvät omaksumaan jonkin arvosidonnaisen tulkintakan-

nan. Näin ollen juristien arvostuksiin suhtaudutaan jokseenkin staattisena 

määreenä.181  

 

5.2 TALOUDELLISET KANNUSTIMET JA 
ETURISTIRIIDAT LAINOPILLISESSA 
TUTKIMUKSESSA 

 

Väitöskirjan osajulkaisuissa II ja III esitän, että lainopillisen tutkimuksen ta-

loudelliset kannustimet voidaan ottaa huomioon tarkastelemalla verotutkijoi-

den sidonnaisuuksia ja työsuhteita erilaisiin vero-oikeuden kentällä toimiviin 

asiantuntijayhteisöihin. Lainopillisen tutkimuksen tekoon liittyvien taloudel-

listen kannustimien huomioimisessa olennaista on selvittää lainopillisen tut-

kijan työsuhteet ja toimeksiannot verojuridiikan asiantuntijayhteisöissä ja ar-

vioida niiden merkitystä suhteessa lainopillisen kirjoittajan tutkimuksessaan 

esittämiin tulkintakantoihin.  

Ensimmäinen askel tutkijaposition merkityksen kartoittamiseen on sen 

tutkiminen, mitkä ovat jonkin asiantuntijayhteisön institutionaaliset tavoit-

teet.182 Tiettyjen asiantuntijayhteisöjen kohdalla institutionaaliset tavoitteet 

ovat ilmeisemmät kuin toisilla. Esimerkiksi asianajotoimistojen kohdalla ins-

titutionaalisten tavoitteiden selvittäminen tarkoittaa sen kysymistä, mitkä ta-

hot muodostavat asianajotoimiston asiakaskunnan ja minkälaisia tavoitteita 

näillä on laintulkinnan suhteen. Jos asianajotoimiston asiakkaat muodostuvat 

aina samasta yhteiskunnallisesta intressitahosta, muodostaa tuon intressita-

hon tavoitteiden palveleminen myös asianajotoimiston institutionaalisen ta-

                                                 
181 Juristien sosialisoitumista erilaisiin lain tulkinnan tausta-arvostuksiin yliopistolla on käsitellyt 

Duncan Kennedy, Legal education and the reproduction of hierarchy. Journal of Legal Education 32(4) 
1982 s. 591–615. Juristien sosialisaatio ei pääty oikeustieteellisen tutkinnon suorittamiseen, vaan se jat-
kuu käytännön työelämässäkin. Suomessa käytyä keskustelua oikeustieteellisen koulutuksen merkityk-
sestä juristien omaksumille lain tulkinnan tausta-arvoille on käsitellyt Salojärvi 2013 s. 324–332.  

182 Tätä kysymystä olisi syytä tutkia myös haastattelemalla erilaisia asiantuntijayhteisöissä työsken-
televiä lainopillisia kirjoittajia, sen lisäksi että kysymykseen voidaan etsiä vastausta tutkimalla erilaisissa 
asiantuntijayhteisöissä työskentelevien lainopillisten kirjoittajien tuottamia tulkintakantoja.  
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voitteen. Alustava tapa hahmottaa siten yksittäisen tutkijan taloudellisia kan-

nustimia laintulkinnassa on olettaa hänelle kannustin tuottaa tulkintasuosi-

tuksia, jotka ovat yhteneväisiä sen asiantuntijayhteisön institutionaalisten ta-

voitteiden kanssa, jossa tutkija työskentelee.  

Tässä väitöskirjassa sovellettu tapa hahmottaa oikeustieteilijöiden kaksois-

roolien merkitystä vastaa pitkälti tapaa, jolla tieteellisen tutkimuksen intres-

siristiriitoja on käsitelty yleisestikin tutkimusetiikkaa ja tieteen tekemisen va-

pautta koskevassa keskustelussa.183 Tällaisessa käsittelyssä painotetaan ensin-

näkin tutkimuksen teon vapaata ja riippumatonta harkintaa, jota verrataan 

sellaiseen tutkimuksellisen harkinnan käyttöön, jota tutkijan taloudelliset si-

donnaisuudet häiritsevät. Tällainen tapa ymmärtää tutkijoiden sidonnaisuuk-

sien merkitys on erityisen havainnollinen sellaisilla tieteenaloilla, joissa tutki-

jan henkilökohtaisilla tai poliittisilla arvostuksilla ei ole suurta merkitystä tut-

kimustulosten kannalta. Esimerkiksi lääketieteellisessä tutkimuksessa intres-

siristiriidasta on kyse esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa lääketehdas 

rahoittaa kehittämänsä lääkkeen toimivuuden arviointia.184 Tällaisissa tilan-

teissa lääketehtaan taloudellinen intressi on saada tutkimustuloksia, jotka 

edistävät lääkkeen myyntiä, kun taas tieteellinen intressi on saada mahdolli-

simman totuudenmukainen arvio lääkkeen hyödyistä ja haitoista.  

Oikeustieteellinen tutkimus eroaa lääketieteellisestä tutkimuksesta siinä 

mielessä, että on vaikeaa määritellä sitä, mikä olisi oikeudellisessa tulkintaky-

symyksessä ”tieteellinen” tulkintakanta. Näin ollen ei ole yksinkertaista mää-

rittää sellaista laintulkinnan objektiivisuuden kriteeriä, johon oikeustieteiljän 

tulkintakantaa voitaisiin verrata. Vaikka tutkimuksen osajulkaisuissa käsitte-

len myös lainopillisten kirjoittajien sidonnaisuuksien merkitystä tutkimuksen 

eturistiriitojen avulla, voidaan oikeustieteilijöiden käytännön juridiikan töi-

den merkitys arvioida olennaisesti laajemmaksi kuin sellaisiksi tulkintatilan-

teiksi, joissa oikeustieteilijä luopuu omien arvojensa mukaisesta tulkintakan-

nasta ja päätyy tietoisesti esittämään työnantajalleen edullista tulkintakantaa.  

Osajulkaisuissa II ja III käsittelin lainopillisen tutkimuksen intressiristirii-

tojen merkitystä ennen kaikkea tulkintatilanteissa, joissa lainopillisella kirjoit-

tajalla on jokin tulkintapreferenssi, joka on ristiriidassa kirjoittajan työnanta-

jan institutionaalisten tavoitteiden kanssa. Myös aiemmassa oikeustieteen in-

tressiristiriitoja koskevassa tutkimuksessa on nähty ongelmallisena juuri sel-

laiset tilanteet, joissa oikeustieteilijän ”aidot” tai ”omat” tulkintapreferenssit 

ovat ristiriidassa sellaisten tulkintojen kanssa, jotka olisivat hänelle taloudel-

lisesti edullisia tai jotka olisivat hänen työnantajansa tavoitteiden mukaisia.185 

Tutkijaposition merkitys ei kuitenkaan rajoitu sellaisiin tulkintatilanteisiin, 

                                                 
183 Tästä näkökulmasta oikeustieteen intressiristiriitoja on käsitellyt esimerkiksi Rebecca Eisenberg, 

Academic freedom and academic values in sponsored research. Texas Law Review (66) 1987 s. 1363–
1404, 1375–1376. 

184 Marilyn Field – Bernard Lo, Conflict of interest in medical research, education, and practice. 
2009. Suosittu yleisesitys lääketieteellisen tutkimuksen intressiristiriidoista ja niiden vaikutuksista tut-
kimukseen ks: Ben Goldacre, Bad pharma: how drug companies mislead doctors and harm patients. 
Macmillan 2014. 

185 Ks. Eisenberg 1987.  
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joissa tutkija joutuisi luopumaan omasta tulkinnastaan jonkin institutionaali-

sen tulkintatavoitteen vuoksi. Tutkijapositiot voivat nimittäin olla merkityk-

sellisiä myös tutkijoiden omien tulkintapreferenssien muodostumisessa. Näin 

ollen oikeustieteilijöiden kaksoisroolien ongelmallisuutta ei pitäisi arvioida 

pelkästään sen perusteella, missä tilanteissa oikeustieteilijät itse tulkitsevat 

omat sidonnaisuutensa ongelmallisiksi, vaan niiden merkitystä tulisi arvioida 

sen perusteella, minkä sisältöisiin lainopillisiin tulkintakantoihin sidonnai-

suudet johtavat.  

 

5.3 TUTKIJAPOSITIOT YHTEISKUNTATIETEISSÄ JA 
OIKEUSTIETEESSÄ 

 

Osajulkaisussa III kuvaan lainopillisen kirjoittajan sidonnaisuuksien ja sivu-

töiden kokonaisuutta käsitteellä tutkijapositio. Tämä yhteiskuntatieteellisestä 

tutkimuksesta peräisin oleva positionaalisuuden käsite on hyödyllinen, kun 

pyritään ymmärtämään lainopillisen tutkimuksen arvosidonnaista puolta ja 

lainopillisten tulkintakiistojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen po-

sitionaalisuudella tarkoitetaan yhteiskuntatieteissä yleisesti tutkijan suhdetta 

tutkimaansa ilmiöön.186 Tutkijapositiolla viitataan esimerkiksi näkökulmaan, 

joka tutkijalla on tutkittavaan ilmiöön omien elämänkokemustensa ja oman 

yhteiskunnallisen asemansa perusteella. Tutkijaposition on eri yhteyksissä 

katsottu muodostuvan hyvin erilaisista asioista. Esimerkiksi tutkijan suku-

puoli, yhteiskuntaluokka, koulutustausta tai kuuluminen tiettyyn etniseen 

ryhmään on tulkittu tekijöiksi, jotka voivat vaikuttaa tutkimusprosessiin ja 

tutkijan saamiin tuloksiin.187 Riippuu tutkimuksen kohteesta ja tieteenalasta, 

minkälaiset tekijät tutkijapositiossa ovat tutkimusprosessin kannalta merki-

tyksellisiä. Tutkimuksen positionaalisuuden painottaminen yhteiskuntatie-

teissä liittyy positivismin kritiikkiin, eli sen ajatuksen kyseenalaistamiseen, 

että yhteiskuntatieteissä voitaisiin saavuttaa yksiselitteisen arvoneutraalia tie-

toa yhteiskunnallisista ilmiöistä.188  

Myös oikeustieteessä on eri oikeuden aloilla ja eri tutkimussuuntauksien 

keskuudessa käsitelty esimerkiksi tutkijan kansallisuuden, rodun ja sukupuo-

len merkityksestä tutkimuksen teon kannalta, vaikka näitä asioita ei olekaan 

kuvattu tutkijaposition käsitteellä.189 Esimerkiksi etnisiin vähemmistöihin 

kuuluvien kokemus rasismista voi olla erilainen kuin sellaisten yhteiskunnan 

jäsenten, jotka eivät ihonvärinsä tai taustansa vuoksi ole kärsineet syrjinnästä. 

                                                 
186 David Takacs, How Does Your Positionality Bias Your Epistemology? Thought & Action, 19(1) 

2003 s. 27–38, 28–29.  
187 Kim England, Getting Personal: Reflexivity, Positionality, and Feminist Research, The Profes-

sional Geographer, 46(1) 1994, s. 80–89. s. 84–85.  
188 England 1994 s. 81.  
189 Esimerkiksi Roberts on kansainvälisen oikeuden kontekstissa esittänyt, kuinka eri kansallisuuk-

sia edustavat tutkijat saattavat puolustaa kotimaalleen edullista tulkintaa erilaisissa kansainvälisoikeu-
dellisissa tulkintakiistoissa. Roberts 2017 s. 230–254.  
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Myös oikeustieteellisessä tutkimuksessa on tuotu esiin, kuinka itse rasismia 

kokemaan joutuneet oikeustieteilijät saattavat suhtautua syrjinnänvastaiseen 

oikeuteen eri tavoin kuin sellaiset tutkijat jotka eivät ole rasismia joutuneet 

kokemaan.190 Onkin esitetty, että oikeustieteilijän kuuluminen tiettyyn vä-

hemmistöryhmään voi vaikuttaa siihen, että hän myös normatiivisella tasolla 

arvioi erilaisia syrjinnän vastaiseen oikeuteen kuuluvia tulkintakysymyksiä eri 

tavoin kuin sellaiset oikeustieteilijät, joilla ei ole omakohtaista kokemusta ra-

sismista.191  

Feministisessä oikeustieteessä on tuotu samankaltaisesti esiin oikeustietei-

lijän sukupuoli tekijänä, joka voi olla merkityksellinen myös normatiivisella 

tasolla, eli siinä miten eri tutkijat ymmärtävät tiettyjä oikeudellisia kysymyksiä 

ja minkälaista ratkaisua he ovat taipuvaisia suosittelemaan erilaisissa tulkin-

takiistoissa.192 Samoin sukupuoli voi olla yksi tekijä, joka saattaa selittää sitä, 

minkälaisia juridisia kysymyksiä oikeustieteilijät päätyvät alun perin käsitte-

lemään julkaisuissaan. Vaikka positionaalisuuden merkitys on tuotu esiin tie-

tyillä sääntelyalueilla, positionaalisuus on tähän mennessä käsitetty oikeustie-

teessä ennen kaikkea tutkijan suhteena sukupuoleen tai tutkijan kuulumisena 

tiettyyn etniseen ryhmään.193 Positionaalisuuden avulla voidaan kuitenkin 

ymmärtää lainopillisen tutkimuksen arvosidonnaisuutta paljon tätä laajem-

minkin sisällyttämällä tutkijapositioon enemmän tekijöitä, kuin mitä on aiem-

min oikeustieteellisessä tutkimuksessa tehty.  

Osajulkaisuissa II, III ja IV argumentoinkin, että oikeustieteilijöiden työs-

kentely erilaisissa verojuridiikan asiantuntijayhteisöissä voi selittää sitä, miksi 

he omaksuvat tietyn näkökulman erilaisiin vero-oikeuden tulkintakysymyk-

siin lainopillisessa tutkimuksessa. Veroviranomaisen palveluksessa työsken-

televät juristit tarkastelevat samoja oikeuslähteitä usein erilaisesta näkökul-

masta kuin tilintarkastusyhteisöjen verokonsultit tai hallintotuomioistuinten 

veroasioita ratkovat tuomarit. Erilaisilla vero-oikeuden kentällä toimivilla asi-

antuntijayhteisöillä on kilpailevia institutionaalisia tavoitteita sen suhteen, 

miten indeterminanttia oikeuslähteistöä tulkitaan tuomioistuimissa ja vero-

tuskäytännössä. Osajulkaisuissa käsittelinkin lainopillisen tutkimuksen posi-

tionaalisuutta painottaen sitä, kuinka työskentelyllä vero-oikeuden asiantun-

tijayhteisöissä voi olla merkitystä, kun lainopilliset kirjoittajat omaksuvat eri-

laisia tulkintapreferenssejä. 

Tämän lisäksi tutkijapositioon voidaan yleisellä tasolla sisällyttää myös 

lainopillisia kirjoituksia tuottavien tutkijoiden henkilökohtaiset taloudelliset 

intressit. Erityisesti oikeustieteellisen asiantuntijalausuinstituution merki-

tystä on hyödyllistä kuvata sen synnyttämien taloudellisten kannustimien 

                                                 
190 Richard Delgado, The Ethereal Scholar: Does Critical Legal Studies Have What Minorities Want, 

Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review 22(2) 1987 s. 301–322. 
191 Delgado 1987 s. 306–307.  
192 Ks. esim. Katharine Bartlett, Feminist legal methods. Harvard Law Review 103(4) 1990 s. 829–

888. 
193 Sukupuoli ja erilaiset etnisyydet käsitetään monesti sosiaalisina konstruktioina, joilla on kuiten-

kin suuri merkitys yksilöiden elämänkuluille ja yhteiskunnallisille kokemuksille.  
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kautta. Riippuu tietenkin lausuntojen tilaajatahoista, minkäsuuntaisia talou-

dellisia kannustimia nämä synnyttävät eri oikeuden aloilla tehtävässä lainopil-

lisessa tutkimuksessa.  

Osajulkaisuissa käsittelin lainopillisen kirjoittajan sivutöiden ja sidonnai-

suuksien merkitystä vero-oikeudellisessa tutkimuksessa, mutta näillä voidaan 

yhtä laillla olettaa olevan merkitystä myös muilla oikeuden aloilla. Lainopilli-

sen tutkimuksen positionaalisuuden avulla voidaan myös yleisemmin ymmär-

tää lainopillisen tutkimuksen arvosidonnaisuutta. Positionaalisuudesta voi-

daan myös etsiä selitystä siihen, miksi tietyistä tulkinnoista muodostuu vallit-

sevia ja miksi jotkut tulkintakannat taas jäävät vähemmälle huomiolle. Luon-

nollisesti eri oikeuden aloilla vallitsevasta laintulkinnasta kamppailevat varsin 

erilaiset oikeudelliset instituutiot. Kaikilla oikeuden aloilla ei esimerkiksi eri-

laisilla yksityisillä intressitahoilla ja yrityksillä ole yhtä suuria taloudellisia in-

tressejä kuin verojuridiikassa. Positionaalisuudella voidaankin oikeustie-

teessä yleisesti ilmaista sitä, minkälaisessa asemassa lainopillista tutkimusta 

tekevä kirjoittaja on eriytyneessä oikeusyhteisössä ja minkälaisiin oikeudelli-

siin käytäntöihin hän osallistuu asemansa vuoksi. 

Väitöskirjassa esiin nostamani huomio juristien käytännön työn merkityk-

sestä oikeustieteellisen tutkimuksen teossa ei sinällään ole uusi tai kontrover-

siaali näkemys kotimaisessa lainopillisessa tutkimuksessa. Jo vuodelta 1982 

olevassa, kotimaisilla oikeustieteilijöillä teetettyyn laajaan kyselyaineistoon 

perustuvassa tutkimuksessa todettiin, kuinka lainopillisessa tutkimuksessa on 

tavallista, että tutkimuksen tekijän työssään kohtaamat tulkintaongelmat 

muuntuvat melko suoraan ”oikeustieteellisiksi tutkimusongelmiksi” erityi-

sesti silloin, kun käytännön juridiikan taustaa omaavat tutkijat tekevät oikeus-

tieteellistä väitöskirjatutkimusta.194 Suhteellisen vähän käsitelty ajatus sen si-

jaan on se, että tutkijoiden tuottamat tulkintasuositukset ja systematisoinnit 

ovat jonkinlaisessa suhteessa siihen positioon ja asiantuntijayhteisöön, jonka 

vaikutuspiirissä lainopillista tutkimusta tekevä juristi alun perin kohtaa tiet-

tyjä tulkintakysymyksiä.  

Tutkimuksen teon positionaalisuutta koskevassa yhteiskuntatieteellisessä 

keskustelussa ilmiö ymmärretään ajoittain kielteisenä asiana, jonka vaiku-

tusta on mahdollista vähentää tutkimuksessa.195 Positionaalisuuden voidaan 

esimerkiksi ymmärtää johtavan tilanteeseen, jossa tietyssä positiossa toimiva 

tutkija ei ymmärrä muiden yhteiskunnan jäsenten suhdetta tutkittavaan ilmi-

öön. Positionaalisuuden kielteisten vaikutusten vähentämiseksi suositellaan 

tutkijan oman aseman reflektoimista. Mikäli kuitenkin oikeustieteessä lain-

opillisia tulkintasuosituksia tuottava tutkija aidosti haluaa edistää niitten ar-

vostusten toteutumista, jotka liittyvät hänen omaksumaansa institutionaali-

seen tavoitteeseen, ei itsereflektio välttämättä johda muutokseen tutkijan ar-

                                                 
194 Pirjo Mikkola – Aulis Aarnio – Juha Pöyhönen: The scientific community and the images of legal 

science –Oikeustieteellisen tutkimuksen tutkimus, Suomen akatemia 1982. 
195 Näin esim. Brian Bourke, Positionality: Reflecting on the research process. The Qualitative Re-

port, (19) 2014 s. 1–9. 
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vopohjassa. Yhteiskuntatieteissä tutkijan positionaalisuuden merkitys tutki-

muksessa nähdään monesti aiheutuvan tiedon puutteesta ja tällöin myös tie-

tämyksen lisääntyminen muuttaa tilanteen. Jos taas positionaalisuus nähdään 

sosialisoitumisena tiettyihin institutionaalisiin arvostuksiin, ei tietämys 

muista arvostuksista todennäköisesti riitä muuttamaan näitä arvostuksia. 

 

5.4 TUTKIJAPOSITIO JÄSENYYTENÄ 
TULKINTAYHTEISÖSSÄ 

 

Oikeusteoreettisessa tutkimuksessa on monesti pyritty ratkaisemaan laintul-

kintojen objektiivisuuden ongelma vetoamalla jonkinlaiseen juristikunnan 

konsensukseen oikeudellisten tulkintaongelmien kohdalla. Ajatuksen mukaan 

tuomarikunnan tai juristikunnan keskusteluissaan saavuttama yksimielisyys 

voisi olla merkkinä siitä, että tietty tulkinta on perustellumpi kuin toinen, tai 

jokin tulkinta on rationaalisen keskustelun jälkeen osoittautunut muita pa-

remmaksi.196 Erilaiset konsensusteoriat ovat kehittyneet vastauksena oikeus-

realistien ja kriittisen lainopin indeterminanssikritiikille.197 Koska ei ole ole-

massa mitään tapaa löytää objektiivista tulkintaa kiperissä oikeustapauksissa, 

riittäväksi oikeellisuuden kriteeriksi on esitetty ammattitaitoisten juristien tai 

tuomarien konsensusmielipidettä.198 Monelle tätä ajatusta edustavalle teori-

alle on yhteistä se, että oikeusyhteisön enemmistökanta muodostaa kriteerin 

tietyn tulkinnan hyvyydelle. 

Juristien muodostamista tulkintayhteisöistä voidaan kuitenkin etsiä seli-

tystä myös päinvastaiselle ilmiölle, eli sille miksi ”rationaalisen keskustelun-

kin” jälkeen oikeusyhteisössä yhä on usein erimielisyyttä perustelluimmasta 

laintulkinnasta jossain yksittäistapauksessa. Tällöin tulee ajatella juristikun-

nan sisällä olevan monta kilpailevaa yhteisöä, joilla kaikilla on omat keske-

nään kilpailevat tausta-arvot heidän tuottamiensa tulkintakantojen taustalla. 

Esimerkiksi Kennedy on hahmottanut oikeudellista tulkintakeskustelua kil-

pailevien ideologisten projektien välisenä kamppailuna, johon voivat osallis-

tua yhtä lailla oikeustieteilijät, tuomarit kuin käytännön lakimiehetkin, jotka 

kaikki hieman eri tavoin kykenevät vaikuttamaan siihen, että tietynlaisista ar-

vosidonnaisista tulkinnoista muodostuu vallitsevia.199 Kriittisessä lainopissa 

painotetaan aatteellisten ja poliittisen ideologian sidonnaisuuksien keskei-

syyttä oikeustieteilijän tutkijaposition muodostumisessa. Tässä tutkimuksessa 

on tutkijaposition kannalta merkitykselliseksi tekijäksi nostettu lainopillisen 

                                                 
196 Aarnio on käsitellyt tätä teoriaa kriittisesti. Aarnio 1988 s. 278–283.  
197 Esimerkiksi Owen Fissin mukaan oikeuslähteiden tulkintaa tuomioistuimissa rajoittavat ja oh-

jaavat tulkintasäännöt, jotka tuomarien muodostama tulkintayhteisö on implisiittisesti hyväksynyt. Fiss 
1982 s. 741 ja 744.  

198 Siltala on painottanut tuomioistuinten omaksumaa vallitsevaa tuomari-ideologiaa voimassa ole-
van oikeuden määrittelyssä. Raimo Siltala, Oikeustieteen tieteenteoria. Suomalainen lakimiesyhdistys 
2003 s. 50–59.  

199 Kennedy 2017. s. 377–379.  
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kirjoittajan kuuluminen tiettyyn asiantuntijayhteisöön. Työskentelyä asian-

tuntijayhteisössä ei välttämättä ohjaa ensisijaisesti tutkijan arvovalinnat tai 

poliittinen ideologia, vaan pikemminkin työelämän realiteetit. Tätä puolta oi-

keustieteellisen tutkimuksen positionaalisuudesta voidaan hahmottaa Stanley 

Fishin tulkintayhteisön käsitteen avulla.  

Fish on kehittänyt tulkintayhteisöjä koskevan teoriansa etsiessään vas-

tausta kysymykseen, miksi eri ihmiset ymmärtävät tietyn tekstin merkityksen 

eri tavoin.200 Tarkemmin Fish on käsitellyt sitä, missä tekstien merkitykset 

syntyvät – ovatko ne jotain, jotka ovat valmiina teksteissä ennen tulkintaa, vai 

tuottavatko lukijat tekstien merkitykset.201 Fishin vastaus kysymykseen sijait-

see näiden kahden vaihtoehdon välillä. Hänen mukaansa yksittäinen lukija ei 

ole vapaa ymmärtämään tekstejä millä hyvänsä tavalla, mutta toisaalta merki-

tykset eivät myöskään sisälly teksteihin ennen niiden tulkintaa. Tekstien mer-

kityksen muodostumisessa ovatkin Fishin mukaan keskeisessä roolissa kielel-

liset yhteisöt, joihin tekstien lukijat kuuluvat.202 Fishin mukaan tulkintayhtei-

söjä määrittävät sosiaaliset käytännöt, jossa yhteisöjen jäsenet oppivat erilai-

sia merkityksenannon tapoja kyseisen käytännön kannalta relevanteille teks-

teille. Toisekseen tulkintayhteisöjä määrittävät niiden jäsenten jakamat yhtei-

set institutionaaliset tavoitteet ja arvostukset, eli projekti, jota yhteisö pyrkii 

työllään edistämään. Fishin mukaan tekstien ymmärtäminen tietyllä tavalla 

on jossain määrin ennalta määrättyä sen perusteella, mihin tulkintayhteisöön 

tekstin lukija kuuluu. Tulkintayhteisöjen jäsenillä on usein jo ennen tietyn 

tekstin lukemista kyseiselle instituutiolle ominaiset tulkintastrategiat ja kon-

ventiot, joita he tulevat tekstiin soveltamaan.  

Teorian avulla voidaan selittää sitä, miksi eri ihmiset ymmärtävät erilaisten 

tekstien merkityksen eri tavoin, vaikka tekstien tulkinnassa on silti myös sään-

nönmukaisuutta ja jatkuvuutta. Jäsenyyttä tulkintayhteisöissä ei silti tulisi 

nähdä determinoivana tekijänä, joka pakottaa aina ymmärtämään tekstin tie-

tyllä tapaa. Erilaisten tulkintayhteisöjen tavoitteet ovat myös muuttuvaisia, ja 

tavoitteissa on joustavuutta ja neuvotteluvaraa. Tulkintayhteisöjen sisälläkin 

eri ihmiset voivat ymmärtää samojen tekstien merkityksen eri tavoin.203 Ihmi-

set myös kuuluvat samanaikaisesti moniin erilaisiin tulkintayhteisöihin ja jä-

senyys erilaisissa tulkintayhteisöissä voi tuottaa tulkitsijalle laajemman tul-

kintarepertuaarin samalle tekstille.  

Tulkintayhteisön merkitystä juridisessa tulkinnassa voidaan avata suoma-

laista juristikuntaa koskevan esimerkin avulla. Suomalainen juristikunta 

muodostaa yhden esimerkin tulkintayhteisöstä, ja tyypillisesti juristit ymmär-

                                                 
200 Fishin käsitteistössä myös oikeussäännöt ovat tekstejä. Stanley Fish, Fish v. Fiss. Stanford Law 

Review 36 (1984) s. 1325–1347, 1325.  
201 Fish kehitti teoriansa tulkintayhteisöistä kirjallisuustieteessä, mutta on myöhemmin hyödyntä-

nyt teoriaa myös juridisessa tulkinnassa. Fish 1980. s. 1–17.  
202 Fish 1980 s. 14.  
203 Fish 1984 s. 122.  



Pohdinta: tutkimuksen teemojen yhteenveto 

82 

tävät erilaisten oikeudellisten tekstien merkityksen eri tavoin kuin maalli-

kot.204 Jos kompetentille suomen kielen puhujalle näytetään katkelma elinkei-

noverolakia, hän ymmärtää tämän merkityksen eri tavoin kuin juristikuntaan 

kuuluva lukija. Toisaalta vero-oikeuteen erikoistunut juristi voi ymmärtää sa-

man tekstin eri tavoin kuin jonkin toisen oikeudenalan asiantuntija. Vero-oi-

keuden asiantuntijoita voidaan pitää yhtenä tulkintayhteisönä, joka on synty-

nyt jaettujen sosiaalisten käytäntöjen myötä. Osallistuminen näihin samoihin 

käytäntöihin selittää osaltaan sitä, miksi verojuristit ymmärtävät usein samo-

jen juridisten tekstien merkityksen jotakuinkin samalla tavoin. Veroasiantun-

tijoilla on tyypillisesti yhteinen koulutustausta yliopistossa, joko oikeustie-

teen, kauppatieteen tai hallintotieteen alalta. Veroasiantuntijat myös osallis-

tuvat samoihin seminaareihin, konferensseihin ja koulutustilaisuuksiin.  

Toisaalta veroasiantuntijoiden keskuudessa on myös erimielisyyttä erilais-

ten juridisten tekstien merkityksestä. Tulkintaerimielisyyksien yhtenä syynä 

voidaan pitää sitä, että tulkinnasta kiistelevät juristit kuuluvat erilaisiin alayh-

teisöihin ja kohtaavat samoja juridisia tekstejä erilaisissa rooleissa vero-oikeu-

den alan sosiaalisissa käytännöissä. Esimerkiksi asianajotoimisto muodostaa 

tulkintayhteisön, jonka konstituoivissa käytännöissä yhteisön jäsenet oppivat 

tulkitsemaan juridisia tekstejä asiakkaan etua silmällä pitäen. Vastaavasti ve-

ronsaajan oikeudenvalvontayksikössä työskentelevät juristit kohtaavat vero-

juridiikan tekstejä sellaisessa oikeudellisessa käytännössä, jossa heidän jaettu 

tavoitteensa on turvata valtion fiskaalisen intressin toteutuminen.  

Tulkintayhteisöjä määrittävät jaetut tavoitteet, tai yhteinen projekti johon 

tulkintayhteisön jäsenet samaistuvat.205 Tietyssä verojuridiikan tulkintayhtei-

sössä työskentelevä juristi voikin edistää projektia tuottamalla uuden peruste-

lun yhteisön yhteistä projektia toteuttavalle lain tulkinnalle. Väitöskirjassa on 

argumentoitu, että nämä kilpailevien asiantuntijayhteisöjen käytännön juridi-

sen työn tavoitteet vuotavat eri tavoin läpi näissä tulkintayhteisöissä työsken-

televien juristien tuottamaan lainopilliseen kirjallisuuteen. Jäsenyys erilai-

sissa verojuridiikan kentän tulkintayhteisöissä on yksi selittävä tekijä sille, 

miksi lainopilliset kirjoittajien tuottamat tulkintasuositukset tai analyysit oi-

keuskäytännöstä ovat keskenään erilaisia. Myös verojuridiikan kentällä toimi-

vien instituutioiden voidaan katsoa muodostavan tällaisia tulkintayhteisöjä ja 

jäsenyys tällaisessa organisaatiossa tarkoittaa usein sosiaalistumista kysei-

sessä yhteisössä vallitseville arvosidonnaisille tavoille ymmärtää erilaisten ju-

ridisten tekstien merkityksiä. 

 

                                                 
204 Frederick Schauerin suositun oikeusteorian oppikirjan nimi on ”Thinking like a lawyer”. Teok-

sessa Schauer kuvaa millä tavoin juristien oikeudellisen ajattelun ja –argumentaation tavat eroavat 
maallikoiden tavasta lähestyä juridisia kysymyksiä. Schauer 2009 s. 1–11.  

205 Stanley Fish, Doing what comes naturally: Change, rhetoric, and the practice of theory in literary 
& legal studies. Duke University Press, 1989 s. 141–163.  
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5.5 VERO-OIKEUDEN TULKINTAYHTEISÖT JA 
LAINOPILLINEN TUTKIMUS 

 

Erilaisten tulkintayhteisöjen merkitystä vero-oikeudellisessa tutkimuksessa 

voidaan havainnollistaa väitöskirjan osajulkaisussa III käsittelemäni oikeus-

tapauksen avulla. Oikeustapauksessa KHO 2014:66 tuomioistuin tulkitsi ve-

ronkierroksi oikeudellisen rakenteen käyttämisen, jolla pyrittiin muuntamaan 

ansiotuloa kevyemmin verotetuksi pääomatuloksi. KHO:n päätös kirvoitti mo-

nenlaisia kannanottoja oikeuskirjallisuudessa. Sitä arvioitiin varsin erilaisilla 

perusteilla, ja eri kirjoittajat ymmärsivät ratkaisun oikeudellisen merkityksen 

eri tavoin. Jotkut kirjoittajat olivat kriittisiä tapausta kohtaan, kun taas toiset 

suhtautuivat siihen verraten neutraalisti ja kolmannet taas myönteisesti. Eri 

tulkinnat tapauksesta vastaavat tulkintani mukaan erilaisten vero-oikeuden 

asiantuntijayhteisöjen institutionaalisia tavoitteita. Tarkoituksenani ei ole ol-

lut tehdä systemaattista analyysia kaikista oikeustapauksesta tehdyistä tulkin-

noista, vaan tavoitteena on havainnollistaa, miten lainopillista verotutkimusta 

voidaan ymmärtää erilaisten tulkintayhteisöjen kilpailevista projekteista kä-

sin.  

KHO:n päätöksestä esitettiin muun muassa seuraavia tulkintoja: päätös 

heikentää verotuksen ennustettavuutta, se on lakisidonnaisuuden periaatteen 

vastainen, se on vallan kolmijako-opin vastainen ja tarkoittaa sitä, että tuo-

mioistuin on ottanut lainsäätäjän roolin.206 Lisäksi päätöksen esitettiin hei-

kentävän verovelvollisen oikeusturvaa ja päätöksen kuvattiin yllättäneen oi-

keusyhteisön.207 Toisaalta tapauksen kuvattiin myös olevan perusteltu ja ym-

märrettävä ja sen nähtiin lisäksi ylläpitävän verojärjestelmän uskotta-

vuutta.208  

Väitöskirjan osajulkaisussa III osoitan, kuinka suuri osa tapausta koskevaa 

oikeustieteellistä keskustelua muodostui sellaisten verokonsulttialalla työs-

kentelevien tutkijoiden päätöstä koskevasta kritiikistä, jotka olivat suoraan 

                                                 
206 Jouni Weckström, Veron kiertämisen tunnistaminen osa 1. Verotus 4/2015, s. 385–400. s. 389 

ja Timo Torkkel, Johdon holdingyhtiö – päätöksen KHO 2014:66 arviointia. Verotus 4/2014, s. 375–
392. s. 391–392. Samoin Janne Juusela, Legaliteettiperiaate vero-oikeudessa. Defensor Legis 4/2018, s. 
449–467. s. 457 ja 466: ”KHO:n kolme ratkaisua VML 28 §:n soveltamisesta (KHO 2014:66, KHO 
2016:72 ja KHO 2018:40) ovat ilmeisessä ristiriidassa perustuslain legaliteettiperiaatteen ja verolain 
laajentavan tulkinnan kiellon kanssa.” 

207 Esim. Penttilä esittää veronkiertolausekkeen soveltamisen voivan johtaa oikeusturvaongelmiin. 
Seppo Penttilä, Holdingyhtiön käyttäminen yritysjohdon kannustinjärjestelmässä oli veron kiertämistä 
– KHO 2014:66. Edilex 2015, s. 1–5. s. 5. Weckströmin mukaan ratkaisu yllätti veroyhteisön. Weckström 
2015, s. 387. 

208 Myllymäen mukaan ”..ratkaisun lopputulos on perusteltu, kun otetaan huomioon tuloverojärjes-
telmämme rakenne ja tavoitteet sekä tuloverolain sääntely. Eriytetyn tuloverojärjestelmämme keskeisiä 
lähtökohtia on, että työhön perustuva tulo on ansiotuloverotuksen piirissä. Tämä ilmenee tuloverolain 
säännöksistä. Sillä seikalla, saadaanko tulo rahana vai jossain muussa muodossa, ei ole lähtökohtaisesti 
merkitystä. TVL 66 §:stä ilmenee myös lainsäätäjän korostunut tavoite työsuhteeseen perustuvien osa-
keperusteisten suoritusten kuulumisesta ansiotulon verotuksen piiriin.” Janne Myllymäki, KHO 
2014:66 – Johdon holdingyhtiö verotuksessa. Lakimies 2/2015, s. 272–289, 282–283. 
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osallistuneet jutun käsittelyyn.209 KHO:n päätöksen voidaan kuitenkin ym-

märtää olevan myös sellaisten verosuunnittelupalveluja tarjoavien tilintarkas-

tusyhteisöjen institutionaalisten tavoitteiden vastainen, jotka eivät olleet juuri 

kyseisessä oikeusriidassa osapuolena. Koska oikeusriidassa oli säännöstasolla 

kyse veronkiertolausekkeen soveltamiskynnyksestä, on KHO:n ennakkopää-

tös monien tilintarkastusyhteisöjen ja asianajotoimistojen institutionaalisten 

tavoitteiden vastainen, koska ne jatkuvasti prosessaavat erilaisten verojärjes-

telyiden hyväksyttävyydestä ja näin ollen esittävät oikeusriidoissa vasta-argu-

mentteja veronkiertolausekkeen soveltamiselle.  

Vero-oikeuden kentällä toimii myös sellaisia asiantuntijayhteisöjä, joiden 

institutionaaliset tavoitteet ovat jossain määrin vastakkaisia verrattuna vero-

konsultointialalla toimiviin yhteisöihin ja asianajotoimistoihin. Muita vero-oi-

keuden tulkintayhteisöjä ovat esimerkiksi verohallinto ja sen sisällä veronsaa-

jien oikeudenvalvontayksikkö. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikössä työs-

kentelevät juristit monesti lähestyvät vero-oikeudellisia oikeuslähteitä päin-

vastaisesta suunnasta kuin yksityisen puolen veroasiantuntijat, onhan heidän 

työnsä yhtenä tavoitteena veronsaajan oikeuksien valvominen.210 Yksikössä 

työskentelevien juristien käytännön näkökulma veronkiertolausekkeen sovel-

tamiseen on siis monesti päinvastainen kuin verokonsulttialalla. Kun KHO 

ratkaisussa 2014:66 tulkitsi johdon holdingyhtiön hyödyntämisen veronkier-

roksi, se tarkoitti veronsaajia edustaneen prosessiosapuolen tulkintakannan 

hyväksymistä. Mikä tärkeintä, tämä tulkintakanta veronkiertolausekkeen so-

veltamiseen toistuu myös lukuisissa muissakin veroprosesseissa, joissa veron-

saajien oikeudenvalvontayksikkö on osapuolena.  

Lisäksi vero-oikeuden kentällä toimii myös asiantuntijayhteisöjä, joiden 

institutionaaliset tavoitteet ovat neutraalimpia verolain tulkinnan suhteen. 

Esimerkiksi tuomioistuinlaitoksessa veroasioita päättävät tuomarit tekevät 

lainopillista tutkimusta. Tuomioistuinlaitos on tulkintayhteisö, jolla ei ole yhtä 

selviä institutionaalisia tavoitteita esimerkiksi veronkiertolausekkeen sovelta-

misriidoissa kuin vaikkapa asianajotoimistoilla tai veronsaajien oikeudenval-

vontayksiköllä. Toisaalta tuomioistuinlaitoskin on omanlaisensa tulkintayh-

teisö, ja voidaan esittää, että myös tuomarin rooli muodostaa omanlaisensa 

tutkijaposition, joka jossain määrin rajoittaa ja ohjaa roolista tehtävän lain-

opillisen tutkimuksen tapaa. Jonkinlainen tuomarin työhön liittyvä rooliodo-

tus lienee jo se, että tuomari ei esitä sellaisia laintulkintoja, jotka saattaisivat 

kyseenalaistaa hänen puolueettomuutensa.  

                                                 
209 KPMG:n osakas Timo Torkkel oli veroprosessissa johdon holdingyhtiötä hyödyntäneen verovel-

vollisen asiamiehenä KHO:ssa. Boreniuksen osakas Janne Juusela oli taas toisessa vastaavassa johdon 
holdingyhtiötä koskevassa veroriidassa asiamiehenä. PWC:n ja Tampereen yliopiston Seppo Penttilä 
taas kirjoitti oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon koskien johdon holdingyhtiön verotuksellista koh-
telua. 

210 On kuitenkin huomioitava, että Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö voi hakea muutosta mo-
nenlaisilla perusteilla. Ks. Räbinä 2011. Oikeudenvalvontayksikön tulee myös toiminnassaan noudattaa 
VML 26.1 §:n tasapuolisuusperiaatetta. Kyseisen periaatteen mukaan, ”Verotusmenettelyssä ja muissa 
verotukseen liittyvissä toimissa veronsaajien ja verovelvollisen edut tulee ottaa huomioon tasapuoli-
sesti.” 
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Verotutkimuksessa ei ole aiemmin juurikaan käsitelty tutkijaposition mer-

kitystä oikeuden alalla tehtävän tutkimuksen kannalta. Oikeuden alan impli-

siittinen oletuksen mukaan kaikki lainopillisia verotutkimuksen tekijät lähes-

tyisivät oikeuslähteitä samasta näkökulmasta ja heillä olisi jonkinlainen yhtei-

nen tiedonintressi riippumatta siitä, minkälaisesta institutionaalisesta positi-

osta tutkimusta tehdään. Näin ollen asianajotoimiston osakkaan näkökulma 

verotutkimukseen olisi samanlainen kuin verovirkamiehen tai hallinto-oikeu-

den tuomarin. Tässä väitöstutkimuksessa on painotettu sen sijaan, kuinka eri-

laisilla vero-oikeuden kentällä toimivilla instituutioilla on ristiriitaisia tavoit-

teita verolain tulkinnan suhteen. Näiden asiantuntijayhteisöjen käsittäminen 

tulkintayhteisöinä voi selittää myös sitä, minkälaisia arvostuksia lainopilli-

sessa tutkimuksessa omaksutaan ja mistä tutkimuksen näkökulmat oikeuteen 

ovat peräisin. 

Vero-oikeuden kentällä toimivia merkittävimpiä asiantuntijayhteisöjä ovat 

tilintarkastusyhteisöt, asianajotoimistot, yliopistot, valtion verohallinto, hal-

lintotuomioistuimet ja veropolitiikan lobbausjärjestöt. Erilaisissa vero-oikeu-

den kentän instituutioissa on erilaisia tapoja ymmärtää ongelmalliset laintul-

kinnat tai vastaavasti sellaiset tulkinnat, jotka johtavat toivottavaan lopputu-

lokseen. Kun juristi menee töihin tällaiseen asiantuntijayhteisöön, hän ajan 

myötä voi aidosti omaksua yhteisön institutionaaliset tavoitteet ja näihin liit-

tyvät arvostukset, eikä hän välttämättä koe, että ne olisivat ulkoa pakotettuja 

näkökulmia oikeuteen. Tulkintayhteisöjä määrittävät jaetut tavoitteet tai yh-

teinen projekti, johon tulkintayhteisön jäsenet samaistuvat.211 Lainopillinen 

tutkimus voidaan paikoitellen ymmärtää tulkintayhteisössä jaetun institutio-

naalisen tavoitteen toteuttamisena oikeustieteellisin keinoin.  

Jäsenyyden tulkintayhteisöissä voidaan ymmärtää vaikuttavan lainopilli-

seen tutkimukseen myös hieman toisenlaisella tavoin. Tyypillisesti oikeudel-

lista argumentaatiota ja valintaa erilaisten tulkintavaihtoehtojen välillä kuva-

taan tietoisena ja rationaalisena prosessina, jossa juristit tekevät valinnan eri-

laisten arvosidonnaisten laintulkintojen välillä. Oikeudellinen argumentaatio, 

kuten muukin inhimillinen toiminta, on suurelta osin habituaalista, eli se pe-

rustuu tapaan ja tottumukseen.212 Arvatenkin jäsenyys tulkintayhteisössä tar-

koittaa monesti myös sitä, että lainopillinen kirjoittaja tuottaa sellaisia oikeu-

dellisia argumentteja, joita hän puolustaa myös käytännön työssään ilman, 

että jokaisen argumentin veropoliittinen merkitys tai moraalis-eettinen toi-

vottavuus olisi suurenkaan tietoisen harkinnan kohteena.213  

Väitöskirjan argumentin voikin muotoilla empiirisesti testattavan hypotee-

sin muotoon, jonka mukaan erilaisissa tulkintayhteisöissä työskentelevien tut-

                                                 
211 Fish 1980.  
212 Inhimillisen toiminnan habituaalista puolta käsittelevää käytäntöteoriaa kehittäneistä teoreeti-

koista merkittävimpiä ovat Anthony Giddens ja Pierre Bourdieu. Anthony Giddens. The constitution of 
society: Outline of the theory of structuration. University of California Press, 1984. s. 1–34. ja Pierre 
Bourdieu, The logic of practice. Stanford university press 1990. s. 80–98.  

213 Kaarlo Tuori on kirjoittanut kuinka esimerkiksi tietyn oikeuden alan yleiset opit ovat tietyllä oi-
keuden alalla toimivan juristin praktista tietoa. Tuori 2001.  
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kijoiden tuottamissa lainopillisissa tulkintasuosituksissa keskimäärin painot-

tuvat näiden institutionaaliset tavoitteet. Olennainen kysymys koko oikeuden 

alalla tehtävän tutkimuksen kannalta on se, minkälaiset ovat erilaisten tulkin-

tayhteisöjen valtasuhteet lainopillisessa tutkimuksessa, eli kuinka suuri osa 

lainopillista kirjoittajista työstää indeterminanttia oikeuslähteistöä erilaisten 

kilpailevien institutionaalisten tavoitteiden suuntaan.  

Väitöskirjan osajulkaisussa tutkittiin tätä asiaa kotimaisissa oikeustieteel-

lisissä aikakauskirjoissa julkaistujen veroartikkelien osalta. Osajulkaisun pe-

rusteella merkittävimmät asiantuntijayhteisöt lainopillisessa verotutkimuk-

sessa olivat verokonsultti- ja asianajoala ja toisekseen yliopistolaitos. Myös 

valtion verohallinnolla työskentelevät virkamiehet muodostivat yhden asian-

tuntijayhteisön, jonka puitteissa tehtiin lainopillista tutkimusta. Kotimaisessa 

verotutkimuksessa painottuvat tulkintani mukaan verokonsulttiyhtiöiden ja 

näiden asiakkaiden taloudelliset intressit, koska niin suuri osuus lainopilli-

sesta tutkimuksesta on näissä asiantuntijayhteisöissä työskentelevien lain-

opillisten kirjoittajien tuottamaa. Toisaalta myös yliopistolla päätyötään teke-

vät tutkijat kirjoittavat maksullisia asiantuntijalausuntoja verokonsulttialalle 

ja yksittäisille verovelvollisille, joten tämäkin akateeminen tulkintayhteisö on 

altis omaksumaan verokonsulttialan laintulkinnalliset tavoitteet lainopilli-

sessa tutkimuksessaan. 

5.6 LAINOPILLISTEN TEKSTIEN 
POSITIONAALISUUDEN HUOMIOIVA LUENTA 

 

Väitöskirjan osajulkaisuissa on harjoitettu lainopillisten tekstien positionaali-

suuden huomioivaa luentaa. Esimerkiksi osajulkaisussa III on luettu verokon-

sulttialalla työskentelevien tutkijoiden artikkeleita siitä näkökulmasta, miten 

tutkijoiden tuottamat tulkintasuositukset toteuttavat kyseisen liiketoiminta-

alan laintulkinnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Osajulkaisussa IV on taas ar-

vioitu lakisidonnaisuuden periaatetta koskevaa lainopillista kiistaa siitä näkö-

kulmasta, miten eri tulkintakannat vastaavat verokonsulttialan tai sitä vero-

riidoissa vastassa olevan veronsaajien oikeudenvalvontayksikön prosessuaali-

sia tavoitteita. Seuraavassa esitetään, miten tällaista luentaa voi harjoittaa 

yleisemminkin eri oikeuden alojen lainopillisille teksteille.  

Lainopillisen tutkimuksen laadun arviointiin ei ole olemassa mitään ylei-

sesti hyväksyttyjä kriteerejä vaan näistä kriteereistä kiistellään jatkuvasti.214 

Toisaalta ei ole myöskään olemassa mitään oikeuslähteiden objektiivista luen-

taa, joka olisi kaikkien tutkijapositioiden ulkopuolella.215 Voidaankin kysyä, 

                                                 
214 Edward Rubin, The practice and discourse of legal scholarship. Michigan Law Review 86 (8) 

1988, s. 1835– 1905. ja Marnix Snel, Making the implicit quality standards and performance expecta-
tions for traditional legal scholarship explicit. German Law Journal, 20 (1) 2019, s. 1–20. 

215 Objektiivisen yhteiskuntatieteen mahdottomuudesta on kirjoittanut Pierre Bourdieu, On the 
state: Lectures at the Collège de France, 1989–1992. John Wiley & Sons 2018. s. 176–190. 
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miten tutkijapositioiden vaikutusta lainopilliseen tutkimukseen voidaan arvi-

oida. Tuomarien oikeudellisen harkinnan ihanteeksi on ehdotettu puolesta ja 

vastaan argumentointia. Tässä mallissa tuomari pyrkii kehittämään oikeus-

prosessin molempien osapuolten kantojen hyväksi niin vakuuttavia oikeudel-

lisia argumentteja, kuin hän kykenee. Vastaavaa argumentaation mallia on eh-

dotettu myös lainopillisen tutkimuksen teon ihanteeksi ja jopa tutkijan eet-

tiseksi velvollisuudeksi. Kun tutkija esittää oman oikeudellisen kannan tai tul-

kintasuosituksen, hänen tulisi näkemyksen mukaan esittää omalle kannalleen 

myös sellaiset ilmeiset vasta-argumentit, joista hän on tietoinen.216 

Oikeudellisen argumentaation pro et contra-luonnetta voidaan hyödyntää 

myös lainopillisten tekstien positionaalisuuden huomioivassa luennassa. Täl-

laisessa luennassa arvioidaan sitä, onko oikeustieteilijä huomioinut etupäässä 

sellaisia oikeudellisia argumentteja, jotka tukevat hänen positioonsa liittyvää 

institutionaalista tavoitetta, mutta jättänyt mainitsematta sellaisia ilmeisiä 

vasta-argumentteja, jotka ovat olleet hänen tiedossaan. Jos esimerkiksi lain-

opillisen tekstin tuottaja on viitannut etupäässä sellaisiin oikeustapauksiin, 

jotka tukevat hänen omaa tulkintakantaansa, mutta jättänyt huomiotta sellai-

set oikeustapaukset, jotka horjuttavat hänen kantaansa, voidaan kysyä, selit-

tyykö tämä kirjoittajan tutkijapositiolla. Voidaan myös tutkia, miten oikeus-

tieteilijä on viitannut oikeustapauksissa tuomarien eriäviin äänestyslausun-

toihin ja minkä merkityksen hän on niille antanut.  

Tutkijapositioiden merkitystä voidaan arvioida myös lainopillisten tekstien 

viittauskäytäntöjä tutkimalla. Tällöin tulee kysyä, miten lainopillisen tekstin 

lähdeviittaukset suhtautuvat tekstin tuottaneen kirjoittajan positioon liittyviin 

institutionaalisiin tavoitteisiin. Voidaan esimerkiksi arvioida, miten lainopil-

linen tutkija on käyttänyt erilaisia oikeuskirjallisuuden lähteitä tulkintakan-

tansa perustelemisessa, kun hän on esittänyt tietyn tulkintasuosituksen. Onko 

tutkija esimerkiksi viitannut vain hänen positioonsa liittyvää institutionaalista 

tavoitetta tukeviin kirjallisuuslähteisiin? Kuinka paljon vaivaa tutkija on käyt-

tänyt eri kantoja puoltavien lähteiden etsimiseen, ja onko tutkija esimerkiksi 

nähnyt enemmän vaivaa oman tulkintayhteisön kantaa puoltavien lähteiden 

etsimisessä kuin hän on nähnyt vaivaa kilpailevien tulkintakantojen peruste-

lemisessa. Monesti on tulkinnanvaraista, mitkä ylipäätään ovat relevantteja 

oikeuskirjallisuuden lähteitä tietyissä tulkintakysymyksissä, mutta joissain ti-

lanteissa tästäkin on jonkinlainen jaettu käsitys, jota vasten lähteiden käyttöä 

voidaan arvioida.  

Lainopillisten tekstien positionaalisuutta voidaan arvioida myös yleisem-

mällä tasolla kuin yksittäisen oikeudellisen tulkintakysymyksen kohdalla. Ko-

konaisten lainopillisten artikkelien tai pidempien tekstien kohdalla voidaan 

kysyä, onko tekstin tuottaja viitannut pääasiassa vain sellaisten kirjoittajien 

teksteihin, joilla on sama tutkijapositio kuin hänellä itsellään ja jotka kuuluvat 

samaan tulkintayhteisöön. Tämänkaltaista oikeuskirjallisuuden analyysia on 

                                                 
216 Stanley Fish – Paul Horwitz – Chad Oldfather. Symposium: Conference on the Ethics of Legal 

Scholarship: Introduction. Marquette Law Review (101) 2017 s. 1084–1184.  
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tehnyt Richard Delgado, joka on huomioinut kuinka valkoiset tutkijat julkai-

suissaan sivuuttivat etnisiin vähemmistöihin kuuluvien tutkijoiden tuottaman 

oikeuskirjallisuuden.217 Samantyylistä analyysiä voidaan kuitenkin tehdä tut-

kittaessa viittauskäytäntöjä erilaisissa verolain tulkintayhteisöissä työskente-

levien juristien lainopillisiin kirjoituksiin.  

Lainopillisessa tutkimuksessa on myös uutta luova elementti, eikä tutki-

mus tyhjene pelkästään olemassa olevien oikeudellisten argumenttien esittä-

miseen. Lainopilliset tutkijat tuottavat uudenlaisia oikeudellisia argumentteja 

olemassa olevista oikeudellisista aineistoista. Tällöin kysymys kuuluu, onko 

lainopillisessa tekstissä tuotettu argumentti sellainen, joka edistää kirjoittajan 

omaksumaa institutionaalista tavoitetta tai tulkintayhteisön projektia. Lain-

opillisen tutkimuksen positionaalisuuden huomioivassa luennassa tulee myös 

muistaa, että lainopillista tutkimusta tekevä tutkija voi olla yhtä aikaa monen 

tulkintayhteisön jäsen ja hän on voinut omaksua monenlaisia keskenään risti-

riitaisia institutionaalisia tavoitteita. Tutkijan esittämiä tulkintasuosituksia 

voidaan monesti lukea erilaisten keskenään ristiriitaisten institutionaalisten 

tavoitteiden välisenä kompromissina. Toisaalta lainopillisilla tutkijoilla on 

myös omia laintulkintaan vaikuttavia preferenssejä, jotka eivät ole seurausta 

tiettyjen institutionaalisten tavoitteiden omaksumisesta.  

On huomioitava, että lainopillisten tekstien positionaalisuus ei tarkoita 

sitä, että tekstissä esitetty tulkintasuositus olisi jotenkin itsestään selvällä ta-

valla ”väärä” tai ”virheellinen”, ja että toisesta positiosta tuotettu tulkinta olisi 

vastaavasti objektiivinen. Lainopillisten tekstien positionaalisuuden huomioi-

minen voi sen sijaan toimia heuristisena välineenä, joka auttaa tuottamaan 

vasta-argumentteja sellaiselle tutkijalle tai tuomarille, joka ei pidä tietyn tul-

kintayhteisön institutionaalisia tavoitteita omien arvojensa mukaisena tai joka 

katsoo, että toisenlaisia arvostuksia huomioon ottava oikeudellinen keskus-

telu johtaisi jollain tasolla hyväksyttävämpään laintulkintaan.  

  

5.7 OIKEUSTIETEELLISET ASIANTUNTIJALAUSUNNOT 
VERO-OIKEUDESSA 

 

Väitöskirjan osajulkaisuissa käsiteltiin myös oikeustieteellistä asiantuntijalau-

suntoinstituutiota. Vaikka näiden oikeustieteellisten lausuntojen kirjoittami-

nen voi muodostaa suuren osan yliopistolla työtään tekevien oikeustieteilijöi-

den tuloista ja viedä merkittävän osan työajasta, ei lausuntoinstituutio ole juu-

                                                 
217 Richard Delgado, Imperial Scholar: Reflections on a Review of Civil Rights Literature. University 

of Pennsylvania Law Review (132) 1983 s. 561–578. 
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rikaan saanut huomiota oikeustieteellisessä tutkimuksessa, saati sitten vero-

kirjallisuudessa.218 Kun lausunnoista on kirjoitettu, suuressa roolissa ovat ol-

leet lausuntoihin liittyvät prosessioikeudelliset kysymykset.219 Tämän lisäksi 

yhdessä kotimaisessa artikkelissa on käsitelty lausuntoinstituution tutkimus-

eettisiä puolia.220 Liian vähäiselle huomiolle on sen sijaan jäänyt kysymys lau-

suntoinstituution vaikutuksesta oikeustieteelliseen tutkimukseen ja siinä esi-

tettyihin tulkintakantoihin. Tämä kysymys liittyy myös lausuntoinstituution 

epäsuoraan vaikutukseen voimassa olevan oikeuden muodostumiseen. Väi-

töskirjan osajulkaisuissa käsiteltiin juuri näitä lausunto-instituution yhteis-

kunnallisesti merkityksellisiä puolia.  

Oikeustieteellisten asiantuntijalausuntojen ongelmallisuus voidaan tiivis-

tää kahteen seikkaan. Ensinnäkin lausuntoja kirjoittavilla tutkijoilla on sosi-

aalinen paine ja taloudellinen kannustin kirjoittaa sellaisia lausuntoja, joissa 

esitetään lausunnon maksajalle edullisia laintulkintoja. Vaikka arvatenkin jos-

kus asiantuntijalausunnon tilaaja on saanut oman oikeudellisen positionsa 

kannalta epäedullisen lausunnon, voidaan mielestäni sanoa, että lausunnoissa 

painottuvat keskimäärin lausunnon tilaajalle edulliset laintulkinnat asiaan 

liittyvien taloudellisten kannustimien takia. Toinen merkittävä ongelma lau-

suntokäytännössä on se, että lausunnon tilaajalla ei ole velvollisuutta esittää 

tilaajalle epäedullista lausuntoa oikeudenkäynnissä. Jos joku oikeustieteilijä 

toimisikin omien taloudellisten etujensa vastaisesti ja kirjoittaisi lausunnon 

tilaajalle epäedullisen lausunnon, ei tuomioistuin todennäköisesti koskaan 

saisi tietoa tämän lausunnon sisällöstä. Nämä lausuntoinstituution peruson-

gelmat koskevat sellaisiakin oikeusriitoja, joissa hyödynnetään oikeustieteel-

lisiä asiantuntijalausuntoja, mutta jotka eivät etene tuomioistuimeen asti.  

Oikeustieteellisen asiantuntijalausuntoinstituution yhteiskunnallinen 

merkitys tiivistyy siihen, että kaikki oikeudenkäyntien osapuolet eivät hanki 

samassa määrin lausuntoja oikeusriidoissa. Oikeustieteilijöiden kirjoittamat 

lausunnot toimivat epätasaisesti jakautuneena resurssina, joka auttaa tiettyjä 

intressitahoja saamaan indeterminanttia oikeuslähteistöä tulkittua tuomiois-

tuimissa niiden etujen mukaisesti. On kiinnostava empiirinen kysymys, min-

kälaiset tahot hankkivat lausuntoja oikeustieteilijöiltä eri oikeuden aloilla, ja 

mitä monista kilpailevista laintulkinnoista lausuntoinstituutio eri oikeuden 

aloilla tukee. Perusteltuna hypoteesina voi pitää sitä, että lausuntoinstituutio 

keskimäärin tukee taloudellisesti vahvempia prosessiosapuolia.  

Väitöskirjan osajulkaisuissa esitän, että vero-oikeudessa lausunto-insti-

tuutio kokonaisuudessaan parantaa yksityisten verovelvollisten mahdolli-

                                                 
218 Myös kansainvälisessä keskustelussa oikeustieteilijöiden kirjoittamista asiantuntijalausunnoista 

on käyty verraten vähän kriittistä keskustelua. Asiantuntijalausuntoinstituution tutkimuseettisistä on-
gelmista Yhdysvaltain kontekstissa on kirjoittanut esimerkiksi William H. Simon, The Market for Bad 
Legal Advice: Academic Professional Responsibility Consulting as an Example. Stanford Law Review 
(60) 2007 s. 1555–1605. ja Fallon Jr, Richard H. Scholars' Briefs and the Vocation of a Law Professor. 
Journal of Legal Analysis 4(1) 2012 s. 223–269. 

219 Esim. Pekka Viljanen, Oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon ja sen antajan statuksesta. De-
fensor Legis 4/1997, s. 552–564. 

220 Markku Helin, Oikeustiede ja tutkimusetiikka. Lakimies 6/2015, s. 787–810.  
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suuksia voittaa veroriidassa toisena prosessiosapuolena valtiota edustava ve-

ronsaajien oikeudenvalvontayksikkö. Tämä johtuu siitä, että veronsaajien oi-

keudenvalvontayksikkö ei osta vero-oikeustieteilijöiltä oikeustieteellisiä asi-

antuntijalausuntoja.221 Tarvitaankin lisätutkimusta siitä, missä veroriidoissa 

oikeustieteilijöiden kirjoittamat lausunnot ovat tosiasiassa auttaneet yksityi-

siä verovelvollisia saamaan tuomioistuimessa niille edullisen lopputulok-

sen.222 Tätäkin kysymystä voidaan lähestyä asiaan liittyvien taloudellisten 

kannustimien kautta. Verokonsulttiyhtiöille ja asianajotoimistoille on sitä pe-

rustellumpaa hankkia lausunto, mitä suuremmat taloudelliset intressit ovat 

veroriidoissa kyseessä. Mitä suurempi on potentiaalinen verosäästö, sitä 

enemmän taloudellisia resursseja kannattaa sijoittaa oikeustieteellisten asian-

tuntijalausuntojen hankintaan.  

Markku Helin on esittänyt, että oikeustieteellinen asiantuntijalausuntoins-

tituutio vaikuttaa merkittävästi lausuntoja kirjoittavien tutkijoiden oikeustie-

teellisiin tulkintakantoihin. Helinin kuvaaman mekanismin mukaan oikeus-

tieteilijät ensin kirjoittavat oikeusriidoissa lausuntoja, joissa esitetään tilaa-

jalle edullisia tulkintakantoja, ja tämä sitoo oikeustieteilijöitä myöhemmässä 

lainopillisessa tutkimuksessa samoihin tulkintakantoihin, joita he ovat mak-

sua vastaan esittäneet lausunnoissaan.223 Väitöskirjan osajulkaisuissa II ja III 

esitän, että lausuntoinstituution vaikutus oikeustieteeseen voi ilmetä myös 

toisella tavalla. Mikäli lausuntopyyntöjä tulee aina samalta intressitaholta, voi 

tutkija alkaa ennakoimaan jo ennen asiantuntijalausunnon tilauksia, minkä-

laiset tulkintakannat mahdollistavat potentiaalisten prosessiosapuolten tule-

vat lausuntopyynnöt.  

Vaikka oikeustieteellisen asiantuntijalausuntoinstituution merkityksen ar-

vioinnissa on tärkeää ymmärtää asiaan liittyviä taloudellisia kannustimia, ei 

näiden avulla voida hahmottaa koko kuvaa tästä oikeudellisesta käytännöstä. 

Arvatenkin on olemassa myös tapauksia, joissa lausunnon kirjoittanut tutkija 

aidosti uskoo tilaajan oikeudellisen kannan legitiimisyyteen ja olisi kenties 

valmis puolustamaan samaa oikeudellista kantaa lainopillisessa tutkimukses-

saan ilman, että hänelle olisi koskaan mitään aihetta koskevaa lausuntopyyn-

                                                 
221 Näin on kirjoittanut Merja Raunio. Raunion mukaan: ”Veroasioissa ristiriitaisten asiantuntija-

lausuntojen esittäminen on toistaiseksi teoreettinen ongelma, sillä Verohallinto ja Veronsaajien oikeu-
denvalvontayksikkö eivät pyydä asiantuntijalausuntoja ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Sen sijaan Vero-
hallinto ja veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö pyrkivät horjuttamaan verovelvollisen esittämän asi-
antuntijalausunnon luotettavuutta ja oikeellisuutta.” Merja Raunio, Asiantuntijatodistelu veroriidoissa. 
Teoksessa (toim.) Seppo Penttilä & al. Parempaan yritysverotukseen. Edita 2019. s. 310–338. Raunio s. 
331. vrt. Penttilä kertoi tapauksesta, jossa myös veroviranomaiset olisivat ainakin kerran hankkineet oi-
keustieteellisen asiantuntijalausunnon anonyymiksi jääneeltä oikeustieteilijältä. Penttilä 2019. s. 1166–
1168. 

222 On toki huomioitava, että oikeustieteellisiä asiantuntijalausuntoja voidaan hyödyntää muissakin 
kuin verosuunnittelua koskevissa veroriidoissa ja yksittäisessä tapauksessa lausunto voi johtaa oikeu-
denmukaisempaan tulkintaratkaisuun, kuin mihin veroriita olisi ilman lausuntoa päätynyt. Koko oi-
keusjärjestelmän tasolla instituutio on silti ongelmallinen.  

223 ”Tutkija, joka on konsulttina, välimiehenä tai pesänjakajana ottanut oikeuskysymykseen tietyn 
kannan, saattaa tutkimuksen pariin siirryttyään tuntea eräänlaista tuotevastuuta kannanotostaan. Se, 
mitä tutkija esittää voimassa olevana oikeutena, ei tällöin perustu oikeuslähteiden viileään analyysiin, 
vaan ainakin osittain muihin syihin.” Helin 2015 s. 808. 
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töä esitetty. Mielestäni asiantuntijalausuntoinstituutio ei ole kuitenkaan on-

gelmaton silloinkaan, kun tutkija kokee aidosti samaistuvansa lausunnon 

maksajan asiaan. Tätä puolta lausuntoinstituution ongelmista voidaan ha-

vainnollistaa lainopillisen tutkimuksen positionaalisuuden avulla. 

Kiperissä oikeustapauksissa on määritelmän mukaisesti monta mahdol-

lista laintulkintaa, joiden puolesta voidaan esittää vakuuttavia oikeudellisia 

perusteita. Mikäli oikeusriidoissa lausuntoja tilaa aina sama prosessiosapuoli 

tai intressitaho, voi tämä ennen pitkää johtaa siihen, että lausuntoja kirjoittava 

tutkija alkaa aidosti samastumaan tämän prosessiosapuolen asiaan. Esimer-

kiksi veroriidoissa voi olla kyse siitä, painotetaanko yksittäisen verovelvollisen 

etuja ja oikeuksia, vai painotetaanko prosessissa verotaakan oikeudenmu-

kaista jakautumista kaikkien verovelvollisten kesken. Molempien prosessiosa-

puolten juridisten kantojen tueksi on monesti löydettävissä hyviä moraalisia 

ja eettisiä perusteluja. Verot ovat tunnetusti rasite yrittäjille ja elinkeinon har-

joittajille, ja oikeustieteilijä, joka voi asiantuntijalausuntonsa avulla auttaa 

yrittäjää tämän verorasituksen keventämisessä, saattaa tuntea asian aivan le-

gitiimiksi. Arvatenkin asiantuntijalausuntojen kirjoittaminen säännönmukai-

sesti tietylle intressitaholle ja tietylle prosessiosapuolelle johtaa ainakin jos-

sain määrin siihen, että lausuntoja kirjoittava tutkija alkaa vähitellen aidosti 

eläytymään prosessiosapuolen laintulkinnallisiin tavoitteisiin.  

Jos kuvitellaan tilanne, jossa myös valtion veronkannollisia intressejä puo-

lustava veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö tilaisi säännönmukaisesti oi-

keustieteellisiä asiantuntijalausuntoja verotutkijoilta, tarkoittaisi tämä toden-

näköisesti sitä, että suurempi määrä oikeustieteilijöitä alkaisi vähitellen enem-

män eläytymään niihin arvostuksiin ja argumentteihin, joilla tämän prosessi-

osapuolen laintulkinnallisia kantoja voidaan perustella. Esimerkiksi erilaisten 

aggressiivisten verojärjestelyjen hyväksyttävyyttä koskevissa veroriidoissa 

voidaan julkista intressiä puolustaa kaikkien niiden veronmaksajien oikeuk-

silla, jotka eivät hyödy kyseisistä järjestelyistä. Tämä hiljainen enemmistö ih-

misiä voi tietysti jäädä etäiseksi ja abstraktiksi asiaksi, jos tutkija kirjoittaa 

lausuntoja vain verovelvollispuolelle. 

 

5.8 KOMMENTTEJA OSAJULKAISUJA 
KOMMENTOINEISIIN KIRJOITUKSIIN 

 

Väitöskirjan osajulkaisuissa esittämiäni näkemyksiä on arvioitu muutamissa 

oikeustieteellisissä lehdissä julkaistuissa kirjoituksissa.224 Tässä otan kantaa 

sellaisiin osajulkaisuja kohtaan esitettyihin vasta-argumentteihin, joilla on 

yleisempää relevanssia oikeustieteellisen keskustelun kannalta. Yksi enem-

                                                 
224 Lindgren 2020, Penttilä 2019, Janne Juusela, Santtu Raitasuon artikkeli ei täytä oikeustieteelli-

sen tutkimuksen vaatimuksia, Lakimies 7–8/2019 s. 1148–1151.  
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män teoreettiseen keskusteluun liittyvä argumentti koskee väitöskirjan osajul-

kaisuissa käytettyä käsitteistöä. Olen käyttänyt termiä vinouma, kun olen pu-

hunut lainopillisen verotutkimuksen intressiristiriitojen vaikutuksesta lain 

tulkintaan. Tälle voi esittää vastaväitteen, että kyseinen käsite edellyttää aja-

tusta, että olisi olemassa yksiselitteisen oikea laintulkinta, josta poikkeamaa 

vinouma edustaa. Tämä näyttäisi paluulta yhden oikean ratkaisun oppiin ja 

oikeuden indeterminanssikritiikin sivuuttamiselta. Lainopillisen tutkimuksen 

vinouma tuleekin käsittää rakenteellisena vinoumana, joka ottaa huomioon 

oikeuden indeterminanssin.225 Vaikka indeterminantti oikeuslähteistö mah-

dollistaa teoriassa monesti varsin erilaisia laintulkintoja, vero-oikeudellisessa 

tutkimuksessa painottuvat tietyt taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti vallak-

kaita tahoja suosivat tulkintakannat. 

Rakenteellinen tekijä, joka tuottaa nykyisen kaltaisen vero-oikeuden vi-

nouman ovat lainopillisten verotutkijoiden kaksoisroolit ja näiden vaikutus 

tutkimuksessa esitettyihin tulkintakantoihin. Koska niin merkittävä osa lain-

opillisesta tutkimuksesta on verokonsulttialalla työskentelevien tutkijoiden 

tuottamaa, voidaan olettaa, että tutkimuksessa keskimäärin painottuvat kon-

sulttialan ja sen asiakkaiden laintulkinnalliset intressit. Toinen rakenteellinen 

tekijä verolain tulkinnan vinouman takana on oikeustieteellinen asiantuntija-

lausunto-instituutio, joka sitouttaa vero-oikeuden tutkijoiden tulkintakantoja 

verokonsulttialalle edullisiin tulkintoihin. Näitä tekijöitä on mielestäni syytä 

kutsua rakenteellisiksi senkin vuoksi, että niillä on merkittävää ajallista jatku-

vuutta.  

Seppo Penttilä on esittänyt, että annan väitöskirjan osajulkaisuissa liian 

kielteisen kuvan verotutkimuksesta ja ennen kaikkea painotan liikaa tutki-

muksessani sellaisten veroprosessien merkitystä, joissa riidellään erilaisten 

verojen minimointijärjestelyjen hyväksyttävyydestä.226 Penttilä onkin kiinnit-

tänyt huomiota siihen, että on paljon sellaisia veroprosesseja, joihin ei liity ve-

rosuunnittelua koskevaa aspektia.227 Esimerkkeinä tällaisista prosesseista hän 

on maininnut monet arvonlisäverolainsäädäntöä koskevat veroriidat.228 Olen 

samaa mieltä, että monissa veroriidoissa ei ole lainkaan verojen minimointia 

koskevaa aspektia ja toisaalta suurella osalla veroriidoista ei ole suurtakaan 

merkitystä koko verojärjestelmän rakentumisen kannalta. Tällaisissa tekni-

sissä verokysymyksissä verotutkijoiden kaksoisroolit ovat vähemmän ongel-

mallisia, eikä toisaalta oikeustieteilijöiden kirjoittamiin asiantuntijalausun-

toihinkaan liity yhtä paljon ongelmia.229 Jos jossain teknisessä kysymyksessä 

                                                 
225 Käsitettä on käyttänyt Koskenniemi 2006 s. 600–615 ja 2009. s. 16–19.  
226 Tämän argumentin kehittely muodostaa suuren osan Seppo Penttilän pitkästä vastineesta. Pent-

tilä 2019 s. 1151–1177, 1165–1166.  
227 Penttilä 2019 s. 1164.  
228 Myös toisessa väitöskirjan teemoihin liittyvässä kommenttikirjoituksessa on esitetty, että vero-

suunnittelu ja verojen minimointipalvelut muodostavat vain osan verokonsulttipalveluita tarjoavien ti-
lintarkastusyhteisöjen palveluista. Erkki Tiitta, Kommentti verotutkimuksen intressiristiriitoihin. Laki-
mies 3–4/2018 s. 480–483.  

229 Toisaalta nämäkin lausunnot voivat luoda lojaliteettisuhteita niiden tilaajia kohtaan.  
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oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon kirjoittaja joutuukin sidotuksi lau-

sunnon tilaajalle edulliseen oikeudelliseen tulkintakantaan, tällä on pienempi 

merkitys lainopillisen tutkimuksen kannalta.  

Vaikka erilaisten verosuunnittelurakenteiden hyväksyttävyyttä koskevat 

riidat muodostavat lukumäärältään pienen osan kaikista veroriidoista, ei tästä 

voida vetää sellaista johtopäätöstä, että verotutkijoiden kaksoisroolit olisivat 

oikeuden alan kokonaisuuden kannalta merkityksetön ilmiö. Tutkimuksessani 

olen kiinnostunut verolain tulkinnan yhteiskunnallisista vaikutuksista, ja tä-

ten on yhdentekevää, kuinka monta ”teknistä” veroriitaa käydään vuodessa.230 

Olennaista on sellaisten veroriitojen merkitys, joissa tuotetuilla ennakkota-

pauksilla on suuri merkitys koko verojärjestelmän ja kollektiivisen verotaakan 

jakautumisen kannalta. Olen väitöskirjan osajulkaisuissa keskittynyt sellaisiin 

oikeustapauksiin ja lainopillisiin tulkintakysymyksiin, jossa kaksoisroolit ovat 

ongelmallisia, ja joissa voidaan mielekkäästi puhua tutkimuksen intressiristi-

riidoista. On tietysti valitettavaa, että tällaisiin oikeuden alan ongelmiin kes-

kittyvä tutkimus voi leimata oikeuden alaa ja tuottaa pahaa mieltä alan tutki-

joille.  

On myös huomattavaa, että verosuunnittelun mahdollisuuksiin vaikutta-

vat esimerkiksi monet verotuksen yleisiin oppeihin liittyvät tulkintakysymyk-

set ja kiistat. Näin ollen verosuunnittelua koskevaksi lainopilliseksi kirjalli-

suudeksi ei tule käsittää pelkästään sellaista verokirjallisuutta, jossa ennuste-

taan erilaisia veroseuraamuksia tietyille transaktioille, tai jossa kommentoi-

daan vaikkapa veronkiertonormiston soveltamisratkaisuja, vaan verosuunnit-

teluun liittyvä lainopillinen tutkimus tulee ymmärtää tätä paljon laajemmin. 

Väitöskirjan osajulkaisussa IV olen esittänyt, kuinka verotuksen lakisidonnai-

suuden periaatteesta on esitetty monta kilpailevaa tulkintaa, ja valinnalla näi-

den kilpailevien tulkintojen välillä on merkitystä sille, minkälaista verojen mi-

nimointia pidetään verotuksellisesti hyväksyttävänä.  

Väitöskirjan osajulkaisut ovat perustuneet ajatukseen, että verolainsää-

dännön tulkinnassa käytetään merkittävää yhteiskunnallista valtaa. Varsinkin 

monilla korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuilla on suurta merkitystä sen 

kannalta, miten verorasitus tosiasiallisesti jakautuu erilaisten verovelvollis-

ryhmien kesken. Esimerkiksi erilaisten aggressiivisten verojärjestelyiden hy-

väksyttävyyttä koskevissa veroriidoissa ovat verojärjestelyjä käyttävien veron-

maksajien edut jyrkässä ristiriidassa sellaisten verovelvollisten etujen kanssa, 

jotka eivät järjestelyjä käytä. Kun tällaisista verojärjestelyistä prosessataan, 

veronsaajan oikeudenvalvontayksikkö edustaa nimellisesti valtiota, mutta 

eräässä mielessä tämä prosessiosapuoli edustaa myös niiden verovelvollisten 

intressiä, jotka eivät hyödy veroriidan kohteena olevasta verojärjestelystä. 

                                                 
230 Tosin voi olla vaikeaa erottaa tekniset oikeuskysymykset sellaisista, joilla on suurempaa periaat-

teellista merkitystä esimerkiksi kilpailevien politiikkojen ja moraalisten arvostusten välillä ja tulkitsijoi-
den käsitykset tietyn oikeuskysymyksen poliittisesta tai eettisestä tärkeydestä voivat muuttua. Kriittisen 
lainopin yksi tavoite on ollut teknisenä pidettyjen tulkintakysymysten poliittisen merkityksen paljasta-
minen. Duncan Kennedy, The Political Stakes in" Merely Technical" Issues of Contract Law." European 
Review of Private Law 10(1) 2002 s. 7–28.  
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Vastapuolella on taas yksityinen verovelvollinen ja tätä edustava veroasian-

tuntija tai verojuristi.  

Tähän prosessiasetelmaan Penttilä on kohdistanut toisen kritiikkinsä. 

Penttilän mukaan erilaiset intressit eivät ole vastakkain veroriidoissa, vaan 

sekä veroriidan yksityisen osapuolen että veronsaajaa edustavan osapuolen 

molempien tavoitteena on vain saavuttaa ”lainmukainen” lopputulos.231 Pent-

tilän kuvauksen mukaan verotuspäätöksen muuttuminen tuomioistuimessa 

on merkki siitä, että ensi asteen verotuspäätös ei ollut ”lainmukainen”, ja tuo-

mioistuin näin ollen muuttaa päätöksen sellaiseksi kuin laki edellyttää. Jos 

näin ollen veronsaajaa edustavan prosessiosapuolen ajama tulkinta ei me-

nesty tuomioistuimessa, tämä on Penttilän argumentin mukaan siis sittenkin 

veronsaajankin tavoitteiden mukainen, koska molemmat osapuolet vain ta-

voittelevat ”lainmukaista” ratkaisua, ja laki vain osoittautui toisenlaiseksi kuin 

veroasiamies sen tulkitsi.  

Tämä vasta-argumentti olisi mielekäs, jos kaikissa veroriidoissa olisi to-

della olemassa yksi oikea laintulkinta, ja tuomioistuin vielä onnistuisi sen 

kerta toisensa jälkeen löytämään. Kysymystä yhdestä oikeasta laintulkinnasta 

on laajasti käsitelty oikeusteoreettisessa keskustelussa niin Suomessa kuin ul-

komaillakin. Jo hyvin pitkään on oikeustieteessä vallitseva näkemys ollut, että 

yhtä oikeaa tulkintaa ei kaikissa oikeusriidoissa ole olemassa, eikä sitä siten 

ole mahdollista löytääkään. Veroriidoissa asia voidaan ilmaista siten, että 

”lainmukaisen” lopputuloksen sisään mahtuu monta erilaista laintulkintaa ja 

tuomioistuimen valinnalla näiden yhtä lailla lainmukaisten lopputulosten vä-

lillä voi olla suuri merkitys erilaisten verovelvollisryhmien taloudellisten etu-

jen välillä.  

Vielä yksi väitöskirjan osajulkaisuja kohtaan esitetty vasta-argumentti kos-

kee veroriidoissa ostettavia oikeustieteellisiä asiantuntijalausuntoja. Argu-

mentin mukaan oikeustieteellinen asiantuntijalausunto-instituutio olisi vero-

riidoissa ongelmaton tai jopa yleisesti hyödyllinen, koska lausunnot takaisivat 

sen, että tuomioistuimella olisi parhaat mahdollisuudet löytää ”verovelvolli-

sen oikeusturvan” takaava lausunto.232 Tämän vasta-argumentin ongelmalli-

suus kilpistyy ”oikeusturvan” käsitteen ylimalkaisuuteen ja epämääräisyyteen. 

                                                 
231 ”Raitasuo (s. 704) näkee veroprosessissa olevan kysymys aina yksityisen ja yleisen intressin vä-

lisestä oikeusriidasta, jossa yksityispuolen asiamies aina puolustaa laintulkintaa, joka pyrkii minimoi-
maan hänen päämiehensä maksettavaksi koituvat verot. Käsitys veron minimoinnista ei pidä paik-
kaansa, kuten edellä on jo todettu. Mielestäni myöskään käsitys yksityisen ja yleisen intressin välisestä 
oikeusriidasta ei pidä paikkaansa. Yleisen edun intressissä on se, että verotuspäätökset ovat lainmukai-
sia. Tämän vuoksi ja verovelvollisen oikeusturvan toteuttamiseksi valitusoikeus on olemassa. Valituksen 
tekijän ei siis tarvitse leimautua veron minimoijaksi. Joskus ennakkoratkaisu ja verotuspäätökset eivät 
ole lainmukaisia ja veroprosessissa päätökset muutetaan sellaiseksi kuin laki edellyttää. Se, että verovel-
vollinen mahdollisesti saa takaisin aikaisemmin maksamiaan virheellisesti maksuunpantuja veroja, ei 
ole verojen minimointia vaan lainmukaisen oikeustilan voimaansaattamista. Veroprosessilla on luon-
nollisesti myös muut vastaavat funktiot, kuin hallintoprosessilla ylipäätään. Näihin kuuluu muun mu-
assa se, että yksityisen oikeuksia ja etuja suojataan suhteessa viranomaisen niihin kohdistamiin päätök-
siin. Veroprosessi palvelee myös oikeusvaltiollista tehtävää.” Penttilä 2019 s. 1165–1166.  

232 Penttilä 2019 s. 1166. ”Verovelvollisen oikeuksia ja velvollisuuksia koskevaan veroprosessiin 
osallistuminen asiantuntijalausunnon muodossa ei muuta professoria tai muuta yliopistotutkijaa vero-
konsultiksi. Raitasuon artikkelissa veroprosessi hämärtyy mielestäni jonkinlaiseksi verojen minimoin-
tiin liittyväksi toiminnaksi. En osaa sanoa kuinka tarkoituksellista tämä on, mutta joka tapauksessa täl-
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Ensinnäkään tähän argumenttiin vetoavissa kirjoituksissa ei ole lainkaan kä-

sitelty sitä, mistä voidaan tietää, minkälainen tulkintaratkaisu on verovelvol-

lisen oikeusturvan mukainen ja minkälainen ei ole. Oletettavasti oikeustietei-

lijöillä, verovirkamiehillä ja tuomareilla on erilaisia näkemyksiä siitä, mikä on 

verovelvollisen oikeusturvan mukaista ja mikä ei. Jos halutaan ilmaista asian-

tuntijalausuntoinstituutioon liittyvä perusongelma verovelvollisen oikeustur-

van käsitteen avulla, voidaan esittää, että lausuntoja kirjoittavalla verotutki-

jalla on taloudellinen kannustin tuottaa lausunnon maksavalle taholle edulli-

nen tulkinta verovelvollisen oikeusturvan edellyttämästä tulkinnasta.  

Erään väitöskirjan julkaisuja kohtaan esitetyn vasta-argumentin mukaan 

verokonsultti- ja asianajotaloilla ei ole sellaista valtaa oikeustieteelliseen tut-

kimukseen, kuin olen väitöskirjan osajulkaisuissa kuvannut.233 Vasta-argu-

mentin mukaan olen paisutellut sitä osuutta, kuinka suuri osa vero-oikeudel-

lisesta tutkimuksesta on verokonsulttien ja asianajajien tuottamaa Suomessa. 

Tämä kysymys on suhteellisen yksinkertaisesti selvitettävissä, ja olenkin väi-

töskirjan toisessa osajulkaisussa tutkinut sitä, minkälainen osuus lainopilli-

sesta verotutkimuksesta Suomessa on erilaisten vero-oikeuden asiantunti-

jayhteisöjen työntekijöiden tuottamaa. Tämän neljä vuotta kattaneen selvityk-

sen mukaan 41 prosentissa vero-oikeudellisista artikkeleista oli kirjoittajan ve-

rokonsulttialalla työskentelevä henkilö. Vastaavasti kirjoittajana oli yliopis-

tolla työskentelevä henkilö 40 prosentissa artikkeleista ja verohallinnossa 

työskentelevä henkilö 14 prosentissa. Tämän selvityksen mukaan siis merkit-

tävä määrä lainopillista tutkimusta oli verokonsulttialalla työskentelevien ve-

roasiantuntijoiden tuottamaa. 

Toinen hieman vastaavanlainen empiirisesti selvitettävissä oleva vasta-ar-

gumentti koskee veroprosesseissa esitettäviä oikeustieteellisiä asiantuntija-

lausuntoja. Olen argumentoinut vero-oikeudessa asiantuntijalausuntoihin 

liittyvän ongelman olevan se, että lausuntoja kirjoittavilla oikeustieteilijöillä 

on taloudellinen kannustin tuottaa lausunnon tilaajalle edullisia oikeudellisia 

argumentteja. Toisekseen lausuntokäytäntö sitoo tutkijoita heidän lausun-

noissaan esittämiin tulkintakantoihin. Se, mihin suuntaan lausuntokäytäntö 

verotutkimusta vie, riippuu siis olennaisesti siitä, mikä taho lausuntoja tilaa ja 

kuinka paljon erilaisilla lausuntoja tilaavilla tahoilla on varaa maksaa niistä.  

Väitöskirjan osajulkaisuja kommentoineissa kirjoituksissa painotetaankin 

sitä periaatteellista mahdollisuutta, että myös valtion verohallinto voisi hank-

kia oikeustieteellisiä asiantuntijalausuntoja verotutkijoilta. Syystä tai toisesta 

                                                 
lainen menettely helpottaa tutkimuksen lopussa esitettäviin johtopäätöksiin pääsemistä. Jos olisi sa-
nottu, että veroprosessissa on kysymys oikeusturvan antamisesta yksittäiselle verovelvolliselle, niin 
missä valossa silloin olisivat prosessissa annetut asiantuntijalausunnot näyttäytyneet? Niiden funktiona 
ei silloin olisikaan verokonsultointi vaan verovelvollisen oikeusturvan toteuttaminen.” 

233 Penttilä 2019 s. 1161. ”Minun mielestäni verokonsulteilla ei ole sellaista valtaa suomalaisessa 
vero-oikeudellisessa tutkimuksessa, KHO:ssa tai missään osaa suomalaista yhteiskuntaa, kuin Raita-
suon artikkelin perusteella voisi päätellä. Käsitykseni mukaan vero-oikeus ja mahdollisesti muutkaan 
oikeudenalat eivät ole verosuunnittelutiedettä. Vero-oikeus ei muutu verosuunnittelun tieteeksi pelkäs-
tään alan tutkijoiden antamien asiantuntijalausuntojen perusteella eikä silläkään perusteella, että alan 
tutkijoilla, minulla ja muillakin on yhteyksiä verokonsultointipalveluja tarjoaviin yrityksiin. Meillä on 
yhteyksiä paljon myös muihin toimijoihin, myös Verohallintoon. Vero-oikeudessa harjoitetaan verotusta 
koskevaa oikeudellista tutkimusta.” 
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valtiota veroriidoissa edustava veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö ei kui-

tenkaan osta oikeustieteellisiä asiantuntijalausuntoja verotutkijoilta. Täten 

verotuspäätöstä koskevan muutoksenhakuprosessin aikana tilatut lausunnot 

vaikuttavat aina saman suuntaisesti, eli yksityisen verovelvollisen puolusta-

maa tulkintaa edistäen. Oikeustieteellisiä asiantuntijalausuntoja voidaan kui-

tenkin tilata myös jo ennen kuin on syntynyt veroriita, jota käsitellään oikeu-

dessa, tai verotuksen muutoksenhakulautakunnassa, joka on veroriitaan en-

simmäisenä kantaa ottava viranomainen.  

Penttilän vastineessaan kertoman anekdootin mukaan on kuitenkin ole-

massa tapauksia, joissa ensi asteen verotuspäätöstä tekevä veroviranomainen 

olisi pyytänyt asiantuntijalausuntoa verotutkijalta. Käsittääkseni on kuitenkin 

erittäin harvinaista, että veroviranomaiset ostaisivat oikeustieteellisiä asian-

tuntijalausuntoja. On tärkeä ja tutkimuksen arvoinen kysymys, milloin ja 

miksi näin tapahtuu, kuten myös se, paljonko näistä lausunnoista on maksettu 

ja miten tämä vertautuu yksityisten verovelvollisten lausunnoista maksamiin 

summiin. 

 

5.9 OIKEUSTIETEEN TULKINTATEHTÄVÄ JA OMAN 
TULKINTAYHTEISÖN TAVOITTEET 

 

Lainopillisen tutkimuksen positionaalisuuden tunnistaminen on tärkeää, 

koska tämä voi vaikuttaa oikeuskirjallisuutta käyttötapaan oikeudellisessa rat-

kaisutoiminnassa ja oikeustieteilijöiden pohtiessa kantojaan johonkin tulkin-

takysymykseen. Oikeudellinen tulkintatehtävä on tunnetusti vaikea. Juridinen 

tulkinta edellyttää pitkällistä työtä ja vaativaa erikoistumista ja oikeuslähteitä 

tulkitsevat juristit joutuvat monesti tekemään kimurantteja arvovalintoja, mo-

nen hyvin perustellun tulkinnan välillä. Erityisen painavana vastuu näyttäytyy 

oikeuslähteitä virallisroolissa tulkitseville tuomareille ja viranomaisille, jotka 

virkavastuulla joutuvat ottamaan aina jonkin kannan heidän eteensä tuota-

vissa tulkintakysymyksissä.  

Lainopillisen tutkimuksen positionaalisuutta voidaan käsitellä myös itse-

reflektion näkökulmasta. Myös lainopillista tutkimusta tehdessään tutkija jou-

tuu jatkuvasti tekemään erilaisia normatiivisia valintoja. Yksi potentiaalinen 

ristiriita muodostuu siitä, että tutkijalla on jokin omien arvostusten tai poliit-

tisen ideologian mukainen esiymmärrys siitä, minkälainen tulkinnallinen lop-

putulos olisi oikeudenmukainen, mutta tutkija huomaa oikeuskysymykseen 

perehtyessään, että hänelle epämieluisan tulkinnallisen lopputuloksen tueksi 

löytyy vakuuttavia perusteluja. Oikeuslähteiden indeterminanssista johtuen 

tutkijalla on aina mahdollisuus pyrkiä tuottamaan omien arvostusten mukai-

sia tulkintakantoja, vaikka hän itsekin kokisi, että jonkin kilpailevan arvostuk-

sen tai poliittisen ideologian mukainen tulkinta olisi sitovien oikeuslähteiden 
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valossa perustellumpi. Oikeuden indeterminanssikeskustelun keskeisen joh-

topäätöksen mukaan pelkkä ”lakiin sitoutuminen” ei vapauta oikeuslähteitä 

käyttäviä juristeja juridiseen tulkintaan liittyvästä eettisestä vastuusta, koska 

yksittäinen juristi voi vaikuttaa muiden oikeusyhteisön jäsenten käsityksiin 

siitä, miten laki sitoo tulkitsijaansa. Juristit kohtaavat työn luonteen vuoksi 

usein ristiriitaisia rooliodotuksia, joiden ratkaiseminen ei ole yksinkertaista. 

Positionaalisuuden tunnistaminen itsessä voi tarkoittaa sen huomioimista, 

mistä omat tulkintakannat ja oikeuslähteiden esiymmärrys ovat peräisin. Se 

voi myös tarkoittaa sitä, että itsereflektion myötä tutkija huomaa, että jossakin 

tulkintakysymyksessä oman tulkintayhteisön mukainen tulkintakanta ei vält-

tämättä ole niin perusteltu, kuin ensi silmäykseltä vaikutti. Konkreettisem-

malla tasolla tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lainopillista tutkimusta 

tehdessään tutkija huomaa, että omien preferenssien mukaiseen oikeudelli-

seen lopputulokseen johtava oikeudellinen argumenttiketju ei ole niin vakuut-

tava tai aukoton, kuin oikeuden alalla vallitsevasti ymmärretään. Lainopillisen 

tutkimuksen positionaalisuuden tunnistaminen voi ihannetapauksessa johtaa 

siihen, että on helpompi hetkittäin asettua toisinlaisista asemista ja tulkin-

tayhteisöistä oikeuslähteitä lähestyvien asemaan ja ymmärtää muiden ihmis-

ten ja yhteiskunnallisten ryhmittymien suhtautumista erinäisiin tulkintakysy-

myksiin. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Väitöstutkimuksessa on kuvattu, kuinka verotutkimus voi toimia tekijänä, 

joka parantaa taloudellisesti vahvojen yhteiskunnallisten tahojen mahdolli-

suuksia minimoida verojaan ja samalla vähentää verolain tulkinnan demo-

kraattista legitiimiyttä. Tutkimuksessa on argumentoitu tämän johtuvan vero-

oikeudellisen tutkimuksen sidoksista verokonsultointitoimialaan ja väitöskir-

jassa on kuvattu mekanismeja, joiden avulla verokonsultointialan laintulkin-

nalliset tavoitteet välittyvät oikeuden alalla tehtävään lainopilliseen verotutki-

mukseen. Prosessin seurauksena lainopillisesta verotutkimuksesta muodos-

tuu oikeudellisessa tulkintaprosessissa käytettävä resurssi, joka auttaa saa-

maan uudenlaisia verojen minimoinnin keinoja hyväksyttyä tuomioistui-

missa.  

Oikeuden indeterminanssikeskustelun keskeisen johtopäätöksen mukaan 

oikeussäännöt eivät yksinään riitä selittämään oikeudellisia lopputulemia. 

Tiettynä historiallisena hetkenä vallitsevaa oikeustilaa tuleekin selittää kirjoi-

tetun lain lisäksi oikeuden ulkoisilla tekijöillä.234 Tutkimuksessa on esitetty 

kriittisen lainopin teoreettiseen kehykseen tukeutuen, miten erilaisia verolain 

tulkintakiistoja voidaan ymmärtää kilpailevien poliittisten ideologioiden 

avulla. Koska indeterminantti vero-oikeudellinen sääntöaines antaa usein ve-

rolain tulkitsijalle valinnan mahdollisuuden useamman lainmukaisen tulkin-

tavaihtoehdon välillä, voivat verolain tulkintaprosessiin osallistuvat toimijat 

pyrkiä edistämään omaksumiensa poliittisten ideologioiden mukaisten sään-

telylopputulemien toteutumista. Kriittisen lainopin kuvaa verolain tulkin-

nasta tulee kuitenkin täydentää huomioimalla verolain tulkintaan liittyvät ta-

loudelliset intressit ja ottamalla huomioon vero-oikeuden kentällä toimivien 

asiantuntijayhteisöjen merkitys verolain tulkintaprosessissa. Tutkimuksessa 

on esitetty, että kyseiset asiantuntijayhteisöt voivat vaikuttaa voimassa olevan 

oikeuden muodostumiseen paitsi oikeusprosessien kautta, myös siten, että 

näissä työskentelevät juristit tuottavat asiantuntijayhteisöjen tavoitteita edis-

täviä tulkintasuosituksia.  

Vero-oikeuden alan keskeisiä asiantuntijayhteisöjä ovat asianajotoimistot, 

verokonsulttitalot ja valtion verohallinto. Näitä voidaan kutsua tulkintayhtei-

söiksi, joilla on erilaisia verolain tulkintaan liittyviä institutionaalisia tavoit-

teita. Kilpailevien asiantuntijayhteisöjen käytännön juridisen työn tavoitteet 

vuotavat eri tavoin läpi tulkintayhteisöissä työskentelevien juristien tuotta-

maan lainopilliseen kirjallisuuteen. Jäsenyys erilaisissa verojuridiikan kentän 

tulkintayhteisöissä on yksi tekijä, jolla voidaan selittää lainopillisten kirjoitta-

jien tuottamien tulkintasuositusten eroavaisuuksia. Väitöskirjassa on argu-

                                                 
234 Yablon 1985 s. 919–920. 
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mentoitu, että lainopillisia tulkintakiistoja voidaan ymmärtää keskenään kil-

pailevien tulkintayhteisöjen kamppailuna ja tulkintayhteisöissä tuotettu lain-

opillinen tutkimus voidaan nähdä kontingenttina resurssina tulkintayhteisö-

jen taloudellisten ja ideologisten projektien palveluksessa. 

Vero-oikeudellisten tulkintayhteisöjen merkitys ilmenee myös lainopilli-

sen tutkimuksen tulkintakiistoissa, joissa arvioidaan erilaisten veron mini-

mointikeinojen hyväksyttävyyttä. Aggressiivinen verosuunnittelu on sääntely-

ongelma, jonka syitä on käsitelty laajassa eri tieteenaloja edustavassa tutki-

muskirjallisuudessa. Väitöskirjassa on esitetty uudenlainen tapa ymmärtää 

kyseisen sääntelyongelman syntyä, sillä tutkimuksessa osoitetaan, miten vero-

oikeudellinen tutkimusyhteisö voi myötävaikuttaa kyseisen sääntelyongelman 

tuottamiseen. Aiemmassa tutkimuksessa on painotettu verokonsulttialan 

merkitystä erilaisten aggressiivisten verojärjestelyjen innovoinnissa, mutta 

tässä tutkimuksessa esitetään, kuinka verokonsulttialalla työskentelevien ju-

ristien tuottama tutkimus voi edesauttaa uusien veron minimoimisjärjestelyi-

den hyväksymistä oikeuskäytännössä. Näin ollen väitöstutkimus laajentaa 

myös vallitsevaa käsitystä verokonsulttiyhtiöiden poliittisesta vallasta.235  

Väitöskirjan osajulkaisuissa on käsitelty aggressiivisen verosuunnittelun ja 

veronkierron rajanvetoa koskevia kysymyksiä ansiotuloveron välttämistä kos-

kevien verojärjestelyjen yhteydessä. Monia oikeustapauksia, joissa arvioidaan 

tällaisten järjestelyjen hyväksyttävyyttä, voidaan pitää kiperinä oikeustapauk-

sina, joissa olisi ollut hyviä oikeudellisia perusteita ratkaista oikeuskysymys 

kumman tahansa prosessiosapuolen eduksi. Vaikka joissakin tapauksissa 

KHO on torjunut erilaisten ansiotuloveroa minimoivat järjestelyt, oikeuskir-

jallisuudessa on huomioitu, kuinka 1990-luvun alusta lähtien verovelvollisilla 

on ollut verotus- tai tuomioistuinkäytännössä hyväksyttyjä tapoja välttää an-

siotuloveroa muuntamalla sitä pääomatuloksi.  

Aggressiivinen verosuunnittelu ei rajoitu ansiotuloverojen minimointiin 

vaan koskee monia muitakin verolajeja. Jatkotutkimuksesssa tulisikin selvit-

tää, miten lainopillinen verotutkimus ja oikeustieteellinen asiantuntijalausun-

tokäytäntö on mahdollistanut verojen minimointia muiden verolajien koh-

dalla ja muina aikakausina, kuin mitä on käsitelty väitöskirjan osajulkaisuissa. 

Esimerkiksi yhteisöverotus muodostaa tärkeän jatkotutkimuksen kohteen, 

sillä aiemmassa kirjallisuudessa on kuvattu lukuisia yhteisöveron minimoimi-

sen järjestelyjä, joita on käytetty laajasti Suomessa toimivien monikansallisten 

yritysten piirissä.236  

Oikeustieteessä on kautta aikain ollut tapana, että tutkimusta tekevät juris-

tit osallistuvat myös oikeusriitoihin joko asiamiehen roolissa tai kirjoittamalla 

oikeustieteellisiä asiantuntijalausuntoja. Oikeustieteilijöiden roolit tutkijoina 

                                                 
235 Vrt. Prem Sikka, Globalization and its discontents: Accounting firms buy limited liability part-

nership legislation in Jersey. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 21(3) 2008, s. 398–426. ja 
Sikka – Wilmott 2013.  

236 Finér – Ylönen 2017 ja Lauri Finér, Who generated the loopholes? A case study of corporate tax 
advisors’ regulatory capture over anti-tax avoidance legislation in Finland. Nordic Tax Journal 2021, s. 
1–26. 
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ja käytännön juristeina johtavat oikeustieteellisen tutkimuksen kannalta mer-

kittäviin intressiristiriitoihin ja herättävät kysymyksen siitä, minkälaisten in-

tressitahojen asiaa oikeustieteellinen tutkimus tulkintasuosituksillaan edistää 

eri oikeuden aloilla. Oikeustieteellisessä tutkimusyhteisössä on tähän asti pi-

detty intressiristiriitoja koskevia ongelmia lähinnä yksittäisten tutkijoiden 

henkilökohtaisena moraalisena kysymyksenä. Koska lainopillinen tutkimus 

vaikuttaa tuomarien ja muiden viranomaisten välityksellä voimassa olevan oi-

keuden muodostumiseen, tulisi oikeustieteen intressiristiriitojen yhteiskun-

nallisiin vaikutuksiin kiinnittää enemmän huomiota. Oikeustieteen intressi-

ristiriitoihin liittyvät ongelmat eivät ole yksittäisen tutkijan korjattavissa, vaan 

koko oikeustieteellisen tutkimusyhteisön ja oikeustieteellisten tiedekuntien 

tulisi osallistua niiden ratkaisemiseen.  
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