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Oikeustieteellisen tiedekunnan opettajakunnan
määrän näkökulmasta vero-oikeus kuuluu pie-
niin aineisiin. Jos unohdamme sen, että
julkisoikeuden ruotsinkielisessä professorinviras-
sa sattuu olemaan etevä ja produktiivinen vero-
oikeuden tutkija, finanssioikeuden ainoa profes-
sori on tiedekunnassa yksinäinen mies.
Opiskelijajakauma syventävissä opinnoissa kui-
tenkin osoittaa: että opiskelijat ovat yliopisto-
laitosta paremmin ymmärtäneet, että vero-oi-
keus on nykyaikaisessa yhteiskunnassa keskei-
nen, tärkeä ja mielenkiintoinen oikeudenala. Vi-
ranomaistasolla tehdään vero-oikeudessa vuo-
sittain monta kertaa enemmän oikeudellisia rat-
kaisuja kuin oikeustieteen perinnäisil lä
perusalueilla. Jos viranomaisen tekeminen oikeu-
dellisten ratkaisujen arvo mitataan markoissa,
vero-oikeus taitaa yksin voittaa kaikki muut
oikeudenalat.

Tämä kehitys näkyy myös jo opettajan-
viroissa, jos otetaan lukuun maan kaikki yliopis-
tot ja korkeakoulut. Pääasiassa vero-oikeutta

opettavia professoreja tai apulaisprofessoreja on
jo 9 ja lisäksi on muutama yliassistentti, yli-
opettaja ja lehtori. Alan ensimmäinen profes-
suuri eriytyi hallinto-oikeudesta vasta 1950-lu-
vun alussa. Kun näistä yhdeksästä professorita-
son virasta vain neljä on tällä hetkellä vakinai-
sesti täytettynä, on selvää, että vero-oikeudes-
sa väittelevällä on vielä mahdollisuus antautua
tieteen palvelukseen pysyvästi. Tähän nähden
on todella hyvä asia, että vero-oikeuden piirissä
työskentelee useita uusia tutkijoita ja että
ripeimmät heistä ovat jo saaneet työnsä valmiik-
si. Vielä ei ole kuin muutama päivä Pauli Matti-
lan professorilakon uhkan vuoksi kiirehditystä
väitöksestä: ja Heikki Niskakankaankin
väitöksestä on vain vajaa vuosi. Vahvoja toivei-
ta on siitäkin, että pian saadaan vielä neljäs uusi
tohtori vero-oikeudessa.

Professori Andersson lausui aloittaessaan
työnsä vastaväittäjänä Pauli Mattilan väitöstilai-
suudessa ilonsa monista tohtoreista ja korosti,
että Helsingin yliopisto on päävastuussa vero-
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oikeuden korkeakoulutasoisten opettajien tuot-
tamisesta. Myönnän, että tällä yliopistolla on
päärooli tohtorien tuottamisessa. Tässä yhtey-
dessä voidaan kuitenkin viitata siihen, että lä-
hes kaikilla tohtoreilla on ollut kiinteät suhteet
myös maan kauppakorkeakoululaitokseen. Kaikki
Helsingin yliopiston finanssioikeuden professo-
rin virkaan suoraan nimetyt ovat olleet ekono-
meja. Rekola siirtyi finanssioikeuteen ja Anders-
sonin professuurin ala on julkisoikeus. Niska-
kangas on kauppatieteiden kandidaatti ja Hel-
singin kauppakorkeakoulun pitkäaikainen assis-
tentti. Assistenttina on ollut myös Mattila, ja sen
jälkeen Vaasan kauppakorkeakoulun opettaja-
na. Linnakangaskin on ekonomi.

Tässä yhteydessä en halua mitenkään ko-
rostaa omaa rooliani. Ratkaisevaa on ollut kaup-
pakorkeakouluissa syntynyt yhteys erilaisiin
taloustieteisiin.

Uskaltaisin ennustaa, että valtaosa lähivuo-
sina vero-oikeudessa väittelevistä tulee olemaan
kahden tutkinnon miehiä. Me vanhat vero-oike-
uden tutkijat olemme eri tavoin hankkineet yri-
tyksen ulkoisen laskentatoimen tuntemuksen,
mutta vastedes saattaa olla välttämätöntä, että
vero-oikeuden tutkijalla on kyky seurata, kriti-
soida ja käyttää, sekä joskus jopa suorittaakin,
erilaisia matemaattispohjaisia tutkimuksia. Tämä
tarve ei lisäksi rajoitu liikeverotukseen. Verolakien
kritiikki ainakin alkaa edellyttää yleisemminkin
matematiikkaa. Herää kysymys, onko kahden
tutkinnon tie aina välttämätön, vai onko tämä
ilmeinen poikkitieteellinen tarve muuten hoidet-
tavissa.

Vaikka Esko Linnakangaskin on ekonomi,
hän ei ole tällä kertaa hyödyntänyt juuri siihen
liittyviä taitojaan. Tällä kertaa näet on iloittava
erityisesti siitä, että väitöskirjaansa puolustaa
tuomarinvirassa erittäin hyvän kokemuksen saa-
nut vanhempi hallintosihteeri. Vielä joitakin vuo-
sia sitten oli tiedekunnassa useita professoreja,
joilla oli hyvä kokemus vakinaisissa tuomarin-
viroissa. Vaikka nykyisenkin opettajakunnan
enemmistö on säilyttänyt kosketuksen tuomarin-
toimintaan, on päivänselvää, että monen tutki-
jan tie professuuriin on jo kulkenut vain yliopis-
tollisten suojatyöpaikkojen kautta. Oikeustiede
menettää paljon, jos tuomarit ja muut käytän-
nön lakimiehet jättävät tiedeyhteisön. Tässä
yhteydessä en voi olla muistamatta kunnian-
arvoisaa opettajaani Aarne Rekolaa, jonka lois-
tavaa opetusta elävöittävät ensirivien asianaja-
jan ja etevän tuomarin kokemukset. Rekola
pätevöitti itsensä professoriksi hallintoneuvoksen
raskaassa virassa, ja jotain samaa on siinä, että

Esko Linnakangas on saanut aikaan kirjansa
KHO:n esittelijänä. On aiheellista todeta, että
Linnakankaan väitöskirja on täysin vapaa labo-
ratorioiden tunkkaisesta ilmapiiristä. Oikeus-
käytäntö on kirjassa poikkeuksellisen runsaana,
monipuolisena ja tarkasti selostettuna.

Teoksen rakenne ja kysymyksenasettelu

Väitöskirjassa on johdannon jäljessä laaja ja
perusteellinen urheilun sekä rahoituksen ja ve-
rotuksen kehityshistoria (s. 29-121). Sen jälkeen
käsitellään ensimmäiseksi urheilujärjestöjen tulo-
verotusongelmia, lähinnä yleishyödyllisten yh-
teisöjen verovapaiden ja veronalaisten tulojen
rajaa (s.122-185). Toiseksi tulevat urheilijain
tuloverotus- ja ennakkoperintäongelmat, jolloin
siis on kysymyksessä henkilökohtainen tulo (s.
186-333). Kolmanneksi otetaan esille ns. liike-
rahoittajan pulmat, ja perusongelmana on sil-
loin elinkeinotulon hankkimisesta ja säilyttämi-
sestä johtuneiksi väitettyjen enojen vähennys-
kelpoisuus (334-346).

Jokainen näistä kolmesta aiheesta sopisi
varmaan itsenäisestikin väitöskirja-aiheeksi. Jos
niitä olisi käsitelty itsenäisesti, urheilujärjestö-
jen ongelmia olisi voitu käsitellä yhdessä kult-
tuuri- ja muiden yleishyödyllisten järjestöjen
ongelmien kanssa, urheilijain verotusta yhdes-
sä taiteilijain ja erilaisia henkilökohtaisia tuloja
saavien verotuksen kanssa sekä urheilun liike-
rahoittajien menoja yhdessä muiden
tulonhankkimismenoiksi väitettyjen menojen
kanssa. Jossain määrin näin on tapahtunut täs-
säkin teoksessa, mutta on päivänselvää, että
tässä tapauksessa kaikkien teemojen yhdessä
käsittely on rajoittanut mahdollisuuksia perus-
teellisemmin peilata urheilupiirien verotusta
muiden monessa suhteessa samassa asemassa
olevien piirien verotuksen kanssa. Tämä olisi
kuitenkin vero-oikeudessa aina tärkeää jo
yhdenvertaisuuden ja veronmaksukykyisyyden
periaatteiden kannalta. Nämä periaatteet esite-
tään kirjassa ehkä liian suppeasti. Kun tietoja
urheilijan tulojen määristä ei ole yritetty tai ei
ole voitu esittää (s. 20), lukijakaan ei voi vertai-
luun päästä.

Tekijä voi tietysti vedota hänelle annettuun
aiheeseen. Tekijän täytynee kuitenkin itse vas-
tata aiheen valinnasta. Edelleen on mahdollista
sanoa, että on kätevämpää tarjota ja myydäkin
urheiluväelle kaikki tarpeelliset verotustiedot
yksissä kansissa. Väitöskirja ei kuitenkaan ole
käsikirja, vaikka kirja sellaisena pääsisikin pa-
rempaan myyntimenestykseen ja siten säästäisi
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tieteen niukkoja julkaisuvaroja. Tekijä voinee
edelleen viitata siihen, että ns. projekti-
tutkimukset ovat muodissa. Muutkin ovat lähte-
neet, kuten Esko Linnakangas nyt, yhdestä
reaalimaailman ilmiöstä ja tutkineet kaikki sii-
hen liittyvät oikeudelliset ongelmat.
Reaalimaailman ilmiö yhdistää oikeudelliset on-
gelmat riippumatta niiden asemasta oikeustie-
teen systematiikassa. Onhan oikeustieteessä
ennenkin oltu sidonnaisia metodisiin muoteihin
ja muodikkaisiin kysymyksenasetteluihin.

Tekijä perustelee kysymyksenasetteluaan
lyhyehkösti sivun 19 ylälaidassa lähinnä viittaa-
malla siihen, mitä Aarnio on esittänyt arvostel-
lessaan Urpo Kankaan väitöskirjaa Lesken oi-
keudellinen asema (LM 1983, s. 255 ss.). Aar-
nio toteaa perinteisen lainopin ja ongelma-
keskeisen lainopin suhdetta koskevan
pohdintansa lopussa, että kysymys on ongelma-
keskeisen lainopin tuottaman tiedon käyttö-
arvosta. Jos ajatellaan vain käytännöllistä käyttö-
arvoa, käsikirja-arvoa, Linnakankaan teos on
todella arvokas. Epäilykset heräävät, kun kysy-
tään, onko kirjalla tuotettu jotain lisää nimen-
omaan käsikirjakäyttöä vaativampaan tarpee-
seen. Täysin vailla tieteellisiä innovaatioita kirja
ei ole. Linnakankaan selvityksen jälkeen vero-
oikeuden piirissä ei kukaan enää voine lähestyä
huippu-urheilua siinä käsityksessä, että kysymyk-
sessä olisi leikki tai harrastus, kuten vielä kym-
menen vuotta sitten taisivat niin lainsäätäjät kuin
lainkäyttäjätkin uskoa. Tekijä on onnistunut
muuttamaan ja laventamaan sitä kuvaa, joka
verojen parissa työskentelevillä on urheilun ra-
havirroista, ja tämä on tietysti saavutus. Väitös-
tilaisuudessa tekijä viittasi siihen, että vain
projektitutkimuksen ansiosta kirjaa voidaan käyt-
tää hyväksi urheilutoiminnan julkista rahoitusta
kehitettäessä. Olen kuitenkin pohdiskellut sitä,
eikö kirjassa ole maksettu ongelmakeskeisyy-
destä liiallista hintaa. Keskittymällä johonkin alus-
sa mainituista suurista osakysymyksistä, esim.
yleishyödyllisten yhdistysten verotusasemaan,
tekijä olisi saattanut aikaansaada vähintään yhtä
merkittävän ja todennäköisesti vielä merkittä-
vämmän tieteellisen tuloksen. Tekijän huomau-
tus, että tämä aihe oli annettu toiselle tutkijalle,
on tietysti painava vasta-argumentti.

Väitöstilaisuudessa tekijä puolusti kysymyk-
senasetteluaan hyvin. Urheilijoiden tuloverotus
olisi ollut hänestä mahdollinen aihe, mutta työ
olisi ollut yhteiskunnallisesti vähemmän merkit-
tävä. Hänen mielestään urheilun sosiaalipeda-
goginen ja kulttuuripoliittinen merkitys on selvi-

tettävä myös urheiluun liittyvää verotusta tut-
k i t t aessa .

Urheilu yhdistää tässä teoksessa korvauk-
sen suorittajien ja niiden saajien verotus-
ongelmien tutkimisen. Samalla tavalla voitaisiin
ajatella, että koska työ yhdistää työntekijän ja
työnantajan, yritysten ja palkansaajien vero-
asioita on syytä tutkia samassa yhteydessä.
Tämä provokatorinen ja vähän törkeäkin rinnas-
tus osoittaa, että jossain täytyy olla raja yhteis-
kunnallisen ongelma-alueen vero-oikeudellisten
ongelmien yhdistämiselle.

En väitä, että tekijä olisi ylittänyt korrektin
kysymyksenasettelun rajat enkä halua kiistää ns.
projektitutkimusten tekemistä yleensä. Ne saat-
tavat usein olla paikallaan, vaikka ne joskus joh-
tavatkin pintaliitoon ongelmien yli. En halua
myöskään panna tekijää yksin vastuuseen
aiheenvalinnasta. Kun kuitenkin suhtaudun jos-
sain määrin epäillen tällaisiin aihevalintoihin, se
ei suinkaan johdu suhteettomasta rakkaudesta
oikeustieteen systematiikkaan. Yhdenvertaisuus-
periaate ja maksukykyisyyden ongelma ovat vain
vero-oikeudessa niin keskeisiä, etten haluaisi
hiukkaakaan vaarantaa niiden merkitystä tutki-
muksessa. Oikeastaan voidaan sanoa, että
veronmaksajaryhmien yhdenvertaisuudesta on
verolainsäädännössä jo loitonnuttu niin pitkälle,
ettei oikeusdogmaattisen tutkimuksen pidä ke-
hitystä enää edistää.

Kirjaan on mahdutettu myös varsin
perifeerisiä osia. Sellaisena pitäisin esim. historia-
osassa olevia esityksiä huviverosta (s. 46 ss. ja
59 ss.), veikkauksesta (s. 52 s.) ja bingopelaajien
verotuksesta (s. 109 ss.). Tekijän mielestä niillä
on kuitenkin ollut urheilun rahoitusjärjestelmässä
niin tärkeä rooli, että projektitutkimus ei voi si-
vuuttaa niitä. Kun kirjan historiaosa ulottuu 1980-
luvulle asti, se on johtanut toistoihin. Esim.
urheilujohtajien Vallikarin ja Kaiharin urheilu-
verotusta koskevat toivomukset on selostettu
kahdesti (s. 199 ja s. 251 s.). Historiaosan laa-
juutta tekijä on puolustanut sillä, että vero-
lainsäädännön ja verotuskäytännön kehitys on
kytkettävä kuhunkin historialliseen ja yhteiskun-
nalliseen tilanteeseen.

Tekijän käyttämä metodi

Kysymyksenasettelu on vain eräs tutkijan
metodiratkaisuista.

Oikeustieteellisten väitöskirjojen tekijät ei-
vät aina ota avoimesti kantaa metodivalintoihin.
Lukija saa vain tekstistä päätellä, onko kirjoitta-
ja yleensä edes perehtynyt erilaisiin metodi-
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vaihtoehtoihin. Sitten on toisia, joiden metodi-
nen asiantuntemus on selvä, vaikka he eivät
käyttämänsä metodia esittelekään. Tekstistä vain
näkyy esim. analyytikoille ominainen erittely,
realisteille tavanomainen oikeuskäytännön pai-
nottaminen taikka erilaiset teleologiset
korostukset. Joku voi keskittyä lainsäätäjän tai
lainkäyttäjän intentioiden selvittämiseen, vaik-
kei hän avoimesti liitykään finalisteihin tai vas-
taaviin. Väitöskirjan tekijöiden joukossa on myös
sellaisia, jotka laajastikin erittelevät metodiset
lähtökohtansa ja valintansa.

Väitöskirjan arvo ei sinänsä ole riippuvai-
nen siitä, miten avoimesti tai näkyvästi metodi-
set valinnat on näytetty. Kun oman vero-oikeu-
dellisen väitöskirjani kysymyksenasettelukin al-
koi kypsyä vasta sitten, kun olin sisäistänyt ana-
lyyttisen koulukunnan parhaitten edustajien
yksityisoikeudellisen oikeustoimen pätemättö-
myyttä koskevat ajatukset, on kai luonnollista,
että vastaväittäjänä etsin tekijän kirjasta jon-
kinlaista metodista perusratkaisua.

Tekijä viittaa metodikeskusteluun sivuilla
16-19 varsinaisesti metodisia valintojaan paljas-
tamatta. Hän sanoo (s. 18), ettei hänen
tutkimusotteensa ole oikeushistoriallinen, mut-
ta että hän on silti antanut yhteiskunnalliselle
kehitykselle näkyvän osan. Liikuntatieteellinen
materiaali on kirjan alkuosassa hallitsevassa
asemassa. Mielestäni kaikki tämä osoittaa, että
kysymys �miksi� on hallinnut tekijän ajattelua.
Tekijä haluaa toisaalta verosäännösten histori-
alla selvittää, miten verotuksen yleiset periaat-
teet ja urheilun kulttuuriarvo on otettu huomi-
oon urheiluun liittyvässä verotuksessa (s. 121).
Jotenkin tuntuu siltä, että tekijä on näillä ei-
juriidisilla aineksilla halunnut selittää sen, miksi
urheilun rahavirrat ovat aiheuttaneet vero-
hallinnolle ja myös KHO:lle suurempia vaikeuk-
sia kuin eräät muut rahavirrat. Eräällä tavalla
on kysymys ratkaisutoiminnan vaikeuden
intentionaalisesti selittämisestä.

Toisaalta tekijän tutkimusasennetta voitai-
siin pitää realistisena. Hän tuntee urheilun
reaalisena ilmiönä ja on yrittänyt sitä empiirises-
tikin selvittää (s. 23). Oikeuskäytännön tutki-
mus on poikkeuksellisen tarkkaa ja ennakko-
päätöksille annetaan lähes sitovan oikeuslähteen
arvo. Ajatus sen pohjalta muodostettavista
ennusteista tulee myös esille (s. 22). Tekijä ei
kokeneena tuomarina myöskään ratsasta yhdellä
prejudikaatilla, vaan tutkii oikeuskäytännön
suuntia.

Jos analyyttisen metodin tunnusmerkkinä

pidetään tarkkuutta ja tunnollisuutta, yleistys-
ten karttamista ja sitä, että huomio kohdiste-
taan alakysymyksiin, Linnakankaan työtä voidaan
pitää analyyttisena, eräistä myöhemmin esille
tulevista huomautuksistani (s. 234 ja 250) huo-
limatta. Väitöstilaisuudessa tekijä puolusti
metodiongelmien avoimen käsittelyn välttämis-
tä sillä, että työn arvo on arvioitava tulosten
mukaan, ja esitti, että hänen tutkimuksessaan
on, kuten olin ollut havaitsevinani, piirteitä
monenlaisista tutkimusotteista. - Omasta puo-
lestani olen sitä mieltä, että väitöskirjavaiheessa
olisi mainittava metodisista liittymistä vähän sel-
vemmin.

Lähdeaineisto ja oikeusvertailu

Edellä olen jo sanonut, että tekijä on esittänyt
oikeuskäytännön täydellisesti ja hyvin. Ansioksi
on luettava myös lainvalmisteluasiakirjojen jaa
verohallituksen ohjeiden tarkka huomioonotto.
Veroalan ammattimiesten kirjoituksia ja esitel-
miä on seurattu ahkerasti. Urheilua koskeva kir-
jallisuus ja myös lehtikirjoittelu on tekijälle tut-
tua. Vero-oikeudellinen kirjallisuus kokonaisuu-
dessaan on niin mittavaa, että kaikkea ei voi lu-
kea. Tekijä on joka tapauksessa ollut ahkera
kootessaan aineistoa.

Tekijä on tutustunut myös alemman-
asteiseen lainkäyttöön ja verolautakuntien käy-
täntöön. Se on erinomainen asia, koska moni
ongelma prejudisioituu sillä, että alemmat asteet
käsittelevät sitä jatkuvasti samalla tavalla.
KHO:ssa ei aina ole mahdollista muuttaa yhte-
näistä verotuskäytäntöä yhdellä prejudikaatilla.

Sivun 23 alaviitteessä 6 tekijä kuitenkin lii-
oittelee salausvelvoitettaan alemmanasteisen
lainkäytön osalta. Esim. Helsingin vero-
lautakunnan kannanottoja olisi voinut selostaa
yhtä paljon tietoa antaen kuin KHO tekee
selostuksissaan ja tiedonannoissaan.

Tekijä on vakavasti yrittänyt selvittää hyvin
valittujen ulkomaiden oikeutta. Ruotsin oikeu-
den osalta olen sen tarkastanut ja havainnut
esityksen luotettavaksi. Joku pieni epätarkkuus
on jäänyt. Kun tekijä sivulla 192 puhuu urheili-
joille riksskatteverketin ohjeiden mukaan tule-
vasta schabloonivähennyksestä, tekijä ei selvitä
sitä, miten se suhtautuu kenelle tahansa
palkannauttijalle KommSkL 33 §:n 2 mom:n
mukaan tulevaan schabloonivähennykseen, jota
1984 alusta on korotettu.

Eräässä ulkomaita koskevassa tapaukses-
sa tekijä näyttää onnistuneen jopa ennustamaan
kehitystä. Jo viime kesänä esitetyissä käsi-
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kirjoituksissaan hän lausui, että jääkiekkoilijois-
ta pidetään ammattilaisina vain NHL:n entisiä ja
nykyisiä pelaajia (s. 96). Näinhän todella kävi
Sarajevossa. Toisessa ja  epäonnistuneessa lii-
gassa (WHA) pelanneet pääsivät olympialaisiin.

Urheilumies urheilun verotuksesta
Väitöstilaisuudessa tekijä esitti, ettei hän

oikeastaan ole mikään urheilumies. Tekijän
urheilumyönteinen asenne tulee kuitenkin sel-
väksi lukijalle. Ehkä tekijä on työn kestäessä
tavannut urheilujohtajia niin paljon, että  hei-
dän ajatustapansa on tarttunut. Tähän voi liit-
tyä tietty tutkimusriski. Urheilu voi joskus valla-
ta miehensä. Kun esim. muuan pääkaupunkilai-
nen rakennus- ja tienpäällystysfirma tukee jää-
kiekkoa niin, että toistuvasti otteluissa on kum-
mallakin puolella pelaajien takamuksissa sama
pikipoika-merkki, tämä kai todistaa, että urheilu-
into voi villitä asiallisimpiakin liikkeenjohtajia.

Vaikka tekijän eräistä de lege ferenda -eh-
dotuksista voi olla monta mieltä, yleensä Linna-
kangas kokeneena tuomarina kuitenkin välttää
urheilumielestä johtuvat objektiivisuuden vaa-
rat. De lege ferenda -osassa hän jopa osoittaa
ansiokkaasti, miten lainsäätäjä vastikään,
henkilökuntaetujen verovapautta koskevan TVL
22a §:n säätämisessä, on poikennut
yhdenvertaisuusperiaatteesta (s. 353 alav. 6).

Vaikka yhdenvertaisuuden periaate- ja
maksukykyisyyden huomioonottaminen ei urhei-
luun keskittymisen vuoksi olekaan saanut kir-
jassa punaisen langan asemaa, se olisi tullut
esille, jos urheiluseurojen tai urheilijain verotusta
olisi laajemmin verrattu muiden yhdistysten ve-
rotukseen ja muiden vastaavanlaisia tuloja
nauttivien verotukseen. Vertailut ovat kuitenkin
jääneet vähäisiksi. Sivuilla 148-149, 153 ss. ja
162 vertaillaan urheilun ja eräiden muiden hank-
keiden yleishyödyllisyyttä sekä sivuilla 246-249
urheilijan ja muiden tunnustuspalkintoja. Ver-
tailu nimenomaan taideseuroihin välähtää eräis-
sä yhteyksissä (s. 162 alav. 2-3 sekä s. 253). De
lege ferenda -osassa vertailua taiteilijoiden ve-
rotukseen käytetään perusteluna samojen etu-
jen saamiseksi urheilijoille (s. 352 ss.), Toisissa
yhteyksissä näitä vertailuja jää kaipaamaan
(esim. puhuttaessa koulutustoiminnan tulosta
liiketulona, (s.168 s.).

Linnakankaan asenne urheiluun on kuiten-
kin selvästi sekä realistista että idealistista. Hän
toteaa, että raha on tullut huippu-urheiluun py-
syvästi ja auttamattomasti, mutta toivoo, ettei
urheilijoita käytettäisi kaupallisesti hyväksi, ikään
kuin kauppatavaroita, joita myydään, ostetaan

ja vuokrataan (s. 2-3). Tästä näkökulmasta on
ymmärrettävää, että hän käsitellessään seura-
siirtoja, siirtokorvauksia ja karensseja ei ole voi-
nut olla ohimennen kiinnittämättä huomiota sii-
hen, rajoitetaanko tässä ehkä hallitusmuodon
vastaisesti urheilijan yhdistymisvapautta tai
sidotaanko hänet seuraan tiukemmin kuin työn-
antaja voi työntekijänsä sitoa (s. 75 ss. ja 163).
Kun hän sitten kuitenkin päättelee (s. 77 ylh.),
ettei eräissä hänen selostamissaan ratkaisuissa
ollut pidetty siirtokorvausjärjestelmää lain-
vastaisena, herää kysymys, olisiko se näissä ju-
tuissa ollut edes prosessuaalisesti mahdollista.
Edellisessä jutussa (KKO 29.8. 1983/3105: s. 75
s.) oli ollut kysymys vain oikeudesta korottaa
siirtokorvauksia takautuvasti eikä kukaan urhei-
lija ollut ollut edes asianosaisena. Toisessa ju-
tussa, jota HO:n mielestä ei olisi pitänyt RO:ssa
tutkia (HelsHO 28. 10. 81/87: s. 76 s.), oli kysy-
mys vain oikeudesta julkiselle notaarille jo
talletettuun suoritukseen. Viittaus lainvastaisuus-
kysymyksen esilläoloon näissä tapauksissa on
mielestäni erehdys.

Eräitä ongelmia

1. Edellä puhuessani tekijän käyttämästä
tutkimusmetodista mainitsin, että kirjassa on
merkkejä eräistä analyyttisen tutkimusperinteen
ansioista. Samalla viittasin siihen, että tulen
myöhemmin väittämään, ettei Linnakankaan
analyysi täytä kaikissa suhteissa vaatimuksia.

Analyytikoille on aina ollut ominaista paitsi
huomion kohdistaminen alakysymyksiin myös
ilmiön tarkasteleminen relaatioittain, ennen kaik-
kea huolenpito siitä, ettei normia, joka on sää-
detty ratkaisemaan konfliktin yhdessä
relaatiossa, huoletta käytetä oikeusohjeena toi-
sessa relaatiossa, johon se ei sovi.

Tämän seikan tekijä tavallaan huomaa si-
vulla 234, kun hän huomauttaa, ettei demokraat-
tiseen lainsäädäntöön sovi, että urheilujärjestöt
omilla amatöörisäännöillään ratkaisisivat kysy-
myksen tulon veronalaisuudesta. Analyyttiseen
tutkimustraditioon paremmin perehtynyt ei
viittaisi pelkästään demokraattiseen normien
hierarkiaan vaan toteaisi lisäksi, että liittojen ja
seurojen säännöt koskevat vain niiden keskinäi-
siä suhteita ja niiden suhdetta jäseniinsä.
Verotusrelaatiossa niillä ei voi olla vaikutusta.
Verotusrelaation ja erilaisten yksityisoikeu-
dellisten relaatioiden erillään pito on mielestäni
esille ottamisen arvoinen asia, koska se on jos-
kus lainkäytössäkin unohtunut (vrt. KHO 63 B I
5 ja siihen kohdistunut arvosteluni kirjassa
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Peitelty voitonsiirto ja kunnallisverotus, erikoi-
sesti s. 82-96.).

Sivulla 250 on toinen samantapainen puut-
teellisuus. Tekijä argumentoi väitettään, ettei-
vät olympiavoittajat saa kunnalta veronalaista
lahjaa, kun kunta lahjoittaa heille esim. tontin,
sillä ettei lahjoittaminen kuulu kunnan toimi-
alaan. Tekijän kanta, että kyseessä on verova-
paa tunnustuspalkinto, voi sinänsä olla oikea,
mutta sitä, ettei lahja olisi verotuksen kannalta
lahja, ei voida perustella sillä, ettei lahjanantaja
muuta tarkoitusta varten säädetyn normin vuoksi
saa antaa lahjoja.

2. Sivun 187 alareunassa tekijä puhuu
jaksotuksesta suorite- tai maksuperusteen mu-
kaisesti. Tällainen ilmaisutapa on nykyään yleis-
tä, mutta tuskin aivan täsmällistä. Kirjanpitolaki
erottaa selvästi kirjaamisperusteen, siis
kirjaamiskynnyksen (6 §), meno-tulon kohdalle
-periaatteen mukaan määräytyvästä jaksotuk-
sesta (16 §). Suorite- tai maksuperuste määrit-
televät kirjaamiskynnyksen, mutta jaksotus-
säännökset jaksotuksen. EVL ilmaisee
kirjaamiskynnyksen eli tuloon ja oikeastaan myös
menoon sovellettavan realisointiperiaatteen 13
§:ssä ja niiden jaksotuksen vasta 19-45 §:ssä.
Esim. EVL:n uusi 27a § puhuu maksun saami-
sesta ja tapahtumisesta, koska se on
jaksotussäännös, eikä maksuperusteesta.

3. Tekijä perustelee kannanottojaan yleensä
melko varovaisesti ja vähän epäpersoonal-
lisestikin. Oman kannan osoittaminen jää jos-
kus vain toteamukseksi, ettei oikeuskäytäntö
vastaa kysymykseen, josta nimetyt auktorit ovat
olleet eri mieltä (s. 164). Mielestäni tekijä olisi
voinut itse pohtia, mikä merkitys säännöksen
muuttamiselle eduskunnassa olisi ollut annetta-
va. Tämän muutoksen tekijä näet selostaa. Jos-
kus ilmaistaan vain säännöksen tarkoitus ja sit-
ten sanotaan, että �urheilijoiden voidaan tuskin
katsoa� kuuluvan säännöksen piiriin (291-292
sivujen vaihde).

4. Joidenkin oikeustapausten idean selitys
on niukka. Esim. sivulla 227 selostettua (KHO
31. 8. 1983/3230) lähetysyhdistyksen jäsenten
työntekoa koskevaa tapausta selitetään vain sil-
lä, että �se aiheuttaa jo häiriötä työmarkkinoil-
la�. Talkootapauksiin (s. 226 s.) verrattaessa oli-
si ilmeisesti ollut syytä kiinnittää huomiota mui-
hinkin erottaviin kriteereihin. Tapauksessa KHO
31.8. 83/3230 oli kysymys pysyvästä ja laajasta
järjestelystä, kun taas verottamatta jääviä
talkootapauksia leimaa ohimenevyys. Jos
urheiluseuran jäsenet ottavat suorittaakseen

jatkuvasti esim. paikallislehden jakelua, kysymys
ei enää ole talkoista. Nämäkin tapaukset olisi
voitu liittää puu ja hedelmät -oppiin, jonka teki-
jä ottaa esille sivulla 197 (alav. 3). - Joskus sel-
vitetään laajasti oikeustapausta: vaikka se ei
valaise käsiteltävää asiaa (KHO 1982 II 543 si-
vun 319 alav. 6).

Sivulta 157 lähtien tekijä selostaa useita
aatteellisen yhdistyksen kunnallisverotusta kos-
kevia tapauksia. Niiden kohdalla (esim. KHO
21.11. 77/4754 sivulla 157 ja KHO 78 II 502
sivulla 158) mainitaan oikein, etteivät ne koske-
neet valtionverotusta, muttei riittävästi korosteta,
että aatteellisten yhdistysten kunnallisverotus-
ongelma koski silloin lähinnä vain sitä, oliko ky-
seessä liiketulo vai ei. Yleishyödyllisyyttä ei vaa-
dittu.

KHO:n ratkaisu 72 II 577 (s. 200-202), jos-
sa olin itse vähemmistönä, on minulle tietysti
mielenkiintoinen. Tekijä toteaa, että verohalli-
tus selitti tapauksen jälkeen, ettei päätöksessä
lausuttu mitään harjoitusstipendin veron-
alaisuudesta (s. 202). Tämän ajatuksen vero-
hallitus ilmeisesti sai äänestyslausuntoni ensim-
mäisestä lauseesta, joka tavallaan epäkorrek-
tisti paljasti enemmistön niukan perustelun ta-
kana olevia ajatuksia. Kollegion jäsenten
lausumat eivät tietenkään saisi enää olla kes-
kustelua, ja tämän vuoksi olin lausumastani vä-
hän kiusaantunut. Pidin sitä kuitenkin välttämät-
tömänä, jotta päätöstä ei luettaisi väärin.
Lausumani on tuonut esille ajatuksia, jotka sit-
ten heijastuivat EPL 6 §:n muutoksessa.

5. Tämän jälkeen otan esille sellaisen ur-
heilijan ongelmat, jonka urheilulla on suuret ta-
voitteet, mutta joka ainakin rahallisesti jää aina
tappion puolelle. Enemmistölle taitaa käydä näin.
Sivulla 316 tekijä toteaa täysin oikein, että täl-
lainen tappio on vähennyskelvotonta elanto-
kustannusta, ja sanoo seuraavalla sivulla 317
perustellusti, että tappiontasauslaki soveltuu vain
ammattiurheilijan poikkeusvuonna kärsimään
tappioon. Ajateltaessa urheilumenojen
vähennyskelpoisuutta tämä merkitsee sitä, että
urheilusta on täytynyt ainakin joinain vuosina
tulla tuloa, mistä menoja vähentää. Tämänkin
tekijä on oikein huomannut sivuilla 296: 307 ja
328, mutta välillä tämä jää korostamatta taval-
la, joka hämmentää ei-ammattitaitoista lukijaa
(s.295 alin kpl: s. 298: 3. rivi; s. 305: otsikosta
3. rivi ja 307 alareuna). Teoksen käsikirjakäyttö
olisi mielestäni helpompaa, kun oikea ajatus oli-
si toistettu kaikissa näissä kohdin.

6. Viimeisenä suurempana ongelmana otan
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esille liikerahoittajan antaman tuen vähennys-
kelpoisuuden. Tekijän esitys siitä vastannee
oikeuskäytäntöä, mutta on jotenkin linjaton ja
epäsystemaattinen. Vähennyskelpoisuutta pe-
rustellaan käytännössä yleensä ns. subjektiivi-
sella arvostelutavalla, jonka mukaan yrittäjä itse
saa harkita, mitä hän liikkeen tulon hankkimi-
sen vuoksi maksaa. Tätä tekijä ei selosta, koska
pitää sitä tunnettuna. Puutteena pitäisin sitä, että
tekijä vain (s. 336 ja 340 s.) ohimennen viittaa
kohdistamisongelmaan, jota ei ratkaista subjek-
tiivisen arviointitavan mukaan vaan
objektiivisemmin.

Vähäisiä yksityiskohtia

Esko Linnakankaan väitöskirja on niin huolelli-
sesti kirjoitettu, ettei sen yksityiskohdissa ole
juuri huomautettavaa. Vastaväittäjän on kuiten-
kin yksityiskohtiin kohdistuvilla arvosteluilla �to-
distettava�, että hän itse on työnsä tehnyt.

Sivulla 56 korostetaan sitä, että urheilun
rahoitusasema on �suhteellisesti� heikentynyt.
Vasta alaviite 10 paljastaa, että urheilun saama
markkamäärä on kasvanut. Jos tätä verrattaisiin
muun julkisen rahankäytön kasvuun, urheilu olisi
nähtävästi saanut �suhteellisesti� entistä enem-
män.

Sivun 95 ylälaidassa puhutaan amatööri-
urheilijan rahapalkinnoista, jotka saadaan nos-
taa, kun amatööriura päättyy. Tässä yhteydes-
sä olisi ehkä ollut aiheellista selittää: miksi näitä
palkintoja ei käytännössä pidetä jo �nostetta-
vissa� olevina veronalaisina tuloina.

Sivujen 97 -98 taitteessa puhutaan laajan
ja väitöskirjaan liitetyn sopimusmallin yksityis-
kohdista viittaamatta sopimusmallin kohtiin.

Sivulla 100 viitataan OikTL 38 §:ään mai-
nitsematta, että sitä on äsken muutettu (1982/
956). Mielestäni olisi ollut syytä mainita, oliko
muutoksella merkitystä tekstissä mainitussa ti-
lanteessa.

Sivulla 110 alaviitteessä 2 viitataan kahdesti
Arp VL 4 § 1 mom:iin, vaikka toisessa kohdassa
pitäisi olla viittaus 2 mom:iin.

Sivun 124 alaviitteessä 8 olisi pitänyt viita-
ta SäätiöL:n muutosten voi maantulo-
säännöksiin. Lukija ei voi muuten varmistua van-
hojen ja uusien säätiöiden erilaisesta asemasta
po. suhteessa.

S. 133 alav. 5: Ruotsin kunnallisverolain
�anvisningar´it� ovat lakitekstiä eikä niistä sen
vuoksi ole syytä puhua ohjeina.

Sivun 151 alaviitteessä 12 oleva 2. lause
on sekava, kun siinä puhutaan �kilpailujen tu-

loksi tekemisestä�.
Sivulla 186 sanotaan, että �tulolajilla on

merkitystä� siihen, �missä laissa säädetyllä ta-
valla toiminnan tulos vahvistetaan�. Kun TVL,
EVL ja MaatVeroL eroavat hiukan myös laajuus-
ongelman osalta, ei ole oikein puhua eri �ta-
voista� vahvistaa tulos. Itse asiassa on kysymys
siitä, minkä lain mukaan se tapahtuu.

Sivulla 192 olevassa taulukossa ei mainita,
että kysymyksessä ovat koko vuotta koskevat
luvut Vasta alaviite 4 antaa aiheen olettaa, ettei
tekstissä ole kysymys kuukausituloista ja -vä-
hennyksistä.

Sivun 211 yläosassa annetaan ymmärtää,
että jos ennakko pidetään EPL 6 §:n mukaan,
kysymyksessä ei ole työsuhde. Tämä on ehkä
liian yleistävä väite. Työoikeuden eri laeilla on
taipumuksena levittää sovellutusalaansa, kun
työntekijä tarvitsee suojaa (vrt. Sarkko: Työ-
oikeus 1972: s. 20 s.).

Sivun 273 ylimmässä kappaleessa puhutaan
�KVL:n päätöksestä� Tällä tarkoitettaneen kaksi
sivua aikaisemmin mainittua ratkaisua KVL 79/
596.

Sivulla 273 (otsikon jälkeen) kerrotaan, että
työstä aiheutuvien matkakustannusten
korvauksista säädettiin ennen TVL:ia vuotuisis-
sa poikkeuslaeissa. Tämä pitää paikkansa: mutta
samalla olisi ollut syytä mainita, että TOL 24§:n
14 kohtaa, joka koski virkamiehiä, sovellettiin
jo yleisesti muihinkin palkannauttijoihin (ks.
Rekola: s. 216).

Sivulla 280 viitteessä 19 mainitaan muka-
na seuranneen puolison matkakustannuksista.
Tekijä ei ole vielä voinut viitata uusimpaan ta-
paukseen KHO 15. 12. 83/5330, johon varmaan
paljon tullaan vetoamaan, kun ulkomaanmatka
tahdotaan tehdä aviopuolison kanssa.

Kappaleessa 4.5.14 (s. 309 s.) käsitellään
ns. kokonaiskustannusvähennyksiä. Esityksessä
ei ole mitään virhettä, mutta mielestäni olisi ol-
lut syytä selvemmin korostaa, että eräissä ta-
pauksissa ennakonpidätysohjetta vastaa lopul-
lista verotusta koskeva laki (esim. hevonen
metsätyössä): kun taas useimmiten
ennakonpidätysratkaisu on vain väliaikainen toi-
menpide.

Yleisarviointi

Väitöskirjan arvon määräytyminen riippuu mo-
nista tekijöistä. Sen lopullista arvoa ei voida las-
kea millään kaavalla.

Tällä kertaa tarkasteltavana ollut Esko
Linnakankaan väitöskirja kuuluu esittämistäni
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huomautuksista huolimatta hyviin väitöskirjoi-
hin. Linnakangas ei ehkä ole tuonut oikeus-
tieteeseen mitään metodisesti uutta, mutta hä-
nen väitöskirjansa pysyviksi ansioiksi jäävät

uuden tutkimusalueen luotettava ja peittävä
raivaaminen

sekä oikeuskäytännöstä ilmenevän oikeu-
den todellisuuden tunnollinen ja taitava selvit-
täminen.

Nuori tutkija voi oikeustieteessä loistaa
myös enemmän huomiota herättävällä tavalla.
Oikeustieteellisen tutkimuksen kokonaiskuvas-
sa tarvitaan kuitenkin usein myös sellaisia ko-
keneita ja ammattitaitoisia lakimiehiä, jotka ei-
vät säästä mitään ponnisteluja tai vaivaa yhteis-
kuntaelämän uusien alueiden oikeus-
dogmaattisessa selvittämisessä. Tähän joukkoon
kuuluu EskoLinnakangas kiistatta.

Esko Linnakangas puolusti väitöskirjaansa
väitöstilaisuudessa asiallisesti ja taitavasti. Linna-
kangas esiintyi niin kuin esiintyy tuomari, joka
tunnollisen tutkimuksen ja erittäin ansiokkaan
kokemuksen perusteella tietää, mitä puhuu.
Tulen mielihyvin ehdottamaan, että kirja hyväk-
syttäisiin opinnäytteeksi oikeustieteen tohtorin
arvoa varten.

Jaakko Voipio


