
Oikeustieteellisen alan yhteisvalinta, valintakoe 2021   ARVOSTELUPERUSTEET 

TEHTÄVÄ 1 
 

 

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

ja tuolloin muotoillut tavoitteet ovat sinänsä edelleen ajankohtaisia. Millaisia päätavoitteita tuolloin 

asetettiin? 

a) Rikollisuuden eliminoimisen tavoitteesta luovuttiin ja keskityttiin muun muassa alkoholipolitiikkaan 

ja liikennepolitiikkaan. 

b) Rikollisuuden eliminoimisen tavoitteesta luovuttiin ja sen sijaan päätavoitteiksi asetettiin 

kustannusten ja haittojen minimoiminen sekä kustannusten oikeudenmukainen jakautuminen. 

c) Rikollisuuden eliminoimisen tavoitteen ohella alettiin puhua järkiperäisestä kriminaalipolitiikasta, 

jonka tavoitteina ovat muun muassa vaikuttaminen ja vaihtoehtoisuus. 

d) Rikollisuuden eliminoimisen tavoitteesta luovuttiin, mutta rikosoikeudellinen lainsäädäntö nähtiin 

edelleen yhtenä, usein varsin merkityksellisenä kriminaalipolitiikan keinona. 

 

Väittämä b) pitää paikkansa. ”Suomalaisen kriminaalipolitiikan tavoitteenasettelut muotoiltiin 

uudestaan 1960–70-lukujen taitteessa, ja tuolloin muotoillut tavoitteet ovat sinänsä edelleen 

ajankohtaisia. Rikollisuuden vastaisen taistelun sijasta kriminaalipolitiikan päätavoitteiksi asetettiin 

1) rikollisuudesta ja sen torjumisesta aiheutuvien kustannusten ja haittojen minimoiminen 

(minimoimistavoite) sekä 2) näiden kustannusten oikeudenmukainen jakaminen eri osapuolten kesken 

(jakamistavoite).” (Melander, s. 17.)  

 

 

2. Mikä seuraavista rikoslainvalmistelua koskevista aikajanoista pitää paikkansa? 

a) Hallitusohjelmaan tehty kirjaus → esivalmistelu → perusvalmistelu erikseen asetetussa 

työryhmässä → lausuntomenettely ja jatkovalmistelu → hallituksen esityksen antaminen 

eduskunnalle → eduskunnan täysistunnon lähetekeskustelu → valiokuntakäsittely → 

eduskunnan täysistunnon käsittely. 

b) Kansalaisaloite → esivalmistelu → lausuntomenettely → perusvalmistelu virkatyönä ministeriössä  

→ jatkovalmistelu → hallituksen esitys eduskunnalle → eduskunnan täysistunnon lähetekeskustelu 

→ valiokuntakäsittely → eduskunnan täysistunnon käsittely. 

c) Eduskunnan lausuma → esivalmistelu → lausuntomenettely → perusvalmistelu erikseen asetetussa 

työryhmässä → jatkovalmistelu → hallituksen esitys eduskunnalle → perustuslakivaliokunta → 

lakivaliokunta → eduskunnan täysistunnon käsittely. 

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

lausuntomenettely ja jatkovalmistelu → perustuslakivaliokunnan käsittely →hallituksen esityksen 

antaminen → eduskunnan täysistunnon käsittely. 

 

Väittämä a) pitää paikkansa. Ainoastaan a) kohdassa esitetyt lainvalmistelun vaiheet noudattavat 

Melanderin kirjassa s. 23–24 esitettyä järjestystä. 

 

 

3. Mikä seuraavista Euroopan unionissa toteutettua rikosoikeudellista yhteistyötä koskevista väitteistä ei 

pidä paikkaansa. 

a) Euroopan unionin lähinnä aineellisen rikosoikeuden säätämistä koskeva lähentäminen ilmentää 

hieman toisenlaisia kriminaalipoliittisia tavoitteita kuin kotimainen rikoslainsäädäntö. 

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

rikosoikeudellisille tai rikosoikeuteen liittyville toimenpiteille. 

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

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

d) Euroopan unionin tasolla toteutettavan rikosoikeudellisen yhteistyön päämuotoja ovat 

lakisidonnaisuuden periaatetta toteuttava viranomaisyhteistyö ja aineellisen 

rikoslainsäädännön lähentäminen. 
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Väittämä d) ei pidä paikkaansa. Euroopan unionissa toteutetaan rikosoikeudellista yhteistyötä 

jäsenvaltioiden kesken. Tämän yhteistyön päämuodot ovat vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta 

toteuttava viranomaisyhteistyö sekä aineellisen rikoslainsäädännön lähentäminen. (Melander, s. 24.) 

Muut väittämät pitävät paikkansa. Katso väittämä a) s. 18, väittämä b) s. 9–10 ja väittämä c) s. 32.    

 

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

soveltamista koskevilla säännöillä ja erityisillä oikeusturvatakeilla. Mikä seuraavista väitteistä ei pidä 

paikkaansa? 

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

syytetylle lievempään lopputulokseen. 

b) Rikosprosessissa noudatetaan syyttömyysolettamaa, joka rajoittaa rikoksesta epäillyn ja 

syytetyn velvollisuutta edistää oman syyllisyytensä selvittämisessä. 

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

oikeuskäytännössään lakiin kirjoittamattomia vastuuvapausperusteita. 

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

vapautettava, jos syyllisyydestä jää varteenotettava epäilys. 

 

Väittämä b) ei pidä paikkaansa. ”Syyttömyysolettaman mukaan jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi 

syyttömänä, kunnes syyllisyys on lainvoimaisesti näytetty toteen. Rikosprosessissa syyttömyysolettama 

näin merkitsee, että esitutkintaviranomaiset tai syyttäjä eivät voi todeta epäiltyä syylliseksi tai antaa 

ennakollisia lausumia epäillyn syyllisyydestä. – – Toinen keskeinen nimenomaan rikosprosessiin 

liittyvä oikeusturvatae on niin sanottu itsekriminointisuoja. Sen mukaisesti kenelläkään ei ole 

velvollisuutta edistää oman syyllisyytensä selvittämistä.” (Melander, s. 107.) 

 

 

5. Kriminologisessa tutkimuksessa pyritään muun muassa selittämään rikollisuuden syitä. Seuraavat 

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

a) Evoluutiokriminologiassa rikollisuutta, esimerkiksi nuorten miesten väkivaltakäyttäytymisen 

yleisyyttä naisiin verrattuna, pyritään selittämään evoluution seurauksena ihmislajille kehittyneiden 

käyttäytymispiirteiden avulla. 

b) Valikoitumisteorian mukaan yksilön tietyt ominaisuudet lisäävät rikollisuuden riskiä. Teorian 

mukaan esimerkiksi puutteelliset kognitiiviset kyvyt voivat olla yhteydessä rikoskäyttäytymiseen. 

c) Leimaamisteorian mukaan rikollisen toiminnan jatkamista voidaan selittää sillä, että kyseinen yksilö 

nähdään ja koetaan yhteiskunnassa rikollisena, mikä on omiaan vaikuttamaan yksilön näkemykseen 

itsestään. 

d) Sosiaalisen kontrollin teorian mukaan muun muassa henkilökohtaisen elämän vastoinkäymiset 

ja kulttuurin asettamissa tavoitteissa epäonnistuminen voivat aiheuttaa rikoskäyttäytymistä. 

 

Väittämä d) ei pidä paikkaansa. ”Sosiaalisen kontrollin teorian mukaan taas rikoskäyttäytymiseen 

vaikuttavat yksilöllä olevat halut ja tarpeet, joita pyritään tyydyttämään.” Sen sijaan henkilökohtaisen 

elämän vastoinkäymiset ja kulttuurin asettamissa tavoitteissa epäonnistuminen liitetään 

valintakoekirjassa sosiaalisen paineen teoriaan. (Melander, s. 13.)  

 

 

6. Mikä seuraavista rangaistavaksi säädettyjen tekojen kategorioita koskevista väitteistä pitää paikkansa? 

a) Vaarantamisrikosten suhteen on merkityksellistä arvioida tekijän toiminnan ja sillä aiheutetun vaaran 

välistä syy-yhteyttä. 

b) Suomalaisessa rikosoikeudessa noudatetaan tekorikosoikeuden periaatetta ja tästä syystä 

rikosvastuun painopiste on pysynyt konkreettisissa seurausrikoksissa ja seurausvastuussa. 

c) Abstraktisessa vaarantamisrikoksessa rikostunnusmerkistön täyttyminen edellyttää konkreettista 

vaaran tai vahingon aiheuttamista, mihin riittävänä pidetään sitä, että vahinko on kyseisissä 

olosuhteissa todennäköinen. 

d) Tekorikoksissa ei edellytetä minkäänlaista tapauskohtaista vaaran arviointia 

yksittäistapauksessa, mutta vaaran taso voi vaikuttaa rangaistuksen mittaamisessa. 
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Väittämä d) pitää paikkansa. ”Tekorikoksissa ei edellytetä minkäänlaista tapauskohtaista vaaran 

arviointia yksittäistapauksessa, mutta vaaran taso voi vaikuttaa rangaistuksen mittaamisessa.” 

(Melander, s. 52.)  

 

 

7. Rikoslaki 23 luku 1 § Liikenneturvallisuuden vaarantaminen 

Joka tienkäyttäjänä tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tieliikennelakia tai ajoneuvolakia taikka 

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

turvallisuudelle, on tuomittava liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään 

kuudeksi kuukaudeksi. 

Mikä seuraavista tunnusmerkistöä ja teon syyksiluettavuutta koskevista väitteistä pitää paikkansa? 

a) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen on blankorangaistussäännös eli rangaistavan 

käyttäytymisen aineellinen sisältö määrittyy rikoslain ulkopuolisista säännöksistä. 

b) Liikenneturvallisuuden vaarantamisessa on kyse konkreettisesta vaarantamisrikoksesta. 

c) Liikenneturvallisuuden vaarantamisesta rangaistaan tahallisena ja tuottamuksellisena tekona. Teko 

katsotaan tuottamukselliseksi ainoastaan, jos tekijä on ottanut tietoisen riskin liikenneturvallisuuden 

vaarantumisesta. 

d) Liikenneturvallisuuden vaarantamisen tunnusmerkistön täyttymisessä on kysymys 

olosuhdetahallisuudesta. Tekijän tulee mieltää, että vahinkoseuraamus on varsin todennäköinen 

vallitsevissa olosuhteissa.  

 

Väittämä a) pitää paikkansa. Ks. blankorangaistussääntelystä Melander s. 33–34. Kyse ei voi olla b) 

väittämän tavoin konkreettisesta vaarantamisrikoksesta, sillä ”on omiaan” kriteeri paljastaa kyseessä 

olevan abstrakti vaarantamisrikos (Melander, s. 52).  

 

 

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

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

kyseeseen? 

a) Ehdoton vankeus tai ehdollinen vankeus. 

b) Valvontarangaistus 7 kuukautta. 

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

d) Ehdollista vankeutta ja oheisseuraamuksena sakko. 

 

Väittämä b) on oikea vaihtoehto eli tilanteessa ei voi tulla kyseeseen valvontarangaistus 7 kuukautta. 

”Valvontarangaistus tulee tuomittavaksi ehdottoman vankeuden sijasta. Ehdoton vankeusrangaistus, 

jonka sijaan valvontarangaistus tuomitaan, voi olla enintään kuuden kuukauden mittainen.” 

(Melander, s. 84.)  

 

 

9. Mikä seuraavista rikosprosessissa noudatettavia periaatteita koskevista väitteistä pitää paikkansa? 

a) Syyteharkintaa ohjaavan substituutioperiaatteen mukaisesti syyteharkinta on suoritettava 

puolueettomasti ja harkinnassa on otettava huomioon myös syytteen nostamista vastaan puhuva 

selvitys.   

b) Kontradiktorisella periaatteella eli vastapuolen kuulemisperiaatteella tarkoitetaan asianomistajan 

tasa-arvoa ja vastaajan mahdollisimman hyviä puolustautumisoikeuksia. 

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

d) Syytepakkoperiaatteella tarkoitetaan, että syyttäjän ja tuomioistuimen on pitäydyttävä 

haastehakemuksessa esitetyssä teonkuvauksessa.  

 

Väittämä c) pitää paikkansa. ”Vakiintuneesti katsotaan, että tuomioistuin sen sijaan tuntee lain (ns. 

jura novit curia -periaate),…” (Melander, s 106.) 
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10. Rikosoikeudellisessa järjestelmässä alaikäisiin suhtaudutaan monin osin lievemmin. Mikä seuraavista 

alle 18-vuotiasta rikoksesta syytettyä tai tuomittua koskevista väitteistä ei pidä paikkaansa? 

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

ovin yleisön läsnä olematta. 

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

viitataan esimerkiksi teon vakavuuteen. 

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

samana ja asteikon maksimia alennetaan neljänneksellä. 

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

alle 2 vuotta. 

 

Väittämä c) ei pidä paikkaansa. ”Jos tapaukseen tulee sovellettavaksi rikoslain 6 luvun 8 §:ssä 

tarkoitettu asteikon alentamisperuste, kuten teon jääminen yrityksekseen tai teon tekeminen alle 18-

vuotiaana, asteikon minimi muuntuu rangaistuslajin yleiseksi minimiksi ja asteikon maksimia 

alennetaan neljännekselle.” (Melander, s. 89.)  
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TEHTÄVÄ 2 
 

 

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

a) 1600- ja 1700-lukujen taitteessa 

b) 1900-luvun alussa  

c) 1700- ja 1800-lukujen taitteessa 

d) 1950-luvulla 

e) 1800-luvun lopulla 

f) Ensimmäisen maailmansodan jälkeen 

 

Vastaus: c) 1700- ja 1800-lukujen taitteessa (Mielityinen (toim.) s. 10) 

 

2. Mitä julkisuuden ”uudelleen feodalisoituminen” voi tarkoittaa?  

a) Toisen maailmansodan jälkeistä uudelleen muodostunutta kaikille avointa keskustelua 

b) Yhteiskunnallisten eliittiryhmien ylläpitämää näytösluontoista ja ritualisoitunutta julkisuutta 

c) PR-toiminnan ylläpitämää markkinajulkisuutta 

d) Vaihtoehdot a, b ja c. 

e) Vaihtoehdot b ja c. 

f) Vaihtoehdot a ja c. 

 

Vastaus: e) b ja c (Mielityinen (toim) s. 10-11) 

 

3. Mistä näkökulmista Habermasin julkisuusteoriaa ei ole kritisoitu?  

a) Demokraattisen yhteiskunnan oikeusjärjestelmä on sokea eikä yhteiskunnan jäsenten 

taustoilla ole merkitystä. 

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

heijastuvat julkisuuteen.  

c) Oletus kaikkien yhteiskunnan jäsenien mahdollisuuksista osallistua julkisuuteen ja julkiseen 

keskusteluun on epärealistista, eikä vastaa todellisuutta.  

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

e) Historiallisesti on muodostunut jako maskuliiniseen julkisuuden maailmaan ja feminiiniseen 

yksityiseen piiriin.  

f) Habermasin yhteiskunnallisia valtasuhteita koskeva analyysi on puutteellista.  

 

Vastaus: a) Demokraattisen yhteiskunnan oikeusjärjestelmä on sokea eikä yhteiskunnan 

jäsenten taustoilla ole merkitystä. Muut kysymyksessä esitellyt kritiikit mainitaan 

oppimateriaalissa. (Mielityinen (toim) s. 11-12) 

 

4. Mitkä seuraavista kuuluvat perinteisesti salaiseen alueeseen koskien hallinnon julkisuutta?  

a) Diplomatia 

b) Sisäinen tiedustelu  

c) Rikosprosessi ja siihen liittyvät asiakirjat  

d) Viranomaisvalmistelussa olevat asiakirjat  

e) Vaihtoehdot a, b, d. 

f) Vaihtoehdot b, c, d. 

 

Vastaus: e) a, b, ja d (Mielityinen (toim) s. 17) 
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5. Miksi viranomaistahojen ja talousmaailman edustajien vuodot ovat demokratialle tärkeitä ja 

miten vuotoihin suhtaudutaan oikeudellisesti? 

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

lainmukaisia vai pyritäänkö salailulla peittämään viranomaisten tai päätöksentekijöiden 

laittomuuksia.  

b) Vuotojen mahdollistamiseksi ja tietoja vuotaneiden henkilöiden suojelemiseksi on säädetty 

toimittajien lähdesuoja.  

c) Lähdesuoja mahdollistaa toimittajien ehdottoman oikeuden olla paljastamatta tietojensa 

lähdettä, vaikka kyse olisi maanpetoksesta.   

d) Vaihtoehdot a ja b. 

e) Vaihtoehdot a, b ja c. 

f) Vaihtoehdot a ja c. 

 

Vastaus: d) a ja b (Mielityinen (toim) s. 17) 

 

6. Mikä tai mitkä väittämistä pitävät paikkansa?  

a) Sisältöjen maksullisuus vaikuttaa kansalaisen oikeuteen tiedon saatavuuteen, siksi 

yleisradiotoiminta on yksi perustuslaillisista viestinnällisistä oikeuksista.  

b) Oikeus yksityisyyteen on osa kansalaisten viestinnällisiä oikeuksia. 

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

lisäpöytäkirjasta.  

d) Sananvapaus on käytännössä typistynyt paljolti median sananvapaudeksi. 

e) Vaihtoehdot b ja d. 

f) Vaihtoehdot a, b, ja d. 

 

Vastaus: e) b ja d (Mielityinen (toim) s. 22-23) 

 

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

Euroopassa ja Suomessa?  

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

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

harvinaista tunnustusten saamiseksi. 

c) 1990-luvun tuomioistuinuudistuksen johdosta oikeudenkäyntien seuraaminen jokseenkin 

hankaloitui, sillä tuomio perustui pääkäsittelyissä esitettyihin laajoihin aineistoihin. 

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

välittömyys. 

e) Vaihtoehdot b ja d. 

f) Vaihtoehdot b, c ja d. 

 

Vastaus: e) b ja d (Mielityinen (toim) s. 29-31) 

 

8. Mikä tai mitkä seuraavista väitteistä pitävät paikkansa koskien Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuomioistuinta ja Europan ihmisoikeussopimusta?  

a) Tuomioistuin määrittelee tarkasti millaisia lakeja jäsenvaltiot voivat säätää 

ihmisoikeussopimuksen puitteissa. 

b) Tuomioistuimen oikeuskäytäntö on johtanut oikeudenkäynnin julkisuutta koskevien 

säännösten tarkentumiseen Suomessa. 
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c) Suomi liittyi Euroopan ihmisoikeussopimukseen vuonna 1950. 

d) Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan mukaan oikeudenkäynnin julkisuutta voidaan 

rajoittaa yhteiskunnan moraalin suojelemiseksi. 

e) Vaihtoehdot c ja d. 

f) Vaihtoehdot b ja d. 

 

Vastaus: f) b ja d (Mielityinen (toim) s. 31-32) 

 

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

hierarkkinen järjestys tarkimmasta yleispiirteisimpään?   

a) Maakuntakaava, aluekaava, yleiskaava, asemakaava 

b) Yleiskaava, asemakaava, aluekaava, maakuntakaava 

c) Asemakaava, yleiskaava, maakuntakaava, aluekaava 

d) Aluekaava, maakuntakaava, asemakaava, yleiskaava 

e) Asemakaava, maakuntakaava, yleiskaava, aluekaava 

f) Ei mikään näistä vaihtoehdoista. 

 

Vastaus on f) Ei mikään näistä vaihtoehdoista. (Mielityinen (toim) s. 70)  

 

10. Mikä on oikeudenkäynnin julkisuuden arvioinnissa ylikansallisista sopimuksista keskeinen 

lähde?  

a) EU:n viestinnällisten oikeuksien lisäpöytäkirja 

b) Euroopan ihmisoikeussopimus 

c) Pohjoismainen sopimus mediasta ja oikeudenkäynneistä 

d) Euroopan Unionin ihmisoikeusjulistus 

e) Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeussopimus 

f) Baselin ihmisoikeussopimus 

 

Oikea vastaus b) Euroopan ihmisoikeussopimus (Mielityinen (toim) s. 32) 
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TEHTÄVÄ 3 
 

a) Kenellä ei ole oikeutta hakea muutosta verotukseen missään tilanteessa? 

a. Henkilöllä, joka on vastuussa veron suorittamisesta. 

b. Kunnalla. 

c. Verohallinnolla. 

d. Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä. 

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

f. Seurakunnalla. 

 

Perustelut:  

VML 62 §:n mukaisesti Verohallinnolle ei ole säädetty oikeutta muutoksenhakuun. 

 

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

unohtaneensa vaatia tuloihin liittyviä vähennyksiä verovuoden 2020 verotuksessa. Verovuoden 2020 

verotus päättyy VML 49 §:n 5 momentin mukaan viimeistään verovuoden päättymistä seuraavan 

kalenterivuoden lokakuun lopussa. Milloin verovuoden 2020 verotukseen on haettava viimeistään oikaisua 

VML:n mukaan? Huomioi lisäksi muualla lainsäädännössä oleva säännös siitä, että jos viimeinen 

määräpäivä on lauantai tai sunnuntai, viimeinen määräpäivä siirtyy seuraavaan arkipäivään. 1.1 ei ole 

arkipäivä vaan pyhäpäivä. 

a. 30 päivän kuluessa verotuksen päättymisestä siten, että viimeinen määräpäivä on aina arkipäivä. 

b. 60 päivän kuluessa verotuksen päättymisestä siten, että viimeinen määräpäivä on aina arkipäivä.  

c. 31.12.2020, joka on arkipäivä.  

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

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

f. 31.12.2024, joka on arkipäivä. 

 

Perustelut: 

E) väittämä (oikein): VML 64 §:n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen vuoden 

kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.  

F) väittämä (väärin): Oikaisuvaatimuksen määräaika lasketaan verovuoden päättymisestä, ei 

verotuksen päättymisestä. 

 

c) Verovelvollinen luonnollinen henkilö A on maksanut 6.000 euron työkorvauksen yritykselle ja vaatii tästä 

summasta tuloveroilmoituksella kotitalousvähennystä. Työkorvauksesta verovelvollinen saa lain mukaan 

vähentää 40 % niin, että kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa ja enimmäismäärä on 2.250 

euroa. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärän voi vähentää, kun yritykselle maksetun työkorvauksen 

määrä on vähintään 5.875 euroa (0,4*5.875 – 100 = 2.250). Verotuksen toimittamisen yhteydessä 

Verohallinto epää A:n vähennysvaatimuksen lain mukaan perusteettomana.  Kun verovelvollisen 

veroilmoituksessaan tekemä vähennysvaatimus on perusteeton, kyse on ilmoittamisvelvollisuuden 

laiminlyönnistä. Lisätyllä tulolla tarkoitetaan verotettavaan tuloon lisättävää määrää tilanteessa, jossa 

Verohallinto epää veroilmoituksessa vaaditun vähennyksen. Lisääntyneellä verolla taas tarkoitetaan 

verojen määrän lisäystä tilanteessa, jossa Verohallinto epää veroilmoituksessa verosta vaaditun 

vähennyksen. Koska kotitalousvähennys on verosta tehtävä vähennys, henkilö A:n verotettavaan tuloon ei 

tehdä lisäystä. Säännösten edellytysten täyttyessä Verohallinto määrää veronkorotusta: 

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

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

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

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

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

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

Veronkorotus lasketaan lisääntyneen veron perusteella silloin, kun verovelvollisen tuloon ei tehdä 

lisäystä (VML 32 b §:n 1 momentti). Näin silloin, kun verovelvolliselta evätään aiheeton verosta tehtävä 

vähennys. Verosta tehtävä vähennys on kotitalousvähennys, joka tapauksen mukaan on 2.250 euroa, ja 

joka on pyritty vähentämään verovelvolliselle määrättävistä veroista. Vähennyksen epääminen ei lisää 

henkilön A verotettavaa tuloa, koska kotitalousvähennys vähennetään verovelvolliselle määrättävistä 

veroista. Veronkorotus määrätään lisääntyneen veron määrästä (2.250 euroa). 

 

d) Luonnollisen henkilön A olisi tullut ilmoittaa esitäytetyltä veroilmoitukselta puuttuvat tiedot sekä korjata 

virheelliset tiedot viimeistään 14.5. Esitäytetyltä veroilmoitukselta on puuttunut henkilön A saama 6.000 

euron veronalainen palkkio. Henkilö A ilmoittaa tämän tiedon ilman Verohallinnon kehotusta tai 

valvontatoimea 30.5. Henkilön A verotus päättyy 31.8. Mikä väittämistä pitää paikkansa? 

a. Verohallinto määrää säännöksen edellytysten täyttyessä VML 32 a §:n mukaisen kolmen prosentin 

veronkorotuksen henkilölle A. 

b. Verohallinto määrää säännöksen edellytysten täyttyessä VML 32 b §:n mukaisen veronkorotuksen 

henkilölle A. 

c. Verohallinto määrää säännöksen edellytysten täyttyessä VML 33 §:n mukaisen 

myöhästymismaksun henkilölle A. 

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

ilmoittanut puuttuneen tiedon oma-aloitteisesti.  

e. Vaihtoehdot a ja c. 

f. Vaihtoehdot b ja c.  

 

Perustelut:  

VML 33 §:n 1 momentin mukaan Verohallinto määrää verovelvolliselle veronkorotuksen sijasta 

myöhästymismaksun, kun verovelvollinen antaa veroilmoituksen tai oma-aloitteisesti korjaa muun 32 

§:ssä tarkoitetun laiminlyönnin ennen verotuksen päättymistä. 

 

e) Mikä seurannaismuutosta koskevista väittämistä pitää paikkansa?  

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

toiseen veroasiaan. 

b. Seurannaismuutoksen johdosta verotus voi muuttua myös verovelvollisen vahingoksi. 

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

muutettu Suomen verotukseen vaikuttavalla tavalla. 

d. Vaihtoehdot a ja b.  

e. Vaihtoehdot b ja c.  

f. Vaihtoehdot a, b ja c.  

 

Perustelut:  

A) väittämä (oikein): VML:n 75 §:n 1 momentin mukaan jos verotusta on muutettu toisen verovuoden 

tai toisen verovelvollisen verotukseen vaikuttavalla tavalla, Verohallinto muuttaa myös toisen 

verovuoden tai toisen verovelvollisen verotusta muutosta vastaavasti. Mikäli verotusta ei ole muutettu, 

ei seurannaismuutoksen edellytyksiä ole olemassa.  

 

B) väittämä (oikein): VML:n 75 §:n 1 momentin mukaan jos verotusta on muutettu toisen verovuoden 

tai toisen verovelvollisen verotukseen vaikuttavalla tavalla, Verohallinto muuttaa myös toisen 

verovuoden tai toisen verovelvollisen verotusta muutosta vastaavasti, jollei muutoksen tekeminen ole 

erityisestä syystä kohtuutonta. Säännöksen soveltamisalassa ei ole rajoituksia siitä, voiko 

seurannaismuutos olla verovelvollisen eduksi tai vahingoksi. Vrt. esimerkiksi oikaisu verovelvollisen 

hyväksi (VML 55 §), jossa soveltamisala on rajattu koskemaan ainoastaan oikaisua verovelvollisen 

hyväksi. 
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C) väittämä (väärin): Toisin kuin VML 75 §:n 1 momentti, 2 momentti on muodossa ”voi”. VML 75 §:n 

2 momentin mukaan Verohallinto voi muuttaa verovelvollisen verotusta silloinkin, jos verotusta on 

toisessa valtiossa muutettu Suomen verotukseen vaikuttavalla tavalla. Toisin kuin 1 momentti, 2 

momentti ei ole velvoittava, vaan edellytykset seurannaismuutoksen tekemiselle tutkitaan itsenäisesti 

arvioimalla ulkomailla tehdyn muutoksen perusteita. 

 

 

f) Seuraavat väittämät koskevat verovelvollisen tekemää ennakkopäätösvalitusta. Mikä väittämistä pitää 

paikkansa?  

a. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön suostumuksen antamista koskeva 30 päivän määräaika 

alkaa kulua siitä, kun suostumusta koskeva kuulemiskirje on annettu veronsaajien 

oikeudenvalvontayksikölle tiedoksi.  

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

suostumusta koskevan kuulemiskirjeen tiedoksisaannista alkava 30 päivän määräaika on kulunut.  

c. Verovelvollisen on tehtävä ennakkopäätösvalitusta koskeva valituskirjelmä 60 päivän kuluessa 

siitä, kun hän on saanut tiedon oikaisulautakunnan päätöksestä siten kuin asiasta on tarkemmin 

säädetty VML:ssa.  

d. Vaihtoehdot a ja b.  

e. Vaihtoehdot b ja c.  

f. Vaihtoehdot a, b ja c.  

 

Perustelut: 

A) väittämä (oikein): Kysymys liittyy suostumuksen antamista koskevaan osaan. VML 71 a §:n 1 

momentissa on säädetty osapuolet (mm. verovelvollinen ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö). 

VML 71 c §:n 2 momentin mukaan määräaika on 30 päivää, ja se koskee myös veronsaajien 

oikeudenvalvontayksikköä. Säännöksen mukaan määräaika suostumuksen antamiselle on 30 päivää 

siitä, kun suostumusta koskeva kuulemiskirje on annettu osapuolelle tiedoksi. 

 

C) väittämä (oikein): VML 71 a §:n mukaan verovelvollinen saa tehdä ennakkopäätösvalituksen. VML 

71 c §:n 1 momentin mukaan valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Verohallintoon. Määräaika 

valituskirjelmän jättämiselle on 60 päivää siitä, kun muutoksenhakija on saanut tiedon 

oikaisulautakunnan päätöksestä. 

 

B) väittämä (oikein): VML 71 c §:n 1 momentin mukaan valituskirjelmä (lupahakemus ja valitus) on 

toimitettava valitusajassa Verohallintoon. VML 71 c §:n 2 momentin mukaan Verohallinnon on 

varattava toiselle osapuolelle tilaisuus suostumuksen antamiseen. Määräaika suostumuksen antamiselle 

on 30 päivää siitä, kun suostumusta koskeva kuulemiskirje on annettu osapuolelle tiedoksi. 

Suostumuksen saatuaan Verohallinto siirtää asian 30 päivän määräajan täytyttyä korkeimman hallinto-

oikeuden käsiteltäväksi. Väittämässä Verohallinto siirtää asian KHO:lle käsiteltäväksi, eli väittämä 

koskee tilannetta, jossa suostumus on annettu. Lisäksi koska väittämät a) ja c) ovat oikein, on 

vastausvaihtoehdoista pääteltävissä, että oikea vastausvaihtoehto on f), ja siten myös väittämän b) on 

oltava oikein. 

 

g) Verovelvollinen luonnollinen henkilö X omistaa yksin osakeyhtiö A:n osakekannan. Osakeyhtiö A on 

vuokrannut X:n lähiomaiselta, aviopuolisolta Y:ltä huoneiston, jota käytetään yhtiön toimitilana. 

Osakeyhtiö maksaa Y:lle vuokraa huoneistosta 1.000 euroa kuukaudessa. Y vuokraa vastaavanlaista 

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

vuokrausilmoituksen paikallislehden vuokrattavana-palstalta. Mikä väittämistä pitää paikkansa? 

a. Tapaukseen soveltuu VML:n peiteltyä osinkoa koskeva sääntely. Y:lle muodostuu veronalaista 

tuloa 6.000 euroa vuodessa. 
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b. Tapaukseen soveltuu VML:n peiteltyä osinkoa koskeva sääntely. Y:lle muodostuu veronalaista 

tuloa 12.000 euroa vuodessa. 

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

veronalaista tuloa 6.000 euroa vuodessa.  

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

muodostuu veronalaista tuloa 6.000 euroa vuodessa. 

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

muodostuu veronalaista tuloa 6.000 euroa vuodessa. 

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

muodostuu veronalaista tuloa 12.000 euroa vuodessa. 

 

Perustelut:  

Kysymys on VML 29 §:n 1 momentin mukaisesta rahanarvoisesta etuudesta, jonka osakeyhtiö on 

antanut osakkaan omaisen hyväksi osakkuusaseman perusteella tavallisesta olennaisesti poikkeavan 

hinnoittelun johdosta. Peitelty osinko katsotaan VML 29 §:n 3 momentin mukaisesti osakkaan eli X:n 

veronalaiseksi tuloksi. Siksi vastausvaihtoehdot a ja b eivät ole oikein, ja ainoaksi peiteltyä osinkoa 

koskevaksi vaihtoehdoksi jää c. Oikea vastaus ei edellytä sen arvioimista, onko peitelty osinko 12.000 

vai 6.000 euroa. Määrän osalta voidaan toki todeta, että koska markkinoilla olevan huoneiston hinta on 

tehtävän mukaan 500 euroa, on ylihintaa vastauksen perusteella vuokrassa 500 euroa/kk. Koko vuoden 

osuudeksi muodostuu näin 6.000 euroa verovuodessa. 

 

h) Mikä täydentävää verotuspäätöstä koskevista väittämistä pitää paikkansa? 

a. Verovelvollinen on vaatinut veroilmoituksessaan kotitalousvähennystä yhtiölle X maksamistaan 

korjauskuluista helmikuulta.  Kun verotuspäätös on asiassa tehty, verovelvollinen huomaa 

unohtaneensa vaatia vähennystä samalle yhtiölle heinäkuussa maksamistaan korjauskuluista. 

Verovelvollinen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti oikaisuvaatimuksen verotuksen 

oikaisulautakunnalle, jonka perusteella Verohallinto tekee asiassa täydentävän verotuspäätöksen. 

b. Täydentävään verotuspäätökseen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka 

tuomiopiirissä verovelvollisen kotikunta on. 

c. Täydentävää verotuspäätöstä ei tehdä Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön oikaisuvaatimuksen 

johdosta. 

d. Täydentävää verotuspäätöstä koskeva muutoksenhakuaika on vähintään 60 päivää täydentävän 

verotuspäätöksen tiedoksisaannista. 

e. Vaihtoehdot c ja d.  

f. Vaihtoehdot a ja d.  

 

Perustelut: 

C) väittämä (oikein): Täydentävä verotuspäätös voidaan tehdä ainoastaan tilanteessa, jossa 

verovelvollinen tekee oikaisuvaatimuksen (VML 51 a §:n 1 momentti). 

D) väittämä (oikein): VML 51 a §:n 7 momentin mukaan täydentävään verotuspäätökseen haetaan 

muutosta oikaisuvaatimuksella verotuksen oikaisulautakunnalta VML 5 luvussa säädetyin tavoin. VML 

64 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimus voidaan aina tehdä 60 päivän kuluessa päivästä, jona 

muutoksenhakuun oikeutettu on saanut päätöksestä tiedon. 

A) väittämä (väärin): Verovelvollisen on tehtävä aina oikaisuvaatimus, kun hän vaatii verotustaan 

muutettavaksi. Tämä koskee myös täydentävää verotuspäätöstä, eli verovelvollinen tekee 

oikaisuvaatimuksen (VML 51 a §:n 1 momentti). VML 63 §:n 1 momentin mukaan verovelvollisen on 

haettava muutosta verotuksen oikaisulautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Verohallinto 

selvittää oikaisuvaatimuksessa ilmoitetun tiedon luonteen ja ohjaa sen perusteella tiedon käsiteltäväksi 

oikeassa menettelyssä, joko täydentävän verotuspäätöksen menettelyssä tai 

oikaisuvaatimusmenettelyssä. Tapauksessa täydentävän verotuspäätöksen menettelyssä. 
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B) väittämä (väärin): VML 51 a §:n 7 momentin mukaan täydentävään verotuspäätökseen haetaan 

muutosta oikaisuvaatimuksella verotuksen oikaisulautakunnalta lain 5 luvussa säädetyin tavoin. 

 

i) Verovelvollinen yhteisö A osakeyhtiö (Oy) vaatii verovuoden 2020 veroilmoituksella, että A Oy:n 

verovuonna 2020 suorittama C Oy:n osakkeiden myynti katsotaan verovapaaksi 

käyttöomaisuusosakkeiden luovutukseksi. A Oy omisti kahdeksan prosentin osuuden C Oy:n osakkeista, 

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

 

Jos osakkeiden katsotaan kuuluvan käyttöomaisuuteen ja ne täyttävät elinkeinotulon verottamisesta 

annetussa laissa säädetyt edellytykset, on osakkeiden myynti verovapaa luovutus. Jos osakkeet kuuluvat 

muuhun omaisuuslajiin kuin käyttöomaisuuteen, on osakkeiden myynti veronalainen luovutus. 

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden verovapaan 

luovutuksen edellytyksenä on, että myyjä omistaa vähintään kymmenen prosentin osuuden luovutettavan 

osakeyhtiön osakkeista. 

 

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

jonka perusteella A Oy:n myymät C Oy:n osakkeet saatettaisiin ainakin joissain tilanteissa katsoa A Oy:n 

käyttöomaisuudeksi. Veroviranomainen ei ole antanut ohjetta siitä, että kysymyksessä olevat osakkeet 

olisivat A Oy:n käyttöomaisuutta, eikä ole aiemmin tutkinut osakkeiden luonnetta. Veroviranomainen on 

antanut yleistä ohjeistusta vero.fi-sivuilla siitä, missä tilanteessa käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden 

myynti on verovapaa luovutus.  

 

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

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

verotuksessa puututtu. A Oy:n mukaan asiassa ei näin voi enää olla mitään epäselvyyttä tai jos onkin, asia 

on VML 26 §:n mukaisesti ratkaistava verovelvollisen eduksi. VML 26 §:ssä tarkoitettuna epäselvänä 

asiana pidetään tosiasioiltaan selvittämätöntä asiaa. Asia ei ole VML 26 §:n tarkoittamalla tavalla 

tulkinnanvarainen, kun asiaan liittyvän säännöksen sanamuoto on täsmällinen ja siten yksiselitteinen. Mikä 

väittämistä pitää paikkansa VML 26 §:n säännökset huomioiden? 

a. Veroviranomainen olisi ollut velvollinen tutkimaan osakkeiden myynnin jo edellisen verovuoden 

2019 verotuksessa.  

b. Koska asia on ollut tulkinnanvarainen tai epäselvä, ja A Oy:n katsotaan toimineen vilpittömässä 

mielessä viranomaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden mukaisesti, on asia ratkaistava A Oy:n 

eduksi ja osakkeiden myynti katsottava verovapaaksi käyttöomaisuuden luovutukseksi, jos ei 

erityisistä syistä muuta johdu.  

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

vaikka A Oy olisi toiminut vilpittömässä mielessä viranomaisen noudattaman käytännön tai 

ohjeiden mukaisesti. Osakkeiden myynti on katsottava veronalaiseksi luovutukseksi.  

d. Koska A Oy on toiminut vilpittömässä mielessä viranomaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden 

mukaisesti, on asia ratkaistava A Oy:n eduksi ja osakkeiden myynti katsottava verovapaaksi 

käyttöomaisuuden luovutukseksi, jos ei erityisistä syistä muuta johdu.  

e. Vaihtoehdot a ja c. 

f. Vaihtoehdot a ja d. 

 

Perustelut: 

C) väittämä (oikein): Kaikkien kolmen VML 26 §:n 2 momentissa lueteltujen soveltamisedellytysten on 

toteuduttava yhtä aikaa: 

1. asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä ja 

2. verovelvollinen on toiminut vilpittömässä mielessä ja 

3. verovelvollinen on toiminut viranomaisen omaksuman käytännön tai sen ohjeiden mukaisesti. 
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Tehtävänannossa on kerrottu lakiin perustuva omistusosuusedellytys verovapaalle luovutukselle, mikä 

tilanteessa ei täyty. Asia ei ole tältä osin tulkinnallinen tai epäselvä, koska omistusosuus on tiedossa, 

mistä johtuen laissa yksiselitteisesti säädetty omistusosuusedellytys verovapaudelle ei täyty. Merkitystä 

ei ole mahdollisella tulkinnallisuudella siitä, voisivatko osakkeet olla käyttöomaisuuteen kuuluvia vai ei, 

koska omistusosuudesta johtuen myynti ei joka tapauksessa voi olla verovapaa luovutus. Siksi asiassa 

ei myöskään tarvitse arvioida, onko tilanteessa toimittu viranomaisen noudattaman käytännön tai 

ohjeiden mukaisesti, tai onko verovelvollisella perusteltu vilpittömän mielen suoja. Tehtävänannon 

mukaisesti viranomainen ei ole myöskään antanut lainvastaista ohjeistusta tms. siitä, että tilanteessa ko. 

myynti olisi verovapaa luovutus. 

 

A) väittämä (väärin): Verotusta toimittaessaan veroviranomaisen on tutkittava saamansa tiedot ja 

selvitykset tavalla, joka asian laatu, laajuus, verovelvollisten yhdenmukainen kohtelu ja verovalvonnan 

tarpeet huomioon ottaen on perusteltua. Laissa ei säädetä, että veroviranomainen olisi velvoitettu 

tutkimaan nimenomaisesti ko. asia aina ja tietyllä tavalla, vaan arvio tehdään VML 26 §:n 6 momentin 

mukaisesti. VML 26 §:n 6 momentin perusteella veroviranomainen voi käsitellä erilaisia asioita eri 

tavalla ja esimerkiksi valikoida jotkin asiat tarkemmin tutkittavaksi. Säännös ei estä sitä, että 

veroviranomainen voi tutkia minkä tahansa verotusasian tarkasti. Tehtävänannossa ei tuoda esille 

mitään sellaista, minkä perusteella veroviranomaisen voitaisiin katsoa laiminlyöneen 

tutkimisvelvoitteita. Asiassa on myös huomioitava, että varsinainen myynti ei edes tapahtunut 

edellisenä, 2019 verovuonna, eli myyntiä ei olisi voitu edes tutkia verovuoden 2019 verotuksessa, mitä 

kysymyksen vaihtoehdossa esitettiin. 

 

j) Kysymyksen tapauskuvaus on muutoin sama kuin kysymyksessä yhdeksän, mutta veroviranomainen on 

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

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

a. Veroviranomainen on noudattanut sille VML:ssa säädettyä tutkimisvelvoitetta edellisenä 

verovuonna 2019, kun se on katsonut osakkeiden kuuluvan käyttöomaisuuteen.  

b. Koska asia on ollut tulkinnanvarainen tai epäselvä, ja A Oy:n katsotaan toimineen vilpittömässä 

mielessä viranomaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden mukaisesti, on asia ratkaistava A Oy:n 

eduksi ja osakkeiden myynti katsottava verovapaaksi käyttöomaisuuden luovutukseksi, jos ei 

erityisistä syistä muuta johdu.  

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

Oy olisi toiminut vilpittömässä mielessä viranomaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden 

mukaisesti. Osakkeiden myynti on katsottava veronalaiseksi luovutukseksi.  

d. Koska A Oy on toiminut vilpittömässä mielessä viranomaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden 

mukaisesti, on asia ratkaistava A Oy:n eduksi ja osakkeiden myynti katsottava verovapaaksi 

käyttöomaisuuden luovutukseksi, jos ei erityisistä syistä muuta johdu.  

e. Vaihtoehdot a ja c.  

f. Vaihtoehdot a ja d. 

 

Perustelut: 

A) väittämä (oikein): Edellistä kysymystä vastaavalla tavalla veroviranomainen ei ole laiminlyönyt sille 

säädettyjä tutkimisvelvoitteita osakkeiden myynnin tutkimisen osalta verovuonna 2019, koska osakkeet 

on myyty vasta verovuonna 2020. Omaisuuslajin tutkimisen osalta veroviranomainen on soveltanut sille 

VML 26 §:n 6 momentissa asetettuja tutkimisvelvoitteita, kun se on tutkinut osakkeiden omaisuuslajin. 

 

C) väittämä (oikein): Olosuhteiden muutos ei muuta tilannetta. Tehtävänannossa on kerrottu lakiin 

perustuva omistusosuusedellytys verovapaalle luovutukselle, mikä tilanteessa ei täyty. Asia ei ole tältä 

osin tulkinnallinen tai epäselvä, koska omistusosuus on tiedossa, mistä johtuen laissa yksiselitteisesti 

säädetty omistusosuusedellytys verovapaudelle ei täyty. Merkitystä ei ole sillä, että osakkeiden on 

katsottu kuuluvan käyttöomaisuuteen, koska omistusosuudesta johtuen myynti ei joka tapauksessa voi 
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olla verovapaa luovutus. Siksi asiassa ei myöskään tarvitse arvioida, onko tilanteessa toimittu 

viranomaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden mukaisesti, tai onko verovelvollisella perusteltu 

vilpittömän mielen suoja. Tehtävänannon mukaisesti viranomainen ei ole myöskään antanut 

lainvastaista ohjeistusta tms. siitä, että tilanteessa myynti olisi verovapaa luovutus. 
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TEHTÄVÄ 4 
 

Vastaa tehtävään Pia Letto-Vanamon Johdatus oikeuteen ja oikeudelliseen ajatteluun -kirjan perusteella.” 

Väitteet/kuvaukset: 

a. Ajatus ulkoisesti inkonsistentista tieteellisestä järjestelmästä. 

b. Oikeusjärjestys on erossa moraalisista normeista. 

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

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

ihmiselämän kunnioittaminen) kanssa, menetti pätevyytensä. 

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

oikeuskulttuureilla on yhteinen ydin. 

f. Todellisuus jakautuu fysikaalisten olioiden ja tapahtumien sekä ihmismielen ja ihmisyhteisöjen 

maailmoihin. 

g. Mielenkiinto kohdistuu ennen muuta oikeuden empiiriseen pätevyyteen. 

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

olemisen maailmasta pitämisen maailmaan. 

i. Moraali asuu positiivisen oikeuden sisällä moraalisesti värittyneissä periaatteissa. 

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

a posteriori toteamalla empiirisesti olennainen samankaltaisuus. 

k. Oikeuden pätevyys tarvitsee lisäkriteerin. 

 

Käsitteet: 

1. Subjektiteoria 

2. Luonnonoikeus 

3. Realistiset teoriat 

4. Teleologinen tulkintateoria 

5. Kriittinen oikeuspositivismi 

6. Käsitelainoppi 

7. Oikeustaloustiede 

8. Analyyttinen koulu 

9. Glossaattorien oikeus 

10. Teoreettinen oikeuspositivismi 

11. Sosiaalinen siviilioikeus 
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Oikeat vastaukset 

 

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

1. Subjektiteoria            

2. Luonnonoikeus    X      X X 

3. Realistiset teoriat       X 
 

   

4. Teleologinen tulkintateoria            

5. Kriittinen oikeuspositivismi     X 
 

  X 
 

X 

6. Käsitelainoppi            

7. Oikeustaloustiede    
 

 
 

    
 

8. Analyyttinen koulu   X         

9. Glossaattorien oikeus  
 

      
 

  

10. Teoreettinen oikeuspositivismi  X      X    

11. Sosiaalinen siviilioikeus   
 

        

 

Vastausten perustelut 

 

Subjektiteoria ei yhdisty mihinkään esitettyyn väitteeseen/kuvaukseen. (s. 77–78) 

 

Luonnonoikeus yhdistyy useaan esitettyyn väitteeseen/kuvaukseen. (s. 44, 74) 

 

Realistiset teoriat yhdistyy yhteen esitettyyn väitteeseen/kuvaukseen. (s. 42) 

 

Teleologinen tulkintateoria ei yhdisty mihinkään esitettyyn väitteeseen/kuvaukseen. (s. 56, 58) 

 

Kriittinen oikeuspositivismi yhdistyy useaan esitettyyn väitteeseen/kuvaukseen. (s. 45–47) 

 

Käsitelainoppia ei ole mainittu kirjassa. 

 

Oikeustaloustiedettä ei ole mainittu kirjassa. 

 

Analyyttinen koulu yhdistyy yhteen esitettyyn väitteeseen/kuvaukseen. (s. 86) 

 

Glossaattorien oikeus ei yhdisty mihinkään esitettyyn väitteeseen/kuvaukseen. (glossaattoreista s. 63–64, 

72) 

 

Teoreettinen oikeuspositivismi yhdistyy useaan esitettyyn väitteeseen/kuvaukseen. (s. 43–44) 

 

Sosiaalinen siviilioikeus ei yhdisty mihinkään esitettyyn väitteeseen/kuvaukseen. (s. 86) 
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TEHTÄVÄ 5 
 

 

a) Valintakoekirjan mukaan eräs kriminalisointiperiaate asettaa vaatimuksen kriittisyydestä 

rikosoikeudellista järjestelmää kohtaan ja toisella periaatteella on kriittinen ulottuvuus. Mistä 

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

 

• Oikeushyvien suojelun periaatteen mukaan rikosoikeutta on lupa käyttää vain oikeushyvien 

suojeluun. Periaate vaatii arvioimaan ja perustelemaan, mitä oikeudellisesti suojattua intressiä 

on tarkoitus suojata. (Melander, s. 26.) (1 p.) 

o Oikeushyvien suojelun periaatteella on kriittinen ulottuvuus (Melander, s. 26). Tämän 

kertomisesta ei ole saanut pisteitä. 

o Pisteen saamiseksi molemmat asiat on tullut mainita. Vastauksessa on tullut tuoda esille, että 

rikosoikeutta on lupa käyttää vain oikeushyvien suojeluun. Tämän jälkeen on tullut kertoa, 

että oikeushyvät ovat oikeudellisesti suojattuja intressejä . Pelkästä esimerkkien 

luettelemisesta ei ole saanut pistettä. Oikeushyvät eivät myöskään ole sama asia kuin 

perusoikeudet (ks. Melander, s. 26–27).  

 

• Tapauksessa suojattu oikeushyvä on luottamus yhteiskunnan tärkeisiin rakenteisiin ja 

instituutioihin. (1 p.) 

o Myös viranomaisten ja toimittajien työn suojaamisesta on saanut pisteen, mutta pisteen 

saamiseksi molemmat asiat on tullut mainita. 

o Pelkkää viittausta tehtäväpaperin perusteluiden kohtaan ei ole hyväksytty. 

 

• Ultima ratio -periaate edellyttää rangaistavaksi säätämisen ja yleisesti rikosoikeudellisen 

järjestelmän käyttämistä vasta viimesijaisena keinona. Ajatus on, että moitittavaan 

käyttäytymiseen tulisi ensisijaisesti puuttua muilla kuin rikosoikeudellisilla toimenpiteillä. 

(Melander, s. 27.) (1 p.) 

o Ultima ratio -periaate edellyttäessä rikosoikeuden käytön viimesijaisuutta se samalla asettaa 

vaatimuksen kriittisyydestä rikosoikeudellista järjestelmää kohtaan (Melander, s. 27). 

Pelkästä tämän kertomisesta ei ole saanut pistettä 

o Vastauksessa on tullut tuoda esille, että rikosoikeutta on lupa käyttää vasta viimesijaisena 

keinona. Tämän ohella on tullut kertoa, että asiaan tulee ensisijaisesti puuttua muilla 

keinoilla. Pisteen saamiseksi molemmat asiat on tullut mainita. 

o Muiden keinojen osalta on hyväksytty myös seuraava muotoilu. ”Periaatteen ydinsisällön 

mukaan rikosoikeutta on lupa käyttää vain, jos käsillä ei ole toista rikosoikeutta moraalisesti 

hyväksyttävämpää ja sitä tehossaan kohtuullisissa määrin lähestyvää ja kohtuullisin 

kustannuksin toimeenpantavissa olevaa järjestelmää.” (Melander, s. 27.) Myös tässä 

yhteydessä on tullut kertoa myös viimesijaisuudesta pisteen saamiseksi. 

 

• Tapauksessa ongelmaan voidaan reagoida myös alustanylläpitäjän vastuuta lisäämällä. (1 p.) 

o Myös kertomalla haitallisen materiaalin poistamisesta tai Saksan tavasta puuttua 

mallittamiseen on saanut pisteen. 

o Pelkkää viittausta perusteluiden kohtaan ei ole hyväksytty. Pisteen saamiseksi ei myöskään 

riittänyt, että mainitsee perusteluissa pohditun myös vaihtoehtoisia keinoja. 

 

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

 

• Kriminalisointi merkitsee rikosoikeudellisen rangaistuksen kautta puuttumista perustuslaissa 

suojattuihin perusoikeuksiin, tässä sanavapauteen. (Melander, s. 28.) (1 p.) 

o Pisteen saamiseksi on tullut selkeästi kertoa, että kriminalisointi / rangaistavaksi säätäminen 

/ rangaistusäännös merkitsee yleisesti puuttumista perusoikeuksiin. Pelkästään toteamalla, 

että pykälä TAI maalittaminen puuttuu perusoikeuksiin ei ole pistettä saanut. Myöskään 
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pelkkä sanavapauteen puuttuminen kertomatta laajemmasta perusoikeuksiin puuttumisesta ei 

ole riittänyt pistehyvitykseen. 

• Lailla säätämisen vaatimus sekä tarkkarajaisuus- ja täsmällisyysvaatimus edellyttävät 

perusoikeuden rajoituksen toteuttamista eduskuntalailla ja rajoituksen muotoilemista 

tarkkarajaiseksi ja täsmälliseksi. (Melander, s. 29.) (1 p.) 

o Pisteen saamiseksi on tullut tuoda esiin kaikki kolme vaatimusta 1) lailla säätämisen 

vaatimus, 2) tarkkarajaisuus- ja 3) täsmällisyysvaatimus. 

• Tapauksessa kriminalisointi täyttää hyväksyttävyysvaatimuksen, kun sille esitetään painava 

yhteiskunnallinen tarve ja perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä peruste. (Myös 

kirjassa Melander, s. 29.) (1 p.) 

o Pisteen saamiseksi on tullut mainita molemmat painava yhteiskunnallinen tarve ja 

hyväksyttävä peruste.  

 

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

täsmällisyyttä laillisuusperiaatteen nojalla. (3 p.) 

 

• Laillisuusperiaatteen keskeinen tarkoitus on oikeusturvan ja ennakoitavuuden turvaamisessa. 

(Melander, s. 32.) (1 p.) 

o Pisteen saamiseksi on tullut mainita molemmat tarkoitukset, eli oikeusturva ja 

ennakoitavuus. 

o Pelkän perustuslain 8 §:n sisältämän rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen kuvaamisella ei 

ole saanut pistettä. PL 8 § mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita 

rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty 

rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on 

laissa säädetty. 

• Laillisuusperiaate sisältää neljä vaatimusta: kirjoitetun lain vaatimus, epätäsmällisyyskielto, 

analogiakielto, taannehtivan rikoslain kielto. (Melander, s. 32.) (1 p.) 

o Kaikki neljä vaatimusta on tullut kertoa pisteen saamiseksi. 

• Ehdotetun pykälän avointa tekotapatunnusmerkkiä ”muulla näihin rinnastettavalla tavalla” 

voidaan pitää ongelmallisena laillisuusperiaatteen epätäsmällisyyskiellon kannalta. (Melander, 

s. 39.) (1 p.) 

o Vastuksessa on pitänyt olla selvää, että siinä viitataan ehdotetun pykälän avoimeen 

tekotapatunnusmerkkiin ” tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla” JA, että kyseinen kohta 

on ongelmallinen epätäsmällisyyskiellon / täsmällisyysvaatimuksen kannalta. Pisteen 

saamiseksi molemmat asiat on tullut kertoa. 

o Epätarkasta viittaamisesta pykälään ja sen perusteluihin ei ole saanut pistettä. 
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TEHTÄVÄ 6 
 

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

käynnistettävien rikosprosessien aikana, kun rikosprosessi ymmärretään laajassa merkityksessä? (2 p.) 

 

A on osallinen kahdessa eri prosessissa (1 p). X:n käynnistämässä prosessissa hän on rikoksesta 

epäilty/vastaaja/syytetty/tuomittu. Itse käynnistämässään prosessissa hän on kantaja/asianomista. 

(1 p). (Mielityinen (toim) s. 34-36)  

      Yllä mainituista pareista saa pisteitä seuraavasti 2 eri roolia on 1 piste ja enemmän kuin 2 roolia 2 

pistettä. Vastauksesta on käytävä ilmi, että alulle on pantu kaksi erillistä rikosprosessia täysien 

pisteiden saamiseksi. 

 

 

b) Lukemasi perusteella tiedät, että rikosprosessi A) kohdan tarkoittamassa laajassa merkityksessä etenee 

tietyssä järjestyksessä. Millä tavoin rikosilmoituksesta siirrytään eteenpäin mahdolliseen 

tuomioistuinkäsittelyyn saakka, mikäli poliisi ei lopeta tutkintaa?  

(2 p.) 

 

Jos poliisin mukaan on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen ilmoituksen tai muiden syiden 

perusteella on poliisin toimitettava esitutkinta.  (1p). Jos syyteharkinnan jälkeen on todennäköisiä 

syitä rikosepäilyn tueksi, nostaa syyttäjä asiassa syytteen, joka käsitellään tuomioistuimessa (1p). 

(Melander s. 98 - 102 ja Mielityinen (toim) s. 34) 

 

 Edellä oleva vastaus on riittänyt täysiin pisteisiin. Olennaista on ollut tunnistaa eri kynnykset eli 

esitutkinnassa ”on syytä epäillä” ja syytteen nostamisessa ”todennäköisiä syitä”.       

 

Laajemmassa vastauksessa on voitu tuoda esiin, että esitutkinnan valmistettua asian käsittely voi 

päättyä, jos rikosta ei ole esitutkinnan perusteella tapahtunut, asia voidaan ratkaista 

sakkomenettelyssä tai poliisi toimittaa asian syyttäjälle syyteharkintaa varten. Pisteitä ei saa 

yleistiedosta kuten syytekynnyksen ylittyessä tai mikäli on todettu syytekynnyksen ylittyneen 

varsin todennäköisesti tai vastaavalla muuta kuin “todennäköistä” ilmaisevalla sanamuodolla.  

 

 

c) A pohtii voiko X vaatia, että asiassa siirrytään suoraan tuomioistuinkäsittelyyn? Jos esitutkinta on 

toimitettava, mitä siinä selvitetään ja mitä periaatteita sen toimittamisessa on huomioitava? (3 p.) 

 

Esitutkinta on rikosprosessin ensimmäinen vaihe, jota ei voi sivuuttaa (1 p). Esitutkinnassa on 

noudatettava tasapuolisuusperiaatetta ja esitutkinnassa noudatetaan syyttömyysolettamaa 

(1p). Esitutkinnassa selvitetään tätä varten asian laadun edellyttämällä tavalla epäilty rikos. 

Esitutkinnassa on näin olennaista kerätä riittävä näyttö epäillystä rikoksesta (1p). (Melander s. 99 

ja Mielityinen (toim) s. 45). 

 

Edellä oleva vastaus on riittänyt täysiin pisteisiin. Olennaista on ollut, että vastaaja selkeästi 

ilmaisee, ettei esitutkintaa voi ohittaa. Samoin on edellytetty tasapuolisuusperiaatteen ja 

syyttömyysolettaman mainitsemista ja niiden merkityksen avaamista. Tasapuolisuusperiaate 

nimenomaisesti edellyttää, että esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon sekä 

rikoksesta epäiltyä vastaan, että hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet. 

 

Vastauksessa on voinut mainita muitakin periaatteita ja näiden osalta arvostelu on perustanut 

kokonaisarvosteluun.  
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d) Aihe on saanut julkisuutta sosiaalisessa mediassa, mutta nyt A on huolissaan, muistetaanko hänet aina 

tästä tapauksesta. Tarkemmin mietittyään A katuu päivitystään, koska asia on hänestä hyvin 

arkaluonteinen. A haluaa tietää, voidaanko oikeudenkäynnin osapuolten nimet julistaa salassa 

pidettäväksi ja millä perusteella? (2 p.)  

 

Oikeudenkäynnit ovat lähtökohtaisesti julkisia. Jos rikos koskee uhrin yksityiselämän 

arkaluonteista seikkaa, voidaan nimi salata. Vastaajan/tekijän/tuomitun/syytetyn nimeä ei voida 

salata (2p). (Mielityinen (toim) s. 37-42 ja Melander s. 109). 

 

Yhden pisteen saamiseksi on vastaajan tullut erotella tekijä ja uhri eli kaksi eri asemassa olevaa ja 

näiden ero julkisuuden kannalta sekä tuoda esiin, että salassapito on poikkeus. Pisteen saamiseksi 

vaaditaan maininta yksityiselämän arkaluonteisesta seikasta, pelkät luettelomaiset esimerkit eivät 

riitä.  

 

 

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

salassapitoaika voi pääsäännön mukaan kestää? (1 p.) 

 

25-80 vuotta, johon voi hakea pidennystä (1 p). 

 

Vastauksessa on oltava täysiin pistetiin oikeat vuosimäärät ja maininta mahdollisuudesta hakea 

pidennystä. ((Mielityinen (toim) s. 38). 
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TEHTÄVÄ 7 
 

Tehtävänanto: ”Vastaa kysymyksiin sitä varten varatulle vastauspaperille Pia Letto-Vanamon kirjan 

Johdatus oikeuteen ja oikeudelliseen ajatteluun perusteella. Tehtävän enimmäispistemäärä on 10 pistettä. 

Vastaukset pisteytetään yksinomaan mainitun kirjan perusteella.” 

 

Arvostelussa on pisteytetty vain vastauspaperille kyseiselle vastaukselle varattuun tilaan kirjoitetut tiedot. 

Tiedot on arvioitu vastaajaan esittämässä asiayhteydessä. Ristiriitaiset ja virheelliset tiedot ovat alentaneet 

tehtävästä saatavaa pistemäärää. Alla on merkitty vastauksessa vaadittu asia välittömästi siitä saatavan 

pistehyvityksen perään (esim. “Piste 1:”). Vaaditun asian jälkeen luettelossa esitetyt kohdat ovat 

selvennyksiä arvostelulinjasta. Arvostelulinjaa selventävä luettelo ei ole tyhjentävä. 

 

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

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

 

S. 26 ”Yhdistyneiden kansakuntien merkittävin oikeudellinen elin on kansainvälinen tuomioistuin 

(International Court of Justice, ICJ) [jonka] tärkein tehtävä on valtioiden välisten kiistojen ratkaiseminen. … 

Tuomioistuimen tulee ratkaista valtioiden erimielisyydet kansainvälisen oikeuden mukaisesti sekä antaa 

lausuntoja oikeudellisista kysymyksistä YK:n toimielinten tai sen erityisjärjestöjen pyynnöstä.” 

 

Piste 1: Valtioiden välisiä kiistoja kansainvälisen oikeuden mukaisesti. 

- Ei hyväksytty esim. ”jäsenvaltioiden”, ”YK:n jäsenvaltioiden” tai ”sopimusvaltioiden”. Kirjassa 

sanotaan ”valtioiden”, koska YK:n peruskirjan 93(2) artikla mahdollistaa myös ei YK-jäsenvaltioiden 

kiistojen ratkaisemisen ad hoc. On myös epäselvää, mihin ilmaus ”jäsenvaltio” tai ”sopimusvaltio” 

ilman tarkentavaa määrettä viittaa. 

- Ei hyväksytty esim. ”kansainvälisten oikeuden subjektien”. Kirjassa sanotaan ”valtioiden”, koska ICJ 

ei ratkaise muiden kansainvälisten oikeuden subjektien (ks. s. 79) kuin valtioiden (kansainväliset 

järjestöt ja joissain tapauksissa yksilöt) välisiä riitoja (ICJ perussäännön 34(1) art.). 

- Ei hyväksytty esim. ”kansainvälisiä kiistoja” tai ”kansainvälisen oikeuden alaisia asioita”. Kirjassa 

sanotaan ”valtioiden”, koska myös oikeushenkilöiden tai luonnollistenkin henkilöiden välillä voi olla 

kansainvälisiä kiistoja. 

- Ei hyväksytty esim. ”valtiosopimusten”, ”kansainvälisten sopimusten”, ”YK:n sopimusten”, 

”ihmisoikeussopimusten”, ”YK:n peruskirjan”, ”julistusten”, ”oikeuskäytännön” tai ”periaatteiden” 

mukaisesti. Kirjassa sanotaan ”kansainvälisen oikeuden”, koska kansainväliseen oikeuteen kuuluu 

muitakin oikeuslähteitä kuin mainitut (ks. myös s. 79). 

- Ei hyväksytty esim. ”Rooman perussäännön” mukaisesti. Rooman perussäännössä määrätään 

kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) toimivallasta, ei ICJ:stä (s. 26). 

 

Piste 2: Lausuntoja oikeudellisista kysymyksistä YK:n toimielinten tai sen erityisjärjestöjen 

pyynnöstä. 

- Ei hyväksytty esim. ”näkemyksiä”, ”mielipiteitä”, ”tulkintaa”, ”ohjeistusta”, ”konsultointia”, 

”oikeudellista apua”, ”ratkaisusuosituksia” tai ”tulkintaehdotuksia”. Kirjassa sanotaan ”lausuntoja”, 

koska tämä on YK:n peruskirjan (96 art.) mukaisesti ainoa termi, jota tässä yhteydessä käytetään. 

- Ei hyväksytty esim. ”ratkaisuja” tai ”päätöksiä”. Kirjassa sanotaan ”lausuntoja”, koska ICJ:n 

lausunnoissa ei ratkaista mitään. 

- Ei hyväksytty esim. ”lausuntoja konfliktinratkaisusta”, ”lausuntoja YK:n peruskirjaan liittyvistä 

asioista” jne. Kirjassa sanotaan ”oikeudellisista kysymyksistä”, koska ICJ:n lausuntotoimivaltaa ei ole 

rajattu so. teemoihin. 

- Ei hyväksytty esim. ”toimielinten” (ilman viittausta YK:hon), ”YK:n sidosryhmien” tai ”YK:n piirissä 

toimivien yhteisöjen” pyynnöstä, koska nämä voivat viitata muihin kuin YK:n toimielimiin tai 

erityisjärjestöihin. 
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- Ei hyväksytty esim. ”jäsenvaltioiden” tai ”Euroopan neuvoston” pyynnöstä. Kirjan mukaisesti vain 

YK:n toimielimet tai erityisjärjestöt voivat pyytää lausuntoa. 

 

b) Mikä Venetsian komissio on, ja missä asioissa se neuvoo jäsenvaltioitaan? 

 

S. 25 ”Euroopan neuvoston alaisuudessa toimii myös vuonna 1990 perustettu ns. Venetsian komissio [joka] 

on riippumattomista asiantuntijoista koostuva elin, joka neuvoo jäsenvaltioitaan … saattamaan oikeudelliset 

ja institutionaaliset rakenteensa vastaamaan eurooppalaisia demokratian, perusoikeuksien ja oikeusvaltion 

(englanniksi rule of law) standardeja. … Komissio antaa myös oikeudellista neuvontaa jäsenmaille niiden 

uudistaessa perustuslakejaan ja lainsäädäntöään. … jäsenet (professoreita, tuomareita, virkamiehiä) …” 

 

Piste 1: Euroopan neuvoston alaisuudessa toimiva riippumattomista asiantuntijoista koostuva elin. 

- Ei hyväksytty esim. ”Euroopan unionin”, ”YK:n" tai ”Eurooppa-neuvoston” alaisuudessa, koska ne 

ovat eri toimijoita kuin Euroopan neuvosto. 

- Ei hyväksytty koostuvan yksinään esim. ”tuomareista”, ”professoreista” tai ”virkamiehistä”. Kirjassa 

viitataan nimenomaisesti asiantuntijoihin tai kaikkiin em. kolmeen ammattikuntaan. 

- Ei hyväksytty esim. ”Euroopan neuvoston jäsenmaiden asiantuntijoita” tai “Euroopan unionin 

asiantuntijoita”. Kirjassa tällaisia rajauksia ei ole, vaan siinä puhutaan yksinkertaisesti 

“riippumattomista asiantuntijoista” ja “jäsenistä”, koska jäseninä on muidenkin maiden asiantuntijoita. 

 

Piste 2: Neuvoo jäsenvaltioitaan saattamaan oikeudelliset ja institutionaaliset rakenteensa vastaamaan 

eurooppalaisia demokratian, perusoikeuksien ja oikeusvaltion (rule of law) standardeja. 

- Ei hyväksytty esim. ”YK:n jäsenvaltioita”, ”EU:n jäsenvaltioita” tai ”Euroopan neuvoston 

jäsenvaltioita”. Kirjassa sanotaan ”jäsenvaltio”, koska kaikki YK:n jäsenvaltiot eivät ole Venetsian 

komission jäsenvaltioita, ja koska komissioon kuuluu muitakin kuin EU/EN jäsenvaltioita. 

- Ei hyväksytty yksinään esim. ”ihmisoikeuksien edistäminen” tai ”valtioiden auttaminen 

ihmisoikeusasioissa”. Kirjan mukaisesti kyse on valtioiden oikeudellisista ja institutionaalisista 

rakenteista. 

- Ei hyväksytty yksinään esim. ”rakenteet”, ”menettelyt”, ”toimintamallit”, ”järjestelmät” tai ”hallinto”. 

Kirjan mukaisesti kyse on oikeudellisista ja institutionaalisista rakenteista sekä mainituista kolmesta 

arvosta/aiheesta (demokratia, perusoikeudet ja oikeusvaltio/rule of law). 

- Ei hyväksytty yksinään esim. ”Euroopan ihmisoikeussopimuksen” tai ”kansainvälisten sopimusten” 

mukaisia standardeja. Kirjan mukaisesti komission toimintaa ei ole sidottu EIS:ään tai muihin 

valtiosopimuksiin. 

- Ei hyväksytty yksinään esim. ”eurooppalaisia standardeja”, ”EU:n standardeja”, ”Euroopan neuvoston 

standardeja” tai ”eurooppalaisia ihanteita”, koska nämä pitävät sisällään paljon muutakin kuin mainitut 

kolme keskeistä arvoa/aihetta (demokratia, perusoikeudet ja oikeusvaltio/rule of law). 

 

Piste 3: Antaa myös oikeudellista neuvontaa jäsenmaille niiden uudistaessa perustuslakejaan ja 

lainsäädäntöään. 

- Ei hyväksytty esim. ”YK:n jäsenvaltioita”, ”EU:n jäsenvaltioita” tai ”Euroopan neuvoston 

jäsenvaltioita”. Kirjassa sanotaan ”jäsenvaltio”, koska kaikki YK:n jäsenvaltiot eivät ole Venetsian 

komission jäsenvaltioita, ja koska komissioon kuuluu muitakin kuin EU/EN jäsenvaltioita. 

- Ei hyväksytty yksinään esim. ”perusoikeuksien uudistaminen” tai "valtiosääntötuomioistuinten 

perustaminen". Kirjan mukaisesti komissio neuvoo muiltakin osin jäsenmaita niiden uudistaessa 

perustuslakejaan ja lainsäädäntöään. Valtiosääntötuomioistuimet on kirjassa mainittu vain 

esimerkkinä. 

- Ei hyväksytty esim. ”laissa ilmenevien ristiriitojen selvittämisessä” tai ”jäsenmaiden lakien 

yhdenmukaistamisessa”. Kirjassa ei viitata tällaisiin. 
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c) Täydennä puuttuvat kaksi käsitettä vastauspaperilla olevaan lauseeseen ja kerro, mitä nämä 

käsitteet tarkoittavat valtiosopimusoikeudessa. 

 

s. 52 ”Valtiosopimusten asema osana kansallista oikeusjärjestystä määritellään monismin tai dualismin 

pohjalta. Monismi valtiosopimusoikeudessa tarkoittaa, että valtiosopimukset ovat sellaisinaan myös osa 

kansallista oikeusjärjestystä. Dualismi taas tarkoittaa, että valtiosopimuksen voimaantulo valtionsisäisesti 

vaatii valtiosopimukseen sitoutumisesta erillisen toimenpiteen eli voimaansaattamissäädöksen.” 

 

Piste 1: Monismi tarkoittaa, että valtiosopimus on sellaisenaan myös osa kansallista oikeusjärjestystä. 

- Ei hyväksytty esim. ”yleissopimus”, ”monenvälinen sopimus”, ”kahdenvälinen sopimus” tai ”YK:n 

sopimus”. Kirjassa ei ole so. osapuolten lukumäärään perustuvaa tai muuta rajausta (ks. s. 52) tässä 

yhteydessä. 

- Ei hyväksytty esim. ”kansallista järjestelmää” tai ”kansallisjärjestystä”. Kirjassa puhutaan 

kansallisesta oikeusjärjestyksestä, ei mistä tahansa muusta. 

- Ei hyväksytty vastauksia, joista “kansallisen oikeusjärjestyksen” ulottuvuus ei käynyt ilmi, esim. 

yksinään “valtiosopimus on voimassa”. Kirjassa sanotaan ”osa kansallista oikeusjärjestystä”, koska 

määritelmässä on nimenomaan kyse siitä, miten valtiosopimukset ovat osa kansallista 

oikeusjärjestystä. Valtiosopimuksen asema osana esim. kansainvälistä oikeusjärjestystä on tästä 

erillinen kysymys. 

- Ei hyväksytty vastauksia, joista “sellaisenaan”-aspekti ei käynyt ilmi. Kirjan mukaisesti monismissa 

valtiosopimus on juuri “sellaisenaan” myös osa kansallista oikeusjärjestystä. 

 

Piste 2: Dualismi tarkoittaa, että valtiosopimuksen voimaantulo valtionsisäisesti vaatii 

valtiosopimukseen sitoutumisesta erillisen toimenpiteen eli voimaansaattamissäädöksen. 

- Ei hyväksytty esim. ”yleissopimus”, ”monenvälinen sopimus”, ”kahdenvälinen sopimus” tai ”YK:n 

sopimus”. Kirjassa ei ole so. osapuolten lukumäärään perustuvaa tai muuta rajausta (ks. s. 52) tässä 

yhteydessä. 

- Ei hyväksytty yksinään ”blankettisäädös” tai sen muunnoksia. Kirjan mukaisesti (ja kuten d-kohdassa 

kysytään) dualismia voidaan toteuttaa muullakin tavalla kuin blankettisäädöksellä. 

- Ei hyväksytty vastauksia, joista valtionsisäisyys ei käynyt ilmi. Kirjassa sanotaan ”valtionsisäisesti”, 

koska määritelmässä on nimenomaan kyse siitä, miten valtiosopimukset tulevat voimaan valtion 

sisällä. Valtiosopimuksen voimaantulo esim. kansainvälisesti on tästä erillinen kysymys. 

 

d) Suomessa sovelletaan järjestelmää, joka edustaa toista kysymyksessä c) täydennettävää käsitettä. 

Millä kahdella eri tavalla (yleisin tapa & toinen tapa) kyseistä järjestelmää sovelletaan Suomessa? 

 

S. 52: ”Suomessa sovelletaan dualistista järjestelmä, ja kansainvälisen velvoitteen määräykset saatetaan 

voimaan lailla. Yleisimmin valtiosopimus saatetaan voimaan niin sanotulla blankettisäädöksellä, jossa 

todetaan, että tietyn valtiosopimuksen säännökset kuuluvat Suomen lainsäädännön alaan. Asiasisältö tulee 

sitten itse sopimuksesta. Toinen tapa lähtee siitä, että kansallinen lainsäädäntö saatetaan aineelliselta 

sisällöltään asianomaisen velvoitteen vaatimuksia vastaavaksi.” 

 

Pisteet 1 ja 2: Yleisimmin valtiosopimus saatetaan voimaan niin sanotulla blankettisäädöksellä, jossa 

todetaan, että tietyn valtiosopimuksen säännökset kuuluvat Suomen lainsäädännön alaan. Asiasisältö 

tulee sitten itse sopimuksesta. 

- Ei hyväksytty esim. ”yleissopimus”, ”monenvälinen sopimus”, ”kahdenvälinen sopimus” tai ”YK:n 

sopimus”. Kirjassa ei ole so. osapuolten lukumäärään perustuvaa tai muuta rajausta (ks. s. 52) tässä 

yhteydessä. 

- Ei hyväksytty ”blankorangaistus” tai sen muunnoksia. Kirjassa sanotaan ”blankettisäädös”, joka ei ole 

sama asia kuin toisessa pääsykoekirjassa esitelty ”blankorangaistussääntely” (Melander 2021, s. 33–

35). 
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- Ei hyväksytty vastauksia, joissa ”blankettisäädös” on yhdistetty ns. toisen tavan määritelmään (ks. 

alla) tai johonkin muuhun virheelliseen määritelmään. 

- Ei hyväksytty yksinään esim. ”lainsäädännössä viitataan valtiosopimukseen”. Kirjassa ei puhuta 

valtiosopimukseen viittaamisesta mitään blankettisäädöksen yhteydessä. Yksin valtiosopimukseen 

viittaaminen ei ilmennä, että valtiosopimuksen määräykset kuuluvat kansalliseen lainsäädäntöön. 

- Ei hyväksytty esim. ”kansallinen lainsäädäntö jo vastaa valtiosopimusta”. Kirjassa tällaisesta ei puhuta 

blankettisäädöksen yhteydessä. 

- Ei hyväksytty yksinään esim. ”lakiin kopioidaan valtiosopimuksen sisältö”. Kirjassa ei puhuta 

kopioimisesta. 

- Ei hyväksytty yksinään esim. ”valtiosopimusta on noudatettava”, ”valtiosopimus sitoo Suomea” tai 

”Suomi kuuluu sopimuksen alaan”. Kirjassa sanotaan valtiosopimuksen kuuluvan ”Suomen 

lainsäädännön alaan”, koska tässä on nimenomaan kyse siitä, miten valtiosopimukset ovat osa Suomen 

lainsäädäntöä. Valtiosopimuksen kuuluminen esim. kansainvälisen oikeuden alaan on tästä erillinen 

kysymys. 

 

Piste 3: Toinen tapa lähtee siitä, että kansallinen lainsäädäntö saatetaan aineelliselta sisällöltään 

asianomaisen velvoitteen vaatimuksia vastaavaksi. 

- Ei hyväksytty esim. ”yleissopimus”, ”monenvälinen sopimus”, ”kahdenvälinen sopimus” tai ”YK:n 

sopimus”. Kirjassa ei ole so. osapuolten lukumäärään perustuvaa tai muuta rajausta (ks. s. 52) tässä 

yhteydessä. 

- Ei hyväksytty esim. ”muutetaan valtiosopimus vastaamaan lainsäädäntöä”. Asia on tällöin ymmärretty 

väärin päin. 

- Ei hyväksytty yksinään esim. ”täydennetään lakia” tai ”säädetään (yksittäinen) laki”. Kirjan muotoilu 

on “… kansallinen lainsäädäntö saatetaan aineelliselta sisällöltään …  velvoitteen vaatimuksia 

vastaavaksi”, mikä on “lain täydentämistä” ja “yksittäisen lain säätämistä” laajempi ilmaisu. 

- Ei hyväksytty esim. ”säädetään sellaisenaan osaksi kansallista lainsäädäntöä”. Vastaus ei ilmennä, että 

kansallinen lainsäädäntö saatetaan aineelliselta sisällöltään asianomaisen velvoitteen vaatimuksia 

vastaavaksi. 
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TEHTÄVÄ 8 
 

Vastaa valintakokeen liitteenä jaetun verotusmenettelystä annetun lain (VML) perusteella, ellei kysymyksen 

kohdalla muuta mainita. Mainitse lain lyhenne (VML) ja vastaukseen liittyvä pykälä suluissa lauseen lopussa. 

Pykälän mainitseminen ja vastauksen perusteleminen ovat edellytyksiä pisteiden saamiselle. Vastaustila on 

rajattu ja perustelujen tulee olla tiiviitä. Esimerkki tiiviistä perustelusta: ”Etuyhteydessä olleiden osapuolten 

välisessä liiketoimessa muodostunutta tuloa voidaan oikaista verotettavan tulon oikean määrän laskemiseksi 

(VML 31 §). ”.  

 

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

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

osan liiketoimintaansa sisältyneestä myynnistä arvonlisäverosta vapaana toimintana. Verotarkastajien mukaan 

osakeyhtiö on menetellyt tässä väärin, vaikka asiaa koskeva arvonlisäverolain ja arvonlisäverodirektiivin 

sääntely ovat tulkinnanvaraisia eikä tätä tulkinnallisuutta ole vielä ratkaistu tuomioistuimessa. Verotarkastajat 

huomaavat myös, että osakeyhtiön antamista tuloveroilmoituksista puuttuu myyntiä. Osakeyhtiö ei anna 

tarkempaa tietoa puuttuvasta myynnistä. Lisäksi tarkastuksessa havaitaan, että henkilö A on asunut perheineen 

korvauksetta yhtiön omistamassa huoneistossa, eikä tästä omaisuuden käytöstä ole annettu selvitystä 

(selvittämätön omaisuuden käyttö). Verotuksessa yhteisöllä tarkoitetaan myös osakeyhtiöitä. 

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

oikeuteen ja oikeudelliseen ajatteluun ja Sakari Melander Johdatus rikosoikeuteen) että 

VML:n perusteella. Perustele tiiviisti, mihin tuomiovaltaa tai sen piirteitä omaaviin asteisiin 

asia voi joko kaikilta osin tai tietyltä osin aikanaan edetä ja millä tavalla?  

 

Muutamia yleisiä huomioita arvostelusta 

Aineiston (VML) osalta oikeiden pykälien soveltaminen ja niiden mainitseminen sekä vastauksen 

perusteleminen olivat edellytyksiä pisteiden saamiselle, kuten tehtävänannossakin oli mainittu. Alla on esitetty 

A-C kohtien mallivastaukset, jossa näkyy myös pisteytetyt kohdat. Jos vastaus oli epäselvä, 

epäjohdonmukainen, tulkinnanvarainen tai joltain osin puutteellinen, ei pistettä myönnetty. Viimekädessä 

arvosteluun vaikuttivat vastauksen kokonaisuus, selkeys ja mahdolliset sisäiset ristiriidat. 

Tehtävänannon sekä aineiston (VML) perusteella oli olennaista tunnistaa, että VML:a sovelletaan ainoastaan 

tuloveroon (VML 1 §), ja arvonlisäverotuksen osalta on erillinen arvonlisäverolaki/arvonlisäverodirektiivi, 

joka ei ollut aineistossa. Tällä on vaikutusta A-C kohdissa tehtäviin johtopäätöksiin. 

 

A-kohdan arviointiperusteet (4 pistettä) 

Vastaaja osasi soveltaa aineiston lainsäädännön (VML) säännöksiä ja valintakoekirjan avulla muodostunutta 

osaamista tehtävässä. Vastaaja tunnisti EU-oikeudellisen ulottuvuuden (Euroopan unionin tuomioistuin, EUT) 

tehtävässä valintakoekirjan avulla. Vastaaja tunnisti hallintomenettelyn (VML) ja rikosprosessin (rikoslain 

vastaisuus, tahallisuus) sekä näiden rajapinnan tehtävässä valintakoekirjan sekä aineiston (VML) avulla. 

Pelkällä tuomioistuinasteiden yleiskuvauksella ei saanut pisteitä, vaan vastauksessa tuli huomioida tapauksen 

olosuhteet ja se, miten tapaus saattoi edetä rikosprosessiin ja EUT:een. Pelkällä hallintotuomioistuinasteiden 

yleiskuvauksella ei saanut pisteitä. Oikaisulautakunnan, HAO:n ja KHO:n osalta pisteiden saaminen edellytti 

asiaan liittyvien oikeiden VML:n säännösten soveltamista. Esimerkiksi ennakkoratkaisua koskeva VML 85 a 

§ ei ollut oikea säännös HAO:n ja KHO:n osalta. 

 

Mallivastauksen osa-alueet:  

- Tuloverotuksen osalta asia voi edetä ensin verotuksen oikaisulautakuntaan (VML 61 §). (1p) 

- Oikaisulautakunnan päätöksestä voi valittaa HAO:een (VML 66 §) ja HAO:n päätökseen saa 

hakea muutosta valittamalla KHO:een siten kuin VML:ssa on säädetty (VML 70 §). (1p)  

- Arvonlisäveron osalta asia voi edetä EUT:een direktiiviä koskevan tulkinnan osalta. (1p)  
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- Mikäli puuttuvaan myyntiin liittyvä toiminta täyttää rikoslain tunnusmerkistön, voidaan asia 

käsitellä myös rikosprosessissa (VML 86 §). Tällöin asia voi edetä käräjäoikeuden ja HO:n 

kautta aina KKO:een saakka. (1p)  

 

 

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

verotuspäätöstä tehtäessä? Perustele jokaista valintaa tiiviisti yhdellä lauseella. 

 

B-kysymyksen arviointiperusteet (5 pistettä) 

Vastaaja tunnisti, että VML:n osalta kysymys on pelkästään hallintomenettelystä, ja asiaa arvioidaan VML:n 

osalta ainoastaan tuloverotuksen näkökulmasta (VML 1 §). Tästä johtuen arvonlisäverolakiin ja 

arvonlisäverodirektiiviin liittyvä tulkinnallisuus ja VML 26 §:n 2 momentti eivät tulleet tässä vastauksessa 

sovellettavaksi, eikä niistä saanut pisteitä. Vastaaja tunnisti sekä asiaan liittyvät relevantit menettely- että 

substanssisäännökset, ja osasi soveltaa niitä johdonmukaisesti vastauksessa.  

 

Mallivastauksen osa-alueet (jokaisesta osa-alueesta piste, enintään 5 pistettä):  

- Yhtiö ei ole ilmoittanut kaikkia tulojaan ja tästä syystä puuttuva tulo saatetaan joutua 

arvioimaan (VML 27 §).   

- Yhtiön omaisuuden korvaukseton käyttö osakkaalla voidaan verottaa peiteltynä osinkona 

(VML 29 §).   

- Arvioverotuksen tai peitellyn osingon yhteydessä määrätään lähtökohtaisesti aina veronkorotus 

(VML 32 ja 32 a §).   

- Tilanteessa verotusta voidaan oikaista verovelvollisen vahingoksi (VML 56 §).   

- Tällöin verovelvollista tulee kuulla (VML 26 §).   

- Päätös on perusteltava, kun verotusta muutetaan verovelvollisen vahingoksi (VML 26 b §).  

 

c) Perustele, voiko osakeyhtiö saada asiassa ennakkoratkaisun VML:n perusteella?  

 

C-kysymyksen arviointiperusteet (1 piste) 

Pisteen saaminen edellytti oikeaan säännöksen kohtaan perustuvaa johtopäätöstä. VML 85 §:n 3 momentin 

mukaan (määräaika ennakkoratkaisun hakemiselle) hakemus on tehtävä ennen sen ajan päättymistä, jonka 

kuluessa veroilmoitus on annettava. Ennakkoratkaisua voidaan mm. hakea vielä verovuoden päättymisen 

jälkeenkin, kunhan se tapahtuu VML 85 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa.  

 

Mallivastaus:  

Ei voi. Hakemus olisi tullut tehdä asiassa ennen kuin veroilmoitus on annettava (VML 85 §). 

 


