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Mika Huovila

Oikeuslähdeoppi ja oikeudellinen
argumentaatio rikostuomion perusteluissa

1. Johdanto

1.1. Mitä tuomion perusteluilla tarkoitetaan?

Eräs keskiaikainen filosofi, taisi olla kirkkoisä Augustinus, totesi ajasta, että totta kai
hän tietää, mitä aika tarkoittaa, mutta jos joku tulee kysymään häneltä, mitä aika tar-
koittaa, hän ei osaakaan vastata kysymykseen. Sama pätee nähdäkseni jollakin tavalla
tuomion perusteluihin ja perustelemiseen. Kaikki, joiden päivittäiseen arkityöhön kuu-
luu perustelujen laatiminen, tietävät hiljaiseen tekijän tietoon perustuen, mitä tuomion
perusteleminen käytännössä on. Mutta kun käsitettä pohtii tarkemmin huomaa, että se
vaatii tarkempaa analyysia. Tämä osaltaan johtuu siitä, että tuomion perusteluja ja
perustelemista käsitellään hyvin eri tasoilla ja eri näkökulmista. Onkin helposti vaara,
että perusteluista keskusteltaessa tai kirjoitettaessa puhutaan lopulta eri asioista. Sen
vuoksi on aluksi syytä täsmentää ja analysoida tuomion perustelujen käsitettä. Ana-
lyysi voidaan perustaa karkeasti kahteen tavallaan vastakohdat sisältävään käsitepariin.

Perusteluissa voidaan ensinnäkin erottaa toisistaan yhtäältä aineellisoikeudellinen
sisältö tai substanssi ja toisaalta prosessuaalinen muoto. Lisäksi perustelut voidaan
erotella yhtäältä fakta- eli näyttökysymyksen perusteluihin ja toisaalta oikeudellisiin
eli oikeuskysymyksen perusteluihin.

Perustelujen sisältöä ovat esimerkiksi aineellisen oikeuden normit, prejudikaatit ja
muut oikeudelliset ratkaisuperusteet sekä faktaperusteluissa erilaiset tosiseikat (oikeus-,
todistus- ja aputosiseikat) ja kokemussäännöt. Perustelujen prosessuaalista muotoa mää-
rittelee oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (ROL) 11 luvun 4 §:n 1 momentti:

”Tuomio on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mihin seikkoihin ja oikeudelli-
seen päättelyyn ratkaisu perustuu. Perusteluissa on myös selostettava, millä perusteella
riitainen seikka on tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä.”

Prosessuaaliseen muotoon liittyvät esimerkiksi sellaiset kysymykset kuin perustelujen
tyyli, ymmärrettävyys, selkeys ja seikkaperäisyys sekä vastaaminen asianosaisten vaa-
timuksiin, väitteisiin ja muihin ”kysymyksiin”.

Todettakoon, että ROL 11 luvun 4 §:n 1 momentti ja sitä vastaava riita-asioiden
tuomion perusteluja koskeva oikeudenkäymiskaaren (OK) 24 luvun 4 § määrittelevät
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perusteluille vain suhteelliset karkeat minimivaatimukset, joiden alittaminen on oi-
keudenkäyntivirhe, joka saattaa johtaa jutun palauttamiseen alempaan oikeuteen.1  Sen
sijaan näiden lainkohtien sanamuodosta ei voi päätellä sitä, minkälaiset ovat hyvät tai
optimaaliset perustelut, vaan tämä täytyy päätellä muista oikeuslähteistä ja oikeudellisis-
ta perusteista, esimerkiksi prosessuaalisista periaatteista, vain erään esimerkin maini-
takseni.2

Perustelujen aineellisoikeudellisen sisällön ja prosessuaalisen muodon välissä on
tavallaan välittäviä elementtejä, jotka vaikuttavat molempiin näihin. Oikeusteoreettiset
näkemykset ja tarkemmin oikeuslähdeoppi ja oikeudellisen argumentaation metodit
vaikuttavat sekä oikeudellisten perustelujen sisältöön että niiden muotoon. Ne määrit-
tävät mitä aineistoa perustelut voivat sisältää ja miten tätä aineistoa tulee perusteluissa
käsitellä. Samalla tavalla vaikuttavat faktaperustelujen puolella erilaiset näytön harkin-
nan ”metodit”, joista esimerkkeinä voi mainita vapaan ja välittömän todistusharkinnan,
legaalisen todistusharkinnan, pöytäkirjametodin ja todistusarvometodin.

Perustelujen sisällön ja muodon erottelun tärkeyttä kuvaa se, että tuomion peruste-
lut voivat olla muodollisesti hyvät – niistä esimerkiksi ilmenee selvästi, mihin oikeudel-
liseen päättelyyn ratkaisu perustuu – mutta kuitenkin sisällöllisesti huonot, esimerkik-
si lakiin perustumattomat tai muutoin ei–hyväksyttävät. Tästä voidaan esittää esimerkki,
joka vaikuttaa ehkä kärjistetyltä, mutta perustuu kuitenkin todelliseen ruotsalaiseen
oikeustapaukseen.3

Tapaus koski rangaistuslajin valintaa, jossa alioikeus päätyi suojeluvalvontaan (skydd-
stillsyn) ja oheissakkoon ehdottoman vankeusrangaistuksen asemesta. Alioikeus perus-
teli seuraavasti:

Oikeusministeri Lennart Geijer on esittänyt lausunnossaan 30.1.1975, että hänen va-
kaan käsityksensä mukaan vankeusrangaistuksella aiheutettua vapaudenriistoa voitiin
puolustaa vain suojelunäkökohdilla. Oikeusministeri suhtautui siten torjuvasti vankeus-
rangaistuksen tuomitsemiseen yleisestävien tai myös erityisestävien vaikutuksien perus-
teella. Esimerkkinä tapauksista, jolloin yhteiskunnan kuitenkin pitää vankeusrangais-
tuksilla suojautua eräiltä yksilöiltä, oikeusministeri esitti ammattimaisesti harjoitetun
rikollisuuden, huumeiden myynnin ja törkeät väkivaltarikokset. Oikeusministeriö on
toimittanut oikeusministerin lausunnon kaikille tuomioistuimille. Oikeusministeri konk-
retisoi ja kehitteli ajatuksiaan televisiolähetyksessä 26.2.1975. Lehdistössä esitetyn se-
lostuksen mukaan hän totesi, että vankilaan sijoitettujen lukumäärän pitäisi voida laskea
nykyisestä 3500:sta 500–700:aan. Tämä toteutuisi muun muassa siten, että rattijuopu-
muksesta kaavamaisesti annettavat ehdottomat vankeusrangaistukset korvattaisiin lää-
ketieteellisellä hoidolla ja kriminaalihuoltotoimenpiteillä. Oikeusministerin mukaan joil-
lakin sektoreilla valmisteltiin parhaillaan lainmuutoksia, mutta muilla alueilla luottaa
siihen, että tuomioistuimet muuttaisivat rangaistuskäytäntöään.

1 Ks. Turun hovioikeuden tuore ratkaisu THO 2005:27.
2 Ks. tästä tarkemmin Huovila 2003 s. 2 ss.
3 Ks. Bergholtz 1987 s. 384–385.
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Lisäksi käräjäoikeus viittasi siihen, että sen tuomiopiirin lautamiehet, syyttäjät, asian-
ajajat ja sosiaalityöntekijät olivat eräässä keskustelutilaisuudessa esittäneet samanlaisia
ajatuksia kuin oikeusministeri, ja totesi lopuksi, että tuomioistuimen toimivaltaan ja
jopa velvollisuuksiin kuului lainsäädännön rajoissa oikeuskäytännössään toteuttaa ajan-
kohtaisia mielisuuntauksia ja toivomuksia (aktuella strömningar och önskemål).

Hovioikeus (hovrätten över Skåne och Blekinge, B 187/75, DB 4107) muutti sittemmin
valituksen johdosta rangaistuksen vankeudeksi perustellen seuraavasti: Tuomioistuimen
ratkaisun tulee perustua lakiin. Lakia soveltaessaan tuomioistuimen tulee kiinnittää huo-
miota niihin lain perusteluihin (esitöihin), jotka eduskunta on hyväksynyt. Oikeus-
käytännön tulee myös mahdollisuuksien mukaan olla yhdenmukaista, minkä vuoksi
korkeimman oikeuden ratkaisujen, vaikka ne eivät ole muodollisesti sitovia, tulee ohja-
ta muiden tuomioistuinten ratkaisukäytäntöä. Muilla lausumilla kuten yksittäisten henki-
löiden esitelmillä, joukkotiedotusvälineissä esitetyillä kannanotoilla tai niin sanotuilla
ajankohtaisilla mielipidesuuntauksilla ei sen sijaan ole mitään merkitystä oikeuslähteenä.

Alioikeuden ratkaisun perustelut olivat erinomaiset, jos asiaa tarkastellaan muodolli-
selta eli prosessuaaliselta kannalta. Niistä ilmeni selvästi, mihin oikeudelliseen päätte-
lyyn ratkaisu perustui. Ne olivat seikkaperäiset, avoimet, rehelliset ja ymmärrettävät
sekä tekivät asianosaisille ja ylemmälle oikeusasteelle mahdolliseksi havaita ja korjata
virheen muutoksenhaun kautta. Sen sijaan perustelut olivat sisällöllisesti huonot, kos-
ka ne eivät perustuneet tuomioistuinta sitovaan oikeuslähdeoppiin. Hovioikeuden pe-
rustelut olivat sekä muodollisesti että sisällöllisesti hyvät. Niissä pystyttiin lyhyesti ja
ytimekkäästi ilmaisemaan ruotsalaisen oikeuslähdeopin ydin.

Jako yhtäältä fakta- ja toisaalta oikeudellisiin perusteluihin on erittäin tärkeä. Nämä
perustelujen kaksi osa-aluetta kuuluvat tavallaan eri maailmoihin, toinen olemisen eli
seinin ja toinen pitämisen eli sollenin maailmaan. Oikeudellisilla perusteluilla on argu-
mentaatioteoriaan pohjautuvassa ajattelussa aivan keskeinen merkitys. Oikeudellisen
ratkaisun oikeellisuus on kiinteässä yhteydessä perusteluihin, ja tuomion perusteluilla
voidaan ainakin periaatteessa myös osoittaa ulkopuoliselle, onko ratkaisu ”oikea” eli
lainmukainen ja hyväksyttävä vai väärä. Oikeudellisen koulutuksen saanut voi tietäes-
sään tapauksen oikeustosiseikat, jotka on aina selostettava tuomion perusteluissa, ar-
vioida julkisten oikeuslähteiden ja lakimiestaitonsa avulla, ovatko oikeudelliset perus-
telut hyväksyttävät.

Sen sijaan näyttöratkaisun oikeellisuudella ja sen perusteluilla ei ole samanlaista
yhteyttä. Faktaperustelujen avulla ei voida kontrolloida, onko ratkaisu oikea vai ei,
koska henkilöllä, joka ei ole osallistunut oikeudenkäyntiin, ei ole mitään julkisiin ja
kirjallisessa muodossa oleviin oikeuslähteisiin verrattavaa arviointiperustetta tähän.
Tämä korostuu suullisessa ja välittömässä oikeudenkäyntimenettelyssämme sekä eri-
tyisesti suullisen todistelun arvioinnissa. Välittömään prosessiimme keskeisesti liitty-
vä ajatus, ettei tuomion perustelujen tai muunkaan kirjallisen aineiston perusteella ole
mahdollista arvioida tuomion oikeellisuutta, ilmenee hyvin myös korkeimman oikeu-
den ennakkoratkaisusta, joka koskee valitusten seulontaa hovioikeusmenettelyssä:
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KKO 2004:116 kappale 13: Seulontamenettelyä koskevalla ”uudistuksella ei ole puu-
tuttu siihen periaatteeseen, ettei suullisen todistelun uskottavuutta voida arvioida kirjal-
lisessa menettelyssä uudelleen. … Korkein oikeus toteaa, että jo sen arvioiminen, onko
valituksessa esitetyn perusteella syytä epäillä käräjäoikeuden näyttöratkaisun oikeelli-
suutta merkitsee sitä, että todistelun uskottavuutta arvioitaisiin kirjallisen aineiston pe-
rusteella.”

Joskus mainitaan, että oikeudessa faktat ja normit kietoutuvat yhteen tiiviisti ja ettei
täydellisen eron tekeminen puhtaiden faktojen ja normien välillä ole mahdollista. Tämä
pitääkin tietyssä mielessä ja tietyllä tasolla paikkansa. Esimerkiksi lain säännösten
tasolla, joka on monesti väistämättä suhteellisen yleinen ja abstraktinen, tällainen yh-
teen kietoutuminen on välttämätöntä. Esimerkiksi voidaan ottaa asuinhuoneiston vuok-
rauksesta annetun lain 61 §:n 1 momentin 4 kohta, jonka mukaan vuokranantaja voi
purkaa vuokrasopimuksen, jos vuokralainen viettää huoneistossa häiritsevää elämää.
Arvoarvostelman sisältävä käsite ”häiritsevä elämä” viittaa sekä normeihin että fak-
toihin, se käsittää molemmat puolet. Oikeudenkäynnin tasolla on kuitenkin olennais-
ta, että oikeudenkäynnin ja nimenomaan valmistelun tehtävänä on täsmentää käsitel-
tävänä olevan tapauksen konkreettiset faktat eli oikeustosiseikat. Joissakin poikkeuk-
sellisissa tilanteissa, esimerkiksi jos oikeudenkäynnin kohteena on kysymys, onko
vastaaja toiminut huolimattomasti, faktojen konkretisoiminen loppuun saakka ei aina
ole valmistelussa mahdollista.4  Mutta tällöinkin tämä on tehtävä viimeistään tuomion
perusteluissa. Eli kun puhutaan tuomion perusteluista, ero normien ja faktojen välillä
tulee olla selvä. Viimeistään tuomiossa on todettava konkreettisten faktojen tasolla,
mitä vuokralainen on tehnyt, sallinut tehdä tai jättänyt tekemättä, ja vasta tämän perus-
teella arvioitava, onko vuokralainen viettänyt häiritsevää elämää vai ei.

Eri näkökulmat tuomioon perustelemiseen tulevat hyvin esille myös tässä teokses-
sa julkaistujen kirjoitusten aiheissa. Joissakin kirjoituksissa perusteluja tarkastellaan
puhtaasti prosessuaalisena ilmiönä, kuten Markku Rädyn kirjoituksessa. Marjatta Kas-
kenmäen kirjoituksessa näkökulma on puolestaan varsin selvästi aineellisoikeudellinen
ja rikosoikeuden yleisiin oppeihin liittyvä. Diesenin metodia käsittelevän Helena Vih-
riälän kirjoituksen aiheena on faktaperustelut ja tarkemmin näytön arvioinnin eräs
metodi. Matti Rintalan kirjoituksessa käsitellään oikeuslähdeoppia empiirisen, Helsingin
hovioikeuden ratkaisukäytäntöön perustuvan aineiston pohjalta, ja Timo Ojalan kir-
joitus liittyy oikeudellisten tulkintametodeihin ja niiden käyttöön oikeuskäytännössä.

Tässä rikostuomion perusteleminen -kurssilla pitämiini luentoihin perustuvassa kir-
joituksessa keskityn lähinnä oikeuslähdeoppiin sekä oikeudelliseen argumentaatioon
ja erityisesti tulkintametodeihin rikostuomion perustelemisen näkökulmasta. Edellä
suoritetussa erottelussa kirjoitus sijoittuu siten oikeudellisten perustelujen puolelle ja
aineellisoikeudellisen sisällön ja prosessuaalisen muodon ”välimaastoon”. Perustelu-
na aihevalinnalle voi esittää, että muissa tässä teoksessa julkaistuissa kirjoituksissa

4 Ks. Leppänen 1998 s. 204. Käytännössä rikosasioissa tilanne on sikäli selvempi kuin riita-asioissa,
että säännönmukaisesti oikeustosiseikat on konkretisoitu asianmukaisesti jo haastehakemuksessa. Sen
sijaan riita-asioiden haastehakemuksissa näin ei aina ole.
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nämä aiheet ja erityisesti tulkintametodeihin liittyvät kysymykset ovat suhteellisen
vähäisessä määrin edustettuina5  ja että luentosarjan näitä koskevat osat muodostavat
suhteellisen yhtenäisen kokonaisuuden.6

1.2. Perusteluihin vaikuttavat tekijät

Tuomion perusteluihin ja siihen, minkälaisia perusteluja kulloinkin pidetään hyvinä,
vaikuttavat monet erilaiset myös ei-oikeudelliset tekijät. Vaikka voidaan sanoa, että
nämä ei-oikeudelliset tekijät vaikuttavat viime kädessä oikeudellisten periaatteiden ja
muiden oikeudellisten perusteiden välityksellä, niiden vaikutus perusteluihin on kui-
tenkin nähdäkseni välittömämpi kuin moniin muihin oikeudellisiin ilmiöihin. Tämä
johtuu käsitykseni mukaan osaltaan siitä, että perustelemista ei ole säännelty eikä voi-
da säännellä kovin yksityiskohtaisesti formaaleilla sääntömäisillä normeilla. Peruste-
luihin vaikuttavista oikeudellisista ja ei-oikeudellisista tekijöistä voidaan esimerkkei-
nä mainita seuraavat:

1) Oikeudenkäytön ulkopuolinen yhteiskunta: katsotaan esimerkiksi, että perustelu-
jen tulisi vastata oikeusvaltion vallankäyttöön olennaisesti kuuluvan demokraattisen
kontrollin vaatimukseen ja edistää ihmisten yleistä luottamusta oikeuslaitokseen.

2) Lainsäätäjän ja -käyttäjän toimivallan valtiosääntöoikeudellinen jako: kysymys siitä,
missä määrin tuomioistuimet toimivat ”lainsäätäjinä”. Yhdysvaltoja voitaneen pitää
tyypillisenä esimerkkinä siitä, kuinka vahvasti tuomioistuinlaitos voi luoda oikeutta.
Vastakkaista kantaa edustaa Ranskan vallankumouksesta periytyvä näkemys, jonka
mukaan tuomioistuimet ovat ainoastaan kansanedustuslaitoksen säätämän lain mekaa-
nisia soveltajia.7  Äärimmäisen näkemyksen mukaan jopa lain tulkinta oli kiellettyä,
koska se sisältää oikeutta luovan tai ”lakia säätävän” elementin. Lienee selvää, että
lainkäyttäjän toimiessa tavallaan lainsäätäjänä, joka ei kuitenkaan ole valitsijoilleen
poliittisessa vastuussa, perustelujen tarve on suuri. Vastaavasti toisen ääripään näke-
myksen johdonmukaisena seurauksena on, että perusteluille ei jää tilaa. Toisin sanoen
ei ole mitään perusteltavaa, koska oikeuskysymyksen ratkaisu johdetaan mekaanisesti
lain säännöksestä, jonka mainitseminen tai korkeintaan toistaminen perusteluissa riit-

5 Vrt. kuit. Timo Ojalan kirjoitus, joka käsittelee teleologista tulkintaa ja oikeusperiaatteiden punnin-
taa, sekä Matti Rintalan kirjoitus, jossa on tutkittu Helsingin hovioikeuden oikeuslähteiden käyttöä
yhden kuukauden aikana. Myös Mirja-Leena Nurmen kirjoitus sivuaa oikeudellista argumentaatiota
koskevia kysymyksiä.

6 Kirjoituksen viimeinen, sananvapautta ja yksilönsuojaa tuomioistuinratkaisuissa koskeva jakso 3.4
pohjautuu Helsingin hovioikeuspiirin XI tuomaripäivillä 27.5.2005 pitämääni esitykseen ja perustuu
rikostuomion perusteleminen –kurssilla pitämiini luentoihin sisältäen eräänlaisen yhteenvedon tai
keskeisen ytimen tämän kirjoituksen aikaisemmista osista.

7 Ks. oikeudellisten perustelujen perustelukäytännöstä (korkeimman oikeusasteen näkökulmasta) Yh-
dysvalloissa Summers 2002 s. 407 ss. ja Ranskassa Troper ym. 171 ss.
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tää perusteluksi ja on oikeastaan sallittu enimmäisperustelu. Todettakoon, että Rans-
kan tuomioistuimissa vieläkin vaikuttaa Ranskan vallankumouksen mainittu perinne
ja siellä tuomioiden perustelut ovat edelleen hyvin niukat ja poikkeavat muiden Eu-
roopan maiden perustelukäytännöstä. Suomessa aikoinaan vaikuttanut legalismi on
sukua ranskalaiselle perinteelle ja vielä pari vuosikymmentä sitten näiden maiden pe-
rustelukäytäntöjä voitiinkin ehkä verrata toisiinsa.

3) Vallitsevat oikeusteoreettiset näkemykset: Esimerkiksi vallitseva oikeuslähdeopilli-
nen käsitys vaikuttaa siihen, minkälaisia oikeudellisia perusteita ja missä ”etusijajär-
jestyksessä” perusteluihin valikoituu. Myös se, käsitetäänkö oikeudellinen argu-
mentaatio esimerkiksi siten kuin käsitelainopin valtakaudelle vai kuten nykyään
argumentaatioteoreettisen ajattelun mukaisesti, vaikuttaa oleellisesti siihen, minkälai-
siksi oikeudelliset perustelut voidaan laatia. Nämä ovat juuri niitä perusteluihin vai-
kuttavia tekijöitä, joita tässä kirjoituksessa lähemmin tarkastellaan.

4) Aineellinen oikeus: Perustelutarpeeseen vaikuttavat muun muassa seuraavat teki-
jät: perustuuko aineellinen oikeus säädännäiseen oikeuteen vai myös tuomioistuinten
luomaan case law -oikeuteen, onko lainsäädäntö aukollista tai vanhentunutta vai katta-
vaa ja ajanmukaista ja suositaanko lainsäädäntökulttuurissa argumentatiivisesti avoi-
mia ja arvostuksenvaraisia käsitteitä sisältäviä normiformulaatioita vai tarkan tunnus-
merkistön sisältäviä sääntömäisiä säännöksiä. Lain aukollisuus, vanhentuneisuus ja
avoimet normit edellyttävät tarkempaa ja parempaa perustelemista kuin kattava, ajan-
mukainen ja sääntömäinen lainsäädäntö.

5) Prosessuaalinen lainsäädäntö: Esimerkiksi suullinen ja välitön oikeudenkäyntime-
nettely kantani mukaan johtaa väistämättä näyttökysymyksen perustelujen tietynlai-
seen yleisluontoisuuteen. Kaikkea suullisessa ja välittömässä prosessissa vastaanotettua
näyttöä ei ole edes teoriassa mahdollista selostaa tai analysoida eikä tämä ole tarkoitus-
kaan.8  Vastaavasti suullis-pöytäkirjallisessa prosessissa, joka oli Suomessa käytössä
vielä 1990-luvun alkupuolella, perusteluihin ei ollut esimerkiksi kontrollin kannalta
samanlaista tarvetta kuin suullisessa ja välittömässä prosessissa, koska hyvin laaditusta
pöytäkirjasta ilmeni suuri osa siitä aineistosta, jolla näyttökysymykset perustellaan, ja
vieläpä täydellisenä: todistusharkintahan käytännössä suoritettiin tuossa menettelyssä
vain pöytäkirjatun aineiston perusteella.

Suullis-pöytäkirjallisessa menettelyssä pöytäkirjaan tuli merkitä ”tarkoin, mitä todista-
jat ovat asiassa esittäneet”, kuten vuonna 1993 kumottu OK 17 luvun 35 §:n 1 momentti
sääti. Lisäksi OK 17 luvun 28 §:n 1 momentin (571/48) mukaan, joka jostain syystä on
edelleen voimassa, todistajalta oli tiedusteltava … ”sellaista, mikä voi vaikuttaa todistajan
uskottavuuteen; ja tehtäköön kaikesta tästä merkintä pöytäkirjaan.” Modernimmin sa-
nottuna pöytäkirjaan kirjattiin todistajien kertomukset ja ne apufaktat, joilla oli merki-

8 Ks. Huovila Lakimies (LM) 2004 s. 797 ss. ja tarkemmin Huovila 2003 s. 230 ss.
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tystä kertomusten arvioinnissa. Kun nämä seikat oli kerran pöytäkirjaan merkitty, niillä
oli lain nojalla julkinen luotettavuus: pöytäkirjaan tehdyt merkinnät olivat riittävänä
näyttönä siitä, mitä oikeudenkäynnissä on tapahtunut. Suullis-pöytäkirjallisessa näyttöä
arvioitiin vapaasti, toisin sanoen yleisten ja esimerkiksi tieteen tutkimustuloksiin perustu-
vien erityisten kokemussääntöjen pohjalta. Sen sijaan faktat, joiden pohjalta harkinta
suoritettiin, oli lyöty lukkoon pöytäkirjassa ja näytön harkinta suoritettiin vain niiden
pohjalta. Tapaan kuului, että hovioikeus kumosi tai muutti alioikeuden ratkaisua sillä
perusteella, ettei asiakirjoista ilmennyt tukea ratkaisulle. ”Asiakirjoista saatavan selvi-
tyksen perusteella” olikin tuolloin hovioikeuden tyypillinen perustelu, joka periytyi
legaalisen todistusharkinnan ajoilta ja oli Turun hovioikeudessa käytössä jo 1600-luvun
alkupuolella.

6) Käytännössä toteutunut prosessi: Esimerkiksi, onko asianosaisella lainopillisen kou-
lutuksen saanut avustaja (asianajaja), kuinka hyvin aineellinen prosessinjohto on on-
nistunut sekä asianosaisten, avustajien ja tuomareiden ominaisuudet ovat merkityksel-
lisiä perustelujen kannalta. Tähän liittyvät myös erilaiset käsitykset tuomioistuimen ja
asianajajien työnjaosta. Perinteisesti suomalainen prosessi on ollut hyvin tuomarive-
toista, mutta suuntana on, että asianajat lisääntyvässä määrin ottavat tehtäväkseen pel-
kän päämiehen edun ajamisen ohella oikeudenkäytöllä laajemmin olevia tehtäviä.
Perusteluihin liittyen voidaan katsoa, että asianajajat tänä päivänä osaltaan kantavat
vastuun siitä, että asianosaiset ymmärtävät paitsi oikeudenkäyntimenettelyn etenemi-
sen myös tuomion perusteet. Asianajajat tavallaan toimivat muun ohessa kielenkään-
täjinä. He kääntävät yhtäältä maallikkojen kielen oikeudellisesti relevanteiksi vaati-
muksiksi, niiden perusteiksi jne. sekä toisaalta oikeudenkäynnin juridisen kielen pää-
miehilleen takaisin arkikieleksi. Tässä suhteessa ei luonnollisesti voida mennä liian
pitkälle. Myös tuomioistuinten on pyrittävä käyttämään maallikoille ymmärrettävää
kieltä niin suuressa määrin kuin mahdollista niissä rajoissa, joita esimerkiksi oikeu-
denkäynnin kielen täsmällisyys ja toisaalta oikeudenkäytön tehokkuus edellyttävät.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) perusteluvelvollisuutta koskevista tuo-
mioista ilmenee hyvin se, kuinka monenlaiset tekijät vaikuttavat perusteluvelvollisuu-
teen myös käytännön tasolla. Esimerkiksi Suominen-tapauksessa vuodelta 2003 EIT
perusteli seuraavasti (kohta 34):

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohta velvoittaa tuomioistuimia esittä-
mään perustelut ratkaisuilleen, mutta sen ei voida katsoa edellyttävän, että tuomioistuin
antaisi yksityiskohtaisen vastauksen jokaiseen esitettyyn argumenttiin. Laajuus, jolla
ratkaisu on perusteltava, voi vaihdella asian laadun perusteella. Vielä suuremmassa määrin
on otettava huomioon, muiden seikkojen ohella, asianosaisten esittämien argumenttien
erilaisuus sekä erot sopimusvaltioiden lainsäädännössä, oikeuskäytännöissä, oikeustie-
teessä sekä tavoissa esittää ja laatia tuomiot. Sen vuoksi kysymys siitä, onko kansalli-
nen tuomioistuin laiminlyönyt 6 artiklan 1 kohtaan perustuvan perusteluvelvollisuutensa,
voidaan ratkaista vain kaikkien asiaan liittyvien asianhaarojen valossa. (kursivointi kir-
joittajan)
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2.  Oikeuslähdeoppi ja oikeudelliset perustelut

2.1. Oikeuslähdeopillisen esityksen lähtökohdat

Oikeudellisen ratkaisun täytyy perustua oikeuslähteisiin ja se täytyy perustella niistä
johdettavissa olevilla argumenteilla. Muutoin ei voida puhua oikeudellisesta ratkaisusta
tai argumentaatiosta. Oikeuslähdeoppi osoittaa, mihin lähteisiin tuomio tulee perustua
ja mikä on eri lähteiden lähtökohtainen suhteellinen velvoittavuus.9

Tuomion perusteiden ja perusteluiden välille voidaan tehdä ero. Tuomion perusteet
muodostuvat ratkaisun perustana todellisuudessa olevista ratkaisuperusteista, joiden
tulee perustua oikeuslähteisiin. Perustelut ovat taas tuomiossa julkituotuja perusteita.
Erilaisia näkemyksiä on esitetty, kuinka seikkaperäisesti perusteet pitää esittää peruste-
luissa. Yleensä lähtökohta tänä päivänä on, että mahdollisimman seikkaperäisesti. Esi-
merkiksi Korkeimman oikeuden (KKO) entinen presidentti Olavi Heinonen on määri-
tellyt KKO:n päätehtäväksi antaa mahdollisimman avoimesti ja täydellisesti perusteltuja
prejudikaatteja.10 Kuitenkin Heinonen on (vuonna 1994) ilmoittanut, että niukat viit-
taukset esimerkiksi lainvalmisteluaineistoon eivät anna oikeaa kuvaa, kuinka eri oikeus-
lähteitä hyödynnetään KKO:n ratkaisuissa. Esittelijän pitää nimittäin ottaa esittely-
muistioonsa kaikki relevantti lainvalmisteluaineisto ja viittaukset oikeuskirjallisuuteen.11

On nähdäkseni selvää, että oikeuslähteiden esiintuomisessa on suoritettava valin-
taa. Kuten Aarnio oikeusteorian kannalta toteaa, argumentaatioketjun katkaisemiselle
ei ole osoitettavissa mitään täsmällistä rajaa, vaan se riippuu siitä, missä vaiheessa on
luotu edellytykset hyväksyttävyyden saavuttamiselle.12 Tuomion perustelemisessa käy-
tännön oikeudenkäytössä on vielä omat rajansa. Esimerkiksi ei voida ajatella, että kaikki
oikeuskirjallisuudessa esitetyt mielipiteet, joilla on ollut jotain relevanssia ratkaisun
teossa, selostettaisiin aina tuomion perusteluissa.

Toinenkin erottelu on myös syytä tehdä tässä vaiheessa. Puhutaan ratkaisuheuristii-
kasta eli siitä, miten ratkaisu todellisuudessa syntyy tai keksitään (context of discovery),
ja toisaalta ratkaisun justifikaatiosta, perustelusta (context of justification).13 Tietyt
äärimmäiset oikeusrealistiset käsitykset lähtevät siitä, että tuomari saattaa todellisuu-
dessa tehdä ratkaisunsa henkilökohtaisista, poliittisista tai vastaavista syistä ja että julki-
tuodut perustelut ovat vain kulissi, jolla ratkaisu saadaan näyttämään oikeudelliselta.
Tähän voidaan (Gunnar Bergholtzia mukaillen) vastata, että vain julkituodut peruste-
lut voivat olla merkityksellisiä. Jos tuomion perustelut ovat juridisesti pätevät ja riittä-
vät lopputuloksen perustelemiseksi ja tuo lopputulos on lainmukainen ja hyväksyttä-

9 Tuorin mukaan oikeuslähdeoppi tyypittelee oikeuslähteitä sekä erittelee niiden keskinäisiä suhteita ja
etusijajärjestystä. Oikeuslähdeopin keskeinen ongelma Tuorin mukaan on, miten ratkaisunormi – so.
loogisen syllogismin ylälause – määräytyy. Ks. Tuori 2003 s. 43–44.

10 Ks. Heinonen, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (JFT) 1994 s. 151.
11 Ks. Heinonen mainittu kirj. s. 155:
12 Aarnio 1982 s.120.
13 Ks. Laukkanen 1995 s. 119–123 ja Siltala 2003 s. 191–194.
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vä, ei ole merkitystä, millä tavoin ratkaisu on keksitty tai syntynyt. Tämänkin vuoksi
on tärkeää, että riittävät perusteet tuodaan julki tuomiossa.

Oikeuslähdeopin kannalta näiden kahden näkökulman erottaminen on merkityk-
sellistä sen vuoksi, että oikeuslähteistä saatavilla perusteilla paitsi perustellaan tuo-
mio, niillä on myös keskeinen merkitys ratkaisun keksimisessä ja löytämisessä. Näh-
däkseni sillä, kumman kannalta oikeuslähdeoppia tarkastellaan, voi olla merkitystä
oikeuslähteiden määrittelyssä ja ennen kaikkea painossa. Ratkaisun keksimisen olles-
sa kysymyksessä oikeuslähteiden rajoittamiseen ei ole nähdäkseni samanlaista tarvet-
ta kuin tuomion perustelujen yhteydessä, ja vastaavasti lähteiden paino voi olla erilai-
nen riippuen kummanko kontekstin kannalta asiaa tarkastellaan. Esimerkiksi kaikki
oikeudelliseen ratkaisutoimintaan osallistuvat hyväksynevät näkemyksen, että oikeuskir-
jallisuudella on erittäin tärkeä asema ratkaisun keksimisen vaiheessa. Sen sijaan oi-
keuskirjallisuudella on lähtökohtaisesti varsin vähäinen painoarvo perustelemisen
kontekstissa johtuen siitä, että oikeuskirjallisuudelta puuttuu muodollinen velvoittavuus.14

Viime aikoina on käyty vilkasta oikeuslähdeopillista keskustelua ja esitetty varsin
erilaisia myös tulevaisuuden suuntia pohtivia näkemyksiä.15 Tämä on ymmärrettävää
siihen nähden, että oikeuslähdeopin institutionaalinen, lainsäädännöllinen pohja on
muuttunut suuresti 1990-luvulla Euroopan ihmisoikeussopimukseen (EIS) liittymisen,
perusoikeusuudistuksen, perustuslain (PL) säätämisen ja Euroopan unionin jäsenyy-
den johdosta. Lähtökohtana seuraavassa esityksessä on Aarnion oikeuslähdeoppi, jo-
hon on tehty mainittujen institutionaalisten muutosten vuoksi välttämättömät ”päivi-
tykset”. Esitettävien oikeuslähteiden määrä on seuraavassa ehkä niukempi kuin useis-
sa muissa oikeuslähdeluetteloissa. Tämä johtuu siitä, että pidän tarkoituksenmukaise-
na korostaa lähteiden oikeudellisuutta, ja osaksi siitä, että kysymys on tuomion perus-
telemisen näkökulmasta. Oikeuslähteiden rajoittaminen juridisiin lähteisiin ei tarkoita
oikeudellisen ratkaisun harkinnassa ja perusteluissa käytettävien perusteiden rajoitta-
mista sinänsä. Oikeudellisessa harkinnassa joudutaan toki käyttämään muitakin argu-
mentteja kuin vain juridisia.16 Esimerkiksi lain teleologisessa tulkinnassa kokemus-
sääntöjen soveltaminen voi olla tarpeellista,17 ja myös reaalisten argumenttien käyttö
on oikeudellisessa harkinnassa joskus tarpeellista. Reaaliset argumentithan usein ym-
märretään pohjoismaisessa ajattelussa oikeuslähteiksi,18 mutta niiden oikeuslähdeopil-
linen asema on vähintäänkin riidanalainen. Itse näkisin, että ne ovat vain ”näkökohtia,
joita käytetään muiden oikeuslähteiden kuten lainsäädännön tulkinnassa”.19 Missään
tapauksessa seuraavassa esitettävä oikeuslähdeluettelo ei ole mitenkään täydelliseksi
tarkoitettu tai ”ehdoton” kanta, vaan eräs mahdollinen tapa hahmottaa moderni oikeus-

14 Ks. myöhemmin jakso 2.3.7.
15 Ks. esitetyistä näkemyksistä kokoavasti Nuotio LM 2004 s. 1268–1270.
16 Esimerkiksi journalistien ohjeita ei ole syytä nimetä oikeuslähteeksi, vaikka niitä voidaan käyttää

tulkinta-argumentteina silloin kun kiperissä tapauksissa argumentoidaan avoimesti.
17 Ks. tästä Klami ym. 2000 s. 59 ss.
18 Ks. Aarnio 1989 s. 217 ss.
19 Näin Tuori 2000 s. 175.
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lähdeoppi ja perusteluissa käytettävät oikeuslähteet. Ennen yksittäisten oikeuslähteiden
käsittelyä on kuitenkin syytä vielä pohtia oikeuslähteiden velvoittavuuden oikeudellista
perustaa.

2.2. Oikeuslähteiden velvoittavuus

Oikeuslähteiden velvoittavuus voidaan jakaa kahteen perustaan; yhtäältä lähteiden muo-
dolliseen (formaaliin) velvoittavuuteen ja toisaalta niiden sisällölliseen velvoittavuuteen
eli painoon.20 Voidaan myös puhua ensiksi mainittuun liittyen arvovalta- tai auktoriteetti-
perusteista sekä jälkimmäiseen liittyen aineellisista tai arvostuksenvaraisista perusteista
taikka substantiaalisista oikeuslähteistä.21

Edellä esitetty liittyy siihen, että oikeusnormeilla katsotaan olevan kolme pätevyyskri-
teeriä: muodollinen pätevyys, joka vastaa edellä mainittua oikeuslähteen muodollista
velvoittavuutta, sisällöllinen hyväksyttävyys, joka vastaa oikeuslähteen sisällöllistä vel-
voittavuutta sekä normin tehokkuus. Viimeksi mainittu ei ole lainopin ja lainkäyttäjän
näkökulmasta erityisen mielenkiintoinen pätevyyden muoto.22

Lähteiden muodollinen velvoittavuus perustuu niiden muodolliseen, institutionaali-
seen asemaan oikeusjärjestyksessä. Tyypillisiä muodollisesti velvoittavia lähteitä ovat
sellaiset lähteet, jotka on saatettu voimaan perustuslakiin perustuvassa menettelyssä
tai muutoin viime kädessä perustuvat perustuslaista saatavaan muodolliseen oikeutuk-
seen. Tällaisen auktoritatiivisen aseman omaavia oikeuslähteitä ovat esimerkiksi lain-
säädäntö ja lakien esityöt.

Vastaavasti oikeuslähteen sisällöllinen velvoittavuus perustuu sen sisällölliseen
merkitykseen tai arvoon. Sisällöllisesti velvoittaviksi oikeuslähteiksi voidaan luokitel-
la esimerkiksi oikeustiede (oikeuskirjallisuus) ja maan tapa.23 Mitä sitten sisällöllinen
velvoittavuus tarkoittaa? Nähdäkseni sisällöllisen velvoittavuuden kriteereidenkin on
viime kädessä perustuttava oikeusjärjestykseen. Sisällöllinen velvoittavuus perustuu
oikeuslähteen tapauskohtaisesti ilmentämien arvojen ja tavoitteiden yhteensopivuuteen
– koherenssiin – oikeusjärjestykseen sisältyvien oikeudellisten arvojen ja tavoitteiden,
viime kädessä tärkeimpien oikeusperiaatteiden kanssa.

Jaottelua sisällölliseen ja muodolliseen velvoittavuuteen ei voi pitää ehdottomana
joko tai -tyyppisenä, vaan useimmilla lähteillä (tai oikeuslähteistä johdettavilla ratkaisu-
perusteilla) on sekä muodollisen että sisällöllisen velvoittavuuden puoli.24 Laki on
tyypillisin muodollisesti velvoittava oikeuslähde, mutta tietty lainsäännös saattaa sen

20 Ks. institutionaalisesta oikeuslähdeopista Siltala 2003 s. 189 ss.
21 Ks. esimerkiksi Aarnio 1982 s. 96 ss. ja Aarnio 1989 s. 219.
22 Ks. Tuori 2000 s. 286 ss.
23 Vrt. Aarnio 1982 s. 97.
24 Ks. Hurri, joka pohtii kysymystä, mitä sisällöllisyydellä ja muodollisuudella oikeuslähteiden yhtey-

dessä tarkoitetaan, LM 2004 s. 109–115.
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lisäksi ilmaista sellaisen oikeusjärjestykseen sisältyvän keskeisen arvon, että myös sen
sisällöllinen paino on suuri. Esimerkkinä voidaan mainita rangaistuksen määräämistä
koskeva rikoslain 6 luvun 3 §:n 1 momentti, jonka mukaan rangaistusta määrättäessä
on otettava huomioon rangaistuskäytännön yhtenäisyys. Säännös ilmaisee keskeisen
perusoikeusperiaatteen – PL 6 §:n mukaisen yhdenvertaisuusperiaatteen – sovellutuksen,
minkä vuoksi säännöksen osoittamalla normilla on myös merkittävä sisällöllinen pai-
no. Tästä nähdäkseni osaltaan johtuu, että rangaistuskäytännön yhtenäisyydellä on
oikeuskäytännössä niin suuri merkitys.

PL 6 § 1:ssa on ytimekkäästi todettu, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Yh-
denvertaisuusperiaate ilmenee myös valituslupaa koskevasta OK 30 luvun 3 §:stä, jonka
mukaan oikeuskäytännön yhtenäisyys on valitusluvan myöntämisen peruste. Voidaan
myös sanoa, että koko oikeusvaltion ja lailla säätämisen idea – rule of law – osaltaan
perustuu ihmisten yhdenvertaisuuden periaatteeseen.

Laki voidaan tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa jopa syrjäyttää, jos sen
soveltaminen johtaa lopputulokseen, joka ei ole hyväksyttävä. Tämä mahdollisuus
perustuu sinänsä muodolliseen perusteeseen eli vuonna 2000 voimaan tulleen perus-
tuslain 106 §:ään, jonka mukaan tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain sään-
nökselle, jos lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain
kanssa. Kuitenkin olennaista sen soveltamisessa on sisällöllinen pohdinta. Esimerkki-
nä voidaan mainita hovioikeuden ratkaisu, jota on selostettu apulaisoikeuskansleri Jaak-
ko Jonkan antamassa päätöksessä 2.12.2002, dnro 29/21/00. Esimerkki osoittaa myös
sen, kuinka tärkeää ratkaisun hyvä perusteleminen on tällaisissa tapauksissa. Erityi-
sesti demokratiaperiaate ja oikeusvaltioperiaate, joita ilmentää varsinkin PL 2 §, edel-
lyttävät tarkkaa perustelemista, jos nimenomainen eduskunnan säätämä laki syrjäyte-
tään.

Hovioikeus oli kyseisessä tapauksessa ratkaissut asian vastoin sanamuodoltaan selvää
lain säännöstä, ulosottolain 9 luvun 15 §:n 1 momenttia (197/1996), jonka mukaan tuo-
mioistuin, joka käsittelee ulosottotointa koskevaa muutoksenhakemusta, voi määrätä
kuulutetun huutokaupan jätettäväksi toimittamatta vain sillä ehdolla, että keskeytystä
vaatinut asettaa vakuuden huutokauppakustannusten korvaamisesta. Hovioikeus oli kui-
tenkin määrännyt täytäntöönpanon keskeytettäväksi ja kuulutetun pakkohuutokaupan
jätettäväksi toimittamatta, vaikka keskeytystä vaatineet velalliset eivät olleet asettaneet
vakuutta.

Hovioikeus oli perustellut ratkaisuaan muun muassa sillä, että täytäntöönpanon keskey-
tys oli ainoa keino turvata muutoksenhakijoille tosiasiallinen valitusmahdollisuus ja että
pakkohuutokaupan täytäntöönpano tekisi muutoksenhaun hyödyttömäksi. Hovioikeus
oli lisäksi todennut, että muutoksenhakemisen mahdollisuus oli muutoksenhakijoiden
kannalta keskeinen oikeusturvakysymys. Molemmat muutoksenhakijat olivat velka-
järjestelyssä. Hovioikeuden mukaan vakuuden asettamisvelvollisuus varsin todennäköi-
sesti olisi estänyt heidän tosiasiallisen mahdollisuutensa täytäntöönpanon keskeyttämi-
seen ja tehnyt muutoksenhakemisen hyödyttömäksi. Tästä syystä ja koska oli mahdol-
lista, että muutoksenhakijoiden valitus menestyi, hovioikeus ei ollut määrännyt valittajille
velvollisuutta asettaa vakuutta huutokauppakustannusten korvaamisesta.
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Selvityksessä apulaisoikeuskanslerille ratkaisuun osallistuneet totesivat: Perustuslain 21 §:n
2 momentin perusteella oikeus hakea muutosta on eräs oikeudenmukaisen oikeuden-
käynnin tae. Sama periaate ilmenee Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen oikeu-
denmukaista oikeudenkäyntiä koskevasta 6 artiklasta. Suomen perustuslain 106 §:n
mukaan, jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lainsäädännön soveltaminen
olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija pe-
rustuslain säännökselle. Hovioikeus oli päätöksestään ilmenevin perustein ja harkinta-
valtansa nojalla, taatakseen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja oikeuden hakea muu-
tosta, jättänyt soveltamatta ulosottolain 9 luvun 15 §:n 1 momentissa mainitun vakuuden
asettamisvelvollisuuden katsoen sen olevan ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa.

Ratkaisuun osallistuneet olivat tavallaan esittäneet ratkaisun perusteluissa sisällölliset
perusteet ja vasta apulaisoikeuskanslerille antamassaan selvityksessä muodollisesti vel-
voittavat perusteet poiketa laista. Apulaisoikeuskansleri piti – luonnollisestikin – hovi-
oikeuden ratkaisun perusteluja puutteellisena, mutta itse ratkaisun sisällön osalta katsoi,
että käytettävissä olevan selvityksen perusteella hovioikeuden ei voitu osoittaa ylittä-
neen sille perustuslain mukaan kuuluvan ratkaisuvallan rajoja.

Käytännössä selvästi merkittävämpää kuin se, että laki voidaan sisällöllisistä syistä
yksittäistapauksessa syrjäyttää, on, että lain soveltamiseen väistämättä kuuluva tulkin-
ta edellyttää usein myös sisällöllistä harkintaa.25 Esimerkiksi perustuslakiin perustu-
vat sisällölliset argumentit tulevat sovellettaviksi ja tuomion perusteluissa esitettäviksi
ennen kaikkea lain tulkintaan liittyvinä ratkaisuperusteina perustuslainmukaisen ja
perusoikeusmyönteisen tulkintaperiaatteen mukaisesti.

Myös esimerkiksi korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuilla, vaikka ne luetaan auk-
toritatiivisiin oikeuslähteisiin, on vahva sisällöllisen velvoittavuuden puolensa: niiden
velvoittavuus perustuu pitkälti ratkaisujen tueksi esitettyjen perusteluiden vakuutta-
vuuteen ja hyväksyttävyyteen. Päinvastaisena esimerkkinä voidaan mainita maan tapa.
Vaikka sitä pidetäänkin ensisijassa substantiaalisena oikeuslähteenä eli sisällöllisesti
velvoittavana, sillä on myös hyvin vahva institutionaalinen tuki muodollisesti vel-
voittavissa oikeuslähteissä.26 Oikeuslähdeopillisessa ”perussäännöksessä” OK 1:11:ssä
on säädetty maan tavasta oikeuslähteenä. Lisäksi on oikeudenalakohtaisia säännöksiä,
joissa esimerkiksi kauppatapa vahvistetaan oikeuslähteeksi (Oikeustoimilaki 1 § 2
momentti ja Kauppalaki 3 §). Kuitenkin maan tavan soveltamiseen liittyy aina se, että
sen on oltava kohtuullinen, mikä tuo sen soveltamiseen mukaan vahvan sisällöllisen
aspektin.

Oikeuslähteiden muodolliseen velvoittavuuteen liittyy lähtökohtaisesti staattinen
etusijajärjestys eli ennalta määrätty suhteellisen velvoittavuuden aste, mitä sisällölliseen
velvoittavuuteen ei vastaavasti liity.27 Perustuslaki on ylin oikeuslähde, jonka alapuo-

25 Ks. Tolonen 2003 s. 111.
26 Aarnio mainitseekin maan tavan oikeuslähteenä, joka on vaikea sijoittaa kehikkoon auktoritatiiviset

ja substantiaaliset oikeuslähteet. Ks. Aarnio 1989 s. 219.
27 Eri asia on, että oikeuslähteistä johdettavat ”sisällölliset” oikeusperiaatteet voidaan asettaa lähtökoh-

taiseen, prima facie etusijajärjestykseen. Ks. staattisesta ja dynaamisesta oikeuslähdeopista Siltala
2003 s. 199–204.



25

lella ovat tavallinen laki ja asetukset. Tätä järjestystä ilmentävät PL 106 ja 107 §. Vas-
taavasti KKO:n ennakkoratkaisut ovat lähtökohtaisesti vähemmän velvoittavia kuin
laki, mikä ilmenee muun muassa perustuslain 2 §:n 3 momentista, jonka mukaan kai-
kessa julkisen vallan käytössä, myös tuomioistuimen harjoittamassa, on noudatettava
lakia. Vastaavasti tuomioistuinratkaisut ovat vahvemmin velvoittavia kuin oikeustie-
teen kannanotot, joilla ei ole lainkaan muodollisen velvoittavuuden aspektia.

Kuten tunnettua, Aarnion oikeuslähdeoppi lähtee tältä perustalta. Aarnio jakaa oikeus-
lähteet kolmeen ryhmään: vahvasti velvoittaviin, heikosti velvoittaviin ja sallittuihin
oikeusläheisiin. Ensiksi mainittuun kuuluvat Aarnion mukaan laki ja maan tapa, kes-
kimmäiseen ryhmään lainvalmisteluaineisto tai lainsäätäjän tarkoitus ja tuomioistuin-
ratkaisut sekä viimeiseen ryhmään kuuluvat muun muassa oikeustiede sekä oikeus-
vertailevat ja oikeushistorialliset argumentit. Aarnio on esittänyt oikeuslähdeoppinsa
1980-luvulla, eikä siinä näin ollen ole huomioitu aikaisemmin mainittuja oikeuslähde-
oppiin keskeisesti vaikuttaneita muutoksia. Tapahtuneista muutoksista johtuen paitsi
Aarnion esittämä oikeuslähdeluettelo myös hänen suorittamansa oikeuslähteiden jako
velvoittavuudeltaan eri kategorioihin sekä tämän jaon perusta eivät nähdäkseni täysin
vastaa tämän päivän vaatimuksia, vaikka oikeuslähdeopin ydin on mielestäni kestävä
nykyäänkin. Aarnio on perustanut jaon eri velvoittavuusasteisiin osaksi siihen, että
vahvasti velvoittavien lähteiden sivuuttamisesta tuomarille voi seurata virkasyyte, ja
heikosti velvoittavan oikeuslähteen syrjäyttäessään tuomari ottaa riskin siitä, että hä-
nen ratkaisunsa muuttuu muutoksenhakuinstanssissa.

Ensinnäkin virkasyytekäytäntö on muuttunut 1970 -luvulta, mikä nähdäkseni pe-
rustuu muihin, jo edellä sivuttuihin syvemmän tason muutoksiin. Aikaisempi virka-
syytekäytäntö perustui nähdäkseni hyvin pitkälle legalistiseen ajatteluun. Lisäksi sa-
mat institutionaaliset muutokset, jotka on mainittu edellä – Euroopan ihmisoikeussopi-
mukseen (EIS) liittyminen, perusoikeusuudistus, perustuslakiuudistus, Euroopan
unioniin liittyminen sekä myös argumentaatioteorian läpilyönti ja tuomioistuinten ase-
man muuttuminen – ovat nähdäkseni vaikuttaneet siten, että laista, puhumattakaan
maan tavasta, poikkeaminen sellaisenaan ei voi olla peruste virkasyytteelle. Voitaneenkin
lyhyesti sanoa, että suomalaisten yleisten tuomioistuinten toimintaympäristö on 1990-
luvun alusta muuttunut siten, että oikeuslähteiden velvoittavuuden perustaminen virka-
syytteen mahdollisuuteen ei enää tunnu vakuuttavalta. Käytännössäkin syyte tuoma-
rin virkavirheestä voinee yleensä toteutua, kuten Siltala on todennut, vain suhteellisen
”yksiselitteisen, teknisen ja sääntötyyppisen lainsäädännön kohdalla”, kuten rangais-
tusasteikkojen ylittämis- tai alittamistapauksissa.28

Tekninen normi, joka on heikosti velvoittavien oikeuslähteiden velvoittavuuden
perusteena ja jonka mukaan tuomarin tulee käyttää myös mainittuja lähteitä, jos hän
haluaa ratkaisunsa pysyvän muutoksenhakuinstanssissa, on varmastikin sinänsä ”pä-
tevä” nykyäänkin: jos tuomari syrjäyttää prejudikaatin tai lainvalmisteluaineiston, tai
toisin sanoen ratkaisee asian toisin kuin näistä saatavan informaation mukaan pitäisi,

28 Näin Siltala 2003 s. 217.
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ratkaisu todennäköisesti muuttuu. Kuitenkin edellä mainitut muutokset lienevät jos-
sain määrin vaikuttaneet tämänkin perusteen ajankohtaisuuteen. Lainsäädännön ja
yhteiskunnan monimutkaistuessa ja oikeudelliseen harkintaan kuuluessa entistä enem-
män sisällöllistä, ”kaikki asianhaarat huomioon ottavaa” harkintaa, heikosti velvoittavien
oikeuslähteiden huomioon ottaminen ei välttämättä samassa määrin edistä kiperissä
tapauksissa tuomion pysymistä ylemmässä oikeusasteessa, koska niistä on usein saa-
tavissa eri argumentteja eri ratkaisuvaihtoehtojen tueksi. Vastaavasti myös sallittujen
oikeuslähteiden huomioon ottamatta jättäminen lisää todennäköisyyttä ratkaisujen
muuttumisesta.

Oman kantani mukaan oikeuslähteiden velvoittavuus voidaankin viime kädessä
perustaa institutionaalisiin oikeuttamisperusteisiin, kuten Siltala on esittänyt.29 Näke-
mykseni mukaan nämä oikeuttamisperusteet ovat oikeusjärjestykseen inhimillisen toi-
minnan tuloksena ”sedimentoituneita” taikka ”rakenteistuneita” oikeudellisia arvoja
ja tavoitteita eli oikeusperiaatteita, jotka ovat tavallaan lain ja muiden oikeuslähteiden
taustalla.30 Koska oikeuslähdeopin ja oikeuslähteiden velvoittavuuden taustalla ole-
vien oikeusperiaatteiden täytyy olla varsin keskeisiä tai tärkeitä oikeusjärjestyksessä,
niiden ilmauksia on syytä etsiä ennen kaikkea perustuslaista ja ihmisoikeussopimuk-
sistakin. Kun seuraavassa käsitellään eri oikeuslähteitä, kunkin kohdalla yksilöidään
käsiteltävän lähteen institutionaalisia oikeuttamisperiaatteita muutamalla sanalla. Näiltä
osin esitys perustuu Siltalan esittämään.

Oikeuslähteiden velvoittavuuteen konkreettisessa soveltamistilanteessa vaikuttaa
myös sovellettavan lähteen osoittaman normin (tai ratkaisuperusteen) sääntöformalismi/
argumentatiivinen avoimuus.31 Yksinkertaistaen sanottuna ratkaisuperusteen argumen-
tatiivinen avoimuus tarkoittaa näkemykseni mukaan ennen kaikkea sitä, että tuon pe-
rusteen lisäksi tarvitaan myös muuta (oikeudellista) argumentaatiota kulloisenkin rat-
kaisun perustelemiseksi. Vastaavasti formaali oikeuslähde/normi voi yksinään riittää
ratkaisuperusteeksi ja ainakin lähtökohtaisesti tarvitsee vähemmän lisäargumentaatio-
ta kuin argumentatiivisesti avoin lähde/normi.

Tavallisen lain säännösten asettamat normit ovat perinteisesti sääntöformaaleja myös
siten, että niillä on suhteellisen tarkka tunnusmerkistö, joka määrittää säännöksen so-
vellutusaluetta. Jos yksittäisen tapauksen faktat – oikeustosiseikat – vastaavat tunnus-
merkistöä, säännöksen asettama normi määrää lopputuloksen; esimerkiksi vastaaja on
tuomittava rangaistukseen. Lain säännökset ovat toisin sanoen yleensä rakenteeltaan

29 Siltala 2003 s. 224 ss.
30 Tuori jakaa oikeuden kolmeen tasoon: pintatasoon, oikeuskulttuurin tasoon ja oikeuden syvä-

rakenteeseen. Pintatason oikeudelliset ilmentymät sedimentoituvat Tuorin mukaan vähitellen pinnan-
alaisiin kerrostumiin mm. oikeusperiaatteiksi. Ks. Tuori 2000 s. 220 ss. Siltala vastaavasti puhuu
”Suomen oikeuden institutionaaliseen ja yhteisölliseen arvoperustaan” rakenteistuneista  ratkaisu-
perusteista. Siltala 2003 s. 212 ss.

31 Ks. ratkaisuperusteiden sääntöformalismista ja argumentatiivisesta avoimuudesta Siltala 2003 s. 204
ss. Oikeusnormien formaalisuutta voidaan lähestyä useiden muuttujien avulla, kuten Siltalan kirjasta
ilmenee. Tässä kirjoituksessa esitetty on vain eräs kapea ”näkökulma” ja kirjoittajan tulkinta tästä
käsiteparista.
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sääntöjä eivätkä periaatteita.32 Tämä koskee erityisesti rikoslainsäädäntöä, jonka sään-
nösten tarkkarajaisuutta tai toisin sanoen täsmällisyyttä edellyttää PL 8 §:ssä ja RL
3:1:ssä ilmauksensa saanut rikosoikeudellinen laillisuusperiaate. Ehkä äärimmäisenä
esimerkkinä sääntöformaaleista normeista ovat useat liikennesäännöt, esimerkiksi ylintä
sallittua nopeutta koskevat. Vastaavasti esimerkiksi perustuslain säännökset ovat usein
argumentatiivisesti avoimia, mikä tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että niillä ei ole sa-
manlaista tunnusmerkistöä kuin säännöillä, joka rajoittaisi niiden sovellutusaluetta.
Niiden vaikutukset heijastuvatkin laajasti oikeuden eri lohkoille.

Lainvalmisteluaineistosta saatavat ratkaisuperusteet samoin kuin korkeimman oi-
keuden prejudikaatit ovat myös usein argumentatiivisesti avoimia. Viimeksi mainittu
johtuu osaltaan siitä, että prejudikaatissa on ratkaistu yksittäistapaus, joka ei voi olla
täysin identtinen sen tapauksen kanssa, jossa sitä käytetään ratkaisuperusteena.

Jaottelu sääntöformalismiin ja argumentatiiviseen avoimuuteen liittyy nykyisin va-
kiintuneeseen oikeusnormien jaotteluun sääntöihin ja periaatteisiin. Viimeksi mainitut
ovat toisin kuin edelliset argumentatiivisesti avoimia.

Raimo Siltala analysoi käsitteellä sääntöformalismi oikeusnormin sääntö/periaate -luon-
toisuutta kuudesta eri näkökulmasta.33 Edellisessä esityksessä käsitettä on yksinkertais-
tettu ja sen käyttöalaa supistettu. Sääntöformalismilla tarkoitetaan siinä lähinnä Siltalan
määritelmän mukaista rakenteellista l. normiloogista formalismia ja ekspressiivistä l.
lingvististä formalismia sekä osittain oikeusnormin (lähteen) ratkaisuarvoon l. päätök-
sentekositovuuteen liittyvää formalismia.

Seuraavaksi käsittelen eri oikeuslähteitä yksitellen ja samassa yhteydessä kiinnitän
huomioita niiden institutionaalisiin oikeuttamisperusteisiin ja muodolliseen etusija-
järjestykseen sekä muihin, kuhunkin lähteeseen liittyviin erityisiin kysymyksiin. Ku-
ten edeltä ilmeni oikeuslähteiden etusijajärjestys ei voi olla (ainakaan täysin) kiinteä /
staattinen johtuen lähteiden ja ratkaisuperusteiden erilaisesta sisällöllisestä velvoitta-
vuudesta ja argumentatiivisesta avoimuudesta. Kuitenkin eräänä lähtökohtana (peukalo-
sääntönä) voidaan pitää sitä, että oikeudellisessa harkinnassa ja ratkaisun perusteluis-
sa on lähdettävä muodollisesti velvoittavista ja sääntöformaaleista lähteistä, yleensä
kansallisesta tavallisesta lainsäädännöstä, ja vasta kun ratkaisu on kiperä – esimerkiksi
useampi kuin yksi mahdollinen ratkaisuvaihtoehto jää jäljelle tai ratkaisu, johon em.
lähteistä päädyttäisiin, vaikuttaa sisällöllisesti hylättävältä – lisätään harkintaan ja
perusteluarsenaaliin sisällöllisiä ja argumentatiivisesti avoimia perusteita.

32 Jaottelu sääntöformalismiin ja argumentatiiviseen avoimuuteen ei ole joko – tai –tyyppinen vaan
jatkumo. Normi on enemmän tai vähemmän sääntöformalistinen tai avoin. Rikoslaistakin löytyy suh-
teellisen avoimen tunnusmerkistön sisältäviä säännöksiä. Näin esimerkiksi talousrikoksia koskevassa
sääntelyssä. Ks. Lahti 2004 s. 7 ja Ohisalo 2004 s. 22 ss.

33 Siltala 2003 s. 204–211.



28

2.3. Oikeuslähteet

2.3.1. Lainsäädäntö

Perustuslaki on tänä päivänä vahvimmin velvoittava oikeuslähde, mikä muodollisesti
ilmenee PL 106 §:stä. Näin on ollut suhteellisen lyhyen aikaa, kun asiaa tarkastellaan
oikeudenkäytön (ja tuomion perustelujen) kannalta. Ennen vuoden 1995 perusoikeus-
uudistusta ja 2000 perustuslakiuudistusta hallitusmuodon 92.2 §:ää tulkittiin vakiin-
tuneesti niin, ettei tuomioistuin voinut jättää soveltamatta lakia, vaikka se oli ristirii-
dassa perustuslain kanssa. Sen vuoksi oikeudenkäynnin sisäisestä näkökulmasta taval-
linen laki oli tosiasiallisesti ylemmänasteinen. Kuten Heikki Karapuu toteaa: ”tuoma-
rin ja kansalaisen näkökulmasta on luontevaa pitää vain sellaista normia ylem-
mänasteisena, joka normin soveltamistilanteessa syrjäyttää sen kanssa ristiriidassa ole-
van normin.”34

Perustuslaki ei voi saada muodollista velvoittavuuttaan ylemmästä laista, vaikkakin
voidaan sanoa, että muodollinen velvoittavuus tulee siitä, että se on säädetty sitä ennen
voimassa olleiden perustuslakien, hallitusmuodon ja valtiopäiväjärjestyksen mukai-
sessa menettelyssä. Joka tapauksessa ensimmäisen perustuslain kohdalla, jota ei ole
säädetty sitä edeltäneessä perustuslaissa säädetyssä järjestyksessä, tulee katkeama, joka
aiheuttaa sen, että normipyramidissa ylimmän lain velvoittavuutta ei voida perustaa
muodolliseen perustaan. Voidaan sanoa, että perustuslaki on eräänlainen institutionaa-
lisia oikeuttamisperusteita tai syvimpiä oikeusperiaatteita sisältävä luettelo, joka itses-
sään ilmentää niitä sisällöllisiä, oikeusjärjestykseen rakenteistuneita oikeudellisia ar-
voja, joihin sen velvoittavuus perustuu. Tämän vuoksi paitsi perustuslain muodollinen
myös sen sisällöllinen tapauskohtainen velvoittavuus on yleensä vahva.

Perustuslain merkitystä lähteenä lisää perusoikeusmyönteisen laintulkinnan periaa-
te, joka sai alunperin ilmauksensa perustuslakivaliokunnan antamassa mietinnössä ja
joka nyttemmin on nähdäkseni oikeusjärjestykseen ”rakenteistunut” yleinen periaate.35

Lain velvoittavuudesta on säädetty PL 2.3:ssa: julkisen vallan käytön tulee perustua
lakiin, ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Lain asemasta
oikeuslähteenä tuomioistuinten ratkaisutoiminnassa säädetään puolestaan OK 1:11:ssä:
”Tuomarin pitää tarkoin tutkia lain oikeata tarkoitusta ja perustusta ja tuomita sen
mukaan …”

Laki (mukaan lukien perustuslaki) on tärkein oikeuslähde, jonka oikeuttamis-
perusteina ovat muun muassa demokratiaperiaate (PL 2 §), oikeusvaltioperiaate (PL 2
§:n 3 momentti), suvereniteettiperiaate (PL 1 §:n 1 momentti), yhdenvertaisuusperiaate
(PL 6 §) sekä oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden periaatteet (PL 2 §:n 3 momentti).36

34 Karapuu LM 1999 s. 869–871. Ks. oikeudenkäynnin sisäisestä ja ulkoisesta näkökulmasta Huovila
2003 s. 20–23.

35 Ks. Perustuslakivaliokunnan mietintö (PeVM) 25/1994 s. 4 ja esim. KKO 2004:26 kohta 16.
36 Ks. oikeuttamisperusteista Tolonen 2003 s. 103 ja Siltala 2003 s. 224 ss.
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2.3.2. Euroopan yhteisön lainsäädäntö ja EY-tuomioistuimen käytäntö

Euroopan yhteisön perustamissopimus (Rooman sopimus) ja sitä täydentävät myö-
hemmät sopimukset, joista on syytä mainita Maastrichtin (1993) ja Amsterdamin (1997)
sopimukset, ovat välittömästi kansallisessa tuomioistuimessa sovellettavaa oikeutta eli
niillä on ns. välitön vaikutus. Välittömän vaikutuksen (sovellettavuuden) edellytykse-
nä lähtökohtaisesti on, että sopimusmääräys on riittävän selkeä ja täsmällinen sekä
ehdoton. Kuitenkin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (EY-tuomioistuin) käytän-
nön seurauksena pikemminkin sopimusten välitöntä vaikutusta pidetään nykyään pää-
sääntönä.37

Neuvoston, parlamentin ja komission antamat asetukset ovat niin ikään välittömästi
kansallisissa tuomioistuimissa sovellettavaa oikeutta. Niiden voimaantulo ei siten edel-
lytä erillistä kansallista toimeenpanoa. Myös toimielinten antamilla yksittäisillä pää-
töksillä, jotka on osoitettu yksittäisille valtioille tai oikeushenkilöillekin, voi olla välit-
tömiä vaikutuksia.38

Direktiivit poikkeavat edellä mainituista siinä, että ne osoittavat jäsenvaltioille ta-
voitteita tai toimintaohjeita, jotka niiden on toteuttava parhaaksi katsomillaan keinoil-
la. Direktiivi edellyttää siten yleensä lainsäädäntötoimenpiteitä, ellei kansallinen lain-
säädäntö jo ennestään toteuta direktiivin päämääriä. Kansallisesti voimaansaatetut
direktiivit saavat siten oikeusvaikutuksensa osana kansallista lainsäädäntöä. Kuiten-
kin yhteisön tuomioistuimen yhteisöoikeutta kehittäneen oikeuskäytännön kautta
direktiivitkin ovat saaneet välittömiä oikeusvaikutuksia, joiden edellytyksenä tuomio-
istuinkäytännön mukaisesti on, että direktiivi on riittävän selvä ja yksiselitteinen sekä
että sen voimaansaattamisen aika kansallisessa lainsäädännössä on päättynyt. Kansal-
lisesti täytäntöön panematta jätetyllä direktiivillä on kuitenkin välitön vaikutus vain
suhteessa valtioon, eli yksityiset voivat vedota siihen välittömästi valtiota vastaan.
Direktiivillä ei siten ole horisontaalivaikutusta, tosin sanoen se ei voi luoda velvolli-
suuksia yksityiselle.39

EY-oikeus on (ainakin EY-oikeuden näkökulmasta) muodollisen velvoittavuuden
etusijajärjestyksessä kansallista lainsäädäntöä ylempänä. Tämä johtuu yhteisöoikeudel-
lisesta etusijaperiaatteesta, joka tarkoittaa sitä, että kansallisten säännösten ja EY-oi-
keuden joutuessa ristiriitaan, yhteisön oikeudelle on annettava etusija. EY-tuomiois-
tuimen mukaan tällaisessa ristiriitatilanteessa kansallisen tuomioistuimen on jätettävä
soveltamatta kansallisen lain säännös riippumatta säännöksen valtion sisäisestä ase-
masta.40 Tämän mukaisesti myös perustuslaki olisi EY-oikeuteen nähden alempana
etusijajärjestyksessä ja joutuisi väistymään ristiriidan kohdatessa.

Kuitenkaan mainittu etusijajärjestys EY-oikeuden ja Suomen perustuslain välillä ei
ole itsestäänselvyys, kun asiaa tarkastellaan kansallisen oikeuden ja tuomioistuinten

37 Ks. Haapaniemi 1999 s. 4.
38 Ks. Tolonen 2003 s. 113 ja Siltala 2003 s. 254–255.
39 Ks. Haapaniemi 1999 s. 8 ss. Ks. myös Tolonen 2003 s. 113–114.
40 Ks. Haapaniemi 1999 s. 2.
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näkökulmasta. Esimerkiksi Italian ja Saksan valtiosääntötuomioistuimet eivät ole aina
antaneet EY-oikeudelle etusijaa näiden maiden perustuslakien perusoikeuksiin näh-
den.41 Saksan perustuslakituomioistuin on vuonna 1993 nimenomaisesti todennut, että
perustuslain ydin on loukkaamaton myös yhteisön tuomioistuimeen nähden.42 Suo-
messa Tuomas Ojanen on nähdäkseni hyvin perustein katsonut, että suomalaisen tuo-
mioistuimen täytyy sellaisessa tilanteessa, jossa EY-oikeuden ja kotimaisten perusoi-
keuksien ristiriitaa ei voida purkaa tulkinnalla, antaa kotimaiselle perusoikeudelle etu-
sija ainakin, jos eduskunta olisi tarkoituksellisesti loukannut EU-oikeutta esimerkiksi
tinkimällä EU-säädöksen täysimääräisestä toimeenpanosta.43 Tämä näkemys on näh-
däkseni hyvin sopusoinnussa sen kanssa, mikä asema tuomioistuimilla on perustus-
lain mukaan suhteessa lainsäätäjään, ja ylipäätään suomalaisen lainsäätäjän asemaa ja
demokratiaperiaatetta korostavan oikeuskulttuurin kanssa.

Lainsäätäjän vahva asema suhteessa tuomioistuimiin ilmenee muun muassa PL 2 §:stä:
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa eduskunta. Julkisen vallan tulee pe-
rustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa (mukaan lukien luonnollisesti ja erityi-
sesti tuomioistuinten toiminta, MH) on noudatettava tarkoin lakia. Lisäksi tuomioistuin
voi PL 106 §:n mukaisesti syrjäyttää lain säännöksen yksittäistapauksessa vain, jos sen
soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Suomalaisella tuomiois-
tuimella ei luonnollisesti ole mahdollisuutta kumota tai muutoin yleisellä tasolla ”mitä-
töidä” edes selvästi perustuslain vastaista lain säännöstä, kuten eräissä maissa, joissa
tuomioistuimen asema vallanjaossa on vahva.

Todettakoon, että ristiriita perustuslain ja EY-oikeuden välillä ei ole pelkästään teoreet-
tinen mahdollisuus ja että tuomioistuinten käsiteltäväksi voi tulevaisuudessa tulla tässä
suhteessa hyvin hankalia tulkinta- tai ristiriitatilanteita ottaen huomioon, että kysymys
EY-oikeuden ja kotimaisten perusoikeuksien välisestä suhteesta on toistuvasti tullut esiin
lainsäätämisvaiheessa.44

Välittömän vaikutuksen ohella EY-oikeudella on välillinen vaikutus eli tulkintavaikutus
kansalliseen oikeuteen. Eräs tärkeä tulkinnan kohde on direktiivien täytäntöön pane-
miseksi säädetty tai sen päämääriä muutoin toteuttava lainsäädäntö. Jäsenvaltioillahan
on huomattava liikkumavara sen suhteen, kuinka direktiivit toteutetaan. Välillisen vai-
kutuksen periaatteen mukaan kansallista lakia on tulkittava direktiivin sanamuodon ja
ennen kaikkea päämäärän valossa. Velvollisuus tulkita lakia direktiivin mukaisesti on
ensisijainen direktiivin välittömään vaikutukseen nähden. Toisin sanoen ristiriita EY-
oikeuden ja kansallisen lainsäädännön välillä on pyrittävä ratkaisemaan ensin tulkin-

41 Ks. Ojanen LM 2003 s. 1158. Ks. myös Weiler 2003 s. 162–163, joka edustaa kriittistä näkemystä EY-
oikeuden kansallisten perustuslakien ylittävään etusijaan nähden perustaen kantansa EU:n demok-
ratiavajeeseen.

42 Ks. Tolonen 2003 s. 115. Vrt. Virolainen ja Pölönen, jotka toteavat, että yhteisön oikeus ajaa perustus-
lain edelle myös siinä tapauksessa, että myöhemmin annettu kansallinen laki on perustuslain vahvui-
nen. Virolainen ja Pölönen 2003 s. 81–82.

43 Ojanen LM 2003 s. 1166–1167.
44 Ojanen LM 2003 s. 1165.
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nallista tietä. Periaate on siten sama kuin perustuslain ja tavallisen lain ristiriitatapauk-
sissa. Voitaneenkin puhua perus- ja ihmisoikeusmyönteisen ja perustuslainmukaisen
tulkinnan periaatteen lisäksi EY-oikeusmyönteisen tulkinnan periaatteesta. Myös EY-
oikeuden välillisen vaikutuksen periaate on kehittynyt EY-tuomioistuimen oikeus-
käytännön kautta.45

Yhteisöjen tuomioistuin antaa ratkaisunsa EY-oikeuden pätevyyttä tai tulkintaa kos-
kevasta kysymyksestä Rooman sopimuksen Amsterdamin sopimuksella muutetun 234
artiklan mukaisessa ennakkoratkaisupyyntömenettelyssä. Kansallinen tuomioistuin voi
ja kun kysymys on tuomioistuimesta, jonka ratkaisuihin ei saa kansallisen lainsäädän-
nön mukaan hakea muutosta, tuomioistuimen pitää käsiteltävänään olevassa asiassa
tietyin edellytyksin saattaa tällainen kysymys EY-tuomioistuimen ratkaistavaksi.46 EY-
tuomioistuimen ratkaisu sitoo ennakkoratkaisua pyytänyttä tuomioistuinta.

EY-tuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntömenettelyssä antamilla ratkaisuilla on
merkittävä rooli EY-oikeuden kehittymisessä. Monet keskeisimmät periaatteet, kuten
niistä ehkä tärkein eli yhteisöoikeudellinen etusijaperiaate, ovat syntyneet tuomiois-
tuimen oikeutta luovan toiminnan tuloksena. Siltala on ilmaissut asian siten, että EY-
tuomioistuimen rooli merkityksellisten ja kauaskantoisten oikeuskysymysten ratkaisi-
jana on ”mannereurooppalaisen ja pohjoismaisen oikeustradition lainsäätäjän ja tuo-
mioistuinten keskinäistä institutionaalista työnjakoa koskevien … periaatteiden valos-
sa pikemminkin lainsäätäjän kuin tuomioistuinten”.47

Kuitenkaan EY-tuomioistuimen ratkaisuissa ilmaistut yleiset periaatteet eivät tule
voimaan kansallisissa oikeusjärjestyksissä samalla välittömällä mekanismilla kuin esi-
merkiksi asetukset. Siltala on katsonut, että pulmallisessa ”oikeudellisessa soveltamis-
tilanteessa yksittäisen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen … ratkaisusta ilmenevän
yleisen oikeusohjeen merkitys suomalaisen tuomarin oikeudellisessa ratkaisuharkin-
nassa on määritettävissä vain vasten enemmän tai vähemmän yhtenäistä ja vakiintunutta
yleiseurooppalaista oikeuskäytäntöä.”48 Esimerkiksi EY-oikeuden etusijaperiaate on
sinänsä hyväksytty kaikissa kansallisissa oikeuksissa ja on siten vahvasti ”rakenteistu-
nut” EY-maiden kansallisiin oikeuksiin. Tässä mielessä ei olekaan enää epäselvyyttä
kuten oli ehkä vielä 1980-luvun alkupuolella, jolloin Ranskan ja Iso-Britannian ylim-
mät oikeusasteet eivät vielä olleet hyväksyneet etusijaperiaatetta.49

45 Ks. EY-oikeuden välillisestä oikeusvaikutuksesta Haapaniemi 1999 s. 11 ss. Siltala käyttää välillisestä
eli tulkintavaikutuksesta termiä yhteisöoikeudellisen yhtenäistulkinnan idea. Ks. Siltala 2003 s. 236
ja 252.

46 Haapaniemi on päätynyt siihen, että valituslupajärjestelmästä huolimatta hovioikeuksilla ei ole 234
artiklan (3 kohdan) mukaista velvollisuutta ennakkoratkaisun pyytämiseen. Ks. Haapaniemi LM 2003
s. 829–840. Ks. myös Virolainen ja Pölönen 2003 s. 83–84, jossa todetaan, että yleensä on katsottu,
että hovioikeudet olisivat edellytysten täyttyessä velvolliset tekemään ennakkoratkaisupyynnön.

47 Siltala 2003 s. 237.
48 Siltala 2003 s. 252.
49 Ks. Tolonen 2003 s. 115.
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Itse näkisin suomalaisen tuomioistuimen velvollisuuden noudattaa EY-tuomioistuimen
ratkaisuja jonkin verran tiukempana kuin minkä käsityksen Siltalan kannanotoista voi
saada. Kun Suomi on liittynyt Euroopan unioniin, se on samalla sitoutunut systeemiin,
jossa tuomioistuin luo vahvasti oikeutta. Tätä kautta näiden EY-tuomioistuimen linjaukset
tulevat pääsääntöisesti osaksi kansallista oikeutta. Eri asia on, jos tuomioistuimen linja-
us jossain tapauksessa olisi niin radikaali, että se olisi vakavassa jännitteessä esimerkik-
si perustuslain toimivaltanormien tai perusoikeussäännösten kanssa. Tällöin ratkaisun
ilmaiseman periaatteen soveltaminen kansallisessa tuomioistuimessa olisi luonnollises-
ti ongelmallista. (Ylipäätään Siltalan kirjaa luettaessa on syytä pitää mielessä hänen
analyyttiseen oikeusrealismiin perustuva oikeuskäsityksensä, jossa tuomioistuinten to-
siasiallisella toiminnalla ja ratkaisustandardien hyväksynnällä on keskeinen merkitys
arvioitaessa, mikä on voimassa olevaa oikeutta.50 Jos ajatellaan käytännön oikeuden-
käyttöä, oikeusrealistinen käsitys ei vastaa kovin hyvin tuomarin näkökulmaa varsin-
kaan hänen harkitessaan asiaa, josta ei ole aikaisempaa tuomioistuinratkaisua. Karkeas-
ti yksinkertaistaen ilmaistuna hän ei voi etsiä ja perustella ratkaisua siltä pohjalta, että
oikeutta on se, miten hän tulee asian ratkaisemaan, vaan hän toimii suoraan ja välittö-
mästi oikeuslähteiden ja oikeudellisen argumentaation ”pelisääntöjen” pohjalta. Oikeus-
realistinen näkökulma soveltuu paremmin oikeudenkäynnin toimijoista asianosaisten ja
asianajajien näkökulmaan.)

EY-tuomioistuimen ratkaisujen muodollisen velvoittavuuden etusijajärjestyksen mää-
rittäminen suhteessa kansalliseen oikeuteen on hankalaa. Kantani mukaan ne ovat
lähtökohtaisesti korkeimman oikeuden prejudikaatteja ylempänä. Tätä voidaan perustel-
la sillä, että ennakkoratkaisumenettelyssä annetut päätökset sitovat ratkaisua pyytänyttä
kansallista tuomioistuinta, ja yhteisöjen oikeuden etusijaperiaatteella, joka asettaa EY-
tuomioistuimen ratkaisut prejudikaatteina etusijalle kansallisiin ratkaisuihin nähden.51

Siltä osin kuin on kysymys EY-tuomioistuimen antamien ratkaisujen pohjalta yleistet-
tävistä periaatteista voitaneen sanoa, että sen ratkaisut ovat ristiriitatilanteessa paina-
vampia kuin kotimainen lainsäädäntö ja siten etusijajärjestyksessä ylempänä.52 Toi-
saalta tuomioistuin toimii myös meikäläisittäin ajatellen ”tavallisessa” tuomioistui-
men roolissa ratkaisten yksittäisiä EY-oikeuden tulkintaan liittyviä oikeuskysymyksiä.
Tässä roolissa se ei kilpaile kansallisen lainsäädännön kanssa.53 Lainsäätäjänkään roo-
lissa EY-tuomioistuimen ratkaisuilla ei ole ilman ”vuorovaikutuskumppanien” myötä-
vaikutusta kansallista lainsäädäntöä syrjäyttävää vaikutusta. Kuten edellä todettiin,
yleisen periaatteen ”voimaantulo” edellyttää ainakin periaatteessa sen hyväksyntää
myös kansallisissa tuomioistuimissa.

50 Ks. Siltala 2003 s. 50 ss. Ks. analyyttisesta oikeusrealismista laajemmin Siltala 2004 s. 177–203.
51 Vrt. Tuori 2003 s. 45–46.
52 Ks. Siltala 2003 s. 292. Vrt. Tolonen, 2003 s. 126, joka on katsonut, että lähtökohdaksi ”lienee otetta-

va ajatus, että niillä (EY-tuomioistuimen ja EIT:n ratkaisuilla, MH) on sama painoarvo kuin korkeim-
pien tuomioistuinten perusteluilla. Siten niillä on huomattava tosiasiallinen arvo, mutta suoranaisesta
velvoittavasta vaikutuksesta ei voida puhua”.

53 Ero lainsäätäjän ja tuomioistuimen roolin välillä on luonnollisesti liukuva. Myös yksittäisellä ”ei
kovin tärkeällä” ratkaisulla tuomioistuin tietyssä mielessä luo, vahvistaa tai uudistaa pienessä mitta-
kaavassa oikeutta.
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EY-oikeuden oikeuttamisperusteina voidaan pitää yhdenvertaisuusperiaatetta ja myös
demokratiaperiaatetta. Viimeksi mainitun tueksi voidaan esittää, että Suomen liitty-
missopimus vahvistettiin kansanäänestyksen jälkeen ja niin sanotussa supistetussa pe-
rustuslainsäätämisjärjestyksessä. Demokratiaperiaatteen merkitystä oikeuttamisperus-
teena vähentää EY:n norminantoon liittyvä demokratiavaje, jota on yritetty lieventää
parlamentin valtaa lisäämällä. Oikeuttamisperusteena voidaan pitää lisäksi suvereni-
teettiperiaatetta, joka viittaa liittymissopimuksella tapahtuneeseen lainsäädäntö- ja
tuomiovallan delegoimiseen yhteisön toimielimille.54 Suvereniteettiperiaatteeseen liittyy
myös mahdollisuus erota yhteisöstä eduskunnan päätöksellä.

Rikosjutuissa EY-oikeuden vaikutus on suhteellisen vähäinen. Virolainen ja Pölö-
nen toteavat, että rikosprosessissa EY-oikeus voi tulla sovellettavaksi lähinnä siten,
että syytetty väittää, että esimerkiksi tulli- tai elinkeinorikosta koskeva syyte on hylät-
tävä, koska asianomainen kansallinen rikossäännös on ristiriidassa yhteisön oikeuden
kanssa.55

Autoveron ja siihen liittyen arvonlisäveron välttämistä koskevassa korkeimman oikeu-
den veropetosratkaisussa KKO 2004:58 EY-oikeudella ja EY-tuomioistuimen ratkaisul-
la oli huomattava merkitys. Hallintotuomioistuimen pyytämästä EY-tuomioistuimen
ratkaisusta ilmeni, että vastaajan kohdistettu autoveropäätös ja sen perusteena olevat
säännökset olivat olleet syrjiviä. Sen vuoksi KKO katsoi (kappale 14), ettei vastaajan
voitu katsoa syyllistyneen veropetokseen siltä osin kuin hänen menettelynsä perusteella
ei alunperinkään olisi voitu määrätä veroa veron syrjivän luonteen vuoksi. Sen sijaan
siltä osin kuin vero ei ollut ollut syrjivää, vastaaja oli syyllistynyt veropetokseen.

2.3.3. Euroopan ihmisoikeussopimus
ja ihmisoikeustuomioistuimen käytäntö

Euroopan ihmisoikeussoikeussopimus on ollut Suomessa valtionsisäisesti voimassa
vuodesta 1990, jolloin sen voimaansaattaminen tapahtui supistetussa perustuslain-
säätämisjärjestyksessä säädetyllä blankettilailla.56 Muodolliselta velvoittavuudeltaan
se on siten lain tasoinen, ja tavallisen kansallisen lain ja sopimuksen määräysten risti-
riitatilanteessa noudatetaan siten ainakin periaatteessa muodollisia oikeuslähteiden
etusijasääntöjä (lex posterior ja lex specialis).57 Käytännössä ristiriidan mahdollisuut-
ta vähentää paitsi luonnollisesti se, että sopimus velvoittaa lainsäätäjää, myös se, että

54 Ks. yhteisöoikeuden oikeuttamisperusteista Siltala 2003 s. 295–296.
55 Ks. oikeuskäytäntöä Vaasan hovioikeus VHO 1997:26 ja Rovaniemen hovioikeus RHO 2000:12.
56 Ks. EIS:n voimaansaattamisesta Suomessa Pellonpää 2005 s. 56 ss. YK:n kansalaisoikeuksia ja poliit-

tisia oikeuksia koskeva yleissopimus eli KP-sopimus on ollut meillä voimassa vuodesta 1976. Sen
käytännöllinen merkitys on vähäinen verrattuna EIS:een, koska siltä puuttuu samanlainen valvonta-
järjestelmä kuin mikä EIS:een liittyy.

57 Tosin etusijasääntöjen mekaaninen soveltaminen ei ole tarkoituksena, koska ”Suomi on sisäisestä
lainsäädännöstään riippumatta Euroopan neuvoston piirissä solmitusta sopimuksesta johtuvien vel-
voitteiden sitoma.” Ks. Pellonpää 2005 s. 60.
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perustuslain perusoikeussäännöksissä on pyritty ylittämään EIS:n ilmaisema ihmisoi-
keuksien minimitaso. Lisäksi mahdollinen ristiriita on pyrittävä ratkaisemaan ensi si-
jassa ihmisoikeusmyönteisen tulkinnan avulla.58

Ihmisoikeussopimuksen määräykset ovat yleensä hyvin yleisluontoisia ja avoimia.
Esimerkiksi oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevassa perusmääräyksessä, 6.1
artiklassa sanotaan:

EIS 6.1: ”Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julki-
seen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa, riippumattomassa ja puolueettomassa tuo-
mioistuimessa.”

Ihmisoikeuksien tarkempi sisältö ilmeneekin vasta Euroopan ihmisoikeustuomioistui-
men (EIT) käytännöstä. EIT:llä onkin samanlainen oikeutta luova ja kehittävä tehtävä
kuin EY-tuomioistuimella on EY-oikeudessa. EIT:n ratkaisujen muodollisen velvoitta-
vuuden osalta voidaan viitata osaltaan siihen, mitä EY-tuomioistuimesta on sanottu.
EIT:n ratkaisut sitovat yksittäistapauksissa asiaan osallisia valtioita. Lisäksi tuomiois-
tuimen antamien ratkaisujen pohjalta yleistettävät periaatteet lienevät karkeasti arvioi-
den velvoittavuudeltaan EIS:n eli tavallisen lain tasolla.59

Oikeuttamisperusteena EIS:lle on yhdenvertaisuusperiaate ja suvereniteettiperiaate.60

Sopimus itsessään edustaa tärkeitä ja syvällisiä oikeudenmukaisuuteen liittyviä oikeu-
dellisia arvoja ja on siten tavallaan oikeuttamisperusteiden tai syvimpien oikeusperiaat-
teiden luettelo kuten perustuslaki.

Rikosasioiden ja rikostuomioiden perustelujen kannalta EIT:n oikeuskäytännöllä
on suuri käytännöllinen merkitys. Se ensinnäkin määrittelee perustelujen minimivaati-
muksia (perustelujen prosessuaalista muotoa). Toiseksi se määrittelee sitä, minkälai-
siin perusteisiin langettava tuomio voidaan perustaa ja tätä kautta myös langettavan
tuomion perusteluja sisällöllisesti. EIT:n käytännössä on muun muassa tapauksia, mil-
loin langettavan tuomion näyttönä ja perusteluna voidaan käyttää vastaajan vaikene-
mista,61 millaiset perustelut loukkaavat syyttömyysolettamaa62 ja milloin langettava
tuomio voidaan osaksi perustaa sellaisen todistajan kertomukseen, jolle vastaaja ei ole
voinut esittää kysymyksiä.63

Murray ja Condron -tapaukset sekä niissä tehdyt toisistaan poikkeavat ratkaisut ovat
mielenkiintoisia tuomion perusteluiden kannalta siinäkin mielessä, että niistä ilmenee,
kuinka hyvät perustelut voivat mahdollistaa vaikenemisen huomioonottamisen näyttö-

58 Ks. Pellonpää ibid. sekä Virolainen ja Pölönen 2003 s. 53 ss. Pellonpää toteaa, että perustuslakivalio-
kunnan ihmisoikeusystävällistä laintulkintaa koskeva ”kannanotto on mahdollista ymmärtää myös
niin, että Suomessakin tulisi mahdollisimman pitkälle noudattaa presumptiota, jonka mukaan lain-
säätäjän ei voida olettaa tarkoittaneen tehdä mahdolliseksi ihmisoikeussopimuksen rikkomista.”

59 Ks. EIT:n ratkaisujen velvoittavuudesta Vieruahon kirjoitus tässä julkaisussa.
60 Siltala 2003 s. 238.
61 Ks. EIT:n käytännöstä Murray -tapaus, Condron -tapaus, Averill -tapaus ja Telfner -tapaus.
62 Ks. Minelli -tapaus kohta 37 ja Sekanina -tapaus.
63 Ks. EIT:n käytännöstä tältä osin Danelius 1998 s. 181–183.
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nä suuremmassa määrin kuin perustelemattomassa tai huonosti perustellussa tuomiossa.
Murray -tapauksessa EIT katsoi, ettei EIS:n 6 artiklaa ollut rikottu, vaikka vastaajan
vaitiolo oli otettu todistusharkinnassa huomioon. Sen sijaan Condron -tapauksessa, jon-
ka syyllisyyskysymyksen kansallisessa tuomioistuimessa oli ratkaissut valamiehistö,
EIT katsoi 6 artiklan 1 kohtaa rikotun. Viimeksi mainitun ratkaisun perusteluissa (Finlex
-tietokannan suomennettu tiivistelmä) todetaan: ”Oli mahdotonta todeta, olivatko vala-
miehet panneet painoa valittajien vaikenemiselle ja missä määrin niin oli tapahtunut.
John Murray -tapauksessa syyllisyyskysymyksestä oli päättänyt kokenut tuomari, jonka
oli ollut selitettävä syyt päätelmilleen ja niille panemansa painon.”

EIT:n ratkaisuihin viittaaminen tuomion perusteluissa on tarvittaessa suositeltavaa.
Kuitenkin mikäli samasta asiasta on sekä EIT:n ja KKO:n ratkaisu, viimeksi mainitulle
on kantani mukaan annettava lähtökohtaisesti etusija. Tämä johtuu jo siitäkin, että
KKO:n on ratkaisu on tavallaan erityistapaus, siinä on sovellettu ihmisoikeusnormia
nimenomaan suomalaisessa oikeudellisessa kontekstissa.

2.3.4. Maan tapa

Maan tavan merkityksestä oikeuslähteenä on esitetty hyvin erilaisia, lähes vastakkai-
sia käsityksiä. Perinteisessä, Aarnion edustamassa oikeuslähdeopissa se on toinen vah-
vasti velvoittavista lähteistä.64 Tuori on toisaalta katsonut, että sen asema itsenäisenä
oikeuslähteenä voidaan asettaa kyseenalaiseksi ja että tapaoikeus vaikuttaa paljolti oi-
keuskäytännön ja oikeuskirjallisuuden välityksellä.65 Yhtäältä on myös katsottu, että
tietty käytäntö voi muodostua velvoittavaksi vain sillä edellytyksellä. että se on vahvis-
tettu ylimmän oikeusasteen ratkaisulla ja vakiintunut sen jälkeen oikeuskäytännös-
sä.66 Toisaalta tavanomaisen oikeuden on katsottu nimenomaan täydentävän paitsi la-
kia myös kansallista sekä EY-tuomioistuimen ja EIT:n oikeuskäytäntöä.67

Maan tavalla on sinänsä hyvin vahva institutionaalinen tuki lainsäädännössä, kuten
edellä on jo todettu. OK 1:11:ssä se on mainittu lain ohella toisena oikeuslähteenä, ja
lisäksi eräissä sopimusoikeuteen liittyvissä laeissa on säännöksiä, jotka erikseen vahvis-
tavat kauppatavan oikeuslähteeksi (Oikeustoimilaki 1.2 §, Kauppalaki 3 § ja Korkola-
ki 2.1 §). Tavan merkitystä tukevat myös poikkeuksellisen monet sisällölliset oikeutta-
misperusteet: demokratiaperiaate (koska sen merkitys on tunnustettu lainsäädännös-
sä), yhdenvertaisuusperiaate oikeudellisen ennakoitavuuden merkityksessä, tahdon-
autonomian periaate ja aineelliseen oikeudenmukaisuus (koska maan tavan tulee olla
sisällöllisesti hyväksyttävä).68

64 Aarnio 1989 s. 220.
65 Tuori 2003 s. 45.
66 Ks. Virolainen ja Pölönen 2003 s. 97 rikosprosessin näkökulmasta. Ks. myös Aarnio 1989 s. 225.
67 Ks. Siltala 2003 s. 272, jossa on katsottu, että OK 1:11:n säännöksen maan tavan soveltamista rajoittavaa

määräystä ”kun säädettyä lakia ei ole” on nykyään tulkittava siten, että lailla tarkoitetaan myös oikeus-
käytäntöä.

68 Ks. Siltala 2003 s. 239.
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Ehkä eräs syy huomattavan erilaisiin käsityksiin maan tavan merkityksestä juontaa
siitä, minkä oikeudenalan näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Nimenomaan yksityisoi-
keuden ja sopimusoikeuden alueella maan tavalla tai kauppatavalla näyttäisi olevan
suurin merkitys. Vastaavasti rikosoikeuden puolella sillä lienee vähäisempi merkitys.69

Nähdäkseni maan tapa voi luonnollisestikin tulla vahvistetuksi oikeuskäytännössä,
mutta sillä on myös itsenäinen merkitys oikeuslähteenä. Toisin sanoen maan tapa on
otettava huomioon, vaikka aikaisempaa oikeuskäytäntöä ei olisi. Kuitenkin lienee sel-
vää, että maan tavan merkitys on vähentynyt voimakkaan kotimaisen lainsäädäntö-
työn ja eurooppalaisen oikeuden sekä prejudikaattien lisääntymisen myötä. Perus- ja
ihmisoikeuskehityksen myötä niin sanotut harmaat alueet eli lain aukot ovat lisäksi
tavallaan oikeudellistuneet. Perus- ja ihmisoikeudethan vaikuttavat periaatteina hyvin
laaja-alaisesti lähes kaikilla elämän alueilla, minkä vuoksi erityisesti ne on otettava
huomioon arvioitaessa maan tavan kohtuullisuutta ja asemaa oikeuslähteenä.70

Tolonen on todennut, että tapaoikeuden tulee yleensä täyttää seuraavat tunnusmer-
kit, jotta se olisi oikeuslähteenä sitova: 1) käytännön tulee olla kestänyt pitkähkön
ajan, 2) käytännön tulee olla selvä ja yksiselitteinen, 3) tapaa on noudatettu ilman
poikkeuksia ja 4) osapuolet ovat mieltäneet tavan sitovaksi.71

2.3.5. Lakien esityöt

Lakien esitöillä on käytännössä ollut meillä perinteisesti vahva asema oikeuslähteenä.
Tämä asema on nähdäkseni jopa entisestään vahvistunut, mikä johtunee ainakin osak-
si nopeasta lainsäädännön uudistus- ja muutosvauhdista. Esitöiden merkitys oikeusläh-
teenä on nimittäin lähtökohtaisesti suurimmillaan silloin kun ne ovat tuoreita. Vastaa-
vasti ajan kulumisen myötä korkeimman oikeuden prejudikaatit ja pidemmällä aika-
välillä myös niiden olosuhteiden muutos, joihin ja joissa lakia sovelletaan, vähentävät
esitöiden suhteellista merkitystä oikeuslähteenä.72 Myös esitöiden parantuneet perus-
telut ovat lisänneet niiden merkitystä laintulkinnassa ja -soveltamisessa. Esitöiden mer-
kitys ilmenee myös korkeimman oikeuden ennakkoratkaisujen perusteluista, joissa
tänä päivänä ahkerasti siteerataan varsinkin hallituksen esityksiä, jotka ovat käytännössä
– vaikkakaan eivät periaatteellisesti – lainvalmisteluaineiston tärkeimpiä lähteitä.73

Eräs tekninen seikka, joka lisää meillä esitöiden, erityisesti hallitusten esitysten ja
valiokuntamietintöjen, merkitystä lähteenä on niiden julkisuus ja hyvä saatavuus. Sää-

69 Eräs mahdollisuus on, että rikoslain säännöstä ei enää muuttuneiden arvostusten ja käsitysten myötä
käytännössä sovelleta. Tällöin voidaan sanoa, että tapaoikeus on syrjäyttänyt lain. Kysymys on
desuetudona tunnetusta ilmiöstä. Kuitenkin voimakkaasta rikoslain uudistustyöstä johtuen tällainen
tilanne ei liene todennäköinen. Ks. sapattityön kieltoa koskeva esimerkki 1970 –lukua edeltäneeltä
ajalta Tolonen 2003 s. 145.

70 Ks. perusoikeuksien välittömästä vaikutuksesta Tuori LM 2003 s. 931 ja 939–940.
71 Tolonen 2003 s. 146.
72 Ks. Tolonen 2003 s. 116.
73 Virolainen ja Pölönen 2003 s. 98–99.
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döskokoelmassa ja lakikirjassa on viittaukset asianomaisiin esityksiin ja mietintöihin,
jotka on mahdollista saada luettavaksi esimerkiksi internetin välityksellä. Joissakin
maissa, kuten Yhdysvalloissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, valmisteluaineistoa
ei ole samalla tavalla saatettu kirjallisesti ”yksiin kansiin”.74 Tällaisen aineiston, josta
kansalaisten on vaikea saada tietoa, hyödyntämisessä oikeuskäytännössä on periaat-
teelliset ongelmansa: kansalaisilla pitäisi aina olla mahdollisuus saada tieto lähteistä,
jotka vaikuttavat heidän oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa. Joissakin maissa on tapana
katsoa, että lain sanamuoto on paras ”todiste” lainsäätäjän tarkoituksesta, mikä luonnol-
lisesti vähentää esitöiden merkitystä. Tämäkin käsitys lienee yhteydessä esitöiden saa-
tavuuteen ja – luonnolliselta tuntuisi ajatella – myös laatuun. Esimerkiksi Yhdisty-
neessä kuningaskunnassa esitöihin vetoaminen tulkinta-aineistona on pääsääntöisesti
jopa kielletty.75

Esitöiden päämerkitys on, että niiden avulla pyritään selvittämään lainsäätäjän ja
lain tarkoitus. Viimeksi mainitun huomioon ottamista edellyttää jo oikeuslähdeopin
”perussäännös”, OK 1:11, jonka mukaan ”tuomarin pitää tarkoin tutkia lain oikeata
tarkoitusta ja perustaa sekä tuomita sen mukaan”. Esitöiden aineellisena oikeuttamis-
perusteena on luonnollisesti ennen kaikkea demokratiaperiaate: lakia on tulkittava de-
mokraattisesti valitun lainsäätäjän, eduskunnan, tarkoittamalla tavalla. Asennoitumisesta
esitöiden merkitykseen oikeuslähteenä ilmenee käytännön tasolla se, kuinka demokratia-
periaatteen painoarvoon oikeusjärjestyksessä suhtaudutaan. Esimerkiksi Ruotsissa, jossa
korostetaan lainkäyttäjän lojaliteettia lainsäätäjää kohtaan, esitöillä on perinteisesti ollut
suuri painoarvo laintulkinnassa.

Vuonna 1991 julkaistussa oikeusvertailevassa tutkimuksessa (Bielefelder Kreis -ryhmä)
todettiin Ruotsin poikkeavan muista maista lainvalmisteluaineistolle annetun hyvin suuren
painon vuoksi. Tutkimuksen mukaan lainsäädännön ”strategiana” Ruotsissa on pitää
lakiteksti lyhyenä ja abstraktina sekä laatia yksityiskohtaisia esitöitä, jotka esitetään
virallisissa ja julkisissa dokumenteissa. Tätä käytäntöä perustellaan Ruotsissa ennen
kaikkea sillä, että se mahdollistaa paremmin demokratiaperiaatteelle uskollisen lainkäy-
tön; esityöt paljastavat täydellisemmin kuin lakiteksti lainsäätäjän tarkoituksen ja lain
taustalla olevan päämäärän.76 Nähdäkseni tänä päivänä KKO:n ja laajemminkin suoma-
laisten yleisten tuomioistuinten käytäntö vastaa pitkälti ruotsalaista siinä mielessä, että
ratkaisuja perustelleen laajasti esitöillä. Vielä 1980-luvun loppupuolella ja 1980- ja 1990
-lukujen taitteessa KKO ei juurikaan selostanut esitöitä perusteluissaan.

Mainitussa tutkimuksessa todettiin, että kolmessa vertailuryhmän maassa selvästi ilme-
nevä lainsäätäjän tarkoitus sanamuodon tiettyyn erityiseen tulkintaan syrjäyttää yleensä
lain tavanomaisen tai juridis-teknisen sanamuodon mukaisen tulkinnan, ja vastaavasti
kolmessa maassa sanamuodon mukainen tulkinta ohittaa selvän lain säätäjän tarkoituk-
sen tässä suhteessa. Ruotsi kuului – luonnollisestikin – ensiksi mainittuun ryhmään.

74 Ks. Summers ym. 2002 s. 477.
75 Mainittu kirj. s. 476.
76 Mainittu kirj. s. 477. Kysymys on niin sanotun Bielefelder Kreis -ryhmän tutkimuksesta Interpreting

Statutes, joka perustuu yhdeksän maan korkeimpien oikeuksien käytäntöjen vertailuun. Tutkimuk-
seen palataan myöhemmin tulkintaa koskevan jakson yhteydessä.
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Suomen osalta tutkimuksessa ei ollut voitu tehdä tämän suhteen johtopäätöksiä77 (il-
meisesti nykyistä selvästi vähemmän avoimen ja seikkaperäisen perustelutavan vuoksi).
Lain esitöiden merkitystä suhteessa lain sanamuotoon on hiljattain testattu suomalaises-
sa oikeuskäytännössä hovioikeuden seulontamenettelyä koskevan OK 26:2.1/1:n tul-
kinnassa. Tässä säännöksessä on seulontaratkaisun edellytykseksi asetettu, että asiassa
ei ole toimitettava OK 26:15:n nojalla pääkäsittelyä. Viimeksi mainitun säännöksen 1
momentin mukaan pääkäsittely on toimitettava aina, kun asian ratkaiseminen riippuu
käräjäoikeudessa vastaanotetun suullisen todistelun uskottavuudesta tai muusta ns.
uskottavuustodistelusta. Näin ollen säännöksen sanamuodon mukaan tulkittuna seulon-
ta ei ole lainkaan mahdollista, jos valituksen ratkaiseminen edellyttää suullisen todistelun
uskottavuuden arviointia. Lainvalmisteluasiakirjoista kokonaisuutena arvioiden kuiten-
kin nähdäkseni selvästi ilmenee, että tämä ei ole ollut lainsäätäjän tarkoitus. Säännös sai
sanamuotonsa lakivaliokunnassa, jonka mietinnön mukaan sanamuodon muutoksen ta-
voitteena oli, että laista kävisi ”ilmi, millä objektiivisin perustein arvioitavissa olevilla
edellytyksillä valitusta ei” oteta enempään tutkintaan, ja lisäksi seulontaratkaisun edel-
lytysten nostaminen jonkin verran ”lakitekstitasolla”. Sen sijaan lakivaliokunnan
mietinnöstäkin nähdäkseni varsin selvästi ilmeni tarkoitus, että seulontamenettelyä voi-
taisiin soveltaa edellytysten täyttyessä myös sellaisiin tapauksiin, joissa valituksen rat-
kaisu riippui uskottavuustodistelusta.78 Lain esitöitä kokonaisuutena tulkiten olisi voitu
päätyä siihen, että sanamuoto, jonka OK 26:2.1 sai lakivaliokunnassa, oli tältä osin
pikemminkin lakitekninen ”kömmähdys”.

Hovioikeudet tulkitsivatkin ilmeisesti suhteellisen johdonmukaisesti seulontasäännöstä
lainsäätäjän edellä mainitun tarkoituksen mukaisesti. Korkein oikeus kuitenkin otti toi-
sen kannan kahdessa vuoden 2004 lopulla antamassaan ennakkoratkaisussa (KKO
2004:116 ja 117) ja useissa tämän jälkeen antamissaan ratkaisuissa. Nämä kaksi ratkai-
sua perustuivat nähdäkseni pitkälti edellä selostettujen säännösten sanamuotoihin ja sii-
hen, että uudistuksella ei ollut tarkoitettu muuttaa OK 26:15:n soveltamisen edellytyk-
siä. Tätä tarkoitusta KKO:n ratkaisussa KKO 2004:116 kappaleessa 13 on arvioitu laki-
valiokunnan erään lausuman perusteella, joka nähdäkseni on tietyssä ristiriidassa lain-
säätäjän sen tarkoituksen kanssa, että seulontamenettelyä voitaisiin soveltaa myös us-
kottavuustodistelun kohdalla. Ehkä asiaa voidaan arvioida siten, että lain sanamuoto
ohitti lainsäätäjän tarkoituksen senkin vuoksi, että tarkoitus ei käynyt riittävän selvästi
ilmi esitöistä (vaikka KKO ei nimenomaisesti perustellut tällä tavalla). Lisäksi on todet-
tava, että myös tärkeimmät prosessuaaliset periaatteet, kuten varmuuden ja oikeuden-
mukaisen oikeudenkäynnin periaate, tukevat sanamuodon mukaista tulkintaa. Seulonta-
esimerkki osoittaa myös sen, kuinka ennakkoratkaisut voivat joskus nopeastikin syr-
jäyttää lakien esityöt tai ainakin vähentää niiden merkitystä tulkinta-aineistona ja oikeus-
lähteenä.

Esitöiden merkityksestä ja demokratiaperiaatteesta voidaan johtaa myös esitöiden lähtö-
kohtaista sisäistä etusijajärjestystä koskeva peukalosääntö: ”mitä lähempänä jokin ai-
neisto on eduskunnan päätöksentekoa, sitä suurempi relevanssi sillä on lainsäätäjän

77 Mainittu kirj. s. 484.
78 Ks. lakivaliokunnan mietintö (LaVM) 27/2002 vp OK 26:2:n erityisperustelut ja lisäksi yleisperustelut

käsittelyjärjestelmän eriyttämistä koskevassa osassa. Ks. tarkemmin säännöksen lainsäädäntöhistoriasta
Virolainen Defensor Legis (DL) 2003 s. 965–966 ja s. 970–971. Ks. seulontasäännöksestä ja sen
tulkinnasta myös Jokela 2005 s. 34 ss., Virolainen ja Pölönen 2003 s. 237 sekä Huovila 2003 s. 395 ss.
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tarkoituksen tulkkina.”79 Esimerkiksi lakivaliokunnan mietintö on tämän mukaisesti
lähtökohtaisesti painavampi kuin hallituksen esitys. Hallitusten esitysten käytännölli-
nen merkitys perustuu siihen, että ne nykyään sisältävät yksityiskohtaisen ja johdon-
mukaisen perustelun lakiehdotukselle, joka sitä paitsi usein hyväksytään eduskunnas-
sa ilman suuria muutoksia. Eduskunnan valiokuntien mietinnöt ja lausunnot sekä muut
valtiopäiväasiakirjat ovat relevantteja yleensä niiltä osin, joilta lakia ei säädetä halli-
tuksen esittämässä muodossa.80

Myös korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2004:26, jossa korkein oikeus PL 15 §:n
ja 106 §:n nojalla syrjäytti tavallisen lain soveltamisen, on käytetty argumentointimallia,
joka osoittaa esitöiden merkityksen lain tulkinnassa. Ensin korkein oikeus totesi, että
rakennussuojelulain selvän sanamuodon mukaan väliaikaisesta toimenpidekiellosta
aiheutuneesta haitasta ei voida tuomita korvausta. Tämän jälkeen perusteluissa selostettiin
lain esitöitä, hallituksen esitystä, laki- ja talousvaliokunnan mietintöä sekä perustuslaki-
valiokunnan lausuntoa,81 ja niiden pohjalta päädyttiin siihen, että lain sanamuoto vastaa
lainsäätäjän tarkoitusta. Tämän vuoksi tavallisen lain ja perustuslain ristiriitaa ei voitu
ratkaista perustuslainmukaisella ja perusoikeusmyönteisellä laintulkinnalla.

Korkeimman oikeuden tapaus KKO 2004:26 (eriävine mielipiteineen) on esimerkki
myös siitä, kuinka perustuslakivaliokunnankin mietinnöt ja lausunnot ovat nyttemmin
tulleet merkittäviksi oikeuslähteiksi yleisten tuomioistuinten oikeuskäytännössä. Eri-
tyisesti niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa joudutaan harkitsemaan PL 106 §:n so-
veltamista, mutta myös käytännössä yleisemmissä perustuslainmukaista ja perusoikeus-
myönteistä tulkintaa koskevissa harkintatilanteissa on syytä kiinnittää erityistä huo-
miota perustuslakivaliokunnan kannanottoihin.82 Perustuslakia säädettäessä perustus-
lakivaliokunta totesi mietinnössään, että arvioitaessa sitä, oliko lain säännöksen sovel-
taminen ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, merkitystä oli annettava sille, onko
perustuslakivaliokunta lakia säädettäessä tutkinut soveltamistilanteessa käsillä olevan
tulkintatilanteen perustuslainmukaisuutta vai ei. Jos näin oli tapahtunut, ristiriita ei
voinut olla ilmeinen. Jos taas tuomioistuimen käsiteltävässä asiassa esiintyy sellainen
ristiriitatilannetta koskeva asetelma, jota valiokunta ei ole lainkaan arvioinut, ilmei-
syysvaatimus saattaa poikkeuksellisesti täyttyä, vaikka lakia olisi perustuslakivalio-
kunnassa käsitelty.83 Kuten Ojasen korkeimman oikeuden mainittua tapausta koske-

79 Ks. Aarnio 1989 s. 227 ja myös Tolonen 2003 s. 116.
80 Vrt. kuit. LaVM 9/1997 vp, jossa valiokunta tavallaan täydensi lain perusteluja käsittelemällä mm.

prosessuaalisia periaatteita varsin laajasti.
81 Perusteluissa on selostettu myös aikaisempaan, rauenneeseen hallituksen esitykseen liittynyttä lain-

valmisteluaineistoa.
82 Juha Karhu on pohtinut, kuinka perusoikeudet voitaisiin ottaa huomioon vakiintuneessa oikeuslähde-

opissa, ja sen pohjalta, voisiko tämä tapahtua luopumalla erityisestä oikeuslähdeopista. Karhu on
rinnastanut tällaisen, oikeuslähdeoppiin perustumattoman oikeudellisen harkinnan perustuslakivalio-
kunnan perusoikeuksien rajoitusperusteita koskevaan harkintaan. Karhun pohdinta on luonnollisesti tu-
levaisuuteen suuntautunutta, mutta nähdäkseni tätä päivää siinä on nimenomaan perustuslakivaliokun-
nan kannanottojen merkitys perusoikeuksien huomioimisessa oikeuskäytännössä. Ks. Karhu LM 2003
s. 789–807.

83 PeVM 10/1998 vp s. 31
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vasta kommentista ilmenee, aina ei riitä, että perehdytään ja viitataan ainoastaan perus-
tuslakivaliokunnan niihin kannanottoihin, jotka on otettu prima facie sovellettavan lain
säätämisen yhteydessä, vaan on syytä käydä läpi valiokunnan kunnanottoja systemaat-
tisesti ja kiinnittää huomiota erityisesti tuoreimpiin niistä. Näin siksi, että perusoikeus-
käsitykset ja siten myös perustuslakivaliokunnan kannanotot kehittyvät ajan myötä ja
että etenkin EIS:n, perusoikeusuudistuksen ja perustuslain voimaantulon myötä perus-
oikeusajattelussa on tultu uuteen tilanteeseen.84

Lainsäätäjän tarkoituksen käyttämisessä tukintaperusteena on tunnetut ongelman-
sa. Ensinnäkään ei ole olemassa mitään yhtenäistä lainsäätäjän tahtoa. Lainsäätäjiä
ovat viime kädessä kansanedustajat, joille lakiteksti voi merkitä eri asioita ja olla komp-
romissi. Myös lainvalmistelussa ollaan erimielisiä ja tehdään kompromisseja.85 Ekelöf
on katsonut, että lakiehdotusten perustelut joskus muotoillaan etupäässä siinä tarkoi-
tuksessa, että ehdotus ei kohtaisi liian suurta vastarintaa lausuntokierroksella ja edus-
kunnassa.86 Virolainen ja Pölönen ovat puolestaan katsoneet, että lakien valmistele-
miseen osallistuvat virkamiehet ja asiantuntijat voivat pyrkiä omilla tulkinnoillaan tie-
toisesti ohjaamaan tulevaa oikeuskäytäntöä.87 Lainsäätäjän tarkoituksen selvittäminen
lainvalmisteluaineistosta voi muutoinkin olla vaikeaa.88

Joka tapauksessa lainsäätäjän tarkoitus on suomalaisessa tulkintaympäristössä tär-
keä tulkinta-argumentti, eikä tuomioistuimilla ole muuta mahdollisuutta kuin turvau-
tua sen selvittämisessä julkiseen lainvalmisteluaineistoon. Riippumatta esitöiden ta-
sosta tai niiden perustelujen motiiveista ne vaikuttavat lain tulkintaan eräänlaisina lain-
säätäjän (subjektiivisen) tarkoituksen ”objektivisoituneina” ilmauksina. Luonnollises-
ti esitöiden merkitys oikeuslähteenä on syytä tiedostaa ja huomioida myös lainvalmis-
telussa ja -säädäntömenettelyssä sekä pyrkiä parantamaan lakiehdotusten ja valiokun-
tien kannanottojen perustelujen tasoa.

Virolainen ja Pölönen ovat kirjassaan Rikosprosessin perusteet kritisoineet korkeimman
oikeuden tapaa käyttää lakien esitöitä oikeuslähteenä ja tuomioiden perustelutapaa tältä
osin. He ovat katsoneet, että korkeimmalla oikeudella on tapana seurata perusteluissaan
lakien esitöissä ilmaistua tulkintakannanottoa sellaisenaan eli ilman omaa pohdintaa,
vaikka tuomioistuimen tulisi aina omaa harkintaansa käyttäen arvioida, onko esitöistä
löydetty kannanotto perusteltu ja tuoda tämä esiin perusteluissa.89

Virolaisen ja Pölösen kannanotto ei nähdäkseni sovi kaikkiin tilanteisiin (eikä ole ehkä
tarkoitettukaan soveltuvaksi). Joka tapauksessa heidän ajatustaan on mielestäni syytä
kehitellä. Tuomioistuinten ratkaistavana olevien tapausten kiperyys nimittäin vaihtelee.
Selvissä tapauksissa saattaa oikeudellisiksi perusteluiksi riittää lainkohdan mainitsemi-
nen tai kirjoittaminen perusteluihin. Vastaavasti joissakin tapauksissa lainkohdan ja esi-

84 Ojanen LM 2004 s. 923–925.
85 Aarnio 1989 s. 226 ja Tolonen 2003 s. 116
86 Ekelöf ja Boman 1990 s. 80.
87 Virolainen ja Pölönen 2003 s. 99.
88 Aarnio 1989 s. 226.
89 Virolainen ja Pölönen 2003 s. 98–99.
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töiden selostaminen sellaisenaan voi osoittaa ja riittävän selvästi perustella ratkaisun.
Tällöin oman pohdinnan esiintuomiseen perusteluissa ei luonnollisesti ole tarvetta.

Lisäksi tuomioiden perustelutapaan (perustelujen prosessuaalisen muodon merkityk-
sessä) tulee nähdäkseni osaltaan vaikuttaa myös tuomioistuimen rooli ja asema suh-
teessa lainsäätäjään. Kärjistäen sanottuna tuomioistuimen tehtävä suomalaisessa oikeus-
kulttuurissa on ensisijassa laissa ilmaistujen sääntöjen seuraaminen tai tarkemmin lain
soveltaminen muiden oikeuslähteiden ja tulkintaperiaatteiden mukaisesti eikä ”oma har-
kinta” esimerkiksi siitä, onko esitöiden kannanotto perusteltu vai ei, vaikka itsestään
selvää tietysti on, että myös omaa harkintaa varsinkin kiperissä tapauksissa aina tarvi-
taan. Näin esimerkiksi silloin kun esitöiden lausuma on ristiriidassa muiden oikeus-
lähteistä asianmukaisesti johdettujen ratkaisuperusteiden kanssa. Tuomioistuimen roo-
lia suhteessa lainsäätäjään korostaa suomalaisessa oikeusjärjestyksessä erityisen vahva
demokratiaperiaate, jota ilmentää monien muiden lähteiden lisäksi OK 1:11, jonka mu-
kaan ”tuomarin pitää tarkoin tutkia lain oikeata tarkoitusta ja perustusta sekä tuomita
sen mukaan, mutta ei vastoin sitä, oman mielensä mukaan.” Tämän roolin pitää nähdäk-
seni myös heijastua perusteluihin, eikä tuomioistuimen oman pohdinnan esiintuominen
ja esitöiden kannanottojen arviointi ole missään tapauksessa itseisarvo. Toisaalta kun
ratkaisu on edellyttänyt tuomioistuimen ”omaa pohdintaa”, tämän esiin tuominen pe-
rusteluissa on – perusteluiden avoimuuden periaatteen mukaisesti – sitäkin tärkeämpää.
Silloin kun tulkitaan ja tuomitaan vastoin esitöissä esitettyä kantaa ja lainsäätäjän tar-
koitusta, perustelujen on oltava erityisen hyvät.

Esitöiden muodollisen velvoittavuuden osalta Aarnion suorittama jaottelu on nähdäkse-
ni edelleen pätevä: esityöt kuuluvat lähteiden ”keskisarjaan” eli Aarnion termein hei-
kosti velvoittaviin oikeuslähteisiin. Edellä selostetut lähteet eli lainsäädäntö sekä EY-
tuomioistuimen ja EIT:n käytäntö menevät lähtökohtaisesti esitöiden edelle. Vastaavasti
esimerkiksi oikeuskirjallisuus on itsestään selvästi sitä heikommin velvoittava lähde.

2.3.6. Kotimainen oikeuskäytäntö

Myös oikeuskäytäntö on tänä päivänä lainvalmisteluaineiston ohella erittäin tärkeä ja
usein käytetty oikeuslähde tuomion perusteluissa.90 Tämä koskee erityisesti korkeim-
man oikeuden antamia ennakkoratkaisuja. Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisujen
muodollinen sitovuus perustuu PL 99.2 §:ään, jonka mukaan ylimmät tuomioistuimet
valvovat lainkäyttöä omalla alallaan, ja OK 30:3:een, jonka mukaan valituslupa hovi-
oikeuden ratkaisuun ”voidaan myöntää ainoastaan, jos lain soveltamisen kannalta
muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tär-
keätä saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi …” Viimeksi mainitun sään-
nöksen mukaisesti korkeimman oikeuden ennakkoratkaisujen lakiin perustuvana teh-
tävänä on nimenomaan oikeuskäytännön ohjaaminen ja yhtenäisyyden ylläpitäminen.

90 Bielefelder Kreis -ryhmän oikeusvertailussa havaittiin, että ennakkoratkaisuilla on suuri merkitys myös
säädännäisen lain maissa (civil law countries), ja pidettiin todennäköisenä, että tämä osaltaan osoittaa
siirtymää vallanjaossa lainsäätäjän ja tuomioistuinten välillä viimeksi mainittujen hyväksi. Ks. Summers
ym. 2002 s. 488.
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Alempien oikeuksien ratkaisujen muodolliselle sitovuudelle ei löydy samanlaista
tukea lainsäädännössä, minkä vuoksi niiden velvoittavuus on vähäisempi. Onkin si-
nänsä perustellusti katsottu, että ainoastaan korkeimpien oikeuden ratkaisut ovat hei-
kosti velvoittavia oikeuslähteitä ja alempien oikeuksien ratkaisut vain sallittuja oikeus-
lähteitä. (Lisäksi on katsottu, että vain ennakkoratkaisuiksi tarkoitetut eli vuosikirjoissa
julkaistut korkeimman oikeuden ratkaisut ovat ”varsinaisia” ennakkoratkaisuja, joilla
on heikko oikeuslähdeopillinen velvoittavuus.)91 Toisaalta alempien oikeuksien rat-
kaisujen muodollinen sitovuus on suurempi kuin esimerkiksi oikeustieteen tai -kirjal-
lisuuden. Tämä johtuu osaltaan tuomioistuinratkaisujen keskeisimmästä aineellisesta
oikeuttamisperusteesta, yhdenvertaisuusperiaatteesta, jolla puolestaan on erittäin vah-
va asema oikeusjärjestyksessämme, sekä siihen liittyvistä muodollisen oikeusvarmuuden
ja ratkaisujen ennakoitavuuden vaatimuksesta. Esimerkiksi jos alempien oikeuksien
käytäntö on jossain kysymyksessä yhdenmukainen ja vakiintunut, vaaditaan varsin
painavia perusteita poiketa tästä käytännöstä näissä oikeusasteissa.92

Tuomioistuinratkaisujen sisällöllinen velvoittavuus eli paino perustuu perustelujen
vakuuttavuuteen tai painavuuteen.93 Tätä puolta korostetaan meillä usein. Tässä suh-
teessa oikeusastejärjestyksellä ei luonnollisestikaan ole merkitystä: ali- tai ylioikeuden
ratkaisun perustelut voivat olla periaatteessa yhtä vakuuttavia sisällöllisesti kuin kor-
keimman oikeuden.

Prejudikaatin merkitys ja paino voi nähdäkseni perustua myös siihen, että se muuttaa
aikaisempaa laajasti vakiintunutta käytäntöä tai esittää radikaalisti uuden tulkinnan jos-
takin laista tai siihen että itse oikeuskysymyksen substanssi on merkityksellinen, jolloin
uuden tulkinnan yhteiskunnallinen vaikutus on suuri.

Ennakkoratkaisut ovat argumentatiivisesti avoimia oikeuslähteitä. Tämä johtuu osal-
taan siitä, että kahta täysin samanlaista tapausta tuskin löytyy. Tämänkin vuoksi viime
kädessä ennakkoratkaisua oikeuslähteenä käyttävä tuomari joutuu arvioimaan, mikä
ennakkoratkaisussa on olennaista eli oikeusohje (ratio decidendi) ja mikä vain taustaa
(obiter dicta), ja vasta tämän pohjalta soveltamaan aikaisempaa ratkaisua hänen ratkais-
tavanaan olevaan tapaukseen. Siltala onkin todennut, että koska ”ratkaisua soveltavalla
myöhemmällä tuomarilla ei tavallisesti ole mitään virallista tai yleisesti hyväksyttyä ja
täsmällistä prejudikaattinormin muotoilua käytettävissään, prejudikaattinormi saattaa
merkittävästikin ’elää’ ja muuntua myöhemmässä oikeudenkäytössä, ja näin myös käy-
tännössä tapahtuu.” 94

91 Ks. Tuori 2003 s. 45. Ks. myös Virolainen ja Pölönen 2003 s. 99. Vrt. Siltala 2003 s. 267–268.
92 Ks. Siltala 2003 ibid. ja Tolonen 2003 s. 123.
93 Ks. Aarnio 1989 s. 232 sekä Virolainen ja Pölönen 2003 s. 101.
94 Siltala 2003 s. 266–267.
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2.3.7. Lainopillinen oikeuskirjallisuus

Oikeustiede (lainoppi) poikkeaa edellä käsitellyistä oikeuslähteistä siinä, että sillä ei
ole muodollisen velvoittavuuden aspektia. Oikeustieteen kannanottojen paino oikeus-
lähteenä perustuu siten pelkästään kannanoton tueksi esitettyjen perustelujen vakuut-
tavuuteen eli sisällölliseen painoon.95 Lainopillisia kannanottoja on sen vuoksi aina
arvioitava muiden, muodollista velvoittavuutta omaavien oikeuslähteiden valossa.
Tämän vuoksi oikeuskirjallisuudessa esitettyihin kannanottoihin viittaaminen ja varsin-
kin yksittäisten oikeustieteilijöiden kannanottojen siteeraaminen tuomion perusteluis-
sa on nähdäkseni ongelmallista. Lisäksi, jos muiden oikeuslähteiden valossa arvioi-
daan asianmukaisesti lainopillista kannanottoa, joka soveltuu harkittavana olevaan
kysymykseen, tulee yleensä samalla arvioiduksi myös varsinainen oikeudellinen on-
gelma suoraan noilla lähteillä, eikä oikeuskirjallisuuteen viittaaminen välttämättä enää
anna ”lisäarvoa” perusteluille.

Toisaalta jokainen tuomitsemistoimintaa harjoittava tietää, että oikeuskirjallisuudella
on käytännössä erittäin suuri merkitys tuossa toiminnassa, ehkä suurempi kuin mil-
lään muulla lähteellä. Voidaan kuitenkin sanoa, että tämä merkitys ilmenee ratkaisun
löytämisen kontekstissa (context of discovery) eikä niinkään perustelukontekstissa
(context of justification). Oikeuskirjallisuus on usein se lähde, josta ratkaisua lähde-
tään kiperässä lainsoveltamistilanteessa etsimään.

Edellä mainituista syistä lieneekin oikea periaatteellinen lähtökohta, että oikeus-
kirjallisuuteen viittaamista teoksen ja tekijän nimeltä mainiten sekä kirjallisuuden sitee-
raamista tuomion perusteluissa tulisi pyrkiä välttämään. Tämä kannanotto on tosin
riidanalainen, ja toisenlaisiakin näkemyksiä voidaan hyvin perustein esittää. Tuomio
tulisi joka tapauksessa nähdäkseni pyrkiä perustelemaan ensisijaisesti muodollisesti
velvoittavilla lähteillä. Kuitenkaan edellä esitettyä suositusta ei tule ymmärtää ehdot-
tamana sääntönä. Varsinkin alemmissa oikeusasteissa oikeuskirjallisuuteen viittaaminen
saattaa tehokkaasti edistää tavoitteita, joita perusteluille ali- ja hovioikeusprosessimme
asetetaan. Nimittäin eräs perustelujen tehtävä on saada tuomioistuimen ratkaisu myös
hävinneelle osapuolelle hyväksyttäväksi tai ainakin siedettäväksi. Kokemukseni mu-
kaan ratkaisun tosiasiallista hyväksyttävyyttä edistää, jos perusteluissa voidaan osoit-
taa, että riidanalaisen kysymykseen on oikeustieteessä esitetty se kanta, jonka tuomio-
istuin on ratkaisussaan omaksunut. Oikeuskirjallisuudessa esitetty kanta toimii taval-
laan eräänlaisena valvontamekanismina, kuten Aarnio on todennut: ”Se osoittaa, ettei
tulkitsijan käsitys ole yksinomaan hänen subjektiivisten mieltymystensä tulosta.”96

Kuitenkin on muistettava, että oikeuskirjallisuus ei voi olla ainoa lähde, vaan sen käyt-
tö on sidottava muihin lähteisiin, ja että tuomioistuimen pitää ottaa perusteluissa myös
”oma”, näihin muihin muodollisen velvoittavuuden omaaviin oikeuslähteisiin pohjau-
tuva kanta käsiteltävään kysymykseen.

95 Voidaan myös sanoa, kuten Siltala, että lainopillinen oikeuskirjallisuus poikkeaa muista oikeuslähteistä
siinä, että sillä ei ole itsenäisen ratkaisuperusteen arvoa. Ks. m.t.s. 277.

96 Aarnio 1989 s. 239.
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2.3.8. Oikeusvertailevat ja oikeushistorialliset argumentit

Oikeusvertailun merkitys tuomion perustelujen kannalta on varsinkin aikaisemmin ollut
lähinnä siinä, että toisista oikeusjärjestyksistä on voitu löytää ratkaisu ja sisällöllisiä
argumentteja tuomioistuinratkaisun tueksi. Merkitys on toisin sanoen liittynyt ratkai-
sun etsimisen kontekstiin (context of discovery). Tänä päivänä muiden oikeusjärjestysten
ratkaisuilla voi olla myös (heikko) muodollisen velvoittavuuden puoli esimerkiksi EY-
oikeudessa. Tämä kanta voidaan johtaa EY -tuomioistuimen ennakkoratkaisumenettelyä
koskevista normeista ja EY-tuomioistuimen käytännössä vakiintuneesta yhtenäistul-
kinnan periaatteesta, jonka mukaan yhteisöoikeuden tulkinnan tulee olla yhtenäinen
koko Euroopan yhteisön alueella.97 Oikeusvertailun merkitys tuomioistuinten ratkaisu-
toiminnassa on joka tapauksessa viime vuosina kasvanut suomalaisen oikeusjärjestyksen
kansainvälistymisen vuoksi.

Myös EIT:n käytäntö perustuu osaltaan jäsenmaihin kohdistuvaan oikeusvertailuun,
joka tavallaan antaa objektiivisen kiinnekohdan tuomioistuimen muutoin harjoittaman
dynaamisen ja evolutiivisen tulkintatavan vastapainoksi. EIT:n oikeusvertaileva tulkinta-
tapa antaa siten ainakin tiettyyn mittaan mahdollisuuden ennustaa sen tulevaa käytän-
töä,98 ja EIS:n jäsenmaiden oikeuskäytäntö on tässä mielessä merkityksellistä myös
kansallisten tuomioistuinten ratkaisutoiminnassa.

Oikeushistoriallisia argumentteja voidaan käyttää tuomion perusteina esimerkiksi ar-
vioitaessa lainsäätäjän tarkoitusta. Lakien esitöistä usein ilmenee, miltä osin ja mihin
suuntaan lainsäätäjä on halunnut muutosta aikaisempaan oikeuskäytäntöön nähden. Täl-
löin voi olla tarpeen sen selvittäminen, mikä aikaisempi käytäntö oli. Lakien esityöt ovat
tänä päivänä usein myös hyviä oikeushistoriallisten argumenttien lähteitä: esityöt käsit-
tävät varsin usein laajan esitöiden aikana voimassa ollutta oikeutta koskevan osan.

2.3.9. Eettiset ja vastaavat ohjeet lähteenä

Eräs keskustelunaihe julkisuusperiaatteen ja yksilön suojan kollisiota koskeviin tuo-
mioistuinratkaisuihin liittyen on ollut, voidaanko journalistin ohjeita käyttää argu-
menttina tuomion perusteluissa esimerkiksi vahingonkorvaus- tai rikosjutuissa. Sama
kysymys liittyy luonnollisesti myös muiden alojen eettisiin ohjeisiin tai vastaaviin
ohjeistuksiin. Tämän vuoden alussa voimaan tulleissa uusien journalistin ohjeiden joh-
dannossa on jopa todettu, ettei ohjeita ole tarkoitettu käytettäväksi rikos- ja vahingon-
korvausvastuun perusteena. Kuitenkin voitaneen sanoa, että argumentaatioteorian ja
siihen pohjautuvien hyvien perustelujen tavoitteen näkökulmasta katsottuna on sel-
vää, että tällaista materiaalia voidaan käyttää ja tapauskohtaisesti jopa tulee käyttää
tuomion perusteluna. On nimittäin selvää, että todella kiperissä tapauksissa ratkaisu ei
aina voi perustua pelkästään muodollisesti velvoittavista lähteistä johdettaviin juridisiin

97 Siltala 2003 s. 274–275.
98 Ks. Pellonpää 2005 s. 215–218.



45

perusteisiin, vaan harkinnassa joudutaan todellisuudessa käyttämään myös muunlai-
sia argumentteja.99 Jos tällaisiin argumentteihin on harkinnassa turvauduttu ja ratkaisu
on osaksi perustunut näihin, on selvää, että hyvistä eli seikkaperäisistä ja avoimista
perusteluista tulisi ilmetä nämä argumentit ja niiden merkitys ratkaisulle.

Vaikka journalistin ohjeet ovat normatiivisia ohjeiden kohteen eli toimittajan näkö-
kulmasta, oikeudellisissa ratkaisuissa näitä ei käytettäne nimenomaan tässä merkityk-
sessä. Tässä yhteydessä ohjeet pikemminkin ilmaisevat faktan, mitä toimittajien am-
mattikunnan ”itseymmärryksessä” pidetään eettiset hyväksyttävänä ja mitä ei, ja tällä
voi olla merkitystä esimerkiksi vertailukohtana tuomarin harkitessa kiperää tapausta,
jossa ehkä hyvinkin selvästi on ylitetty mainittujen ohjeiden osoittamat rajat.100

Kuitenkin on syytä todeta, että tällaisia lähteitä, joita voisi kutsua vaikkapa ulko-
oikeudellisiksi normatiivisiksi lähteiksi,101 on syytä käyttää vain hyvin poikkeukselli-
sesti. Ensinnäkin tämä johtuu siitä, että perusteluissa on lähdettävä muodollisesti (vah-
vimmin) velvoittavista lähteistä. Lisäksi Suomessa lain ja muiden muodollisesti
velvoittavien lähteiden kattavuus ja täsmällisyyskin on suuri. Hyväksyttävään lopputu-
lokseen päästään useimmiten jo paljon ennen mainittuihin ”ulko-oikeudellisiin lähtei-
siin” turvautumista. Lisäksi arvopunnintojen ja -valintojen teko kuuluu meillä ensisijassa
lainsäätäjälle, mikä myös vaikuttaa rajoittavasti siihen, että tuomioistuin pohtisi moraa-
lisilla tai eetillisillä argumenteilla sitä, mikä asiassa on hyväksyttävä lopputulos. Li-
säksi aina on muistettava se, että mainitunlaisilla ohjeilla ei ole minkäänlaista muodol-
lista velvoittavuutta, minkä vuoksi ratkaisua ei voida koskaan perustaa suoraan saa-
tikka pelkästään tällaisiin ohjeisiin, eikä perusteluista niin muodoin myöskään saa tul-
la kuvaa, että tuomioistuin olisi ratkaissut asian suoraan kyseisten ohjeiden perusteella.

2.4. Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että oikeuslähdeoppi ilmaisee sen aineiston, josta oi-
keudellisen ratkaisun perusteet tulee etsiä ja jolla oikeuskysymyksen ratkaisu on pe-
rusteltava. Oikeudellisissa perusteluissa on toki muutakin aineistoa, esimerkiksi selos-
tuksia siitä, mistä asiassa on kysymys, viittauksia faktoihin, kokemussääntöjä ja oikeus-
lähteiden pohjalta tehtyjen johtopäätösten selostuksia.102 Oikeuslähteistä löydettävät

99 Ks. esim. Aarnio 1989 s. 242, joka katsoo, että kahden tulkintavaihtoehdon valintaan vaikuttavat
väistämättä myös tulkitsijan omat arvot ja arvostukset.

100 Ks. journalistien ohjeiden ja journalistisen etiikan merkityksestä tuomioistuinten – mm. EIT:n – käy-
tännössä Viljanen LM 2005 s. 648–649. Viljanen katsoo, että vaikeampaa on hyväksyä eettisten ohjei-
den käyttämistä puoltamaan sananvapauteen puuttumista kuin niiden käyttämistä siten, että toimitta-
jan toimiminen eettisten sääntöjen mukaan otetaan huomioon sanavapauden asemaa ratkaisussa vah-
vistavana tekijänä.

101 Ammattieettiset normistot voivat kuitenkin muuntua oikeudellisiksi lähteiksi tapaoikeudeksi muo-
dostumisen kautta. Ks. maan tavasta jakso 2.3.4.

102 Esimerkiksi Tolonen, 2003 s. 50 ss., puhuu reaalisista oikeuslähteistä, jotka ovat yhteydessä varsinkin
ns. reaaliseen harkintaan.
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argumentit ovat kuitenkin oikeudellisten perustelujen perusmateriaalia, johon ratkaisu
ja sen perustelut on viime kädessä perustettava. Oikeudelliset perustelut (perusteet)
löydetään oikeuslähteistä ja ratkaisu on perusteltava oikeuslähteistä saatavilla argu-
menteilla.

Muodollisesta etusijajärjestyksestä voidaan taas päätellä, missä järjestyksessä läh-
teitä on lähtökohtaisesti käytettävä. Perusteluissa ja varsinkin rikostuomion peruste-
luissa yleensä lähdetään kulloistakin asiaa koskevasta ”tavallisesta” laista eikä tätä
ylempää. Tämä johtuu siitä, että suuri osa oikeudellisista kysymyksistä on lailla
säädeltyä. Laki on säädännäisen oikeuden kulttuurissa tavallaan oikeudellisen säänte-
lyn perusyksikkö. Lisäksi lainsäädäntömenettelyssä on jo tarkastettu lakien perustus-
lainmukaisuus sekä yhteensopivuus EY-lainsäädännön ja EIS:n kanssa. Toisin sanoen
tavallista lakia ylemmänasteiset normit on otettu huomioon lainsäädäntövaiheessa,
minkä vuoksi oikeudenkäytössä voidaan lähteä siitä presumptiosta, että laki on sopu-
soinnussa näiden kanssa, ellei muuta ilmene. Kuitenkin kiperissä tapauksissa, kun tul-
kinnan jälkeen on useampi kuin yksi suhteellisen tasavahva ratkaisuvaihtoehto, voi-
daan joutua hyödyntämään esimerkiksi perus- ja ihmisoikeusperiaatteita (perus- ja
ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan periaate).

Edellä esitetyn pohjalta voidaan esittää oikeuslähdeopillinen peukalosääntö(rypäs):

Perustele oikeuskysymyksen ratkaisu oikeuslähteistä ilmenevillä argumenteilla. Käytä
oikeuslähteitä perusteluissa niiden muodollisessa etusijajärjestyksessä lähtien kyseiseen
tapaukseen soveltuvasta/soveltuvista lain säännöksestä/säännöksistä. Mikäli asiassa il-
menee jännite ylemmänasteisen oikeuslähteen – esimerkiksi perustuslain perusoikeus-
säännöksen tai EU-oikeuden – kanssa tai kun näistä on saatavissa kiperässä ratkaisu-
tilanteessa tukea jollekin vaihtoehdolle, perustele ratkaisu myös näitä lähteitä käyttäen.
Kun kysymys on tuoreesta laista, tulkinnassa on kiinnitettävä erityisesti huomiota lain
esitöihin. Esitöistä painavimpia ovat lähtökohtaisesti ne, jotka ovat lähimpänä eduskun-
nan päätöksentekoa. Vanhemman lain tulkinnassa ennakkoratkaisut ovat yleensä mer-
kittävämpiä kuin esityöt.

Tässä yhteydessä on syytä korostaa peukalosääntöjen ideaa. Ne ovat (yleensä) periaat-
teita siinä mielessä, että niitä noudatetaan vain enemmän tai vähemmän oikeudellisista
ja tosiasiallisista olosuhteista riippuen. Toisin sanoen ne ovat lähtökohtia, joista voi-
daan poiketa, kun se on perusteltua. Lisäksi nyt kysymyksessä oleva peukalosääntö on
etusijajärjestyksen osalta suhteellisen heikko. Oikeuslähdeopilla on myös dynaami-
nen ja sisällöllinen puolensa, kuten edeltä ilmeni. Oikeuslähteiden muodollisen vel-
voittavuuden etusijajärjestys on toisin sanoen sekin vain lähtökohta. Rikoslain ran-
gaistussäännösten tulkintaan peukalosääntö kuitenkin soveltunee suhteellisen hyvin.
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3. Oikeudellinen argumentaatio ja tuomion perustelut

3.1. Aluksi

Edellisessä, oikeuslähteitä käsittelevässä luvussa tarkasteltiin kysymystä, mistä perus-
telujen oikeudellinen sisältö löydetään ja mitä oikeudellista aineistoa perustelujen tu-
lee pitää sisällään. Oikeudellisen argumentaation malli tai metodi taas vaikuttaa muun
muassa siihen, minkälainen on oikeuskysymyksen perustelujen rakenne, minkä tyyp-
pisiä argumentteja ja perusteita oikeuslähteistä johdetaan, mikä on se metodi, jolla
oikeuslähteitä perusteluissa käytetään, sekä myös, miten oikeuslähteistä saatavat argu-
mentit valikoituvat ja niiden keskinäiset ristiriitaisuudet ratkaistaan.

Vallitseva käsitys oikeudellisen harkinnan ja päättelyn luonteesta perustuu argu-
mentaatioteoriaan, jonka juuret ovat kreikkalaisten kehittämässä retoriikassa – puhe-
taidossa.103 Retoriikan ja argumentaation keskeisenä tavoitteena on vakuuttaa kuulijat
tai lukijat kannanoton esittäjän näkemyksen oikeellisuudesta (hyvyydestä, paremmuu-
desta) esittämällä mahdollisimman hyviä argumentteja eli perusteluja kannanoton tu-
eksi. Asian luonteesta johtuu, että argumentaatioteoriaan pohjautuvassa oikeudellises-
sa päättelyssä tuomion tai oikeudellisen kannanoton esittäjän perustelut nousevat kes-
keiseen asemaan. Asiaa kuvaa hyvin Aarnion lainkäyttäjälle ja normikannanoton esit-
täjälle antama ohje, regulatiivinen periaate, jossa on tiivistetty Aarnion kehittämän
argumentaatioteorian sovellutuksen ydin: perustele oikeudellinen kannanottosi niin,
että mahdollisimman moni rationaalisesti asiaa harkitseva oikeusyhteisön jäsen voisi
hyväksyä sen.104 Perustelut ovat siten väline, jolla oikeudellisen ratkaisun oikeellisuus
– viime kädessä hyväksyttävyys – voidaan osoittaa. Regulatiivinen periaate ilmaisee
myös sen argumentaatioteoriaan (tosin ei välttämättömästi) liittyvän näkemyksen, et-
tei oikeudellinen ratkaisu tai kannanotto voi olla tosi tai epätosi samassa merkitykses-
sä kuin esimerkiksi empiiristä todellisuutta koskevissa väitteissä ja ettei yhtä oikeaa
oikeuskysymyksen ratkaisua ole siten edes teoriassa olemassa. Oikeudellisen ratkai-
sun oikeellisuus sen sijaan perustuu viime kädessä ratkaisun hyväksyttävyyteen oikeu-
dellisten kriteereiden valossa arvioituna.

3.2. Tulkinta ja punninta

3.2.1. Säännöt ja periaatteet

Oikeudellinen argumentaatio voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään: tulkintaan ja
punnintaan. Tämä jako puolestaan perustuu normien oikeussääntö – oikeusperiaate

103 Välittävänä lenkkinä Aristotelen edustaman klassisen retoriikan ja argumentaatioteorian välillä on ns.
uusi retoriikka, jota Chaim Perelman on kehittänyt. Ks. Perelman, Retoriikan valtakunta, Tampere 1996.

104 Aarnio LM 1989 s. 611.
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erotteluun (dikotomiaan), joka on meilläkin viime aikoina ajankohtaistunut. Yksinker-
taistaen sanottuna oikeussäännöt ovat normeja, joita tulkitaan. Periaatteita, silloin kun
niitä käytetään oikeusnormeina, puolestaan punnitaan.

Periaatteita on vanhastaan kehitetty oikeustieteessä ja niitä on hyödynnetty muun
muassa oikeussääntöjen systematisoinnissa, yleisten oppien kehittelyssä ja oikeustie-
teen opetuksessa. Ero aikaisemman ja nykyisen periaatekäsityksen välillä on siinä,
että nyttemmin periaatteet – tai osa niistä – käsitetään myös itsenäisiksi oikeusnormeiksi,
toisin sanoen oikeudellisiksi perusteiksi, joihin esimerkiksi tuomioistuimen tuomio tai
oikeustieteilijän tulkintakannanotto voidaan perustaa. Eroa näiden kahden käsityksen
välillä voidaan yksinkertaistaen havainnollistaa siten, että aikaisemmin periaatteet oli-
vat tavallaan vain yhteenvetoja lain säännöksistä tai vaikkapa pedagogisia apuvälinei-
tä. Esimerkiksi prosessilain säännöksiä, jotka koskevat asianosaisen kuulemista, hä-
nen oikeuttaan kuulla todistajia ja esittää vasta-argumentteja toisen asianosaisen todis-
telusta, voidaan tämän aikaisemman käsityksen mukaisesti hahmottaa ja systematisoida
tiivistämällä näiden säännösten ydin kontradiktoriseksi periaatteeksi. Kuitenkin täl-
löin, kun tuomioistuin ratkaisee esimerkiksi todistajan kyselyoikeutta koskevan kysy-
myksen, ratkaisun on perustuttava vain mainittuihin säännöksiin, eikä ratkaisua voida
osaksikaan perustaa kontradiktoriseen periaatteeseen. Tämä johtuu siitä, että periaate
ei ”sisällä” mitään mainituista säännöksistä erillistä normatiivista voimaa. Periaatteel-
la argumentointi ei toisin sanoen tuo mitään lisää oikeudellista painoa säännösten sovel-
tamiseen.

Sen sijaan jos periaate ymmärretään normiksi, sillä voidaan argumentoida itsenäisesti
mainittujen säännösten tulkinnassa. Esimerkiksi kiperässä tapauksessa kontradiktorinen
periaate voi tällöin viime kädessä kääntää ratkaisun sellaiseksi, että todistajaa kuul-
laan tuomioistuimessa, vaikka kuuleminen aiheuttaa huomattavia kustannuksia. Esimer-
kiksi myöhemmin jaksossa 3.3.3 selostettavassa ratkaisussa KKO 1994:83 korkein
oikeus käytti kontradiktorista periaatetta – nimeltä kuitenkaan mainitsematta viitaten
vain lainkäytön yleisiin periaatteisiin – itsenäisenä ratkaisuperiaatteena. Periaatteet
oikeusnormeina soveltuvat myös argumentointiin ja ratkaisuperusteiksi aukko-
tilanteissa.105

Periaatekäsityksen muuttuminen ja erityisesti periaatteiden tuleminen soveltamis-
kelpoisiksi oikeudenkäytössä ei luonnollisestikaan perustu (pelkästään) oikeusteoreet-
tisten näkemysten kehitykseen. Tärkein syy periaatteiden esiinmarssiin oikeudellises-
sa ratkaisutoiminnassa löytyy kuten oikeuslähdeopin muutoksissa 1990-luvun suuris-
ta oikeudellisista uudistuksista: liittymisestä EIS:een, perusoikeusuudistuksesta ja vii-
mein peruslakiuudistuksesta, jonka 106 §:ssä vasta vahvistettiin, että perustuslaki on
myös oikeudenkäytön tasolla tavallista lakia ylempänä. Tämä johtuu siitä, että perus-
tuslain perusoikeussäännökset, jotka lähinnä tulevat perustuslain säännöksistä sovellet-
taviksi yleisissä tuomioistuimissa, ja ihmisoikeussopimuksen määräykset ovat tyypil-

105 Tässä selostettu periaatekäsitys perustuu suurelta osaltaan teoksessa Huovila 2003 s. 27 ss. esitettyyn
pohdintaan.
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lisesti normeja, joita sovelletaan periaatteina, vaikka niillä on usein myös kova, sääntö-
mäinen ytimensä.

Seuraavaksi esitän muutamia keskeisiä sääntöjen ja periaatteiden eroja, joilla on
merkitystä niiden soveltamiseen ja sitä kautta perustelujen muotoutumiseen niitä so-
vellettaessa.106 Ensimmäinen näistä koskee normin rakennetta. Sääntö voidaan yleen-
sä esittää rakenteena, joka muodostuu kolmesta toisistaan erotettavissa olevasta ele-
mentistä; tunnusmerkistöstä eli oikeustosiasiakuvauksesta, pitämiselementistä ja oikeus-
seuraamuskuvauksesta. Pitämiselementti yhdistää oikeustosiasiat ja oikeusseuraamukset
toisiinsa.107 Esimerkiksi:

Joka anastaa toisen hallusta omaisuutta Oikeustosiasiakuvaus
on tuomittava Pitämiselementti
vankeuteen tai sakkoon Oikeusseuraamuskuvaus

Periaatteella ei ole samalla tavalla tietynlaista rakennetta. Olennaista kuitenkin on, että
periaatteet voidaan ilmaista tavoiteltavina asiaintiloina tai optimointikäskyinä. Ne toi-
sin sanoen osoittavat tavoitteen johon pyrkiä. Esimerkiksi prosessioikeudellinen ai-
neellisen totuuden periaate ilmaisee tavoitteen, että oikeudenkäynneissä on pyrittävä
ratkaisuun, jonka faktapremissi vastaa todellisuutta: esimerkiksi syytöntä ei tuomita
teosta, jota hän ei ole tehnyt. Vastaavasti PL:n 6 § kokonaisuudessaan ilmentää yhden-
vertaisuuden tavoitetta, vaikka mitään täydellistä yhdenvertaisuutta ei ole koskaan
mahdollista saavuttaa.

Koska periaatteilla ei ole kuten säännöillä tunnusmerkistöä, joka rajoittaisi niiden
soveltamisen vain tunnusmerkistön mukaisiin tilanteisiin, niiden sovellutusalue on
yleensä hyvinkin laaja. Yleisluonteisimmat periaatteet, kuten yhdenvertaisuusperiaate,
heijastavat vaikutuksensa mitä erilaisimpiin sovellutustilanteisiin.108 Periaatteet ovat
siten lähtökohtaisesti yleisluontoisia toisin kuin säännöt.

Olennaista säännön soveltamisessa on, että jos konkreettisen asian oikeustosiseikat
vastaavat oikeustosiasiakuvausta, säännön osoittama oikeusseuraamus on määrättävä.
Sen vuoksi sääntöjä sanotaan ”joko tai” normeiksi. Niitä joko sovelletaan tai ei sovel-
leta. Jos säännöt joutuvat ristiriitaan siten, ettei ristiriitaa voida poistaa tulkinnalla,
mikä ei ole mitenkään tavallinen tai ”asiaan kuuluva” tilanne, niiden etusijajärjestys
määräytyy yleensä muodollisten standardien perusteella, kuten: hierarkkisesti
ylemmänasteinen säännös syrjäyttää alemmanasteisen, ajallisesti uudempi säännös
syrjäyttää vanhemman ja erikoissäännös syrjäyttää yleissäännöksen.

Periaatteita puolestaan sovelletaan – tai toisin sanoen periaatteen osoittamaan ta-
voitteeseen pyritään – ”enemmän tai vähemmän” oikeudellisten ja tosiasiallisten mah-

106 Ks. periaatteista yleisesti sekä niiden pätevyydestä, rakenteesta ja soveltamisesta esimerkiksi Aarnio
1997 s. 174–186, Dworkin 1987 s. 22 ss., Pöyhönen 1988 s. 13 ss. ja Tolonen 1989 s. 337 ss.

107 Aarnio 1989 s. 66–67.
108 Esimerkiksi useimmat tuomioistuimen päätökset ja tuomiot koskettavat läheisemmin tai etäisemmin

ihmisten henkilökohtaista vapautta tai omaisuutta, jotka ovat perustuslaissa (PL 7 § 1 momentti ja 15
§ 1 momentti) turvattuja perusoikeuksia.
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dollisuuksien rajoissa. Oikeudellisia rajoja muodostavat muun muassa muut periaat-
teet. Periaatteille ominaista on, että ne joutuvat yleisluontoisuutensa johdosta jatku-
vasti ristiriitaan eri sovellutustilanteissa. Voidaan sanoa, että lähes aina konkreettisissa
soveltamistilanteissa periaatteelle löytyy ainakin yksi vastaperiaate, joka puoltaa toi-
senlaista ratkaisua kuin tämä periaate. Kerrotuista periaatteiden ”ominaisuuksista”
seuraa, että periaatteita joudutaan soveltamaan tavalla, jota kutsutaan havainnollisesti
punninnaksi. Tyypillinen punnintatilanne voi syntyä esimerkiksi, kun EIT pohtii, onko
jäsenvaltio syyllistynyt ihmisoikeussopimuksen yksityis- ja perhe-elämän suojaa kos-
kevan 8 artiklan rikkomiseen, kun se ei ole estänyt sellaisten kuvien julkaisemista,
jossa henkilöä on kuvattu yksityiselämän piiriin kuuluvissa tilanteissa. Tällöin EIT
punnitsee vastakkain yhtäältä yksityis- ja perhe-elämän suojaa ja toisaalta sananvapautta
koskevia periaatteita.109

Periaatteiden punninnan keskeinen muodollinen idea ilmenee saksalaisen oikeus-
teoreetikon Robert Alexyn esittämässä punnintalaissa, joka osaltaan pohjautuu Saksan
(liittotasavallan) perustuslakituomioistuimen käytäntöön. Alexyn punnintalain mukaan:
mitä enemmän jokin periaate jätetään tietyssä konkreettisessa sovellutustilanteessa täyt-
tämättä tai sitä loukataan, sitä tärkeämpää on toisen periaatteen toteuttamisen tuossa
tilanteessa oltava.110

Jaakko Jonkka on kehittänyt Alexyn punnintalain pohjalta syyteharkintaa silmällä pitä-
en punnintalait, joissa punnitaan yhtäältä rikosvastuun selvittämisintressin ja toisaalta
oikeusturvaintressin painoarvoa.111

Periaatteiden erääksi piirteeksi katsotaan usein läheinen yhteys oikeudellisiin arvoihin
tai tärkeisiin yhteiskunnallisiin päämääriin. Asia voidaan ilmaista myös niin, että peri-
aatteilla hyväksyttävyys korostuu pätevyyskriteerinä. Aikaisemmin jaksossa 2.2. mai-
nittiin, että normeilla katsotaan olevan kolme pätevyyskriteeriä: muodollinen päte-
vyys, sisällöllinen hyväksyttävyys ja tehokkuus. Nähdäkseni tietty välitön yhteys oikeus-
järjestyksen tai oikeudenalan tärkeisiin arvoihin onkin tarpeellinen, jotta periaatetta
voitaisiin käyttää punnittavana normina.112 Periaate saa tavallaan näiden arvojen kaut-
ta punnintaominaisuudet. On paljon esimerkiksi systematisoivassa tarkoituksessa ke-
hitettyjä periaatteita, joilta tämä ominaisuus puuttuu. Usein tällaiset periaatteet ilmai-
sevat tavallaan keinon jonkun sellaisen ylemmän tai tärkeämmän periaatteen toteutta-
miseksi, johon liittyy mainitunlainen arvolataus, minkä vuoksi voidaan puhua keino-
periaatteista.

109 Ks. von Hannover –tapaus.
110 Ks. Alexy 2002 s. 102. Ks. myös Alexy LM 1989 s. 626–629.
111 Jonkka 1991 s. 250.
112 Nähdäkseni punnintaan ja välittömään normatiiviseen argumentointiin soveltuvat periaatteet ovat joko

suoraan perus- tai ihmisoikeusperiaatteita tai näiltä suhteellisen suoraan justifikaationsa saavia
oikeudenalakohtaisia periaatteita. Ks. Huovila LM 2004 s. 794–795.
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Esimerkiksi prosessioikeuden puolelta voidaan esittää välittömyysperiaate. Sen tavoit-
teena voidaan pitää aineellisesti oikeiden ratkaisujen saavuttamista tai tarkemmin ai-
neellisen totuuden periaatteen toteutumista. Välittömyydellä itsessään ei ole sellaista
arvoa, että sen toteuttaminen, jos se ei palvelisi muita tavoitteita, olisi tärkeää. Sen vuoksi
ei ole mielekästä punnita sitä, kuinka paljon kustannuksia, esimerkiksi aikaa tai henkilö-
todistelua, voidaan uhrata välittömyyden toteuttamiseksi oikeudenkäynnissä. Sen si-
jaan mielekästä on punninta, jossa arvioidaan oikean ratkaisun saavuttamisen – aineel-
lisen totuuden periaatteen – painoa tietyssä konkreettisessa tilanteessa ja sitä, kuinka
paljon kustannuksia on järkevää aineellisen totuuden varmistamiseksi tai sen saavutta-
misen todennäköisyyden lisäämiseksi uhrata.113

Raja säännön ja periaatteen välillä ei ole mitenkään selvä. Esimerkiksi Aarnio esittää
neliportaisen normijaon, jossa sääntöjen ja periaatteiden lisäksi on sääntöjen kaltaisia
periaatteita (principles like rules) ja periaatteiden kaltaisia sääntöjä (rules like principles).114

Periaatteita ei usein voida yhdistää johonkin tiettyyn lain säännökseen, eivätkä sellai-
set säännökset, jotka ilmaisevat jonkin periaatteen, ole välttämättä muotoiltu ilmaise-
maan tavoiteltavaa asiantilaa. Sama säännös voi myös ilmaista sekä periaatteen että
säännön. Itse asiassa tämä koskee perustuslain perusoikeussäännöksiä. Näillä on pe-
rustuslakivaliokunnan käytännön ja suomalaisen perusoikeusdoktriinin mukaan yh-
täältä koskematon ydinalue ja toisaalta ydinalueen ulkopuolinen alue, jossa perusoikeuk-
sia voidaan rajoittaa.115 Tämän opin mukaisesti perusoikeussäännöstä sovelletaan ydin-
alueella ehdottomana sääntönä, josta edes lainsäätäjällä ei ole oikeutta poiketa, ja vas-
ta tämän ydinalueen ulkopuolella säännökset toimivat periaatteina, joita voidaan ra-
joittaa punnitsemalla niitä muita periaatteita vastaan. Lisäksi on todettava, että periaat-
teet joudutaan usein päättelemään tai rekonstruoimaan oikeusjärjestyksestä tai tiettyä
oikeudenalaa koskevista oikeuslähteistä kokonaisuutena arvioiden.

Nähdäkseni ratkaisevaa sääntöjen ja periaatteiden erottelussa on soveltamistapa (joka
siis periaatteella on enemmän tai vähemmän ja säännöllä joko - tai -tyyppinen) ja
siihen liittyen ristiriitojen ratkaisutapa (punninta vai etusijajärjestys): jos jotain nor-
mia voidaan tietyssä soveltamistilanteessa punnita, se on tuossa tilanteessa periaate;
jos normi taas määrää lopputuloksen, ellei sitä voida tuossa tilanteessa syrjäyttää muo-
dollisen etusijajärjestyksen (esimerkiksi PL 106 §:n tai lex posterior -prinsiipin) nojal-
la, normi toimii sääntönä.

3.2.2. Punninnasta

Sellainen tuomioistuinratkaisu, joka perustuisi puhtaasti oikeusperiaatteiden punnin-
taan, tullee suomalaisen yleisen tuomioistuimen käsiteltävissä asioissa suhteellisen
harvoin kysymykseen. Tällainen punnintatilanne voi nähdäkseni tulla kysymykseen
esimerkiksi sellaisessa avoimessa harkintatilanteessa, jota mikään lain säännös (tai

113 Ks. tarkemmin Huovila 2003 s. 32–36.
114 Aarnio 1997 s. 179.
115 Ks. esim. Viljanen 1999 s. 157 ss. ja erit. s. 174–175.
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sääntö) tai vakiintuneesta oikeuskäytännöstä johdettavissa oleva oikeusohje ei suora-
naisesti sääntele ja jossa sen vuoksi voidaan suoraan operoida esimerkiksi perusoikeus-
periaatteilla tai niistä johdetuilla tai voimansa saavilla oikeudenalakohtaisilla oikeus-
periaatteilla.116 Kysymys on toisin sanoen tilanteesta, jossa laissa on aukko ja jossa
vakiintunut oikeuskäytäntökään ei suoraan osoita, kuinka ongelma on ratkaistava. Ny-
kyinen lainsäädäntömme on niin kattava, että aukkoja löytynee suhteellisen harvak-
seltaan. Varsinkaan rikosasioissa laillisuusperiaatteen johdosta tällainen punnintatilanne
ei rangaistussäännöksiä sovellettaessa konkretisoidu. Kuitenkin rangaistuksen mittaa-
minen tapauksissa, joissa ei ole vakiintunutta oikeuskäytäntöä, on sellainen avoin
harkintatilanne, jossa oikeusperiaatteiden punninta saattaa tulla kysymykseen.

Joskus myös laissa oleva punnintasäännös tai lain säännöksen sisältämä avoin tai
arvostuksenvarainen termi avaa periaatteet punnittaviksi, jolloin periaatteita tavallaan
sovelletaan yhdessä säännön kanssa. Tällaisia avoimia tai arvostuksenvaraisia termejä
ovat muun muassa kohtuullinen, erityinen syy ja epäoikeudenmukainen. Pakkokeino-
lain 7 luvun 1a § ilmaisee tyypillisen punnintanormin, jonka soveltaminen edellyttää
säännönmukaisesti (viime kädessä periaatteiden) punnintaa. OK 17 luvun 11 §:n 1
momentin 1 kohta on puolestaan esimerkkinä avoimen termin sisältävästä säännöksestä.

PKL 7 luvun 1a §: ”Tässä laissa tarkoitettuja pakkokeinoja saadaan käyttää vain, jos
pakkokeinon käyttöä voidaan pitää puolustettavana ottaen huomioon tutkittavana ole-
van rikoksen törkeys, rikoksen selvittämisen tärkeys sekä rikoksesta epäillylle tai muilla
pakkokeinon käytöstä aiheutuva oikeuksien loukkaus ja muut asiaan vaikuttavat seikat.”

OK 17 luvun 11 §:n 1 momentin 1 kohta: ”Tuomioistuimessa ei saa … käyttää todistee-
na yksityisluontoista kertomusta, jonka joku on vireille pannun tai alkavan oikeuden-
käynnin varalta kirjallisesti antanut, ellei tuomioistuin sitä erityisestä syystä salli.” Mui-
den oikeuslähteiden valossa voidaan päätellä, että arvioitaessa, onko olemassa erityisiä
syitä, punnitaan vastakkain aineellisen totuuden ja kustannustehokkuuden periaatteita
(laajasti ymmärrettynä) sellaisten argumenttien kuin todisteen merkitys ja välittömyyden
merkitys valossa. Myös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaate asianosaisen
kyselyoikeuteen liittyen tulee usein mukaan tähän punnintaan.117

Periaatteiden punninta on luonnostaan tuleva normien soveltamistapa esimerkiksi sel-
laisissa tuomioistuimissa kuin EIT tai perustuslakituomioistuin eli tuomioistuimissa,
jotka soveltavat suoraan perus- tai ihmisoikeusperiaatteita ilmentäviä avoimia ja yleis-
luontoisia sopimusmääräyksiä taikka perustuslain säännöksiä. Kuten edellä todettiin,
Alexyn esittämä periaatteiden punnintalaki pohjautuu osaltaan Saksan (liittotasavallan)
perustuslakituomioistuimen käytäntöön. Toisaalta EIT:n perustelukäytännöstä voidaan
nähdäkseni selvästi havaita, kuinka oikeuskäytännössä kehittyy ajan myötä tapauskoh-
taisia (usein periaatteiksi kutsuttuja) oikeusohjeita, joita tuomioistuin myöhemmissä

116  Väitöskirjassani (Huovila 2003) olen arvioinut sitä, minkälaiset ovat lain ja esim. EIT:n käytännön
osoittamien minimivaatimusten ylittävät hyvät perustelut perusoikeuksista johdettujen prosessuaalisten
oikeusperiaatteiden valossa arvioituna.

117 Ks. tarkemmin todistelun välittömyyteen liittyvästä punninnasta Huovila LM 1999 s. 1159 ss.
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samanlaisissa tapauksissa soveltaa sääntömäisesti. Kun tuomioistuin on aikaisemmas-
sa kiperässä tapauksessa punninnan tuloksena päätynyt johonkin kantaan, tuota pun-
nintaa ei ole välttämätöntä käydä läpi uudessa samanlaisessa tapauksessa, vaan tuo-
miossa voidaan tyytyä viittaamaan aikaisempaan ratkaisuun. EIT:n voidaan myös ha-
vaita perustelukäytännössäänkin noudattavan ”oikeudenkäynnin taloudellisuuden pe-
riaatetta”.118 Esimerkiksi ilmeisesti melko ongelmattomasta ratkaisusta voitaneen ot-
taa Garcia Ruiz –tapaus, jossa valittaja väitti, että oikeudenmukaisen oikeudenkäyn-
nin periaatetta oli rikottu, koska ylempi oikeus ei ollut antanut lausuntoa hänen esittä-
mistään väitteistä. EIT:n ydinperustelut sisältyivät 29 kappaleeseen, joka on seuraa-
vanlainen:119

EIT kiinnittää huomiota siihen, että valittajalla oli ollut tilaisuus kontradiktoriseen oi-
keudenkäyntiin. Hän oli voinut oikeudenkäynnin eri vaiheissa esittää relevanteiksi
katsomansa väitteet. Alioikeus oli perustellut laajasti päätöstään sekä oikeus- että tosiasia-
kysymysten osalta. Ylempi tuomioistuin oli hyväksynyt alioikeuden toteamukset tosi-
seikoista sekä oikeudelliset perusteet sikäli kun ne eivät olleet ristiriidassa sen omien
toteamusten kanssa. Siten valittaja ei voinut pätevästi väittää, ettei tuomiota ollut perus-
teltu, vaikka tukevampi perustelu olisi tässä tapauksessa voinut olla toivottavaa.

Ratkaisussa oli lisäksi kappaleessa 23 toistettu EIS:n 6 artiklan 1 kohta relevanteilta
osin ja kappaleessa 26 selostettu lyhyesti EIT:n aikaisemmista tuomion perustelemiseen
liittyvistä tapauksista ilmeneviä kannanottoja. Tuomion 30 kappaleessa EIT vielä tote-
si, että kokonaisuutena tarkastellen oikeudenkäynti oli ollut oikeudenmukainen EIS:n
6 artiklan 1 kohdan mielessä.120 Voidaankin sanoa, että EIT:n varsinaiset perustelut
tässä tapauksessa käsittivät vain normipremissin ja relevantit faktat, jotka tavallaan
omalla painollaan puhuivat EIT:n harkitseman lopputuloksen puolesta, sekä johtopää-
töksen. Mitään varsinaista tuomioistuimen omaa resonointia puhumattakaan pro &
contra punninnasta perustelut eivät sisältäneet. (Ainoa contra-argumentiksi tulkitta-
vissa oleva oli lausuma, jonka mukaan tukevampi perustelu olisi voinut olla toivotta-
vaa.) EIT:nkin varsinaiset perustelut selvissä tapauksissa näyttävät olevan melko sup-
peat, vaikka sen tuomiot muodostuvat niiden rakenteesta ja laatimistavasta johtuen
varsin laajoiksi.

Meillä oikeusperiaatteiden tyypillinen käyttötilanne tuomioistuimissa konkreti-
soitunee lain säännösten soveltamisen ja tulkinnan yhteydessä, jolloin niitä käytetään
tulkinta-argumentteina jonkun tulkintavaihtoehdon puolesta tai vastaan ilman varsi-

118 Skoularikis-tapausta koskevassa ratkaisussa, jossa kansallinen kassaatiotuomioistuin oli hyväksynyt
valituksen yhdellä valittajan esittämällä perusteella lausumatta muista tämän esittämistä perusteista
ratkaisussa, EIT perusteli seuraavasti: kassaatiotuomioistuin oli noudattanut oikeudenkäynnin talou-
dellisuuden periaatetta eli ottanut huomioon hyvän oikeudenhoidon vaatimukset, mitkä olivat EIS:n
perusarvoja.

119 Tätä edeltävissä kappaleissa on EIT:n käytännön mukaisesti selostettu yksityiskohtaisesti mm. me-
nettely EIT:ssä, tapauksen faktat mukaan lukien kansallisten tuomioistuinten ratkaisut sekä asian-
osaisen vaatimukset ja väitteet.

120 Käännös Garcia Ruiz -tapauksen Finlex -tiivistelmän mukainen.
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naista periaatteiden punnintaa vastakkain. Kuitenkin rikoslain rangaistussäännöstenkin
tulkinnassa periaatteiden punninta saattaa nähdäkseni tulla kysymykseen lähinnä vii-
meisenä tulkintametodina niissä kiperissä tapauksissa, joissa sanamuotoon perustu-
van, systemaattisen ja lainsäätäjän tarkoitukseen liittyvän tulkinnan jälkeen jää kaksi
mahdollista ratkaisuvaihtoehtoa.121

Punninta on käsitteenä samaan tapaan kuin (oikeus)periaate tietyssä mielessä epä-
määräinen ja sitä käytetään eri merkityksissä. Punninnaksi voidaan oikeastaan nimit-
tää mitä tahansa perustelutapaa, jossa esitetään lopputuloksen puolesta ja vastaan pu-
huvia perusteita ja argumentteja. Punninnalla voidaan myös tarkoittaa suurin piirtein
samaa kuin pro & contra -metodilla, jonka Virolainen ja Martikainen ovat esitelleet
teoksessaan Pro & Contra, tuomion perustelemisen keskeisiä kysymyksiä. Mirja-Lee-
na Nurmen tässä teoksessa julkaistussa kirjoituksessa ”Punninta korkeimman oikeu-
den ratkaisuissa” on käsitelty systemaattisesti tällaisten punnintaratkaisujen sovelta-
mistilanteita ja punninnan muotoon puettuja KKO:n ratkaisuja. Punnintaratkaisuiksi
voidaan kutsua kaikkia sellaisia ratkaisuja, joissa valinta ratkaisuvaihtoehtojen välillä
on tehty sillä perusteella, että valitun ratkaisun tueksi esitetyt argumentit tai perusteet
ovat kokonaisuutena painavampia kuin toisen vaihtoehdon.122

Kuitenkin on mielestäni tärkeää havaita ero ”varsinaisen” oikeusperiaatteiden pun-
ninnan, joka perustuu oikeusteoreettiseen oikeussäännöt – oikeusperiaatteet erotteluun
ja Alexyn punnintalain tapaisiin punnintametodeihin, ja laajemman tavallaan tavan-
omaiseen kieleen (juridis-teknisen kielen vastakohtana) perustuvan punninnan käsit-
teen välillä. Ero näiden välillä ei ole mitenkään ”kristallinkirkas” eikä varsinkaan tuo-
mion perusteluista voida aina suoraan nähdä, onko kysymys oikeusperiaatteiden
punninnasta varsinaisessa mielessä. Usein perusteluissa voidaan esimerkiksi esittää
vain eri näkökohtia tai kyseisen tapauksen faktoja, joista osaa tukee lopputuloksen
mukaista ja osa vastakkaista ratkaisua, sekä päätyä näiden ”punninnan” jälkeen loppu-
tulokseen ilman, että perusteluissa on mainittu mitään periaatteista. Kuitenkin nämä
näkökohdat ja faktat saavat yleensä merkityksensä ja painonsa joiltakin oikeuspe-
riaatteilta, ja kysymys saattaa olla viime kädessä näiden punninnasta, vaikka tämä ei
ilmene perusteluista.

Esimerkiksi rangaistuksen määräämistä koskevissa perusteluissa näkee perustelutapaa,
jossa vain todetaan yhtäältä lievemmän ja toisaalta ankaramman vaihtoehdon puolesta
puhuvat faktat, joiden pohjalta ratkaisuun päädytään suoraan. Esimerkiksi perusteluissa
voidaan vain todeta, että ankaramman rangaistuksen puolesta puhuu se, että tekijä oli
nimenomaisesti tarkoittanut tekonsa seurauksen syntymisen ja suunnitellut teon etukä-
teen, sekä lisäksi mainita ne vakavat seuraukset tuomittavalle ja hänen perheelleen, jot-
ka ehdottomasta rangaistuksesta seuraisi (ks. esimerkiksi KKO 1994:77). Kuitenkin nämä
näkökohdat saavat painonsa rikosoikeudellisista ”syyllisyysperiaatteesta” ja ”kohtuus-
periaatteesta” ja nykyään näitä ilmentävistä rikoslain säännöksistä (RL 6:4 ja 6:7.1/1),
ja perustelut olisi siten mahdollista laatia täydellisemmin näiden punninnaksi. Todetta-

121 Ks. tästä esimerkkinä jakso 3.4.
122 Ks. myös Summers ym. s. 480–481.
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koon, että todennäköisesti tällainen riittämätön vain faktat toteava perustelutapa on väis-
tymässä, koska rikoslain yleisen osan uudistamisen jälkeen rangaistuksen mittaamis-
perusteet ilmenevät suoraan laista.

Päinvastaisena esimerkkinä voidaan mainita Suomea koskenut EIT:n Helle-tapaus, jossa
varsinkin vähemmistö mielipide näyttää punninnalta mutta jossa alla esitettävässä osassa
on oikeastaan vain todettu tapauksen faktat, joista osa on sopusoinnussa EIS 6 artiklan
1 kohdassa ilmaistun oikeudenmukaisen mukaisen periaatteen kanssa ja osa ei ja joi-
den kokonaisarvion perusteella EIT on päätynyt lopputulokseen.

Helle -tapauksessa kotimaisissa tuomioistuimissa – tuomiokapitulissa tai korkeimmas-
sa hallinto-oikeudessa (KHO) – ei ollut järjestetty suullista käsittelyä eikä KHO ollut
perustellut ratkaisuaan muutoin kuin toteamalla, ettei se ollut havainnut syytä muuttaa
tuomiokapitulin päätöstä. Lisäksi tuomiokapitulin perustelut olivat olleet niukat. Nämä
oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuutta heikentävät prosessin piirteet ovat tavallaan EIT:n
enemmistön perustelujen lähtökohtana.

EIT mainittujen oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuutta heikentävien piirteiden vasta-
painoksi esittelee kyseisen prosessin piirteitä, jotka ovat edistäneet oikeudenkäynnin
oikeudenmukaisuutta tai ovat omiaan osoittamaan, että oikeudenkäynti on ollut oikeu-
denmukainen. Tällaisia piirteitä ovat lyhyesti esitettynä muun muassa: 1) ei virheitä
siinä tavassa, jolla tuomiokapituli oli käsitellyt todistusaineistoa, 2) ei puutteita tuomio-
kapitulin päätösten perustelujen relevanssissa, 3) KHO oli liittänyt tuomiokapitulin pää-
töksen tuomioonsa ja siten hyväksynyt sen perustelut ja 4) KHO oli lisäksi aikaisemmin
palauttanut jutun tuomiokapitulin uudelleen käsiteltäväksi. EIT:n johtopäätös oli, että
huolimatta suullisen käsittelyn puuttumisesta ja niukoista perusteluista prosessin maini-
tut erityiset piirteet osoittivat, että KHO oli todella tutkinut asian eikä vain ilman suu-
rempaa paneutumista vahvistanut alemman oikeuden ratkaisun ja että (näin ollen) EIS 6
artiklan 1 kohdan määräystä ei ollut rikottu.

Vähemmistön, joka vain empien päätyi samalle kannalle kuin enemmistö, lausumassa
oli neljä contra-argumenttia ja kolme pro-argumenttia:

Contra-argumentit: 1) KHO ei ollut nimenomaisesti perustellut ratkaisua, 2) tuomioka-
pitulin päätöksen perustelut olivat nekin melko niukat, minkä vuoksi KHO:n ei olisi
pitänyt tyytyä lausumaan vain, ettei päätöstä ollut syytä muuttaa, 3) KHO ei ollut järjes-
tänyt suullista käsittelyä ja 4) asiassa oli esitetty epäilyjä sen suhteen, onko tuomiokapitulia
pidettävä riippumattomana ja puolueettomana tuomioistuimena, minkä vuoksi olisi ol-
lut tärkeää, että KHO olisi (perustelemalla ratkaisunsa, MH) osoittanut todella tutkineensa
asian kokonaisuudessaan.

Pro-argumentit: Asiassa oli tullut esiin sellaisia erityisiä seikkoja, jotka osoittivat, että
KHO ei ollut vain ylimalkaisesti pysyttänyt tuomiokapitulin päätöstä: 1) KHO oli pyy-
tänyt tuomikapitulilta lausuntoja, 2) KHO oli varannut valittajalla mahdollisuuden vas-
tata lausuntoihin ja 3) KHO oli palautuspäätöksessään päätynyt osittain eri kannalle
kuin tuomiokapituli.

Perusteluista ilmenee myös EIT:n käytännössä yleinen tapa lähestyä perusteluvelvolli-
suutta. EIT katsoo, että perustelut ovat muiden ohessa eräs keskeinen tapa, jolla tuomio-
istuin osoittaa, että se on perehtynyt asiaan ja todella tutkinut sen, mitä oikeudenmukai-
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nen oikeudenkäynti luonnollisestikin edellyttää. Esimerkiksi jos johonkin asianosaisen
relevanttiin väitteeseen ei ole vastattu, on mahdollista, että tuomioistuin ei ole huomioi-
nut tai harkinnut väitettä ja ettei kysymys ole siten vain perustelujen puutteellisuudes-
ta.123 Esimerkiksi kontradiktorinen ja suullinen oikeudenkäynti on itsessään omiaan
osoittamaan, että tuomioistuin perehtyy ja tutkii asiaa. Samoin voivat vaikuttaa tuomio-
istuimen aktiiviset toimenpiteet, kuten Helle -tapauksessa lausumapyynnöt. Yleisem-
min sanottuna EIT:n käytännön kantavana ajatuksena on, että oikeudenkäynnin oikeu-
denmukaisuutta voidaan toteuttaa monella eri tavalla, ja puutteet joissakin suhteissa
voidaan kompensoida muilla oikeudenmukaisuutta edistävillä prosessin piirteillä.

Punninta (laajasti käsitettynä) näyttää tulevan kysymykseen perustelujen mallina sil-
loin, kun on olemassa puoleen ja toiseen puhuvia ratkaisuperusteita, jotka ovat taval-
laan yhteismitallisia ja samantasoisia sekä painoarvoltaan lähellä toisiaan. Kuitenkaan
ei voida sanoa, että punninta olisi tuomioistuinten harjoittamassa laintulkinnassa ylei-
nen perustelujen malli. Tämä ilmenee myös Bielefelder Kreis -tutkimusryhmän tutki-
mustuloksista, jotka perustuivat oikeusvertailuun, jossa oli tutkittu yhdeksän eri maan
korkeimpien oikeuksien perustelutapoja nimenomaan silmällä pitäen oikeussäännösten
tulkintaa.124 Punninta (weighing and balancing) oli tutkimuksen mukaan vain yksi
neljästä tavasta perustella ratkaisut niissäkin kiperissä tapauksissa, joissa eri oikeudel-
liset argumentit ovat ristiriidassa keskenään. Tämä johtopäätös koski myös sellaisia
common law –maita kuin Yhdysvaltoja ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

3.3. Tulkintametodit ja tulkintaratkaisun perusteleminen

3.3.1. Tulkintametodien käytön ja valinnan lähtökohdat

Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietinnössä todetaan, että ei ole ”olemas-
sa yhtenäistä ja yleisesti hyväksyttävää laintulkintametodia, vaan tuomioistuin saa valita
tulkintametodinsa useiden vaihtoehtojen joukosta itse, joten tuomioistuimet voivat tul-
kita lakeja hyvinkin erilaisista lähtökohdista.”125 Nähdäkseni tulkintametodien valinta
ei kuitenkaan voi olla vapaata vaan senkin on perustuttava oikeudellisiin perusteisiin,
jotka eivät kuitenkaan voi tiukasti puhumattakaan yksiselitteisesti määrätä metodia.
Tulkintametodin valintaan vaikuttavat (paitsi luonnollisesti tulkintaa kulloinkin kai-
paavan ongelman laatu) pitkälti samat perusteet kuin oikeuslähteiden velvoittavuuden
etusijajärjestykseen.126

123 Ks. esim. Hiro Balani -tapaus kohta 28, Ruiz Torija -tapaus kohta 30 ja Higgins ym. -tapaus kohta 43.
124 Ks. Summers ym. 2002 s. 480 ss. ja MacCormick ym. 2002 s. 529.
125 Ks. KomMiet 2003:3 s. 164. Virolainen ja Martikainen, s. 119, puolestaan katsovat, että tulkinta-

metodin valinta tulisi myös perustella tuomiossa: ”Avoimuus korostuu, jos perusteluissa ilmoitetaan,
mitä tulkintametodia käyttäen tulkintaan on päädytty; onko tulkinnassa annettu etusija esimerkiksi
sanamuodon mukaiselle, subjektiiviselle, objektiiviselle, systemaattiselle vaiko kenties teleologiselle
tulkinnalle ja minkä vuoksi näin on tehty.”

126 Ks. jakso 2.2.
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Seuraavaksi käsitellään rikostuomion perusteluissa käytettäviä tulkintametodeja ja
niiden käyttöä sekä pyritään esittämään eräänlainen metodien ”käyttömalli”, joka oh-
jaa myös niiden lähtökohtaista käyttöjärjestystä. Tämä kirjoituksen osa pohjautuu suu-
relta osalta edellä mainittuun Bielefelder Kreis – ryhmän vuonna 1991 julkaistuun
tutkimukseen Interpreting Statutes ja erityisesti sen kahteen viimeiseen lukuun, jotka
sisältävät muun muassa oikeusvertailun perusteella laaditun esityksen tuomion perus-
telujen yhteisestä ytimestä vertailun kohteena olleissa maissa eli Argentiinassa, Sak-
sassa, Suomessa, Ranskassa, Italiassa, Puolassa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningas-
kunnassa ja Yhdysvalloissa sekä eräänlaisen normatiivisen mallin laintulkinnan pe-
rusteluille. Tutkimus perustuu huolelliseen valmisteluun (ryhmä kokoontui ensimmäi-
sen kerran 1983) ja sen tekijöihin kuuluvat kansainvälisesti arvostetut ja alansa huip-
puja edustavat oikeusteoreetikot, joiden joukossa on professori Aulis Aarnio.127

Tutkimusmateriaalina olivat kunkin maan korkeimpien oikeuksien ratkaisut.
Eräs keskeinen tutkimuksen johtopäätös oli, että kaikissa tutkituissa oikeus-

järjestelmissä tulkintaratkaisun perustelut sisälsivät tärkeitä yhteisiä piirteitä, jotka pal-
jastivat yhteisen näkemyksen siitä, minkälaiset ovat hyvät tulkintaratkaisun perustelut.128

Toinen tutkimuksen johtopäätös oli, että vaihtelut perustelutavoissa voitiin selittää rati-
onaalisesti viittaamalla seuraaviin tekijöihin: 1) eroihin oikeusjärjestyksen taustalla olevis-
sa poliittisissa teorioissa (esimerkiksi valtiovallan kolmijako ja lainsäätäjän ja tuomiois-
tuinten väliset suhteet), 2) eroihin institutionaalisissa rakenteissa (esimerkiksi valtio-
sääntötuomioistuimen olemassaolo), 3) eroihin oikeuskulttuurissa (esimerkiksi suoma-
lainen legalismi), 4) eroihin käsitejärjestelmissä sekä 5) eroihin lainkäyttöhenkilökunnan
koulutuksessa ja urataustassa.129

Esimerkkinä eroista voidaan mainita, että eräissä maissa kuten USA ja Argentiina sellai-
silla moraalisilla normeilla ja yhteiskunnallisilla tavoitteilla, joilla ei ole kytkentää
muodollisiin oikeuslähteisiin, argumentointi on yleistä ja että useimmissa maissa täl-
laista argumentointia ei tapaa. Tämä on rationaalisesti selitettävissä sillä 1–3) kohdassa
mainittuihin tekijöihin liittyvällä seikalla, että näissä maissa tuomioistuimilla on vahva
oikeutta kehittävä ja lakia säätävä tehtävä.130

127 Ks. Interpreting Statutes -teoksen 2002 esipuhe s. xi-xiii ja tutkimuksen esittely Aarnio 1993 s. 253–
274. Tutkimuksen kaksi viimeistä lukua, jotka käsittävät oikeusvertailun pohjalta tehdyn analyysin ja
perustelumallin teoreettisen kehittelyn ja jotka muodostavat seuraavan esityksen keskeisimmän lähde-
aineiston, ovat kirjoittaneet, toiseksi viimeisen Robert S. Summers ja Michele Taruffo sekä viimeisen
D. Neil MacCormick ja Robert S. Summers.

128 Myös kansainvälisessä oikeudessa valtioiden välisten sopimusten tulkintametodit ja niiden käyttö
ovat läheistä sukua seuraavassa esitettävien lain tulkintametodien ja niiden käyttömallin kanssa. Ks.
tästä Weiler 2003 s. 150 ss. Weilerin artikkeli on sikäli mielenkiintoinen, että siinä on kirjoitettu EY-
oikeuden välittömälle oikeusvaikutukselle perustan luoneen EY-tuomioistuimen ratkaisun Van Gend
& Loos perustelut uudelleen noudattaen kansainvälisessä oikeudessa vahvistettuja tulkintanormeja ja
kuitenkin päädytty saamaan samaan lopputulokseen kuin EY-tuomioistuin sen käyttämällä ”omalla”
tulkintatavalla.

129 Ks. Summers ym. 2002 s. 463 sekä Aarnio 1993 s. 261.
130 Summers ym. 2002 s. 473.
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Hyvinkin erilaisiin perinteisiin pohjautuvien järjestelmien yhteinen tulkinnan ja pe-
rustelujen ydin perustuu pitkälti siihen, että tulkintaperusteiden ja niiden käyttötapojen
taustalla on hyvin keskeisiä yhteisiä (oikeudellisia) arvoja ja tavoitteita, jotka ohjaavat
perusteiden valikoitumista ja niiden käyttöä. Kaarlo Tuorin kehittämiä käsitteitä käyt-
täen oikeuden syvärakenteeseen sedimentoituneet oikeusperiaatteet määrittävät tulkinta-
perusteita ja niiden käyttöä. Samat oikeusjärjestyksen taustalla olevat keskeisimmät
periaatteethan – tai oikeuttamisperusteet, kuten Siltala näitä kutsuu – määrittävät myös
oikeuslähdeoppia ja oikeuslähteiden velvoittavuuden etusijajärjestystä. Esimerkiksi lain
sanamuodon mukaisen tulkinnan keskeisen aseman kaikissa tutkimuksen kohdemaissa
pääteltiin perustuvan osaltaan demokratiaperiaatteeseen, oikeusvaltioperiaatteeseen
(rule of law) ja valtiovallan kolmijaon periaatteeseen. Tai toisin sanoen, nämä muodos-
tavat ne ”kantavat arvot”, johon sanamuodon mukaisen tulkinnan metodi pohjautuu.131

Nimenomaan tämän tulkinnan ja perustelujen yhteisen ytimen vuoksi ja sen vuok-
si, että hyvien perustelujen malli on tutkimuksessa kehitetty yhteisten piirteiden poh-
jalta, suomalaisen tuomioistuimen tulkintaratkaisuja ja -perusteluja koskeva esitys
voidaan nähdäkseni perustaa kyseisen tutkimuksen tuloksille. Kuitenkaan seuraavassa
ei ole vain toistettu tutkimuksessa esitettyä, vaan sitä on pyritty modifioimaan suomalai-
seen oikeusjärjestykseen sopivaksi. Lisäksi seuraavassa esityksessä on pyritty ottamaan
huomioon viime aikoina meillä käyty keskustelu eri tulkintametodeista (esimerkiksi
teleologinen sekä perus- ja ihmisoikeusmyönteinen tulkinta) ja sovittamaan ne Bielefelder
Kreis -tutkimuksen antamaan viitekehykseen. Myöskään tutkimuksen terminologiaa ei
ole käytetty sellaisenaan, vaan on pyritty tutumpiin ilmaisuihin. Tutkimuksessa puhu-
taan esimerkiksi lakitekstin tavanomaiseen ja tekniseen merkitykseen liittyvistä argu-
menteista, joita tässä käsitellään pääosin sanamuodon mukaisen tulkinnan nimellä.

Aluksi on syytä määritellä, mitä tulkinnalla tarkoitetaan. Tulkinta on merkityksen
antamista määrätylle kielelliselle ilmaukselle eli sanalle tai lauseelle. Tulkintaa on paitsi
se, että vahvistetaan ilmaisulle jokin määrämerkitys monien merkitysmahdollisuuksien
joukosta, myös se, että lausutaan julki jonkun ilmaisun yksiselitteinen merkitys. En-
siksi mainittu on tulkintaa suppeassa mielessä.132 Lain tulkinnassa on siten kysymys
merkityssisällön antamisesta lakitekstille.

Tulkinnasta voidaan erottaa subsumption ongelma eli kysymys siitä, minkä normin
alaisuuteen asia kuuluu.133 Nähdäkseni subsumptio-ongelma voidaan kuitenkin yleensä
nähdä nimenomaan tulkintaongelmana perustelemisen kontekstissa, jossa tapauksen
oikeustosiseikat on jo vahvistettu. Subsumptio-ongelman käsitteellä on nähdäkseni
suurempi merkitys tätä edeltävässä ratkaisun keksimisen siinä vaiheessa, jota voidaan
kuvata niin sanotulla hermeneuttisella kehällä. Tässä vaiheessa normit vielä ohjaavat
tilanteen tulkintaa ja faktojen valikoitumista ja vastaavasti ”tilanne ohjaa normien
valikoitumista sekä niiden tulkintaa ja konkretisoitumista.”134

131 MacCormick ym. 2002 s. 534.
132 Ks. Aarnio 1989 s. 160 ja Aarnio 1997 s. 91 ss.
133 Ks. subsumption ongelmasta esim. Aarnio 1989 s. 174–175.
134 Tuori 2000 s. 124.
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Bielefelder Kreis -tutkimuksessa perusteluargumentit on ryhmitelty neljään ryh-
mään: 1) sanamuotoon liittyviin, 2) systemaattisin, 3) tavoitteellisiin ja arvoihin liitty-
viin sekä 4) lainsäätäjän tarkoitukseen liittyviin argumentteihin. Jaottelu on yhteydes-
sä eri tulkintametodeihin, ja seuraavassa puhutaankin mainittua jaottelua vastaten 1)
sanamuodon mukaisesta tulkinnasta, 2) systemaattisesta tulkinnasta, 3) teleologisesta
sekä perus- ja ihmisoikeusmyönteisestä tulkinnasta sekä 4) lainsäätäjän tarkoitukseen
liittyvästä tulkinnasta.

3.3.2. Lain sanamuodon mukainen tulkinta

Lain sanamuodon mukainen tulkinta on aina lähtökohta säädösten tulkinnassa. Tämä
koskee myös muita maita kuin Suomea. Esimerkiksi Bielefelder Kreis -tutkimuksen
lopussa on esitelty joitakin tyypillisiä virheitä oikeudellisessa argumentaatiossa, ja täl-
laisena on pidetty lainsäätäjän tarkoituksen mukaisen tulkinnan korostumista silloin,
kun lakiteksti on selvä: tätä virhettä on luonnehdittu siten, että sanamuodon mukai-
seen tulkintaan turvaudutaan vasta sen jälkeen, jos lainsäätäjän tarkoitus ja esityöt ovat
epäselvät.135 Eräänlaisena peukalosääntönä voidaan pitää, että jos lain merkitys on
sanamuodon mukaan tulkittuna prima facie selvä, tämä kääntää näyttötaakan sille,
joka väittää, ettei tämä merkitys ole voimassa. Jos säännös ei ole tulkinnanvarainen
eikä sanamuodon mukaista tulkintaa horjuttavia argumentteja löydy, tuomion perus-
teleminen sanamuodon mukaisella tulkinnalla lähtökohtaisesti – ainakin minimivaa-
timuksena – riittää. Todettakoon kuitenkin, että monet tekijät voivat vaikuttaa siten,
että tapauskohtaisesti tällaisessakin tilanteessa on syytä perustella tukevammin.136

Sanamuodon mukainen tulkinta voidaan jakaa yhtäältä sanamuodon normaaliin tai
tavanomaiseen merkitykseen ja toisaalta juridis-tekniseen merkitykseen perustuvaan
tulkintaan.137 Jos on epäselvää, käytetäänkö käsitettä tavanomaisessa vai juridis-tekni-
sessä merkityksessä, lähtökohtana on tavanomainen merkitys, ellei ilmene syytä toi-
senlaiseen päätelmään.

Kuten edellä todettiin, lain sanamuodon ja laajemmin kielellisten tulkintaperusteiden
suuri merkitys perustuu osaltaan demokratiaperiaatteeseen, oikeusvaltiollisuusperiaat-
teeseen ja valtiovallan kolmijakoon, jotka kaikki ovat demokraattisen oikeusvaltion
keskeisimpiä arvoja ja tuntomerkkejä.138 Lisäksi laki on nimenomaan se väline, jolla

135 MacCormick ym. 2002 s. 541. Ks. myös Koponen 2004 s. 18, jossa tämä kritisoi liian voimakasta
tukeutumista esitöiden lausumiin toteamalla mm., että yksittäinen lausuma voi saada tulkinnassa
ylikorostuneen merkityksen. ”Tietystä lausumasta saatetaan vetää liian pitkälle meneviä johtopäätök-
siä. Lausumat voivat johtaa lopputuloksiin, joita ei ole lakia säädettäessä lainkaan mielletty tai harkit-
tu. Tulkinnan lähtökohtana tulee kuitenkin aina olla itse säännös.”

136 Summers ym. 2002 s. 479 ss.
137 Ks. hallituksen esitys (HE) 44/2002 vp s. 34.
138 Oikeuslähteitä käsiteltäessä mainittiin, että oikeuttamisperusteina laille oikeuslähteenä ovat demokratia-

periaate (PL 2 §), oikeusvaltioperiaate (PL 2 §:n 3 momentti), suvereniteettiperiaate (PL 1 §:n 1
momentti ja 2 §), yhdenvertaisuusperiaate (PL 6 §) sekä oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden peri-
aatteet (PL 2 §:n 3 momentti). Voidaan sanoa, että nämä kaikki ovat myös sanamuodon mukaisen
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lainsäätäjä pyrkii toteuttamaan toimivaltaansa kuuluvia tavoitteita. Tavallaan koko
säädännäisen oikeuden idea on, että tuomioistuimen ja muiden lainsoveltavien on so-
vellettava nimenomaan lakia sanamuodon mukaan.

Rikostuomioissa sanamuodon mukainen tulkinta korostuu. Tämä johtuu osaltaan
laillisuus- eli legaliteettiperiaatteesta, johon sisältyy muun muassa lainsäätäjään koh-
distuva vaatimus, jonka mukaan rikoslain tulee olla täsmällinen.139 Rikoslain yleisten
oppien uudistamista koskevassa hallituksen esityksessä todetaan laillisuusperiaatteesta,
että ”sekä rangaistuksella uhatun toiminnan kuvaus että teosta seuraava rangaistus on”
määriteltävä ”sellaisella tarkkuudella, että ainakin oikeustieteellisen koulutuksen saa-
neet henkilöt, ja mieluiten muutkin, voivat ennakolta tietää mikä on rangaistavaa ja
kuinka ankarasti.” Vastaavasti laillisuusperiaate rajoittaa lainsoveltajaa kieltämällä
analogisen tulkinnan sekä lain sanamuodon ylittämisen syytetyn vahingoksi.140

Edellytys sanamuodon mukaiselle tulkinnalle tavanomaisen merkityksen mukai-
sesti on, että lain sanamuoto on ymmärrettävissä normaalin yleiskielen kontekstissa.
Jos näin on, säännöstä on tulkittava sen mukaisesti, minkä tavallinen maallikko ym-
märtäisi säännöksen ilmeisimmän merkityksen olevan, ellei ole riittäviä perusteita
toisenlaiseen tulkintaan.141 Juridis-teknisiä ilmauksia käsittävien säännösten sana-
muodon mukainen tulkinta saattaa edellyttää muiden lähteiden kuin sovellettavan sään-
nöksen – kuten esitöiden tai nimenomaisen määritelmän sisältävän säännöksen – hyö-
dyntämistä.

Siltala on esittänyt esimerkkeinä sellaisista lain käsitteistä, joita on tulkittava juridis-
teknisen merkityksen mukaisesti, tieliikennelainsäädännössä käytetyt käsitteet ajoneu-
vo ja moottorikäyttöinen ajoneuvo.142 Näiden kohdalla tilanne on sikäli selvä, että käsit-
teet on määritelty suoraan laissa (TLL 2a §). Rikoslakikin sisältää runsaasti juridis-
teknisiä käsitteitä, ja usein laissa on myös nimenomainen säännös, jossa tekninen käsite
määritellään. Esimerkkeinä voidaan mainita vaikkapa yrityssalaisuus (RL 30 luvun 11
§), todistuskappale (RL 33 luvun 6 §) ja virkamies (RL 40 luvun 11 §).

Kuitenkin monet tekijät vähentävät sanamuodon mukaisen tai kielellisen tulkinnan
käyttökelpoisuutta ja johtavat siihen, että hyvin usein joudutaan turvautumaan muihin

tulkinnan oikeuttamisperusteita. (Muodollisen) oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden sekä tietyssä
mielessä yhdenvertaisuusperiaatteen voidaan katsoa sisältyvän tai ainakin kiinteästi liittyvän
oikeusvaltioperiaatteeseen, joka itsessään on monitahoinen käsite. Ks. MacCormick ym. 2002 s. 535.

139 Laillisuusperiaate on saanut ilmauksensa sekä perustuslaissa, sen 8 §:ssä, että rikoslain 3 luvun 1 §:ssä.
140 HE 44/2002 vp s. 29 ja 34. Ks. myös Lappi-Seppälä LM 2003 s. 755 ss. Sen sijaan laillisuusperiaate

ei rajoita muiden tulkintametodien kuin sanamuodon mukaisen tulkinnan käyttöä. Hallituksen esityk-
sessä HE 44/2002 vp s. 34 on todettu: ”Olettaen, että analogia syytetyn vahingoksi on kiellettyä,
mutta säännösten soveltaminen aina edellyttää tulkintaa, ratkaistavaksi jää, kuinka erottaa toisistaan
kielletty analogia ja sallittu tulkinta. Kysymyksen yksityiskohtainen selvittäminen on laintulkinta-
oppien tehtävä. Tulkinta on aina merkityssisällön antamista. Tulkinnasta analogian vastakohtana on
kysymys, kun merkityssisältö vahvistetaan lain sanamuodon puitteissa.” Ks. rajanvedosta Timo Oja-
lan tässä kirjassa julkaistun kirjoituksen jakso 1.2.

141 MacCormick ym. 2002 s. 516.
142 Siltala 2003 s. 336.
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oikeuslähteisiin kuin lakiin ja muihin tulkinnan metodeihin kuin sanamuodon mukai-
seen tulkintaan myös rikoslain rangaistussäännösten tulkinnassa. Lakia ei voida kos-
kaan saada niin aukottomaksi ja yksiselitteiseksi, että ainoastaan kielellisellä tulkin-
nalla voitaisiin selvitä, eikä mahdollisimman aukottoman ja täydellisen lain säätämi-
nen ole monesta syystä tarkoituksenmukaista. Lain sanamuodon sisälle jää usein use-
ampi kuin yksi ratkaisuvaihtoehto. Myös se, missä sijaitsee laillisuusperiaatteen edel-
lyttämä lain sanamuodon uloin raja, on usein epäselvää ja erilaisia käsityksiä herättä-
vää. Avoimeen perustelutapaan kuuluu, että perusteluissa ilmaistaan avoimesti, jos sa-
namuodon raja osoittautuu käsiteltävänä olevan tapauksen tosiseikkojen valossa epä-
selväksi.

Esimerkiksi voidaan ottaa korkeimman oikeuden äänestysratkaisu KKO 2004:109, jos-
sa sekä enemmistö että vähemmistöön jääneet esittelijän mietinnön hyväksyneet jäsenet
tulkitsivat laillisuusperiaatetta niin, että se johtaisi siihen, että rikostunnusmerkistöjä on
tulkittava suppeasti.143 Tapauksessa oli kysymys siitä, voitiinko vastaajan menettelyä
pitää RL 36 luvun 1 §:ssä tarkoitettuna erehdyttämisenä tai Teoston tietämättömyyttä
videokasettien valmistuksesta pitää säännöksessä tarkoitettuna erehdyksenä, kun vas-
taaja oli laiminlyönyt tekijänoikeuslaissa säädetyn kasettimaksujen määräämiseksi tar-
peellisen ilmoitusvelvollisuuden.

Enemmistö katsottuaan, ettei vastaajan laiminlyöntiä voitu pitää erehdyttämisenä, tote-
si, että yleisessä ”kielenkäytössä ei erehdyksellä tarkoiteta pelkkää tietämättömyyttä tai
mielikuvan puutetta. Lainsäädännössä käytetyt käsitteet on yleensä, ellei niitä ole erik-
seen laissa määritelty, ymmärrettävä siinä merkityksessä, mikä niillä on yleisessä kie-
lenkäytössä.” Viitattuaan vielä hallituksen esityksen (HE 66/1988 vp s.131) lausumaan,
jonka mukaan sanalla erehdyttäminen oli yleiskielessä vakiintunut merkitys, korkein
oikeus (enemmistö) katsoi, ettei ”ole perusteita tulkita erehdystä petosrikoksen tunnus-
merkistötekijänä toisin kuin yleisessä kielenkäytössä” ja ettei syytetyn voida katsoa syyl-
listyneen petokseen.

Vähemmistö katsoi, ettei laillisuusperiaatteen (jonka siis katsottiin johtavan supistavaan
tulkintaan) kanssa ole ristiriidassa se, että yleisesti muotoillun rangaistussäännöksen
sisältö selkiytyy ja täsmentyy oikeuskäytännön kautta. Käytettyään RL 36 luvun 1 §:n
säännöksen tulkinnassa muun muassa teleologista tulkintametodia vähemmistö totesi,
että vastaajan menettelyn voitiin katsoa täyttävän petosrikoksen tunnusmerkistötekijät
sekä erehdyttämisen että erehdyksen hyväksi käyttämisen osalta ja että tällaisen tulkin-
nan ei voida katsoa olevan ristiriidassa säännöksen sanamuodon tai yleisen kielenkäy-
tön kanssa.

Tapauksessa KKO 2004:109 on huomionarvoista, että edes rikostunnusmerkistön
supistava tulkinta ei estänyt päätymästä muiden tulkintametodien avulla erehdyksen
(ja erehdyttämisen) käsitteen tulkitsemiseen tavalla, joka enemmistön mielestä ei vas-
taa yleistä kielenkäyttöä. Sanamuodon mukaiseen tulkintaan liittyykin nähdäkseni sil-

143 Tällaista laillisuusperiaatteen tulkintaa ei voida pitää ongelmattomana. Esimerkiksi tuoreemmassa
ennakkoratkaisussa KKO 2005:53 (kappale 14) on todettu, että rikosoikeuden yleisistä periaatteista
johtuu, että rangaistussäännöksiä ei ole lupa tulkita laajentavasti syytetyn vahingoksi.”
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loin kun liikutaan sanamuodon raja-alueella vahva intuitiivinen elementti: ei ole mah-
dollista perustella loppuun asti, miksi asianomainen pitää jotain olosuhdetta, tapahtu-
maa, tekoa tai ilmiötä jonkin käsitteen yleisen kielenkäytön mukaiseen piiriin kuulu-
vana tai kuulumattomana. Tavanomaisen kielen tulkinta perustuu osaltaan niihin kie-
lellisiin käytäntöihin, joiden ympäröimänä tulkitsija on kasvanut ja oppinut kielen,
toisin sanoen tavallaan tulkitsijan koko ”kielelliseen elämänkokemukseen”.

Toisena esimerkkinä sanamuodon uloimman rajan määrittelyn ongelmallisuudesta voi-
daan mainita korkeimman oikeuden äänestysratkaisu KKO 2002:91, joka koski RL 28
luvun 11 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaista hallinnanloukkausta koskevaa syytettä.
Säännöksen sanamuodon mukaan hallinnan loukkauksesta on tuomittava se, joka luvat-
tomasti ottaa haltuunsa toisen hallinnassa olevaa maata taikka rakennuksen tai sen osan.
Vastaajat olivat mielenosoitukseen osallistujina kytkeytyneet lukoilla kaulastaan kiinni
turkisliikkeen myymälähuoneiston oveen, minkä seurauksena kulku ovesta oli estynyt
ja liikkeen myymälätoiminta oli keskeytynyt.

KKO (enemmistö) totesi muun muassa, että vastaajat olivat näin menetellessään tarkoi-
tuksellisesti estäneet asianomistajaa ”käyttämästä sen hallinnassa ollutta myymälä-
huoneistoa sen tarkoituksen mukaisesti ja siten rikoslain 28 luvun 11 §:n 3 kohdassa
tarkoitetulla tavalla luvattomasti ottaneet haltuunsa rakennuksen osan.” Rikoksen tunnus-
merkistön täyttymisen kannalta ei ollut enemmistön kannan mukaan merkitystä sillä,
kuinka ripeästi viranomaiset olivat poistaneet vastaajat.

Vähemmistö totesi viitattuaan siihen, että vastaajat olivat mielenosoitusta tehostaakseen
olleet vajaan tunnin kytkeytyneinä oveen ja että pelkästään tämä kytkeytyminen ei ollut
estänyt oven avaamista ja siitä kulkemista, ettei RL 28 luvun 11 §:n 3 kohdan rikostun-
nusmerkistön tekotavan ilmaisu sanamuotonsa mukaan sovellu kuvaamaan vastaajien
menettelyä, vaikkakin heidän menettelynsä … voitaisiin säännöstä väljästi tulkiten rin-
nastaa siinä tarkoitettuihin tilanteisiin. Edelleen vähemmistön mukaan rangaistavan käyt-
täytymisen alan laajentaminen vastaajien menettelyyn ei siten ole mahdollista laillisuus-
periaatetta loukkaamatta, minkä vuoksi vastaajia ei voitu vähemmistö kannan mukaan
tuomita hallinnan loukkauksesta.144

Esimerkiksi seuraavat tekijät vähentävät Bielefelder Kreis -tutkimuksen mukaan lain
sanamuodon ja kielellisen tulkinnan normaalia painoa ja edellyttävät siten turvautu-
mista muihin lähteisiin ja tulkintatapoihin tuomion perusteluissa:

– taustalla olevat kielelliset käytännöt, joiden perusteella lakiteksti saa merki-
tyksensä, mahdollistavat useamman merkityksen antamisen tulkittavalle teks-
tille; esimerkiksi säännöksessä käytetyt sanat ovat monimerkityksisiä tai nii-
den merkitys on jossain määrin epäselvä,

– tapa, jolla sanoja käytetään säännöksessä, herättää epäilyksen, onko niillä
sama merkitys lakitekstissä kuin samanlaisissa lauseissa tavanomaisessa elä-
mässä,

144 Ks. myös KKO 2004:26, jossa enemmistö ja vähemmistö (kaksi jäsentä) tulkitsivat rakennussuojelu-
lain 11 §:n sanamuotoa eri tavalla. Tapausta käsitellään tässä kirjoituksessa myöhemmin jaksossa 3.4.
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– säännös on vanha, jolloin sanamuodon merkitys voi olla vähäinen, koska
kielen käyttötavat muuttuvat,

– säännös sisältää arvostuksenvaraisia termejä, kuten kohtuullinen, erityinen
syy, vaarallinen ja hyvässä uskossa,

– lainvalmistelun epätarkkuus.

3.3.3. Systemaattinen tulkinta

Kaikki tulkinta riippuu kontekstista, ja systemaattisen tulkinnan idea on, että säännös-
tä tulkitaan pitämällä kontekstina viime kädessä koko sitä oikeusjärjestystä, johon
säännös kuuluu. Systemaattisen tulkinnan taustaperiaatteena (tai oikeuttamisperusteena)
on oikeusvaltioperiaate ja siihen liittyen erityisesti muodollisen oikeusvarmuuden, rat-
kaisujen ennakoitavuuden ja yhdenvertaisuudenkin periaate. Mainittujen periaattei-
den käytännön toteutumisen voidaan katsoa edellyttävän, että oikeusjärjestys ilmen-
tää, tai sen ainakin tulkitaan ilmentävän, koherenttia eli johdonmukaista systeemiä.
Mikään systeemi ei Beilefelder Kreis -tutkimuksessa esitetyn mukaan voi olla tällä
tavalla johdonmukainen, ellei sen yksittäisiä määräyksiä lueta siten, että ne ovat niin
suuressa määrin kuin mahdollista yhteensopivia muiden määräysten kanssa.145

Koherenssi, jonka täsmällinen (yleinen ja abstrakti, konkreettisesta tapauksesta riippu-
maton) määrittely on vaikeaa, tarkoittaa tietynlaista sisällöllistä yhteensopivuutta, joka
siten on jotain enemmän kuin vain loogista ristiriidattomuutta.146

Tutkimuksessa esitellään kuusi systemaattisen tulkinnan tapaa (tai systemaattista argu-
menttia): 1) kontekstuaalis-harmonisoiva tulkinta, 2) ennakkoratkaisujen mukainen
tulkinta, 3) analoginen tulkinta, 4) käsitteellis-looginen tulkinta, 5) (oikeus)periaattei-
den mukainen tulkinta ja 6) historiallinen tulkinta.

1) Kontekstuaalis-harmonisoiva tulkinta tarkoittaa sitä, että muiden saman lain sään-
nösten tai muutoin samaa oikeudenalaa koskevien lakien, jotka kuitenkin ovat mah-
dollisimman lähellä tulkittavana olevaa säännöstä, ja niissä käytettyjen käsitteiden avulla
pyritään antamaan tulkittavalle sanalle tai lauseelle merkityssisältö. Ajatuksena tässä
tulkinnan lajissa on, että saman lain ja saman oikeudenalan säädökset muodostavat
lähimmän kontekstin, jonka valossa lakitekstiä on tulkittava. Lisäksi tämä tulkinnan
muoto lähtee ajatuksesta, että rationaalinen lainsäätäjä pyrkii systemaattisuuteen ja
yhdenmukaisuuteen sekä siten käyttämään käsitteitä yhdenmukaisesti ainakin samas-
sa säädöksessä ja samalla oikeudenalalla.147 Esimerkkinä kontekstuaalis-harmonisoi-
vasta tulkinnasta voidaan esittää KKO 2003:92, jossa valmisteverotuslain 19 §:ää tul-

145 MacCormick ym. 2002 s. 535.
146 Peczenik 1986 s. 113: ”Filosoferna har inte kunnat ange några klara kriterier för koherens och ofta

nöjt sig med sådana uttryck som att en koherent satsmängd bildar ‘a tightly knit unit’ osv.”
147 Ks. kontekstuaalis-harmonisoivaan tulkintaan liittyvistä argumenteista Summers ym. 2002 s. 464 ss.

ja MacCormick ym. 2002 s. 513–514.
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kittiin lain väliotsikon ja 18 §:n kontekstissa. Lain 19 §:n merkityssisältöön vahvistettiin
tulkinnalla kuuluvaksi, että yhteisön ulkopuolelta Suomeen matkustava sai tuoda verotta
säännöksessä mainitut määrät tupakkatuotteita ja alkoholia vain omaan käyttöön, vaikka
säännöksessä ei nimenomaisesti mainita omaa käyttöä verottomuuden edellytyksenä:

Asiassa on kysymys siitä, ovatko Lauri G ja Arvi M tuodessaan yhteisön ulkopuolelta
valmisteverotuslain 19 §:ssä tullittomaksi ja verottomaksi säädettyjen määrien rajoissa
alkoholituotteita ja tupakkaa pääosin muuhun tarkoitukseen kuin yksityiseen käyttöön,
syyllistyneet rikoslain 29 luvun 1 §:n 3 kohdassa tarkoitettuun veropetokseen.

Valmisteverotuslain 19 §:ssä ei toisin kuin saman lain 18 §:ssä, joka koskee toisesta
Euroopan yhteisön jäsenvaltiosta Suomeen saapuvan yksityishenkilön oikeutta tuoda
verotta mukanaan tupakkatuotteita ja alkoholijuomia, ilmene, onko verottomuuden edel-
lytyksenä, että tuonti tapahtuu Suomeen saapuvan yksityishenkilön omaa käyttöä var-
ten. Molemmat säännökset ovat kuitenkin lain verottomuutta koskevassa 4 luvussa väli-
otsikon ”Tuonti yksityiseen käyttöön” alla. Näin ollen laista selvästi ilmenee, että
valmisteverotuslain 19 §:n mukaan maahan saadaan tuoda verotta tupakkatuotteita ja
alkoholijuomia vain yksityiseen käyttöön.

Kun Lauri G ja Arvi M eivät ole ilmoittaneet maahan pääasiallisesti muuhun kuin yksi-
tyiseen käyttöön tuomiaan tupakkatuotteita ja alkoholijuomia verotettaviksi, he ovat
veron välttämistarkoituksessa laiminlyömällä verotusta varten säädetyn velvollisuuden,
jolla on merkitystä veron määräämiselle, aiheuttaneet tai yrittäneet aiheuttaa veron
määräämättä jättämisen ja siten syyllistyneet veropetokseen.148

Ennakkoratkaisujen mukainen tulkinta 2) on tärkeä tulkinnan laji lähes kaikissa
Bielefelder Kreis -tutkimuksen kohdemaissa (vrt. kuit. Ranska). Ajatuksena tässä tul-
kinnan muodossa luonnollisesti on, että lakia pyritään tulkitsemaan yhdenmukaisesti
niiden ennakkoratkaisujen kanssa, joissa säännöstä on aikaisemmin jouduttu tulkitse-
maan.149 Analogista tulkintaa 3) harjoitetaan kaikissa tutkituissa maissa.150 Rikoslain
säännösten tulkinnassa vastaajan vahingoksi sen käyttö on laillisuusperiaatteen mu-
kaan kielletty, kuten edellä on todettu. Jos säännös sisältää sellaisia yleisiä oikeustie-
teessä vakiintuneita käsitteitä kuin esimerkiksi sopimus ja yhteisö, näitä on käsitteellis-
loogisen tulkinnan 4) mukaan johdonmukaisuuden nimissä tulkittava vakiintuneen
merkityksen mukaisesti, ellei erityisiä syitä ilmene muunlaiseen tulkintaan.151 Historial-
linen tulkinta 6) saa painonsa siitä tosiasiasta, että vanha säädös on historiallisen kehi-
tyksen myötä tullut merkitsemään jotain muuta kuin mitä sen sanamuoto osoittaa tai
mihin sen alkuperäinen muotoilu viittaa. Lakia on tällöin tulkittava tämän uuden mer-
kityksen mukaisesti.152

148 Ks. Frände JFT 2004 s. 546–547, jossa tapausta on arvioitu laillisuusperiaatteen kannalta.
149 Ks. ennakkoratkaisujen mukaisesta tulkinnasta Summers ym. 2002 s. 465–467 ja 487–490 sekä

MacCormick ym. 2002 s. 513.
150 Ks. analogisesta tulkinnasta Summers ym. 2002 s. 465 ja 467 sekä MacCormick ym. 2002 s. 513–514.
151 Ks. käsitteellis-loogisesta tulkinnasta Summers ym. 2002 s. 465 ja 467 sekä MacCormick ym. 2002 s. 514.
152 Ks. historiallisesta tulkinnasta Summers ym. 2002 s. 465 ja 469 sekä MacCormick ym. 2002 s. 514.
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Yleisten periaatteiden mukainen tulkinta 5) tarkoittaa sitä, että säännöstä tulkitaan
sen mukaisesti, mikä tulkintavaihtoehto parhaiten on sopusoinnussa yleisten aineellis-
oikeudellisten tai prosessuaalisten periaatteiden kanssa. Periaatteelle on tällöin annet-
tava asianmukainen paino ottaen huomioon yhtäältä sen yleinen (prima facie) painoar-
vo ja toisaalta tapauskohtainen painoarvo, johon vaikuttaa periaatteen sovellutus-
konteksti.153 Toisin sanoen periaatetta sovellettaessa on otettava huomioon oikeudelli-
set ja tosiasialliset tekijät, jotka rajoittavat periaatteen soveltamista. Periaatteilla
argumentoitaessa on myös muistettava, että periaatteelle useimmiten löytyy vastape-
riaate, joka konkreettisessa sovellutustilanteessa puhuu toisenlaisen ratkaisun puoles-
ta. Myös vastaperiaatteet ja niiden paino tulee tulkinnassa ottaa huomioon.

Korkein oikeus on käyttänyt kontradiktorista periaatetta – nimeltä kuitenkaan mai-
nitsematta viitaten vain lainkäytön yleisiin periaatteisiin – ratkaisuperusteena tapauk-
sessa KKO 1994:83, jossa perusteltiin seuraavasti:

Pakkokeinolain 4 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuin saa pidättämiseen
oikeutetun virkamiehen tekemästä pyynnöstä pidentää syytteen nostamista koskevaa
määräaikaa. Laissa ei tässä yhteydessä ole määräystä sen kuulemisesta, jota takavarikko
koskee. Tuomioistuimen takavarikon voimassaoloajan pidentämistä koskevaan päätök-
sen ei pakkokeinolain 4 luvun 16 §:n 2 momentin mukaan saa hakea muutosta. Sillä,
jota takavarikko koskee, on kuitenkin pakkokeinolain 4 luvun 13 §:n mukaan oikeus
saattaa takavarikko tuomioistuimen tutkittavaksi, ja vaatimus on otettava käsiteltäväksi
viikon kuluessa sen saapumisesta tuomioistuimelle. Vaikka rikoksesta epäillyllä, jota
takavarikko koskee, on siten oikeus kohtuullisen ajan kuluessa saattaa asia tuomioistui-
men tutkittavaksi, lainkäytön yleisistä periaatteista seuraa, että hänelle, jos se on mahdol-
lista, on varattava jo syytteen nostamista koskevaa määräaikaa pidennettäessä tilaisuus
tulla kuulluksi (kursivointi kirjoittajan). Pidättämiseen oikeutetulla virkamiehellä ja sil-
lä, jota takavarikko koskee, tulee olla tasapuolinen oikeus esittää kantansa määräajan
pidentämisen tarpeellisuudesta.

Asiassa ei ole edes väitetty, ettei A:ta olisi voitu kutsua kuultavaksi päätettäessä syyt-
teen nostamista koskevan määräajan pidentämisestä. Espoon kihlakunnanoikeuden ja
Espoon käräjäoikeuden olisi siten pitänyt varata A:lle tilaisuus tulla kuulluksi.

Tapausta voitaisiin ehkä arvioida myös siten, että kysymys olisi ollut lain aukosta,
jonka korkein oikeus on täyttänyt ”punnitsemalla” kontradiktorista periaatetta ja kus-
tannustehokkuuden periaatetta. (Viittauksen siihen, että epäiltyä on kuultava vain jos
se on mahdollista, voidaan katsoa ilmentävän kustannustehokkuuden huomioon otta-
mista.) Pakkokeinolaissahan ei ole lainkaan säännöstä, joka koskisi epäillyn kuule-
mista takavarikon voimassaoloajan pidentämistä koskevassa asiassa. Nähdäkseni kui-
tenkaan kysymys ei ole aukkotapauksesta. Nimittäin pakkokeinolaki muutoin sisältää
varsin yksityiskohtaisia menettelyä ja myös asianosaisten kuulemista koskevia sään-
nöksiä.154 Nähdäkseni onkin varteenotettavia perusteita tulkita lakia kokonaisuutena

153 Ks. Summers ym. 2002 s. 465 ja s. 467–469 sekä MacCormick ym. 2002 s. 514.
154 Ks. esim. PakkokeinoL 1:15, 2:9, 3:2.3, 4:13 sekä 5a:6 ja 6a.
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sanamuotonsa mukaisesti ja lainsäätäjän tarkoitusta tai lain systematiikkaa tulkinta-
argumenttina käyttäen siten, että koska laki ei aseta tuomioistuimelle velvoitetta kuul-
la epäiltyä kyseisessä tilanteessa, tätä ei lain mukaan lähtökohtaisesti tarvitse kuulla.
Tämä on johdonmukaista myös siihen nähden, että takavarikon voimassaoloajan pi-
dentämistä koskeva asia on lähtökohtaisesti ja yleisellä tasolla arvioiden merkityksel-
tään vähäisimpiä pakkokeinoratkaisuja. Kontradiktorinen periaate ei myöskään ole
ehdoton sääntö, mikä ilmenee niin sanottujen salaisten pakkokeinojen käsittelyssä,
jossa epäillylle ei varata tilaisuutta tulla kuulluksi, vaikka oikeuden loukkaus näissä
tapauksissa on lähtökohtaisesti suurempi kuin takavarikon jatkamistapauksissa. Kor-
keimman oikeuden ratkaisun perustelut olisivatkin nähdäkseni olleet täydellisemmät
ja vastanneet paremmin tässä esitettävää Bielefelder Kreis -tutkimukseen perustuvaa
perustelumallia, jos asiaa olisi ensin pohdittu lainsäätäjän tarkoituksen ja/tai lain sys-
tematiikan kannalta.

Bielefelder Kreis -tutkimuksessa on todettu, että vaikka systemaattiset argumentit
(tai toisin sanoen edellä mainitut tulkintatavat) ovat suhteellisesti samanlaisia eri mais-
sa, eri argumenttien etusijajärjestykset tai painoarvot vaihtelevat suuresti.155 Esimer-
kiksi tyypillinen perinteinen ero common law ja civil law -maiden välillä on, että en-
siksi mainituissa annetaan prejudikaateille selvästi suurempi paino kuin muille syste-
maattisille argumenteille tai jopa muut argumentit ”kumoava” etusija.

Tässä käsitelty yleisten periaatteinen mukainen tulkintametodi on osittain päällek-
käinen seuraavassa käsiteltävän perus- ja ihmisoikeusmyönteisen tulkinnan kanssa.
Viimeksi mainitussahan on kysymys nimenomaan perustuslain ja ihmisoikeusso-
pimusten ilmaisemien oikeusperiaatteiden (tai ehkä niitä alempienkin oikeudenala-
kohtaisten oikeusperiaatteiden, jotka saavat painon näistä)156 soveltamisesta tulkin-
nassa. Seuraavassa jaksossa on siten kysymys hyvin perustavaa laatua olevista, vahvan
sisällöllisen arvon sisältävistä ”syvärakenteen” periaatteista, joilla on lisäksi erittäin
vahva – selvästi vahvempi kuin esimerkiksi oikeudenalakohtaisilla periaatteilla – muo-
dollisen velvoittavuuden aspekti.

Systemaattisiin tulkintametodeihin voitaisiin nähdäkseni sisällyttää myös muun-
kinlaisia, esimerkiksi lain rakenteellisiin lähtökohtiin tai seurausten johdonmukaisuu-
teen liittyviä metodeja. Esimerkkinä voidaan mainita Yhdistyneessä kuningaskunnas-
sa käytössä oleva ”välttämättömiin johtopäätöksiin” perustuva argumentti, jossa tul-
kinta perustuu siihen, että tietyn määräyksen sisältyminen lakiin tai tietty tulkinta on
välttämätöntä, jotta laki voisi käytännössä saada aikaiseksi sen vaikutuksen, joka sillä
tulee systemaattisesti ja lain tarkoituksen kannalta arvioituna olla.157 Esimerkkinä täl-

155 MacCormick ym. 2002 s. 536.
156 Tuori katsoo, että perus- ja ihmisoikeusperiaatteiden tulisi vaikuttaa oikeudenkäytössä nimenomaan

oikeudenalakohtaisten periaatteiden välityksellä. Ks. Tuori LM 2003 s. 940.
157 Hieman tämän suuntaisesti olen perustellut kantaani, jonka mukaan prosessilakeihin tiukasti sidotusta

menettelyn ja todistusharkinnan välittömyydestä välttämättä seuraa tietynlainen faktaperustelujen
yleisluontoisuus, minkä vuoksi tällainen perustelujen yleisluontoisuus on myös oikeudellisesti tiet-
tyyn rajaan saakka hyväksyttävää. Ks. tarkemmin Huovila 2003 s. 230 ss.
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laisesta argumentointitavasta on Bielefelder Kreis -tutkimuksessa esitetty ratkaisu, jossa
tuomioistuin perusteli suurin piirtein seuraavasti: tämä rajoitus ei sisälly lain säännök-
seen, mutta sitä on pidettävä välttämättömänä, koska ilman sitä koko säännös olisi
merkityksetön.158

Nähdäkseni korkein oikeus käyttää velallisen petosta koskevassa ratkaisussaan KKO
2004:112 tulkintametodia, joka myös voitaisiin myös luokitella edellä tarkoitetussa
merkityksessä systemaattiseksi:

Kysymys oli siitä, oliko A menettelyllään syyllistynyt rikoslain 39 luvun 2 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuun velallisen petokseen, kun hän oli maksuohjelman aikana laiminlyö-
nyt ilmoittaa tulojensa olennaisen nousun johdosta kertyneistä varoista ja saamistaan
osingoista.

KKO viittasi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 61 §:n 1 momenttiin, jonka
mukaan hakemus maksuohjelman raukeamisesta silloin, kun hakemuksen perusteena on
rikoslain 39 luvun 2 §:ssä tarkoitettu velallisen menettely, voidaan tehdä ennen kuin syyte-
oikeus rikoksesta on vanhentunut, sekä totesi: Mikäli tässä yhteydessä ei tarkoitettaisi
velallisen menettelyä myös maksuohjelman aikana, ei mainitulla raukeamissäännöksellä,
verrattuna sen muuhun sisältöön, olisi useinkaan käytännössä merkitystä. Lainkohta viit-
taa pikemminkin siihen, että sitä säädettäessä on tarkoitettu nimenomaan maksuohjelman
aikaa omaisuuden salaamisen ja siten velallisen petoksen tekohetkenä.

Myös edellä selostetussa ratkaisussa KKO 1994:83, jossa korkein oikeus katsoi, että
henkilölle, jota takavarikko koski, oli varattava tilaisuus tulla kuulluksi syytteen nosta-
misen määräajan pidentämistä koskevassa asiassa, olisi nähdäkseni voitu päinvastaista
kantaa perustella seuraavalla systemaattiseksi luokiteltavissa olevalla lain rakenteelli-
siin lähtökohtiin liittyvällä perusteella: koska pakkokeinolaki muutoin sisältää varsin
yksityiskohtaisia menettelyä ja asianosaisten kuulemista koskevia säännöksiä, on joh-
donmukaista katsoa, että kuulemista koskevan säännöksen puuttuminen osoittaa, että
kuuleminen ei ole välttämätöntä.

Kuitenkin tällainen lain rakenteellisiin lähtökohtiin tai seurausten johdonmukai-
suuteen liittyvä systemaattinen tulkinta voidaan ainakin useimmiten nähdä myös lain-
säätäjän (tai lain) tarkoitukseen perustuvana tulkintana, kuten korkein oikeus edellä
mainitussa tapauksessa on tavallaan tehnyt (”… lainkohta viittaa … siihen, että sitä
säädettäessä on tarkoitettu …”). Myös ratkaisua KKO 1994:83 on edellä tässä kirjoi-
tuksessa tulkittu lainsäätäjän tarkoituksen pohjalta. Tällaisen systemaattisen tulkinta-
metodin ”käännettävyys” lainsäätäjän tarkoitukseen liittyväksi argumentoinniksi on
ymmärrettävää siihen nähden, että systemaattisen tulkinnan eräs kantava arvo on, että
rationaalinen lainsäätäjä pyrkii systemaattisuuteen ja johdonmukaisuuteen. Varsinkin
mainitussa velallisen petosta koskevassa mutta ehkä myös viimeksi mainitussa esi-
merkkitapauksessa lain systematiikan voidaan mielestäni katsoa osoittavan myös to-
dellista lainsäätäjän subjektiivista tarkoitusta.159

158 Ks. Bankowski ym. 2002 s. 368.
159 Ks. lainsäätäjän subjektiivisesta ja objektiivisesta tarkoituksesta jakso 3.3.5.
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3.3.4. Teleologinen sekä perus- ja ihmisoikeusmyönteinen tulkinta160

Teleologinen tulkinta pähkinänkuoressa tarkoittaa, että tulkintavaihtoehdoista valitaan
se, joka parhaiten toteuttaa kyseisen lain tarkoituksia tai tavoitteita. Teleologinen tul-
kinta perustuu osaltaan ajatukseen, että demokraattisesti valitun lainsäätäjän näkökul-
masta lainsäädäntö on väline, jolla tämä pyrkii toteuttamaan (poliittisia) tavoitteitaan.
Teleologisen tulkinnan tausta-arvona tai oikeuttamisperusteena voidaankin selvästi
nähdä olevan demokratiaperiaate, mutta tätäkin tulkinnan lajia voidaan – varsinkin
kun lain tarkoitusta arvioidaan objektiivisen tarkoituksen perusteella – perustella muo-
dollisen oikeusvarmuuden, ratkaisujen ennakoitavuuden ja yhdenvertaisuudenkin pe-
riaatteilla. Suomessa teleologinen tulkintametodi on tavallaan saanut vahvistuksen lais-
sa: OK 1:11:n mukaan ”tuomarin pitää tarkoin tutkia lain oikeata tarkoitusta ja perus-
taa sekä tuomita sen mukaan”.

Teleologinen tulkinta on seuraamusharkintaa. Sitä sovellettaessa voidaan joutua
arvioimaan, mitkä ovat eri tulkintavaihtoehtojen tosiasialliset seuraamukset. Kausaa-
listen seuraamusten arviointi voi joskus perustua empiirisiin tutkimuksiin mutta lainkäy-
tössä se perustunee tavallisimmin arkikokemukseen.161 Tiedollinen epävarmuus seu-
rauksista vaikuttaa teleologisen tulkinnan käyttökelpoisuuteen ja sen nojalla esitetyn
tukinta-argumentin painavuuteen. Vaikka lain tarkoitus olisi pääteltävissä yksiselit-
teisesti ja vaikka tätä koskeva tavoite olisi tärkeä, teleologisella argumentilla ei ole
painoarvoa, jos on epäselvää, mikä tulkintavaihtoehdoista parhaiten edistää tarkoitus-
ta.162 Tiedollisen epävarmuuden merkitystä käytännön tulkintatoiminnassa ei kuiten-
kaan ole syytä korostaa liikaa.

Todettakoon, että edellä selostettu päättelyn rakenne liittyy myös periaatteilla argu-
mentointiin. Periaatteethan on käännettävissä tavoiteltaviksi asiaintiloiksi eli tavoitteiksi.
Vastaavasti lain perimmäinen tavoite voidaan usein esittää periaatteena. Usein periaat-
teiden seuraamukset ovat tavallaan niin lähellä soveltamistilannetta, toisin sanoen sel-
västi havaittavissa, ettei tiedollista ongelmaa synny. Esimerkiksi prosessissa on yleensä
selvää, mikä tulkintavaihtoehto edistää parhaiten kontradiktorista periaatetta. Toisaalta
esimerkiksi lapsioikeudessa lapsen edun periaatteen soveltaminen tuottaa kokemukseni
mukaan usein ylitsepääsemättömiä tiedollisia ongelmia: siksi monet, myös ratkaisu-
tilanteeseen nähden tulevaisuuteen sijoittuvat tekijät vaikuttavat siihen, mikä ratkaisu
parhaiten edistää lapsen etua.

Teleologiseen tulkintaan liitetään pohjoismaissa usein niin sanotut reaaliset argumen-
tit, jotka usein ymmärretään oikeuslähteiksi.163 Oma kantani on, että reaaliset argu-

160 Bielefelder Kreis -tutkimuksessa puhutaan teleologisista ja arvoihin perustuvista argumenteista. Ks.
MacCormick ym. 2002 s. 518 ss. Tässä kirjoituksessa arvoihin perustuva argumentointi on ”käännet-
ty” mielestäni suomalaiseen keskusteluympäristöön ja oikeuskulttuuriin paremmin soveltavaksi perus-
ja ihmisoikeusmyönteiseksi tulkinnaksi ja tätä argumentoinnin muotoa on lähestytty nimenomaan
perus- ja ihmisoikeusperiaatteiden näkökulmasta.

161 Aarnio 1989 s. 240–241.
162 Ks. Klami ym. 2000 s. 59 ss.
163 Ks. Aarnio 1989 s. 240–241.
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mentit ilmentävät nimenomaan reaalisten olosuhteiden merkitystä teleologisessa tul-
kinnassa. Näiden, olemisen maailmaan kuuluvien argumenttien käyttö on osa teleolo-
gista tulkintaa.

Myös teleologinen tulkinta on luonteeltaan oikeudellista. Olennaista tässä suhtees-
sa on, että lain tarkoitus ja tulkintavaihtoehtojen arvojärjestykseen asettaminen tapah-
tuvat oikeusjärjestyksen – oikeuslähteiden – osoittamien arvojen ja tavoitteiden poh-
jalta. Kysymys ei siten luonnollisestikaan ole siitä, että lainsoveltaja valitsisi sen tulkinta-
vaihtoehdon, joka edistää parhaiten sellaista seuraamusta, jota hän pitää eniten tavoit-
telemisen arvoisena. (Tämä ei tarkoita, että reaalimaailman päätöksenteossa olisi aina
mahdollista täysin estää lain soveltajan omien arvojen vaikutus. Sen sijaan oikeusläh-
deoppi ja tulkintaoppi, jotka saavat oikeutuksensa muun muassa oikeusvaltioperiaat-
teesta ja demokratiaperiaatteesta, asettavat kantani mukaan tämän tavoitteeksi, periaat-
teeksi, jota on toteutettava niin suuressa määrin kuin mahdollista. Tuomarin näkökul-
masta tämä tarkoittaa, että tuomarin on valittava se tulkinta, joka on parhaiten perustel-
tavissa käyttämällä oikeuslähteitä hyväksyttävien oikeudellisten tulkintametodien mu-
kaisesti, vaikka toisenlainen tulkinta, joka vastaisia paremmin hänen henkilökohtaisia
näkemyksiään, olisi mahdollinen. Tämä on nähdäkseni keskeistä myös oikeudenkäytön
yleisen hyväksyttävyyden – legitiimisyyden – kannalta.)

Eri kantoja voidaan esittää siitä, tulisiko teleologista tulkintaa käytettäessä perustaa
lain tarkoitusta koskeva arvio lainsäätäjän subjektiiviseen vai lain objektiiviseen tar-
koitukseen. Yksinkertaistaen sanottuna subjektiivinen tarkoitus viittaa lainsäätäjinä
toimineiden henkilöiden todellisiin tarkoituksiin. Objektiivinen lain tarkoitus taas saa-
daan lainsoveltajan oikeuslähteiden valossa suorittaman päättelyn tuloksena. Viimeksi
mainitussa teleologisen tulkinnan muodossa lainsäätäjä tavallaan hahmotetaan ideaali-
seksi ja rationaaliseksi oikeudelliseksi lainsäätäjäinstituutioksi.164 Usein objektiivista
lain tarkoitusta tarkoittaen puhutaan lain ratiosta. Tämä jaottelu ja sen problematiikka
ovat pitkälti samoja kun arvioidaan lainsäätäjän muuhunkin kuin lain tarkoitukseen
liittyvää tarkoitusta. Koska subjektiivista ja objektiivista tarkoitusta käsitellään tar-
kemmin seuraavassa lainsäätäjän tarkoitusta koskevassa jaksossa, tyydytään tässä vain
viittaamaan tuohon jaksoon.

Erilaisia mielipiteitä on esitetty myös siitä, missä määrin teleologista tulkintaa voi-
daan käyttää rikoslain rangaistussäännösten tulkinnassa ja soveltamisessa. Yksimieli-
syys vallinnee siitä, että teleologista tulkintaa voidaan käyttää syytetyn eduksi esimer-
kiksi supistavassa tulkinnassa. Konkreettisemmin tämä tarkoittaa sitä, että vaikka sana-
muodon mukaisen ja systemaattisen tulkinnan pohjalta päädyttäisiin vaihtoehtoon, joka
johtaisi syyksi lukevaan tuomioon, teleologinen tulkinta-argumentti voi kääntää syy-
tetyn vapauttamiseen johtavan tulkinnan paremmin perustelluksi. Sen sijaan teleologisen
argumentin käyttö syytetyn vahingoksi ei ole ongelmatonta.165 Nimenomaan talous-
rikosoikeudessa myös tähän suuntaan käyvään teleologiseen tulkintaan näyttäisi ole-

164 Ks. MacCormick ym. 2002 s. 519–521.
165 Ibid.
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van tarvetta ja kannatusta. Selvää on kuitenkin se, että teleologisenkin tulkinnan raja-
na on säännöksen sanamuodon uloin raja,166 minkä sijainti kuitenkin itsessään on usein
epäselvä kysymys, kuten edeltä ilmeni.

Mitä teleologinen tulkinta rikoslain rangaistussäännösten tunnusmerkistöjen tulkinnassa
tarkasti ottaen tarkoittaa ei sekään ole aina selvä asia.167 Eräs ongelmakohta on, mikä
on säännöksen tarkoituksen ja oikeushyvän suojelun suhde. Esimerkkinä preventiivisestä
teleologisesta tulkinnasta voidaan esittää seuraava tyyppitapaus: Vastaaja on konk-
reettisessa tilanteessa menetellyt tavalla, jonka voidaan sanoa loukkaavan jotakin oikeus-
hyvää. On epäselvää, kattaako tietyn rangaistussäännöksen sanamuoto kyseisen me-
nettelyn. Tulkinta perustuu preventiivisiin näkökohtiin, jos syytettyä rangaistaan siksi,
että muut pidättyisivät loukkaamasta kyseistä oikeushyvää samalla tavalla.168

Nähdäkseni ratkaisu ei laillisuusperiaatteesta johtuen voi perustua näin suoraviivai-
seen teleologiseen tulkintaan. Tulkitsijan tulee kantani mukaan ensin päätyä siihen,
että rangaistussäännöksen tietty tulkintavaihtoehto mahtuu hänen näkemyksensä mu-
kaan tunnusmerkistön sanamuodon rajoihin ennen kuin teleologinen tulkinta tulee
kysymykseen. Jos kuitenkin ollaan lähellä sanamuodon rajaa tai raja-alueella (ks. esi-
merkiksi edellä jaksossa 3.3.2 selostetut KKO 2004:109 ja 2002:91), teleologinen tul-
kinta mahdollisesti yhdessä muiden tulkintametodien käytön kanssa saattaa riittävästi
perustella langettavaa tuomiota.169 Tässä harkinnassa on kuitenkin muistettava ottaa
huomioon myös rangaistussäännöksen suojelutavoitteen kanssa kilpailevat tavoitteet
ja periaatteet. Vastaavasti jos teleologinen argumentti ei tällaisessa tilanteessa tue syyksi
lukemista, hylkäävä ratkaisu on helpommin perusteltavissa.

Lisäksi on otettava huomioon, että sanamuodon mukainen tulkinta ei tapahdu um-
piossa muista tulkintametodeista täysin irrallaan, vaan sanamuodon tulkintaan vaikut-
taa aina tulkittavan ilmaisun konteksti. Tähän kontekstiin kuuluu laajasti ottaen myös
ilmaisun esittäjän – lain tulkinnassa lain taikka lainsäätäjän – tarkoitus, jos sellainen
on tiedossa. Teleologinen tulkinta voikin nähdäkseni joissakin tilanteissa vaikuttaa syy-
tetyn vahingoksi myös siten, että (muiden metodien ohella) sen avulla alun perin epä-
selvä sanamuoto ja sanamuodon uloin raja täsmentyvät niin, että teon voidaan katsoa
mahtuvan sanamuodon piiriin.

Teleologinen argumentti voidaan usein ymmärtää tai ”kääntää” periaatteeksi. Lain
tarkoitus osoittaa tällöin tavoiteltavan arvokkaan asiantilan, joka periaatteen mukai-
sesti on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan. Tällöin jokin toinen periaa-
te, yleensä laillisuusperiaate taikka muu perus- tai ihmisoikeusperiaate (tai niihin rin-

166 Ks. Tapani 2004 s. 80 ss.
167 Ks. Tapani DL 2004 s. 929–930.
168 Ks. Frände LM 2004 s. 942–943.
169 Vrt. Ohisalo 2004 s. 26–27. Ohisalo, s. 26, toteaa: ”Teleologisessa tulkinnassa on vaarana, että sään-

nöksen ensisijaisesti suojaama oikeushyvä otetaan tulkinnassa johtotähdeksi, ja tämän suojelutavoitteen
kanssa kilpailevat intressit (kuten esimerkiksi velallisen toimintavapaus …) jäävät taustalle. Tällöin
näiden mahdollisesti ristiriitaisten intressien punninta ei saa riittävästi merkitystä annettaessa
säännökselle merkitystä tulkinnassa.”
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nastettava tai niistä johdettu periaate170) voi toimia tuon periaatteen vastaperiaatteena,
ja näiden välinen jännite voidaan nähdä periaatteiden punninnan kaltaisena asetelmana.
Esimerkiksi jos petosrikoksen kriminalisoinnin tarkoitukseksi katsotaan varallisuuden
suojaaminen, yksilöllisen toimintavapauden periaate ja ”oikeusturvaperiaate” (tai lail-
lisuusperiaate) voivat toimia vastakkaista ratkaisua tukevina periaatteina.171 Esimerk-
kinä tämän kaltaisesta teleologisen argumentin ja perusoikeusperiaatteen punninta-
tyyppisestä asetelmasta voidaan esittää korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2002:11.172

Teleologisen argumentin vastapunnuksena on tässäkin tapauksessa laillisuusperiaate
(PL 8 § ja RL 3 luku 1 §). Tapauksessa oli kysymys siitä, voitiinko omavelkaisen
takauksen antajaa pitää velallisen epärehellisyyttä koskevassa rikoslain 39 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuna velallisena, kun takaukseen perustuva maksuvelvollisuus ei ollut vielä
realisoitunut siinä vaiheessa, kun tämä oli syytteen mukaan ilman hyväksyttävää syytä
lahjoittanut omaisuuttaan:

KKO selosti perustelujen alkupuolella lain sanamuotoa ja hallituksen esityksen peruste-
luja, joista ei ilmennyt vakuuttavaa perustetta tulkintaratkaisulle. Tämän jälkeen KKO
totesi muun muassa:173

Velvoitteiden erilaisista perusteista johtuen yhtenäistä sääntöä siitä, milloin näiden ri-
kosten kannalta merkityksellinen velallisen asema syntyy, on vaikea asettaa. Sanotusta
seuraa, että velalliskäsitteen tulkinta on välttämätöntä ja oikeutettua edellyttäen, että
tulos on sopusoinnussa rikoksen tunnusmerkistöstä ilmenevän, rangaistusuhalla ta-
voitellun suojan tarkoituksen kanssa sekä tekijälle kohtuudella ennalta arvattavissa.

Rikoslain 39 luvun velallisen rikosta koskevien säännösten tarkoituksena on suojata
rahoittajien ja muiden velkojien taloudellista etua samoin kuin luotonannon perustana
olevaa luottamusta velallisen rehellisyyteen tämän jouduttua taloudellisiin vaikeuksiin.
Velkojatahojen suojan tarve ei riipu velvoitteen perusteesta. Maksukyvyttömyystilanteita
koskevassa lainsäädännössä velallisen käsitettä käytetään yleisesti laajassa merkityk-
sessä. Omavelkainen takaus on sitoumus vastata päävelasta kuin omasta velastaan. Takaa-
jan, joka tulee tietoiseksi päävelallisen taloudellisista vaikeuksista, on siten viimeistään
tuolloin varauduttava siihen, että hän joutuu sitoumuksen täyttämään. Edellä todetun
perusteella Korkein oikeus käräjäoikeuden tavoin katsoo, että rikoslain 39 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuun velallisen epärehellisyyteen voi syyllistyä myös henkilö, jonka velkavastuu
perustuu omavelkaiseen takaukseen tai toissijaisen vekselivelallisen asemaan.

Korkein oikeus käräjäoikeuden tavoin katsoi vastaajan syyllistyneen velallisen epäre-
hellisyyteen. Hovioikeus sen sijaan oli laillisuusperiaatetta korostaen hylännyt syyt-
teen. Hovioikeus ei suoraan maininnut kyseistä periaatetta perusteluissaan, mutta totesi,

170 Esimerkiksi periaate, jonka mukaan oikeussääntöjä on tulkittava johdonmukaisesti, koherentisti, voi-
daan rinnastaa perustuslain osoittamiin periaatteisiin tai ainakin johtaa niistä. Ennen kaikkea tällöin
on kysymys oikeusvaltioperiaatteesta ja yhdenvertaisuuden periaatteesta.

171 Ks. tämän tyyppisestä asetelmasta Tapani 2004 s. 80 ss.
172 Koponen 2004 s. 30–32.
173 Korkeimman oikeuden perusteluja on hieman yksinkertaistettu selostuksessa. Todellisuudessa tapa-

uksessa oli kolme syytettyä ja kysymys oli myös vekselin asettamiseen ja siirtämiseen perustuvasta
takausvastuusta. Näillä yksityiskohdilla ei kuitenkaan ole merkitystä tässä yhteydessä.
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että kun lainsäädännöstä ei ollut löydettävissä tukea sille, että velan takaaja voitaisiin
tietyin edellytyksin rinnastaa päävelalliseen, velalliskäsitettä ei tullut tulkita ”käräjäoi-
keuden lausumilla perusteilla” laajentavasti.

Kysymyksessä ei kuitenkaan ole tyypillinen esimerkki oikeusperiaatteiden punninnasta,
koska laillisuusperiaate kohdistuu tulkinnassa viime kädessä sanamuodon rajojen poh-
timiseen, ja lain tarkoitukseen perustuva teleologinen tulkinta taas on seuraamus-
harkintaa, jonka lähtökohtana on tavallaan ajatus, että langettava tuomio lain tarkoitta-
missa tilanteissa on omiaan suojaamaan sitä oikeushyvää, jonka suojaksi säännös on
säädetty. Lisäksi voidaan todeta, että vaikka rikoslain normin suojeluobjektina on usein
jokin perusoikeus, esimerkiksi edellä mainitussa tapauksessa velkojien omaisuuden
suoja (PL 15 §), suojeluobjektia tai siitä johdettu ”periaatetta” ei voida tuossa tilanteessa
pitää perusoikeusperiaatteena. Tämä johtuu siitä, että perus- ja ihmisoikeudet ovat ni-
menomaan yksilön oikeuksia, ja rikoslain suojeluobjektien taustalla on ajatus, että
rikoslain säännöksillä suojellaan kollektiivisesti esimerkiksi kaikkien velkojien oikeuk-
sia. Lainsäätäjä toisin sanoen pyrkii toteuttamaan velvollisuuttaan turvata perusoikeu-
det (PL 22 §) rikosoikeuden keinoin. Periaatteet voidaankin jakaa kahteen eri ryh-
mään, yksilön oikeuksia turvaaviin periaatteisiin, joista tärkeimpänä esimerkkinä ovat
perus- ja ihmisoikeusperiaatteet, sekä päämääräperiaatteisiin, joiden tavoitteena on
jonkin yhteisöllisen hyvän, esimerkiksi yleisen turvallisuuden toteuttaminen. Rajan-
veto näiden välillä ei ole ollenkaan ongelmatonta, mutta nähdäkseni se on mahdollista
nimenomaan konkreettisessa periaatteiden soveltamistilanteessa.174

Perus- ja ihmisoikeusmyönteisellä lain tulkinnalla tarkoitetaan karkeasti yksinker-
taistaen sitä, että tuomioistuimen ”tulee valita perusteltavissa olevista lain tulkinta-
vaihtoehdoista sellainen, joka parhaiten edistää perusoikeuksien tarkoituksen toteutu-
mista”.175 Perus- ja ihmisoikeudet voivat joissakin tilanteissa toimia rangaistussään-
nösten soveltamisessa myös punnittavina oikeusperiaatteina.176

Esimerkkinä tulkinnasta, jossa perus- ja ihmisoikeusperiaatteen eli oikeudenmu-
kaisen oikeudenkäynnin periaatteen nojalla on tulkittu lain säännöstä supistavasti, voi-
daan mainita Ruotsin korkeimman oikeuden ratkaisu NJA 1982 s. 175 (I), joka koskee
yksityisen oikeusavustajan määräyksen peruuttamista tuolloisen oikeusapulain sään-
nöksen nojalla. On huomattava, että vuodelta 1982 olevan ratkaisun perusteluissa ei
puhuta perus- ja ihmisoikeuksista tai niitä koskevista periaatteista. Kuitenkin tämän
päivän ja Suomen oikeusjärjestyksen näkökulmasta nimenomaan näistä tapauksessa
on kysymys.

Tapauksessa oli kysymys pahoinpitelysyytteestä ja siihen liittyen asianomistajan vahin-
gonkorvausvaatimuksesta, jotka hylättiin käräjäoikeudessa. Asianomistaja valitti vahin-
gonkorvauksen osalta hovioikeuteen, joka määräsi asianomistajan oikeusavun lakkaa-
maan. Oikeusapulain mukaan oikeusavun edellytyksenä oli, että asianosaisella oli oi-

174 Ks. tästä tarkemmin Huovila 2003 s. 39 ss.
175 PeVM 25/1994 s. 4.
176 Ks. tästä jakso 3.5.
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keudenkäyntiin perusteltu (befogat) intressi, mitä harkittaessa oli arvioitava muun mu-
assa asian (taloudellista) merkitystä asianosaiselle ja asian selvitettyä tilaa eli sitä, oliko
”näyttötilanne” tulevassa oikeudenkäynnissä hakijan kannalta niin huono, ettei oikeu-
denkäyntiin ollut perusteltua aihetta. Jos sen jälkeen, kun hakijalle oli myönnetty oikeus-
apua, oikeudenkäynnin kuluessa havaittiin, ettei hakijalla enää ollut perusteltua intres-
siä oikeudenkäyntiin, tuomioistuimen piti määrätä oikeusapu lakkaamaan. Ruotsalai-
nen systeemi muistutti siten paljolti nykyistä suomalaista oikeusapulakiin perustuvaa
järjestelmää (ks. oikeusapulaki 6 § 2 momentti 2 kohta, 7 § 1 momentti 1 kohta ja 16 §).
Eräänä perusteena oikeusavun lakkauttamiseen kyseisessä tapauksessa oli nimenomaan
valittajan kannalta huono näyttötilanne. Seuraavien perustelujen taustalla oli myös hie-
man aikaisemmin tapahtunut lain muutos, jossa oikeusavun määrääminen oli siirretty
oikeusapulautakunnilta tuomioistuimille.

Ruotsin korkein oikeus perusteli muun muassa seuraavasti: Oikeudenkäynnin peruspe-
riaatteisiin kuuluu, ettei tuomioistuin ota kantaa näyttökysymykseen ennen kuin kaikki
näyttö on esitetty ja että kannanotto tapahtuu tuomioistuimen lopullisessa ratkaisussa.
Näiden periaatteiden kanssa ei ole sopusoinnussa, että tuomioistuin oikeusapukysymystä
harkitessaan tekisi alustavan harkinnan asiassa voidakseen ratkaista, myönnetäänkö oi-
keusapua tai määrätäänkö se lakkaamaan. … Jotta tuomioistuin voisi tehdä oikeusapu-
lain mukaisen intressipunninnan ilman että menettely olisi ristiriidassa mainittujen oi-
keudenkäynnin perusperiaatteiden kanssa, täytyy olla kysymys varsin ilmeisestä ta-
pauksesta. Esimerkkinä tapauksesta, jossa tuomioistuin pystyy ilman tarkempaa harkin-
taa havaitsemaan, ettei asianosaisella ole perusteltua intressiä saada asiaansa käsitellyk-
si, voidaan mainita tilanne, jossa riitakysymys koskee merkityksettömän pientä raha-
määrää. Toisena esimerkkinä voidaan mainita kanne, josta voidaan ilman tarkempaa
tutkimista havaita, että asianosainen on käsittänyt tai arvioinut oikeudellisen asemansa
selvästi väärin. Sen sijaan vain poikkeustapauksissa voinee tulla kysymykseen, että vas-
taavanlainen ratkaisu voitaisiin perustaa asianosaisen kannalta huonoon näyttötilantee-
seen, koska se edellyttäisi juuri sellaista ennakollista asian tutkimista, josta tuomioistui-
men täytyy edellä mainituilla perusteilla pidättäytyä. Näillä perusteilla Ruotsin korkein
oikeus kumosi hovioikeuden ratkaisun.

3.3.5. Lainsäätäjän tarkoituksen mukainen tulkinta

Tässä kirjoituksessa erotellaan yhtäältä lain ja toisaalta lainsäätäjän tarkoitus toisistaan.
Lain tarkoituksessa on kysymys tavallaan lain (tai säännöksen) perimmäisestä tarkoituk-
sesta tai tavoitteesta, jota varten laki on säädetty. Lainsäätäjän tarkoitus sen sijaan voi
kohdistua kaikkiin edellä käsiteltyihin tulkinta-argumentteihin eli sanamuotoon liitty-
viin, systemaattisiin, teleologisiin sekä perus- ja ihmisoikeuksiin perustuviin argument-
teihin; esimerkiksi siihen, mitä lain sanamuodolla tarkoitetaan, onko laissa käytetyn oi-
keudellisen käsitteen merkitys sama kuin mikä on käsitteen oikeustieteessä vakiintunut
merkitys, ovatko aikaisemmat ennakkoratkaisut myös lainmuutoksen jälkeen relevant-
teja177 - ja luonnollisesti myös, mikä on lain perimmäinen tarkoitus.

177  Esimerkiksi rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan hallituksen esityksen HE 44/2002 vp s. 87 perus-
teella arvioituna lainsäätäjän tarkoituksena on ollut tavallaan laissa ”vahvistaa” korkeimman oikeu-
den tapon tahallisuuden määrittelyä koskeva aikaisempi oikeuskäytäntö.
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Esimerkkinä tapauksesta, jossa on käytetty lainsäätäjän tarkoitukseen perustuvaa tul-
kintaa lain sanamuodon mukaiseen tulkintaan liittyen, voidaan mainita jo edellä käsitel-
ty KKO 2004:109, jossa KKO kappaleessa 16 perusteli seuraavasti: ”Petosrikosta kos-
kevassa hallituksen esityksessä (HE 66/1988 vp s. 131) on nimenomaan todettu sanalla
erehdyttäminen olevan yleiskielessä niin vakiintunut merkitys, ettei käsitettä ole tar-
peen määritellä laissa.” Myös vähemmistö käytti lainsäätäjän tarkoitukseen perustuvaa
tulkintaa lain sanamuodon merkityksen arvioinnissa. Vähemmistön perusteluissa on ensin
mainittu hallituksen esityksessä esitetty edellä mainittu kanta erehdyttämisen
vakiintuneesta merkityksestä yleiskielessä ja sen jälkeen todettu: ”Hallituksen esityksen
mukaan erehdyttäminen voi olla paitsi valheellisen asianlaidan esittämistä myös muuta
sellaista suhtautumista, joka asianomaisessa tilanteessa on omiaan johtamaan toista har-
haan. Petoksena rangaistavaa tekoa ei näin ollen ole pyritty määrittelemään laissa yksi-
selitteisesti.”

Bielefelder Kreis -tutkimuksen eräs johtopäätös olikin, että lainsäätäjän tarkoitukseen
perustuva tulkinta liittyy aina kerrotulla tavalla muihin tulkinnan lajeihin eikä se siten
ole samalla tavalla itsenäinen tulkinnan muoto kuin muut, eikä lainsäätäjän tarkoituk-
seen viittaava argumentti ole näin ollen myöskään itsenäinen tulkinta-argumentti.178

Lainsäätäjän tarkoitukseen tukeutuva tulkintametodi on siten aina tavallaan ”toissijai-
nen” (transcategorial) metodi. En ole havainnut, että suomalaisessa oikeusteoriassa
olisi käsitelty tätä kysymystä, mutta en myöskään näe mitään perustetta, miksi tämä
laajan oikeusvertailun pohjalta esitetty käsitys ei soveltuisi meillekin.

Kaikissa Bielefelder Kreis -tutkimuksessa käsitellyissä maissa lainsäätäjän tarkoi-
tuksella on huomattava merkitys lain tulkinnassa, mutta tämä tulkintametodi voidaan
käsittää hyvin eri tavoin eri maissa ja myös eri tilanteissa, kuten yhtäältä arvioitaessa
lainsäätäjän tarkoitusta jonkin säännöksen sanamuodon merkityksen tulkinnassa ja
toisaalta esimerkiksi lain tarkoituksen arvioinnissa. Eräs rajanveto kulkee subjektiivi-
sen ja objektiivisen käsityksen välillä.

Kuten edellä jo viitattiin, kun puhutaan objektiivisesti tarkoituksesta, lainsäätäjä
tavallaan hahmotetaan ideaaliseksi ja rationaaliseksi oikeudelliseksi lainsäätäjäinsti-
tuutioksi. Lainsäätäjän objektiivisen ja subjektiivisen tarkoituksen käsitteitä voidaan
tarkemmin havainnollistaa seuraavilla karkeilla luonnehdinnoilla: Käytettäessä lain-
säätäjän tarkoitusta objektiivisessa merkityksessä tulkinta-argumenttina lain sanamuo-
don mukaisessa tulkinnassa lähdetään tavallaan oletuksesta, että lainsäätäjä on tarkoit-
tanut sanamuodolla sitä, mitä ideaalisen pätevä kielenkäyttäjä ymmärtää sanamuodon
osoittamalla ilmauksella tavanomaisen kielen merkityksessä. Vastaavasti käytettäessä
lainsäätäjän tarkoitusta objektiivisessa merkityksessä argumenttina yleisten periaattei-
den mukaisessa systemaattisessa tulkinnassa lähdetään puolestaan siitä presumptiosta,
että lainsäätäjän tarkoituksena on ollut ylläpitää ja edistää oikeusjärjestykseen sisälty-
viä periaatteita niiden tärkeän merkityksen vuoksi. Lainsäätäjän tarkoitus subjektiivi-
sessa merkityksessä viittaa sen sijaan siihen, mitä jotkut lainsäätäjiksi määriteltävät
henkilöt olivat todellisuudessa tarkoittaneet esimerkiksi tietyn lain sanamuodolla, tai

178 MacCormick ym. 2002 s. 522 ss.
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siihen, olivatko he tarkoittaneet ylläpitää ja edistää tietyn yleisen periaatteen noudatta-
mista kyseisen lain soveltamisessa.179

Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa on erityinen kielellisesti suuntautunut objek-
tiivinen käsitys lainsäätäjän tarkoituksesta. Sen mukaan lain sanamuoto ja lakiteksti osoitta-
vat parhaiten lainsäätäjän tarkoituksen, ja tämän mukaisesti lainsäätäjän tarkoitukseen liitty-
vää argumenttia käytetään yleensä vahvistamaan sanamuodon mukaista tulkintaa. Yhdis-
tyneessä kuningaskunnassahan on periaatteessa voimassa kielto käyttää esitöitä tulkinta-
argumentteina tuomion perusteluissa, joskin tämä kanta on viime aikoina lieventynyt.180

Tänä päivänä Suomessa (kuten perinteisesti Ruotsissa181) tulkinta nojautunee pikem-
minkin subjektiiviseen kuin objektiiviseen käsitykseen lainsäätäjän tarkoituksesta,182

joskin viimeksi mainitulla on nähdäkseni käyttöalansa meilläkin. Lisäksi lainsäätäjän
subjektiiviseen tarkoitukseen perustuvan tulkinnan ja lainsäätäjän subjektiivisen tar-
koituksen arvioinnin tulee senkin nähdäkseni ankkuroitua lähinnä esitöihin tai laki-
tekstiin eikä esimerkiksi kansanedustajien muissa yhteyksissä ilmaisemiin ”todelli-
siin” tarkoituksiin tai motiiveihin. Voitaneen sanoa, että tässä mielessä lainsäätäjän
subjektiiviseen tarkoitukseen viittaava argumentti on suomalaisessa oikeuskulttuurissa
tavallaan objektivisoitunut. Tämä kanta voidaan muotoilla siten, että lain esityöt osoit-
tavat lainsäätäjän tarkoituksen, ellei ole vahvoja perusteita toiseen johtopäätökseen.
Sillä, joka väittää, ettei lainsäätäjän tarkoitus ilmene niistä, on näyttötaakka.183 Lain-
säätäjän näkökulmasta ajatellen voitaneen sanoa, että koska esitöillä on vakiintunut
asema oikeuslähteenä ja ennen kaikkea lainsäätäjän tarkoituksen osoittajana, lain-
säätäjäkin luonnollisesti lähtee (pitää lähteä), että esitöistä tulee ilmetä lain tarkoitus.
Lisäksi voitaneen katsoa, että hallituksen esityksistä ja valiokuntamietinnöistä yleensä
ilmenevät ne tosiasialliset perusteet, joiden vuoksi enemmistö on lait hyväksynyt.184

Lainsäätäjän objektiivinen tarkoitus ei Bielefelder Kreis -ryhmän mukaan tavallaan
tuo tulkintaan mitään uutta, koska lainkäyttäjä joutuu päättelemään sen itse oikeus-
lähteiden ja muun aineiston pohjalta. Tällä argumentilla ei siten voi olla itsenäistä,
muista sellaisista oikeudellisista argumenteista riippumatonta painoa, joiden pohjalta
se on johdettu ja muotoiltu. Kuitenkaan tämä ei tarkoita, etteikö lainsäätäjän tarkoituk-
sen objektiiviseen tulkintaan perustuvalla metodilla ja argumentilla olisi mitään mer-
kitystä eli argumentatiivista voimaa. Niillä voidaan Bielefelder Kreis -tutkimuksen
mukaan kumota jonkin muun, erityisesti lainsäätäjän subjektiiviseen tarkoitukseen
perustuvan argumentin paino ja vahvistaa niitä argumentteja, joihin se pohjautuu.185

179 Ibid.
180 Ks. Summers ym. 2002 s. 470–471 ja myös Koponen 2004 s. 18–19.
181 Ks. Peczenick ym. 1990 s. 161–162.
182 Ks. Aarnio 2002 s. 135–137, jossa käsitellään mm. historiallisia syitä eroihin Suomen ja Ruotsin

välillä. Nähdäkseni Bielefelder Kreis –tutkimuksen julkaisun jälkeinen kehitys KKO:n käytännössä
osoittaa, että meilläkin on nykyään vallalla pikemminkin subjektiivinen kuin objektiivinen käsitys
lainsäätäjän tarkoituksesta. Vrt. Koponen 2004 s. 17.

183 Peczenick ym. 1990 s. 162.
184 Vrt. Ekelöf ja Boman 1990 s. 80 sekä Virolainen ja Pölönen 2003 s. 99.
185 MacCormick ym. 2002 s. 524–525.
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Vaikka lainsäätäjän tarkoitukseen tukeutuva metodi ja argumentti ovat edeltä ilme-
nevin tavoin toissijaisia, tämä ei tarkoita sitä, että niiden paino lain tulkinnassa olisi
vähäinen. Päinvastoin, suomalaiseen oikeusjärjestykseen sisältyvä vahva demokra-
tiaperiaate ja käsitys vallanjaosta lainsäätäjän ja lainkäyttäjän välillä nähdäkseni joh-
tavat siihen, että niillä pitää olla huomattava merkitys tulkinnassa.

3.3.6. Tulkintametodien käyttömalli

Bielefelder Kreis -tutkimuksessa otetaan lähtökohdaksi oikeudellisten perustelujen
teoreettisen ”luonnosmaisen” mallin kehittelyssä kolme erilaista perustelutapaa, jotka
pohjautuvat suoritettuun oikeusvertailuun: 1) yhden argumentin perustelutapa, 2)
kumulatiivisten argumenttien perustelutapa ja 3) konfliktinratkaisu-perustelutapa.

Yhden argumentin perustelutapa tarkoittaa luonnollisesti sitä, että perusteluissa tur-
vaudutaan vain yhteen tulkintametodiin tai tulkinta-argumenttiin.186 Tällainen tapa on
tutkimuksen mukaan laajasti hyväksytty ja yleisesti käytössä varsinkin kielellisen tul-
kinnan ollessa kysymyksessä. Edellytyksenä tällaisen perustelutavan hyväksyttävyy-
delle on kuitenkin paitsi luonnollisesti se, että tämän yhden metodin käyttöedellytykset
ovat olemassa, myös se, että siihen perustuva tulkintaratkaisu on hyväksyttävä ja että
vaikka ehkä muutkin metodit olisivat käyttökelpoisia, näillä ei ole tuotettavissa va-
kuuttavia argumentteja, jotka olisivat ristiriidassa perusteluissa käytetyn argumentin
kanssa.187 Nähdäkseni meillä tällainen malli tulee kysymykseen sanamuodon mukai-
sessa tulkinnassa.

Kumulatiivisten argumenttien perustelutavassa tulkintaratkaisua perustellaan useil-
la saman ratkaisun puolesta puhuvilla metodeilla ja argumenteilla, jolloin niiden perus-
teluvoima voi tavallaan kumuloitua. Myös tämä perustelutapa on yleinen vertailuryhmän
maissa. Syinä sille, että tuomioistuin perustelee kumulatiivisen tavan mukaisesti, vaik-
ka myös yhden argumentin malli olisi hyväksyttävä, voi tutkimuksen mukaan olla
esimerkiksi pyrkimys ehkäistä (turhia) muutoksenhakuja tai esimerkiksi tuomioistui-
men halu osoittaa mahdollisimman selvästi, että sen ratkaisu perustuu oikeudellisiin
perusteisiin, taikka tarve antaa perustelu, joka on suhteessa siihen taakkaan tai seuraa-
mukseen, joka tulee hävinneen osapuolen kannettavaksi, taikka yksinkertaisesti se,
ettei yksi argumentti vaikuta kyseisessä tilanteessa riittävän vakuuttavalta.188

Faktaperusteluihin liittyen olen aikaisemmin esittänyt niin sanotut perustelemisen
peukalosäännöt, joista säännöt 12–15 määrittelevät muun muassa sitä, milloin peruste-
lemiseen on panostettava ja milloin perusteleminen voidaan jättää vähäisemmälle pa-
nostukselle.189 Peukalosäännön 13 mukaan asia on perusteltava sen merkityksen edel-
lyttämällä tavalla ottaen huomioon myös asianosaisten käsitys asian merkityksestä.

186 Bielefelder Kreis -tutkimuksessa puhutaan nimenomaan tulkinta-argumenteista.
187 MacCormick ym. 2002 s. 525–526.
188 Summers ym. 2002 s. 479–480 ja MacCormick ym. 2002 s. 526–527.
189 Ks. Huovila 2003 s. 346 ss ja Huovila LM 2004 s. 810 ss.
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Peukalosäännön 14 mukaisesti perustelemiseen on panostettava sitä enemmän, mitä
epäselvempi ja riitaisempi asia on. Edellä esitetyn perusteella asian suuri merkitys asian-
osaiselle ja asian riitaisuus ovat seikkoja, jotka näyttävät puoltavan ratkaisun perustele-
mista yhden argumentin perustelutapaa seikkaperäisemmin, vaikka asian selvyys sallisi
tällaisen tavan käyttämisen.

Konfliktinratkaisu-perustelutapa liittyy tulkinnalliseen tilanteeseen, jossa eri metodien
soveltaminen johtaa erilaiseen lopputulokseen tai toisin sanoen tulkinta-argumentit
ovat ristiriidassa keskenään. Bielefelder Kreis -tutkimuksen mukaan on ainakin neljä
argumentoinnin muotoa, joilla ristiriita oikeuskäytännössä ratkaistaan. Ensimmäises-
sä muodossa tarkemmassa tutkinnassa ilmenee, että alun perin käyttökelpoiseksi kat-
sottu argumentti onkin sopimaton: esimerkiksi alun perin ymmärrettäväksi ja yksiselit-
teiseksi tulkittu lakiteksti (sanamuodon mukainen tulkinta) osoittautuukin tarkemmin
pohdittuna epäselväksi tai useampimerkityksiseksi. Toiseksi, jokin tulkinta-argument-
ti menettää kokonaan merkityksensä jonkun ristiriidassa olevan argumentin johdosta.
Näin tapahtuu esimerkiksi, jos systemaattisella ja/tai lainsäätäjän tarkoitukseen liittyvällä
tulkinnalla havaitaan, että lakitekstillä tai siinä olevalla käsitteellä on jokin erityinen
(juridis-tekninen) merkitys, jolloin alun perin vakuuttavalta tuntunut tavanomaisen kie-
len merkitykseen ja sanamuodon mukaiseen tulkintaan perustunut argumentti menet-
tää voimansa. Kolmanneksi, jokin etusijasääntö voi osoittaa tietyn tulkintametodin tai
-argumentin saavan etusijan toiseen nähden. Esimerkiksi common law -maissa sitovalla
ennakkoratkaisulla voi olla etusija muihin argumentteihin nähden. Neljäs ristiriitojen
ratkaisutapa on punninta (Outweighing), jossa ratkaisuvaihtoehtojen paremmuus rat-
keaa sen perusteella, minkä vaihtoehdon puolesta puhuvien argumenttien suhteellinen
kumulatiivinen paino on suurin.190

Tutkimuksessa todetaan, että siellä, missä argumenttien ristiriitaisuus ilmaistaan ja
ristiriidat ratkaistaan avoimesti perusteluissa, edellytetään myös, että eri vaihtoehtoja
tukevat argumentit ja niiden mahdollinen kumulaatio käsitellään perusteluissa sekä
ilmoitetaan selvästi perusteet sille, miksi jokin tulkintavaihtoehto asetetaan etusijalle
muihin nähden. Tällaista perustelutapaa voidaan kutsua myös pro & contra -meto-
diksi.191

Interpreting Statutes -teoksen viimeisessä luvussa, jonka D. Neil MacCormick ja
Robert S. Summers ovat laatineet, on esitetty perustelumalli tai tarkemmin ”tulkinta-
argumenttien vuorovaikutusmalli”,192 jossa lähdetään siitä, että kolme ensimmäistä
tulkinnan metodia eli 1) sanamuotoon liittyvä, 2) systemaattinen ja 3) teleologinen
sekä arvoihin (tässä esityksessä perus- ja ihmisoikeuksiin) perustuva metodi muodos-
tavat prima facie eli lähtökohtaisen argumentointijärjestyksen.

Sanamuotoon liittyvät argumentit ja tulkinta 1) tulee käsitellä ensiksi, jos niiden
käyttöedellytykset ovat olemassa. Ainoastaan jos on joitain perusteita epäillä sana-

190 MacCormick ym. 2002 s. 527–528.
191 Ks. Virolainen ja Martikainen 2003.
192 Malli on suhteellisen yksinkertainen ja vielä ”luonnosmainen”. Ks. MacCormick ym. 2002 s. 530–

532.
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muodon mukaisella tulkinnalla johdetun ”selvän” tulkintaratkaisun hyväksyttävyyttä,
siirrytään perustelemaan 2) systemaattisilla argumenteilla. Jos sanamuodon mukaisil-
la ja systemaattisilla argumenteilla päästään lähtökohtaisesti hyväksyttävään ja sel-
vään tulkintaratkaisuun, tämä ratkaisuvaihtoehto valitaan, ellei ilmene perusteita epäillä
tämän vaihtoehdon hyväksyttävyyttä. Vasta viimeksi mainitussa tapauksessa siirry-
tään 3) teleologiseen sekä perus- ja ihmisoikeusmyönteiseen tulkintaan, ja tällöin vali-
taan se tulkintavaihtoehto, joka havaitaan parhaiten perustelluksi kaikkien edellä mainit-
tujen argumenttien valossa. Teleologisilla tai perus- ja ihmisoikeusperusteilla argumen-
tointi on perusteltua vain, jos niillä on kyseisessä tulkintatilanteessa huomattava paino.

Lainsäätäjän tarkoitusta 4) käytetään tässä mallissa kumuloituna jonkun muun me-
todin tai argumentin kanssa, kuten edeltä ilmeni. Lainsäätäjän tarkoitus voi vahvistaa
edellä mainitun mukaisen argumentointijärjestyksen tai – mikä tärkeää – osoittaa syyn
poiketa siitä. Eräs oikeutettu syy poiketa tästä järjestyksestä on siten se, että näin voi-
daan paremmin toteuttaa lainsäätäjän tarkoitusta.

Kuten Bielefelder Kreis -tutkimuksessa todetaan, malli noudattaa tulkinnallisen eko-
nomian (tai prosessiekonomian) periaatetta.193 Se toisin sanoen pyrkii osoittamaan,
minkälaiset ovat minimi- tai optimiperustelut, mutta ei välttämättä sitä, minkälaiset
ovat mahdollisimman hyvät perustelut, jos mitään perustelemista rajoittavia seikkoja
ei tarvitse ottaa huomioon.194

Nähdäkseni mallin argumentointijärjestys on meilläkin ainakin pääpiirteittäin
lähtökohtaisena voimassa. Sanamuodon mukainen tulkinta on aina ja erityisesti rikos-
oikeudessa lähtökohtana. Teleologisen tulkinnan viimesijaisuus on meilläkin yleisesti
hyväksytty.195 Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan voidaan katsoa tarkoit-
tavan, että jos on olemassa useampi mahdollinen tulkintavaihtoehto, näistä on valitta-
va se, joka parhaiten toteuttaa perus- ja ihmisoikeuksia.196 Näin ollen myös perus- ja
ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta edellyttänee muiden, eli sanamuotoon, systemaat-
tisiin argumentteihin sekä toissijaiseen lainsäätäjän tarkoitukseen perustuvien tulkin-
tametodien käyttöä ensin: vasta jos näiden jälkeen jää useampi mahdollinen (hyväk-
syttävä) ratkaisuvaihtoehto jäljelle, niistä on valittava perus- ja ihmisoikeusmyönteisin
vaihtoehto. Jos teleologisen tulkinnan sekä perus- ja ihmisoikeusperiaatteiden ”pun-
ninnan” jälkeen jää useampi hyväksyttävä tulkintavaihtoehto, viimeksi mainitut kallis-
tavat vaa’an perus- ja ihmisoikeuksia parhaiten edistävän tulkinnan hyväksi.

193 MacCormick ym. 2002 s. 531–521.
194 Ks. peukalosääntö 10, Huovila 2003 s. 327 ss. ja LM 2004 s. 808–810: ”Perustele tehokkaasti työtä ja

aikaa säästäen. Älä perustele enempää äläkä käytä perustelemiseen enempää aikaa kuin lopputulok-
sen justifioimiseksi on tarpeen, ellei erityisesti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin oikeusperiaate
tapauskohtaisesti muuhun kehota.” Voidaan ehkä hieman ympäripyöreästi sanoa, että peukalosäännön
tavoitteena on ajankäytön oikeudenmukainen jakautuminen eri juttujen välillä sekä optimaalinen ja-
kautuminen oikeudenkäyntien eri osa-alueiden kesken.

195 Ks. Koponen 2004 s. 14–15 ja Siltala 2003 s. 281.
196 PeVM 25/1994 s. 4: Tuomioistuimen ”tulee valita perusteltavissa olevista lain tulkintavaihtoehdoista

sellainen, joka parhaiten edistää perusoikeuksien tarkoituksen toteutumista”. Ks. myös Saraviita LM
1999 s. 892–893.
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Todettakoon, että eräänlainen historiallinen erimielisyys vallitsee yhtäältä yksilöiden oi-
keuksia perustelevien perus- ja ihmisoikeusperiaatteiden sekä toisaalta yhteisöllisiä hyviä
perustelevien päämääräperiaatteiden lähtökohtaisista suhteellisista painoarvoista. Common
Law -maissa katsotaan olevan luonnollista, että ensiksi mainituilla on selvästi suurempi
paino kuin viimeksi mainituilla. Toisaalta erityisesti saksalaisessa traditiossa vallitsee Robert
Alexyn edustama näkemys, jonka mukaan painoero on minimaalisen pieni: vasta jos oikeu-
den ja päämäärän kollisiotilanteessa on epäselvää, kumman toteuttaminen on perustellum-
paa, tai jos kummankin tueksi on yhtä hyvät perusteet, oikeuden syrjäyttäminen tai rajoit-
taminen kollektiivisen edun vuoksi ei ole hyväksyttävää.197 Suomalaisessa oikeustieteessä
on yleensä edustettu pikemminkin saksalaista kuin common law -maiden näkemystä.198

Nähdäkseni edellä selostettu kanta perus- ja ihmisoikeuksien mukaisesta tulkinnasta tarkoit-
taa, että pikemminkin Alexyn kanta on meillä ainakin lähtökohtaisesti ”voimassa” silloin,
kun kysymys on lain säännösten tulkinnasta. Tämä on luontevaa siihenkin nähden, että
lakien perus- ja ihmisoikeuksienmukaisuus tutkitaan ja ”optimoidaan” meillä ensisijassa
lainsäädäntövaiheessa lainsäätäjän toimesta. Sen sijaan kun kysymys niin sanotusta har-
maasta alueesta tai toisin sanoen lain aukosta, johon mikään lain säännös ei tulkittunakaan
ulota vaikutustaan, perus- ja ihmisoikeusperiaatteet ovat nähdäkseni yleisten tuomioistuin-
ten toiminnassa ja käytännössä selvästi painavampia. Lisäksi voidaan sanoa, että prosessi-
oikeuden omat periaatteet ovat selvästikin yksilön oikeuksien suuntaan painottuneita, minkä
vuoksi oikeudenkäynneissä yksilön ja erityisesti asianosaisten oikeudet saavat yleensä
korostuneen painon verrattuna yhteisöllisiin hyviin ja päämääräperiaatteisiin.199

Edellä hahmotellun mallin soveltaminen ei välttämättä tarkoita, että julkituoduissa
perusteluissa käytännössä edettäisiin nimenomaan sen osoittamassa järjestyksessä,
vaikka tämä voisi olla hyvä lähtökohta. Perustelutilanteet kuitenkin vaihtelevat niin
suuresti, että mitään sääntöä siitä järjestyksessä, missä tulkintametodien soveltaminen
tulisi tuoda esille perusteluissa, on tuskin aihetta esittää. Esimerkiksi perustelujen ym-
märrettävyys ja selkeys saattavat edellyttää poikkeamista mallin osoittamasta järjes-
tyksestä, ja kuten edeltä ilmeni, kyseinen luonnosmainen malli itsessäänkin sisältää
sen, että järjestyksestä poiketaan lainsäätäjän tarkoituksen perusteella. Myös esimer-
kiksi teleologisen argumentin katsominen selvästi painavammaksi kuin tulkintaan so-
veltuva systemaattinen argumentti puoltaa ensiksi mainitun ilmaisemista perusteluissa
ennen jälkimmäistä.

Edellä selostetussa ratkaisussa KKO 2002:11 Korkein oikeus aluksi perusteli mallin
osoittamassa järjestyksessä ja pyrki tulkitsemaan RL 39:1:n sanamuotoa esitöiden va-
lossa. Sen sijaan tämän jälkeen korkein oikeus eteni suoraan teleologiseen argumenttiin:
”Rikoslain 39 luvun velallisen rikosta koskevien säännösten tarkoituksena on suojata
rahoittajien ja muiden velkojien taloudellista etua samoin kuin luotonannon perustana
olevaa luottamusta velallisen rehellisyyteen tämän jouduttua taloudellisiin vaikeuksiin.”
Vasta teleologisen argumentin jälkeen otettiin käyttöön systemaattinen tulkinta: ”Maksu-
kyvyttömyystilanteita koskevassa lainsäädännössä velallisen käsitettä käytetään ylei-
sesti laajassa merkityksessä.”

197 Alexy 1995 s. 260–261.
198 Ks. tarkemmin eri käsityksistä Huovila 2003 s. 39 ss.
199 Ks. tästä tarkemmin ibid.
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Lopuksi on vielä painotettava, että vaikka edellä tulkintametodit on esityssystemaat-
tisista syistä järjestetty ”siististi” omiin lokeroihinsa ja esitetty niiden lähtökohtainen
käyttöjärjestys, elävä elämä ja tulkinta eivät ole näin selväpiirteisiä asioita. Tulkinta
on enemmän tai vähemmän kokonaisvaltainen prosessi, jossa ”kaikki vaikuttaa kaik-
keen”. Kuitenkin edellä esitetty tulkintametodien systematiikka ja käyttömalli ovat
mielestäni hyviä lähtökohtia ja apuvälineitä tulkinnan jäsentämisessä ja perustelemi-
sessa.

3.3.7. Esimerkkejä tulkintametodien soveltamisesta
KKO:n oikeuskäytännössä

Seuraavassa on selostettu kaksi korkeimman oikeuden ratkaisua KKO 2004:112 ja
2004:109 osoitukseksi siitä, kuinka edellä esitettyjä tulkintametodeja on sovellettu
käytännön tapauksissa. Kumpaakin tapausta on sivuttu jo edellä eri metodien käsitte-
lyn yhteydessä, mutta kokonaiskuvan saamiseksi niiden täydellisempi esittäminen on
nähdäkseni perusteltua. Kumpikin esimerkiksi valittu ratkaisu liittyy taloudellisen ri-
kollisuuteen, mikä on perusteltavissa siihen nähden, että tällaisessa rikollisuudessa
tulkintaongelmat ovat usein hankalia. Tätä tavallaan ilmentää sekin edellä viitattu seikka,
että nimenomaan talousrikosoikeuteen liittyen on viime aikoina käyty keskustelua
teleologisesta tulkinnasta, joka on lähtökohtaisesti viimesijainen tulkintametodi.200

Toisaalta on todettava, että erilaisten perustelumetodien käyttö ja perusteleminen niil-
lä muunkinlaista rikollisuutta käsittelevissä rikostuomioissa ja myös alemmissa oike-
usasteissa alkanee nykyään olla yleistä.201 Kumpaankin alla selostettuun tapaukseen
olen tehnyt kursivoidulla tekstillä hakasulkuihin omia merkintöjä muun muassa siitä,
mitä metodia KKO on näkemykseni mukaan kulloinkin soveltanut.

KKO 2004:112:

A oli maksuohjelman aikana laiminlyönyt ilmoittaa tulojensa olennaisen nousun joh-
dosta kertyneistä varoista ja saamistaan osingoista. Kysymys oli siitä, oliko A menettelyl-
lään syyllistynyt rikoslain 39 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuun velallisen petokseen.

KKO:n perustelut olivat seuraavanlaiset:

4. Rikoslain 39 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan velallisen petoksesta on
tuomittava se, joka hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä
konkurssi-, ulosotto-, velkajärjestely- tai saneerausmenettelyssä salaa omaisuuttaan.
[säännöksen sanamuoto]

5. Mainitusta lainkohdasta ei suoraan ilmene, tarkoitetaanko velkajärjestelymenettel-
yllä vain maksuohjelman vahvistamista edeltävää aikaa eli velkajärjestelyasian oikeu-

200 Ks. jakso 3.3.4.
201 Ks. esim. Turun hovioikeuden ratkaisu THO 2005:22 ja siihen liittyvä Turunseudun käräjäoikeuden

tuomio 1.6.2005, joissa on ollut kysymys uusien ajokieltosäännösten soveltamisesta.



81

denkäyntivaihetta, niin kuin alemmat oikeudet ovat katsoneet, vai myös maksuohjelman
kestoa. [sanamuodon mukainen tulkinta] Se mitä velkajärjestelymenettelyllä tässä yh-
teydessä tarkoitetaan, ei ilmene selvästi myöskään velallisen petosta koskevasta halli-
tuksen esityksestä (HE 182/1992 vp). [esitöihin perustuva lainsäätäjän tarkoituksen
mukainen tulkinta, liittyy tässä sanamuodon mukaiseen tulkintaan] Rikoslain 39 luvun
2 §:n 1 momentin sanamuodosta ei voida toisaalta kuitenkaan päätellä, että säännöksessä
tarkoitettaisiin vain ensiksi mainittua aikaa. [sanamuodon mukainen tulkinta] Selvää
myös on, että lainkohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanomenettelyissä rikoksen tun-
nusmerkistö voi täyttyä erilaisten edellytysten vallitessa, joten täytäntöönpanomenet-
telyjä on tässä suhteessa tarkasteltava erikseen.

[Lain sanamuodon ja lainsäätäjän sanamuotoon kohdistuvan tarkoituksen mukaisella
tulkinnalla ei ole ”päästy eteenpäin”. Tämän jälkeen perusteluissa on siirrytty teleolo-
giseen tulkintametodiin joka – kuten perus- ja ihmisoikeusmyönteinen tulkinta – on viime-
sijainen ja tyypillisesti liittyy kiperiin tapauksiin.]

6. Sen puolesta, että omaisuuden salaaminen on rangaistavaa myös maksuohjelman kes-
ton aikana, puhuu ensinnäkin velallisen petosta koskevan rangaistussäännöksen tarkoi-
tus turvata osaltaan sitä, että velallisen kaikki varat käytetään täytäntöönpanomenettelyssä
velkojien tyydyttämiseksi. [teleologinen tulkinta]

7. Velalliselle on puolestaan säädetty laissa velvollisuus maksuohjelman aikanakin myö-
tävaikuttaa velkajärjestelyn toteutumiseen asianmukaisella tavalla. Velallinen on ollut
yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 7 §:n 3 momentin (57/1993) mukaan
velvollinen maksuohjelman aikana ilmoittamaan velkojille tai heidän edustajilleen, mi-
käli hänen maksukyvyssään tai muissa velkajärjestelyn kannalta merkityksellisissä olo-
suhteissa on tapahtunut olennainen paraneminen. Ilmoitus oli tehtävä kuukauden kulu-
essa muutoksesta. [Voitaneen tulkita eräänlaiseksi sisällölliseksi systemaattiseksi tulkin-
naksi, joka perustuu siihen, että laiminlyönti edellyttää velvollisuutta.]202

8. Edelleen yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 61 §:n 1 momentin mukaan
hakemus maksuohjelman raukeamisesta silloin, kun hakemuksen perusteena on rikos-
lain 39 luvun 2 §:ssä tarkoitettu velallisen menettely, voidaan tehdä ennen kuin syyte-
oikeus rikoksesta on vanhentunut. Mikäli tässä yhteydessä ei tarkoitettaisi velallisen
menettelyä myös maksuohjelman aikana, ei mainitulla raukeamissäännöksellä, verrat-
tuna sen muuhun sisältöön, olisi useinkaan käytännössä merkitystä. Lainkohta viittaa
pikemminkin siihen, että sitä säädettäessä on tarkoitettu nimenomaan maksuohjelman
aikaa omaisuuden salaamisen ja siten velallisen petoksen tekohetkenä. [lainsäätäjän
tarkoituksen mukainen sanamuodon tulkintaan liittyvä tulkinta, jossa päättely muusta
lain säännöksestä]203

Pääosin mainituilla perusteilla KKO katsoi, että velallisen petos voi täyttyä myös sil-
loin, kun velallinen laiminlyö laissa säädetyn varojensa lisääntymistä koskevan ilmoitus-
velvollisuutensa maksuohjelman aikana.

202 Edellä jaksossa 3.3.3 puhuttiin sisällöllisistä, ”sisällöllisteknisistä” tai seurausten johdonmukaisuu-
teen liittyvistä metodeista.

203 Edellä jaksossa 3.3.3 on katsottu, että mainitun kappaleen metodi voitaisiin luokitella myös
systemaattiseksi metodiksi. Kuitenkin kappaleen viimeisen virkkeen mukaisesti kysymys on lainsää-
täjän tarkoituksen mukaisesta tulkinnasta.
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KKO 2004:109

Tekijänoikeuslain 26 a §:n mukaan milloin yleisön keskuuteen levitettäväksi valmiste-
taan ääni- tai kuvanauha, valmistajan on suoritettava maksu. Maksun perii 26 b §:n
mukaisesti järjestö, jonka opetusministeriö on tähän tehtävään hyväksynyt. Opetusmi-
nisteriö on hyväksynyt tehtävään Teoston.

Tekijänoikeuslain 26 d §:n 2 momentin mukaan valmistajan on annettava edellisessä
kappaleessa tarkoitetulle järjestölle perinnässä tarvittavat tiedot.

KKO:n perusteluja:

10. Hovioikeus on katsonut selvitetyksi, että A oli … hankkiakseen itselleen tai edusta-
milleen yhtiöille oikeudetonta taloudellista hyötyä valmistanut tyhjiä videokasetteja,
mutta jättänyt ilmoittamatta Teostolle tekijänoikeuslain 26 a §:ssä tarkoitetun maksun
perinnässä tarvittavat tiedot valmistamistaan videokaseteista. Menettelyllään A:n on
katsottu erehdyttämällä saaneen yhdistyksen jättämään perimättä edellä mainitun mak-
sun ja aiheuttaneen siten yhdistykselle alempien oikeuksien tuomioista ilmenevät talou-
delliset vahingot. [KKO todennut perustelujen lähtökohdan eli hovioikeuden ratkaisun]

12. Rikoslain 36 luvun 1 §:n mukaan petoksesta tuomitaan se, joka, hankkiakseen itsel-
leen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoittaakseen,
erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään te-
kemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sille, jonka eduista
tällä on ollut mahdollisuus määrätä. [lain sanamuodon toteaminen]

13. Edellytyksenä sille, että A:n syyksi luettua menettelyä voitaisiin pitää petoksena, on
ensinnäkin se, että hänen voidaan laiminlyömällä velvollisuutensa ilmoittaa Teostolle
edellä mainitun maksun perinnässä tarvittavat tiedot katsoa erehdyttäneen yhdistystä tai
käyttäneen hyväksi yhdistyksen erehdystä ja että hän sen johdosta on saanut Teoston
jättämään perimättä nyt kysymyksessä olevat maksut ja siten aiheuttanut yhdistykselle
vahinkoa. [sanamuodon tulkinta tapauksen faktojen valossa]

Kappaleessa 14 KKO on katsonut, että A ei ole aikaansaanut Teoston erehdystä.

15. Kysymys voi näin ollen olla vain siitä, onko Teoston tietämättömyys sellainen ereh-
dys, jota hyväksikäyttäen A:n voitaisiin katsoa aiheuttaneen yhdistykselle syytteessä
tarkoitettua taloudellista vahinkoa. [KKO:n ”välijohtopäätös”]

16. Arvioitaessa rikostunnusmerkistöjen täyttymistä, on otettava huomioon perustuslain 8
§:stä ilmenevä rikosoikeudellinen laillisuusperiaate, joka johtaa siihen, että tunnusmerkistöjä
on tulkittava suppeasti. [perusoikeusperiaatteen mukainen tulkinta] Yleisessä kielenkäy-
tössä ei erehdyksellä tarkoiteta pelkkää tietämättömyyttä tai mielikuvan puutetta. Lainsää-
dännössä käytetyt käsitteet on yleensä, ellei niitä erikseen ole laissa määritelty, ymmärret-
tävä siinä merkityksessä, mikä niillä on yleisessä kielenkäytössä. [sanamuodon mukainen
tulkinta] Petosrikosta koskevassa hallituksen esityksessä (HE 66/1988 vp s. 131) on ni-
menomaan todettu sanalla erehdyttäminen olevan yleiskielessä niin vakiintunut merkitys,
ettei käsitettä ole tarpeen määritellä laissa. [lainsäätäjän tarkoituksen mukainen tulkinta,
joka liittyy sanamuotoon] Näin ollen ei ole perusteita tulkita erehdystä petosrikoksen tunnus-
merkistötekijänä toisin kuin yleisessä kielenkäytössä. A:n ei siten voida katsoa edellä kerro-
tulla menettelyllään syyllistyneen petosrikokseen.
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Esittelijän mietintö ja eri mieltä olevien jäsenten lausunnot

Petosta käytetään tyypillisesti keinona oikeudettoman varallisuusedun saavuttamiseen
jonkun toisen kustannuksella. Petosrikosta koskevien rikoslain säännösten taustalla on
tarve synnyttää oikeuselämässä luottamusta siihen, ettei petollisilla keinoilla pyritä ai-
heuttamaan toiselle taloudellista vahinkoa. Petosrikossäännösten yleisenä tarkoituksena
on luoda edellytyksiä tällaiselle luottamukselle. [teleologinen tulkinta] Voimassa olevi-
en rangaistussäännösten säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä on todettu (HE
66/1988 vp s. 127–128) myös, että rikosoikeudellista suojaa tarvitaan siitä huolimatta,
että myös siviilioikeudelliset säännökset antavat oikeussuojaa petosrikosten uhreille.
[lainsäätäjän tarkoitus, joka liittyy teleologiseen tulkintaan]

Rikoslain 36 luvun 1 §:n mukaan petoksesta tuomitaan se, joka, hankkiakseen itselleen
tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, erehdyttä-
mällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään tekemättä
jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sille, jonka eduista tällä
on ollut mahdollisuus määrätä. Saman luvun 2 §:n mukaan tuomitaan törkeästä petok-
sesta muun muassa siinä tapauksessa, että petoksella tavoitellaan huomattavaa hyötyä,
tai aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa ja petos on myös kokonai-
suutena arvostellen törkeä. [lain sanamuodon toteaminen]

Koska A on laiminlyönyt tekijänoikeuslain 26 d §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoitus-
velvollisuutensa, Teosto ei ole tullut tietämään hänen toiminnastaan eikä se sen vuoksi
ole voinut periä häneltä lain mukaisia kasettimaksuja. Toiminnan salaaminen on siten
ollut välittömänä syynä maksujen perimättä jäämiseen. [”välijohtopäätös”] Petoksen
tunnusmerkistön täyttymisen kannalta on ratkaisevaa, voiko toiminnan salaaminen mer-
kitä tekoa koskevassa rangaistussäännöksessä tarkoitettua erehdyttämistä tai voidaanko
tietämättömyyttä pitää sellaisena erehtymisenä, jonka hyväksikäyttäminen voi olla
petoksena rangaistavaa. [jatkoperustelujen kysymyksenasettelu, johon liittyy sanamuodon
tulkintaa]

Oikeustieteellisessä kirjallisuudessa (Ståhlberg, Petoksesta, 1964, s. 26–38) on erehdys
-käsitteen kielellistä sisältöä erittelemällä esitetty, että mielikuvan täydellinen puuttumi-
nen ei olisi erehtymistä. Näin ollen salaaminen sellaisenaan ei voisi olla lainkohdassa
tarkoitettua erehdyttämistä. Tässä asiassa ei ole edes väitetty, että Teostolla, jolle A ei
ollut tehnyt minkäänlaista ilmoitusta, olisi muutoinkaan ollut mitään nimenomaista mie-
likuvaa A:n toiminnasta. [sanamuodon tulkintaa, jossa lähteenä käytetty oikeuskirjal-
lisuutta]

Petosta koskevassa säännöksessä itsessään ei määritellä, miten siinä tarkoitettu erehdyttä-
minen voi tapahtua tai miten syntyneen erehdyksen hyväksikäyttäminen voi tulla
rangaistavaksi petoksena. [sanamuodon mukainen tulkinta] Säännöstä koskevan halli-
tuksen esityksen mukaan erehdyttämistä ei ole ollut tarpeen määritellä laissa, sillä käsit-
teen merkitystä yleiskielessä pidettiin vakiintuneena (HE 66/1988 vp s. 13). Hallituksen
esityksen mukaan erehdyttäminen voi olla paitsi valheellisen asianlaidan esittämistä myös
muuta sellaista suhtautumista, joka asianomaisessa tilanteessa on omiaan johtamaan
toista harhaan. [lainsäätäjän tarkoituksen mukainen tulkinta, joka liittyy sanamuodon
tulkintaan] Petoksena rangaistavaa tekoa ei näin ollen ole pyritty määrittelemään laissa
yksiselitteisesti.
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Kun rikostunnusmerkistö on muotoiltu yleisellä tasolla, tulevat useat merkityssisällöt
mahdollisiksi. Petosrikoksen tunnusmerkistö on muotoiltu sillä tavoin avoimeksi, että
on perusteltua katsoa, että rangaistavaa on lähtökohtaisesti kaikki sellainen menettely,
jota yleisen kielenkäytön mukaan voidaan pitää petollisena ja joka tapahtuu hyötymis-
tai vahingoittamistarkoituksessa. Niinpä säännöksen sanamuoto sallii sen, että erehdyt-
täminen voi tapahtua myös laiminlyömisellä, jättämällä kertomatta oikea asianlaita.
Tunnusmerkistön täyttymisen edellytyksenä ei myöskään ole, että tavalla tai toisella
syntynyt erehdys johtaa joihinkin toimenpiteisiin. Petoksesta voikin olla kysymys myös
silloin, kun laiminlyönnin seurauksena on, että jätetään tekemättä jotakin sellaista, mi-
hin ilman laiminlyöntiä olisi ryhdytty. [sanamuodon tulkintaa]

Säännöksen esitöissä (HE 66/1988 vp s. 132) on lausuttu, että toisen henkilön erehdyk-
sen passiivinen hyväksikäyttäminen voi toteuttaa petoksen tunnusmerkistön ainoastaan
silloin, kun hyväksikäyttäminen tapahtuu oikeudettoman hyödyn hankkimiseksi tai toi-
sen vahingoittamiseksi. Jos hyväksikäyttäjällä ei ole erityistä oikeudellista velvollisuut-
ta vastapuolen erheellisen mielikuvan poistamiseen, hänen vaikenemisensa ei voida kat-
soa osoittavan pyrkimystä oikeudettoman hyödyn hankkimiseen tai toisen vahingoitta-
miseen. Velvollisuus toisen erehdyksen oikaisemiseen voi esitöiden mukaan perustua
joko lain säännökseen taikka asianomaisen omaan edellä käyneeseen toimintaan. [lain-
säätäjän tarkoituksen mukainen tulkinta, joka liittyy sanamuodon ja lain sisällöllissys-
temaattiseen tulkintaan (laiminlyönti edellyttää velvollisuutta)]

Arvioitaessa rikostunnusmerkistöjen täyttymistä on otettava huomioon perustuslain 8
§:stä ilmenevä rikosoikeudellinen laillisuusperiaate, joka merkitsee muun muassa sitä,
että tunnusmerkistöjä on tulkittava suppeasti. Laillisuusperiaatteen kanssa ei ole ristirii-
dassa se, että yleisesti muotoillun rangaistussäännöksen sisältö selkiytyy ja täsmentyy
oikeuskäytännön kautta edellyttäen, että avoimen tunnusmerkistön tulkinnan tulos on
sopusoinnussa tunnusmerkistöstä ilmenevän, rangaistusuhalla tavoitellun suojan tarkoi-
tuksen kanssa ja rangaistavuuden ala on ollut kohtuudella ennustettavissa. Nämä lähtö-
kohdat on hyväksytty myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä (esi-
merkiksi C.R. v. Yhdistynyt Kuningaskunta, tuomio 22.11.1995 sekä Baskaya ja
Okçuoglu v. Turkki, tuomio 8.7.1999). Ihmisoikeustuomioistuin on katsonut ennustet-
tavuuden vaatimuksen täyttyvän jopa siinä tapauksessa, että henkilön on hankittava oi-
keudellista apua arvioidakseen ne seuraukset, jotka hänen toiminnastaan saattavat ai-
heutua (Cantoni v. Ranska, tuomio 15.11.1996). Näin on asia ihmisoikeustuomioistui-
men mukaan erityisesti silloin, kun kysymyksessä on ammattitoimintaa harjoittava hen-
kilö, jolle voidaan toiminnan perusteella asettaa korostettu velvollisuus arvioida toimin-
tansa riskejä. [perus- ja ihmisoikeusperiaatteiden mukainen tulkinta]

Vähemmistö katsoi A:n syyllistyneen petokseen.

3.4. Tulkinnan rajat

Tulkinnalla tarkoitetaan merkityksen antamista määrätylle kielelliselle ilmaukselle,
so. sanalle tai lauseelle, kuten aikaisemmin määriteltiin. Tietyn rajan jälkeen, kun rat-
kaisu asiassa tehdään sanamuodon ja muiden sanamuotoon liittyvien tulkinta-argu-
menttien tukematta ratkaisua tai suorastaan niiden vastaisesti, ei enää voida puhua
tulkinnasta. Kysymys on tällöin siitä, että jonkin muun normin nojalla asia ratkaistaan
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toisin kuin siihen lähtökohtaisesti soveltuvan säännöksen mukaisesti. Tällaista tilan-
netta silmällä pitäen voidaan puhua contra legem -ratkaisusta.

Nähdäkseni ainakaan silloin kun 1) sanamuodon mukainen tulkinta, 2) systemaatti-
sista metodeista kontekstuaalis-harmonisoiva, analoginen, käsitteellis-looginen tai his-
toriallinen tulkinta taikka näihin liittyen 3) lainsäätäjän tarkoitukseen perustuva tul-
kinta eivät tue valittua ratkaisuvaihtoehtoa, ja vaihtoehdon valinta perustuu pelkästään
oikeusperiaatteisiin ja/tai teleologisiin tulkintaan (lain ratioon), ei liene enää (aina-
kaan yleensä) luontevaa puhua lain tulkinnasta. Jos (perus- tai ihmis)oikeusperiaatteen
nojalla tai niiden punninnalla päädytään toisenlaiseen ratkaisuun kuin edellä maini-
tuilla sanamuotoon, systemaattiseen tulkintaan ja/tai lainsäätäjän tarkoitukseen perus-
tuvilla tulkintametodeilla, kysymys on muiden normien kuin tulkittavan säännöksen
osoittaman normin nojalla tehdystä ratkaisusta. Vastaavasti kun lain soveltamisratkaisu
perustuu joko yksin tai yhdessä oikeusperiaatteiden kanssa objektiiviseen teleologiseen
tulkintaan (lain ratioon), lainkäyttäjä itse konstruoi eri oikeuslähteiden ja oikeudelli-
sen päättelyn keinoin tapauskohtaisen normin, joka hänen arvionsa mukaan toteuttaa
rationaalisen lainsäätäjän tarkoitusta tuossa tilanteessa. Tällöinkään ei nähdäkseni enää
ole luontevasti kysymys ainakaan yksinomaan säännöksen tulkinnasta.204

Erottelulla, milloin on kysymys lain tulkinnasta ja milloin taas contra legem -rat-
kaisusta, on käytännön merkitystä erityisesti perustuslain (perusoikeus)säännösten ja
myös EY-oikeuden soveltamisessa. Nähdäkseni perusoikeusajattelun ja myös EY-oi-
keuden soveltamisen näkökulmasta on tiettyjä paineita pyrkiä laajentamaan tulkinnan
alaa siitä, mitä se luontevasti on. Perusoikeuksien kohdalla kysymys on PL 106 §:n
soveltamisen rajoittumisesta suhteelliseen harvoihin tilanteisiin. Sen mukaanhan pe-
rustuslain ja tavallisen lain soveltamisen täytyy olla ilmeisessä ristiriidassa, jotta tuo-
mioistuin voisi antaa perustuslaille etusijan. Tämä tarkoittaa sitä, että tulkinnanvaraisissa
tilanteissa perusoikeussäännökselle ei voida antaa lain säännöstä syrjäyttävää vaiku-
tusta.205 Kynnys on sen verran korkea, että se saattaa johtaa perusoikeuksien toteutu-
misen kannalta epätyydyttäviin tilanteisiin niissä tapauksissa, joissa ristiriitaa ei voida
ratkaista perusoikeusmyönteisellä tulkinnalla.

Ainoa korkeimman ratkaisu (KKO 2004:26), jossa se on katsonut tavallisen lain
soveltamisen olevan ristiriidassa perustuslain kanssa ja antanut etusijan perustuslaille,
kuvaa hyvin lain tulkinnan ja PL 106 §:n soveltamisen rajanvedon ongelmallisuutta
samoin kuin sen ongelmallisuutta, milloin ristiriita katsotaan ilmeiseksi.206 Tapauksessa
vähemmistöön jääneet 4 oikeusneuvosta ja esittelijä katsoivat, ettei ilmeistä ristiriitaa
ollut. Kaksi jäsentä puolestaan päätyi tulkintateitse samaan lopputulokseen kuin enem-
mistö. Muutoinkin tapaus on mielenkiintoinen tässä esitettyjen tulkintametodien käy-
tön kannalta. Seuraavassa muutamia huomioita tapauksesta:

204 Esimerkiksi tämän vuoksi Ekelöf katsoo, ettei hänen teleologisessa tulkintametodissa ole kysymys
(pelkästään) lain tulkinnasta, mikä tarkoittaa säännöksen kielellisen merkityksen selvittämistä, vaan
sovellettavan normin konstruoinnista. Ks. Ekelöf ja Boman 1990 s. 74 ss.

205  Saraviita LM 1999 s. 891.
206 Ks. Ojasen kriittinen arvio tapauksesta LM 2004 s. 919–928.
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Tapauksessa oli rakennussuojelulain 9 §:n nojalla määrätty yhtiön omaisuutta koskeva
väliaikainen toimenpidekielto. Korkeimmassa oikeudessa oli kysymys siitä, edellyttikö
perustuslaissa turvattu omaisuuden suoja (PL 15 §) rakennussuojelulain 11 §:stä ilmene-
vien korvausperiaatteiden soveltamista myös väliaikaisen toimenpidekiellon aiheutta-
maan vahinkoon.

Korkein oikeus aluksi totesi, että lain 11 §:ssä viitataan ainoastaan suojelupäätöksestä
aiheutuneisiin vahinkoihin. Sanamuotonsa mukaan säännös näin ollen merkitsee, ettei
lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun väliaikaisen toimenpidekiellon aiheuttamasta haitasta
ja vahingosta ole oikeutta saada korvausta. Tämän jälkeen korkein oikeus laki- ja talous-
valiokunnan mietintöön viitaten käytti lainsäätäjän tarkoituksen mukaista argumenttia
ja katsoi, että lain esitöistä ilmenee, että tämä on myös ollut lainsäätäjän tarkoitus. Kor-
keimman oikeuden johtopäätös oli, että lain selvä ja harkitusti valittu sanamuoto asettaa
esteen sille, että rakennussuojelulain 11 §:n säännös voitaisiin tulkintateitse ulottaa kos-
kemaan myös väliaikaisia toimenpidekieltoja.

Korkein oikeus vielä selosti yksityiskohtaisesti perustuslakivaliokunnan kannanottoja
sekä lainsäätäjän ja tuomioistuinten välistä toimivallanjakoa lakien perustuslainmukai-
suuden valvonnassa. Ensiksi mainittu oli tärkeää sen vuoksi, että väliaikaiseen kieltoon
perustuvaa korvausvelvollisuutta ja rakennussuojelulain perustuslainmukaisuutta tältä
kannalta oli käsitelty myös perustuslakivaliokunnassa. Lähtökohtaisesti ilmeistä ristirii-
ta perustuslain ja tavallisen lain välillä ei voida katsoa olevan, jos perustuslakivaliokun-
ta on antanut laista eduskuntakäsittelyvaiheessa lausunnon. Kuitenkin perustuslakiva-
liokunnan kannanotoissa oli korkeimman oikeuden mukaan lähdetty siitä edellytyksestä,
ettei väliaikainen toimenpidekielto johtaisi sen tyyppiseen vahinkoon, johon korvaus-
vaatimus kyseisessä tapauksessa perustui, mikä (osaltaan) mahdollista PL 106 §:n so-
veltamisen.

Kaksi vähemmistöön jäänyttä oikeusneuvosta perustelivat seuraavasti:

Rakennussuojelulain 11 §:n mukaan määrätään täysi korvaus sille, joka ei voi suojelu-
päätöksen mukaisten suojelumääräysten johdosta käyttää rakennusta tavanomaisella tai
kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla. Lain 11 §:n sanamuoto ei sulje pois korvauksen
maksamista jo väliaikaisen suojelumääräyksen aiheuttamista haitoista ja vahingoista.
Suojelupäätös voidaan tulkita yleisnimitykseksi, joka kattaa sekä lopulliset että väliai-
kaiset suojelumääräyksiä sisältävät ratkaisut. Tällainen tulkinta soveltuu myös asian
luonteeseen. Lähtökohtanahan pakkotoimikorvauksissa tulee olla, että korvattavuus
määräytyy vahinkoseuraamusten vakavuuden eikä muodollisten seikkojen perusteella.

Sanamuodon mukainen tulkinta ei siten sulje pois väliaikaisista suojelumääräyksistä
aiheutuvien vahinkojen ja haittojen korvaamista eikä sitä tee myöskään alan perusperi-
aatteista lähtevä oikeussystemaattinen tulkinta. Rakennussuojelulain eduskuntakäsitte-
lyn asiakirjoista sen sijaan ilmenee, että väliaikaisista suojelumääräyksistä aiheutuvien
seuraamusten on oletettu jäävän niin vähäisiksi, ettei niitä ole tarkoitettu korvattaviksi.

Perustuslaillinen ja perusoikeusmyönteinen laintulkinta, jota ensisijaisesti on sovellettava
perustuslain ja tavallisen lain ristiriitatilanteisiin, johtaa siihen, että rakennussuojelulain
11 §:n on tulkittava soveltuvan myös sen laatuisen väliaikaisesta kiellosta aiheutuneen
vahingon korvaamiseen, josta nyt on kysymys. Vähemmistönä olleet kaksi jäsentä päätyi-
vät siten tulkintateitse samaan lopputulokseen kuin korkeimman oikeuden enemmistö.
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Enemmistön perusteluissa näytetään lain sanamuotoa pidetyn suhteellisen ongelmat-
tomana siten, ettei sen mukaan korvausvelvollisuuden tuomitseminen ollut mahdollis-
ta. Lisäksi enemmistö vetosi lainsäätäjän tarkoitukseen, jonka mukaista ei ollut, että
väliaikaisesta kiellosta maksettaisiin korvausta.

Vähemmistöön jääneiden kahden jäsenen perustelut on laadittu, näin ymmärrän,
vastaukseksi enemmistölle, minkä vuoksi ne sisältävät lähinnä negatiiviseen muotoon
puettuja argumentteja, jotka perustuvat lain sanamuotoon, lainsäätäjän tarkoitukseen
ja alan perusperiaatteisiin (yleisiin periaatteisiin): sanamuoto ei estänyt toisenlaista
tulkintaa, lainsäätäjän tarkoitus ei ollut koskenut tämän suuruisia seuraamuksia eivät-
kä perusperiaatteet sulkeneet pois korvausvelvollisuutta. Lopuksi vähemmistö perus-
oikeusmyönteistä laintulkintaa käyttäen tulkitsi lain 11 §:ää siten, että se soveltui kysei-
seen tapaukseen, ja katsoi, että korvaus on sen nojalla tuomittava maksettavaksi.

Arvioitaessa tapausta edellä hahmotellun, Bielefelder Kreis -tutkimukseen pohjau-
tuvan mallin pohjalta, enemmistön olisi nähdäkseni ollut mahdollista käyttää kumula-
tiivisten argumenttien perustelutapaa käyttämällä sanamuodon mukaisen tulkinnan
ohella kontekstuaalis-harmonisoivaa tulkintaa. Nimittäin rakennussuojelulain muista-
kin säännöksistä kokonaisuutena arvioiden (esimerkiksi 5 § ja 6 §) nähdäkseni ilme-
nee, että yhtäältä suojelupäätöksellä ja toisaalta väliaikaisella kiellolla tai väliaikaista
kieltoa koskevalla päätöksellä tarkoitetaan eri asioita, mikä olisi vahvistanut sanamuodon
mukaista tulkintaa ja puhunut vähemmistön sanamuotoon liittyvää kantaa vastaan,
jonka mukaan suojelupäätös voidaan tulkita yleisnimitykseksi, joka kattaa sekä lopul-
liset että väliaikaiset suojelumääräyksiä sisältävät ratkaisut. Toisaalta malli ei edellytä
kaikkien metodien ja argumenttien käyttämistä, jos aikaisemmalla tasolla (tasot: 1.
sanamuotoon perustuva – 2. systemaattinen – 3. teleologinen ja perus- ja ihmisoikeus-
myönteinen) päädytään hyväksyttävään ja selvään ratkaisuun. Enemmistön perustelu
voitaneen mallin valossa tulkita niin, että lain sanamuoto, jota tukee lainsäätäjän tar-
koitukseen perustuva argumentti, oli tässä suhteessa riittävä (vaikka kaksi neuvosta
tulkitsikin sanamuotoa toisin).

EY-oikeuden osalta Tuomas Ojanen on korostanut, että ”lainsoveltajan pitää ensisi-
jassa koettaa purkaa ristiriita EU:n oikeuden ja kotimaisten perusoikeuksien väliltä
normiharmoniaa tavoittelevalla tulkinnalla.”207 ”EU:n oikeuden soveltamisessa olisi
parasta melkeinpä ’väen vängällä’ tavoitella lopputulosta, jossa ei synny ristiriitaa EU-
oikeuden ja kotimaisten perusoikeuksien välillä ja jossa ei siten edes tarvitse turvautua
kritiikille alttiisiin valintoihin perusoikeuksien ja EU-oikeuden välillä. Asiansa osaa-
valta tuomarilta tämän pitäisi onnistua.”208

Tulkinnan alan tapauskohtainen laajentaminen, vaikka se olisi kuinka perusteltua
jostakin näkökulmasta, ”väen vängällä” yli sen, mitä tulkinnalla hyväksyttävästi tarkoi-
tetaan, ei nähdäkseni ole ongelmatonta, jos asiaa tarkastellaan perustelemisen arvojen
kannalta. Perustelujen ja laajemminkin tuomioistuimen toiminnan ”perusarvoja” ovat

207 Ojanen LM 2003 s. 1166.
208 Mainittu kirj.s. 1167.
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avoimuus ja rehellisyys sekä luonnollisesti riippumattomuus oikeuden ulkopuolisista
vaikutteista.209 Itseisarvoista on, että tuomioistuimet pyrkivät ratkaisuun oikeuslähteitä
vallitsevien tulkintaperiaatteiden nojalla tulkiten ja soveltaen pyrkimättä kääntämättä
ratkaisua suuntaan tai toiseen muiden ulkopuolisten vaikutteiden tai paineiden johdos-
ta. Riippumattoman oikeudellisen harkinnan tuloksena tuomari lopulta joko päätyy
siihen, että yhtäältä perustuslain ja toisaalta tavallisen lain tai EY-oikeuden välillä on
ristiriita, jota ei ole mahdollista tulkinnalla tasoittaa, taikka että tällaista ristiriitaa ei
ole ja että lain tulkinta perustuslain tai EY-oikeuden mukaisesti on mahdollista. Jos
ensiksi mainitusta johtopäätöksestä huolimatta tuomari pyrkii sovittelemaan tilanteen
tulkinnalla ja laatimaan tämän mukaiset perustelut, jolloin lopputulos on ehkä toinen
kuin mihin ristiriidan tunnustaminen johtaisi, voidaan sanoa, että mainittuja tuomiois-
tuimen ja perustelujen perusarvoja ei ole noudatettu. Tällaisen ratkaisun perustelut
eivät voi myöskään toimia ainakaan tuomarin itsensä kontrollivälineenä ratkaisun oi-
keellisuudesta, mitä pidetään perusteluiden eräänä keskeisenä tehtävänä.210 Eri asia
on, että eri henkilöt (tuomarit) voivat kiperissä tapauksissa päätyä erilaisiin johtopää-
töksiin sen suhteen, voidaanko edellä tarkoitettu jännite ratkaista tulkinnalla, vai onko
kysymys tulkinnalla sovittamattomasta ristiriidasta. Mitään objektiivista yhtä oikeaa
ratkaisua ei tässäkään oikeudellisessa kysymyksessä ole.

3.5. Sananvapaus ja yksilönsuoja punninta-asetelmana
tuomioistuinratkaisussa

Seuraavassa esitän eräänlaisen yhteenvedon oikeudellista argumentaatiota eli tulkin-
taa ja punnintaa koskevasta kirjoituksen osasta ja keskityn siinä vaikeita tulkinta- ja
punnintaongelmia tyypillisesti rikostuomioissa aiheuttavaan tilanteeseen, jossa tärkeät
perus- ja ihmisoikeudet eli sananvapaus ja yksilönsuoja joutuvat vastakkain. Kysymys
on RL 24 luvun 8–10 §:iin perustuvista yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä
tai kunnianloukkausta koskevista rikos- ja vahingonkorvaustuomioista.211

Samanlainen punninta-asetelma kuin tällaisissa rikos- ja vahingonkorvaustuomioissa
voi tulla kysymykseen myös esimerkiksi julkaisukieltoa koskevassa ennakollisessa tur-
vaamistoimiasiassa, jollaiset ovat kuitenkin käytännössä erittäin harvinaisia. Tällainen
tapaushan sai valtavasti julkisuutta vuonna 2002, jolloin Helsingin käräjäoikeus kielsi
väliaikaisessa turvaamistoimipäätöksessä kustantajaa kirjoittamasta erään nuoren nai-
sen yksityiselämästä. Myöhemmin käräjäoikeus kumosi julkaisukiellon.212 EIS eikä

209 Ks. esimerkiksi MacCormick ym. 2002 s. 544, Heinonen JFT 1994 s. 156–157 ja Rune 1994 s. 230.
210 Ks. perusteluista itsekontrollin välineenä Huovila 2003 s. 109–112 ja 263–264.
211 Tämä jakso perustuu Helsingin hovioikeuspiirin XI tuomaripäivillä 27.5.2005 pitämääni esitykseen,

minkä vuoksi jakso käsittää itsenäisen kokonaisuuden. Jaksossa on tavallaan tiivistetysti sovellettu
RL 24 luvun 8–10 §:n kontekstiin aikaisemmin tässä kirjoituksessa esitettyjä kannanottoja, metodeita
ja tulkintametodien käyttömallia.

212  Ks. tapauksen arviointia Niemi-Kiesiläinen 2002 s. 428–433.
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nähdäkseni perustuslakimmekaan ehdottomasti kiellä tällaista ennakollista kieltoa, vaikka
perustuslain osalta tulkinta ei ole lainkaan ongelmaton.213 EIT on käräjäoikeuden mai-
nitun ratkaisun jälkeen kesäkuussa 2004 antanut periaatteellisesti merkittävän ratkaisun
Monacon prinsessaa koskevassa tapauksessa, jossa saksalaiset tuomioistuimet olivat
kolmea hänestä ja hänen lapsistaan otettua kuvaa lukuun ottamatta hylänneet kuvien
julkaisemiskieltoa koskevat vaatimukset ja jossa EIT katsoi, ettei Saksa ollut kyennyt
suojaamaan prinsessan yksityiselämää ihmisoikeussopimuksen edellyttämällä tavalla.214

Ei siten ole lainkaan mahdotonta, että jonakin päivänä joku suomalainen tuomari saa jäl-
leen eteensä vastaavan turvaamistoimihakemuksen. Kuitenkin tällainen turvaamistoimi-
hakemuskin voinee perustua lähinnä vain siihen, että julkaisu tulisi hakijan mukaan loukkaa-
maan hänen yksityiselämäänsä tai kunniaansa rikoslain mainituissa säännöksissä kielletyllä
tavalla, joten moni asia seuraavassa esityksessä soveltunee turvaamistoimiratkaisuunkin.

Kaikki kolme nyt puheena olevaa oikeutta ovat, kuten tiedetään, keskeisiä perus- ja
ihmisoikeuksia. Perustuslain 12 §:n 1 momentissa säädetään sananvapaudesta ja 10 §:ssä
säädetään kunnian ja yksityiselämän suojasta. EIS:ssa kunnian suojalle ei tosin ole
omistettu omaa artiklaa kuten sananvapaudelle ja yksityiselämän suojalle, mutta sekin
on sopimuksessa suojattu siten, että muiden henkilöiden maineen turvaaminen on eräs
sopimuksen 10 artiklassa mainittu hyväksyttävä sananvapauden rajoittamisperuste.

Tuomarin eteen tulevissa yhtäältä sananvapauden sekä toisaalta yksityiselämän tai
kunnian suojan vastakkainasetteluissa on usein se ikävä piirre, että teki niin tai näin,
perusoikeuteen joudutaan puuttumaan tai ainakin puuttuminen jossain mielessä hy-
väksymään. Jos tuomiossa esimerkiksi katsotaan, että sananvapauden perusteella asian-
osaisella on ollut oikeus julkistaa yleisölle henkilön yksityiselämästä tieto, joka on
omiaan aiheuttamaan tälle kärsimystä, hyväksytään tuomiossa samalla yksityiselämän
rajojen ylitys, joka on saattanut järkyttää asianomaista perin pohjin. Jos taas tiedon
julkistajalle määrätään sanktio eli joko rangaistus tai vahingonkorvausvelvollisuus,
puututaan aina jossain mielessä ja määrin sananvapauteen.

Välttämättä asetelma perus- ja ihmisoikeuksien keskinäisessä vastakkainasettelussa
tuomioistuimessa ei ole näin kaksijakoinen. Vertailuesimerkiksi voidaan ottaa käsitel-
tävän aiheen lähialueelta yksityiselämän suojan ja toisaalta oikeudenkäynnin julki-
suuden välinen jännite, jollainen ilmenee tavan takaa oikeudenkäynneissä yleisissä
tuomioistuimissa. Usein tämä jännite voidaan purkaa soveltamalla oikeudenkäynnin
julkisuudesta annetun lain 5b §:n 1 momenttia, joka – hieman harhaanjohtavasta
sanamuodostaan huolimatta – ilmaisee periaatteen, jonka mukaan yksityiselämän suoja
on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon asiaa julkisesti käsiteltäessä ja julki-
sen tuomion perusteluja laadittaessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mietitään
kaksikin kertaa, onko yksityiselämään liittyvien arkaluontoisten tietojen käsittely jul-
kisessa oikeudenkäynnissä tai julkisen tuomion perusteluissa ylipäätään tarpeen, ja jos
on, miten nämä tiedot voidaan esittää mahdollisimman hienotunteisesti. Joskus tämä
ei kuitenkaan riitä vaan joudutaan myös rajoittamaan oikeudenkäynnin julkisuutta,

213 Pellonpää 2005 s. 483 ja Niemi-Kiesiläinen 2002 s. 429 ss.
214 von Hannover –tapaus 24.6.2004.
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mutta vain osaksi, ja niissäkin asioissa, joissa asia on käsitelty kokonaan suljetuin
ovin, voidaan tuomio julkistaa osaksi tai kokonaan taikka ainakin antaa julkinen tiedo-
te. Olennaista on, että yleensä on ainakin periaatteessa löydettävissä jonkinlainen tyy-
dyttävä kompromissi kilpailevien oikeuksien välillä.

Yhtäältä sananvapauden sekä toisaalta yksityiselämän tai kunnian ”joko tai -luon-
teinen” vastakkainasettelu tuomioistuimessa johtuu pitkälti siitä, että kysymys on jäl-
kikäteisestä kontrollista ja siihen liittyvästä sanktiosta eikä kuten vertailuesimerkissä,
tuomioistuimen itse johtamasta prosessista, jossa on mahdollisuuksia useammille eri-
laisille valinnoille. Rikosasiassa tuomio on joko syylliseksi tuomitseva tai vapauttava;
myös vahingonkorvaus joko tuomitaan tai ei.

Punninta-asetelma viittaa nykyisin oikeusteoriassa tehtyyn normien kahtiajakoon
sääntöihin ja periaatteisiin. Näiden eroja voidaan kuvata lyhyesti seuraavasti: Sääntöjä
ensinnäkin tulkitaan, toiseksi niitä joko sovelletaan tiettyyn tapaukseen tai ei sovelle-
ta, ja kolmanneksi, jos niitä sovelletaan, ne ainakin pääpiirteittäin määräävät lopputu-
loksen. Vastaavasti periaatteita tulkitsemisen asemesta punnitaan, niitä sovelletaan
yksittäisessä tapauksessa enemmän tai vähemmän eivätkä ne määrää lopputulosta sa-
malla suhteellisen selvästi ennakoitavalla tavalla kuin säännöt. Periaatteet ja niiden
punninta soveltamistapana ovat olleet perinteisesti keskeinen piirre oikeudenkäytössä
common law -maissa, joissa oikeus on kehittynyt suuressa määrin tuomioistuinkäy-
tännön kautta ja joissa tuomioistuimet usein käyttävät sellaista oikeutta luovaa valtaa,
joka suomalaisesta näkökulmasta arvioituna kuuluu itsestään selvästikin lainsäätäjälle
eli Eduskunnalle. Myös ihmisoikeustuomioistuin tyypillisesti punnitsee periaatteita,
jotka ovat saaneet osin hyvinkin yleisluontoisen ilmauksensa ihmisoikeussopimuksen
artikloissa, ja senkin oikeudenkäyttö on vahvasti oikeutta luovaa; dynaamista ja evo-
lutiivista, kuten asia usein ilmaistaan.

Sen sijaan meillä, mannereurooppalaisen säädännäisen oikeuden kulttuuriin kuulu-
vassa Suomessa on oikeudenkäytössä tyypillisesti sovellettu ja tulkittu sääntöjä. Pe-
rinteistä ajattelutapaa voidaan keskeisiä piirteitä karkeasti korostaen hahmottaa seu-
raavasti: lainsäätäjän tehtävänä on määritellä esimerkiksi kielletyn ja sallitun tai oikeuksien
ja velvollisuuksien rajat suhteellisen selvästi sääntömäisten säännöksien tosiasia-
kuvauksissa, ja tuomioistuinten tehtävänä on paitsi vahvistaa kulloinkin käsiteltävänä
olevan tapauksen tosiseikat, harkita kiperissä tapauksissa mahdollisesti tarvitun kielelli-
sen tulkinnan jälkeen, kattaako säännön tosiasiakuvaus ne tosiseikat, jotka tapauskohtai-
sesti on katsottu näytetyksi. Tällaisen, lailla suhteellisen tiukasti säädetyn oikeuden etu-
na pidetään muun muassa muodollisen oikeusturvan, tuomioistuinratkaisujen enna-
koitavuuden ja yhdenvertaisuuden hyvää toteutumista, mutta sen voidaan katsoa osoitta-
van myös lainsäätäjän ja demokratiaperiaatteen vahvaa asemaa oikeusjärjestyksessä.

Common law -maiden ja mannereurooppalaisen säädännäisen oikeuden on sanottu
lähentyneen toisiaan. Nähdäkseni meillä nimenomaan perus- ja ihmisoikeuksien läpi-
murto, jonka taustana oli Suomen liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen 1990-
luvun alussa sekä vuoden 1995 perusoikeusuudistus ja lopulta vuoden 2000 perustus-
lakiuudistus, aiheutti pakottavan tarpeen periaatteiden ja niiden punninnan ottamiseksi
lain soveltamisen välineiksi. Nimittäin perustuslaissa ja ihmisoikeuksissa ilmauksensa
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saaneita perus- ja ihmisoikeuksia sovelletaan osin periaatteina punnitsemalla, vaikka-
kin niillä on myös loukkaamaton kova ydin, jota toteutetaan sääntömäisen ehdotto-
masti. Konkreettisemmin tämä tarkoittaa sitä, että yksilöillä on tietyllä ydinalueella
ehdoton oikeus yksityiselämään, jota ei saa millään perusteella loukata, ja vastaavasti
myös sananvapaudella on tietty ydinalueensa, johon ei saa puuttua. Sananvapauden
ydinalueelle sijoittuu esimerkiksi oikeus mielipiteisiin ja ydinalueelle sijoittuvana on
pidetty myös viestintää valtiollisista asioista sekä politiikassa toimivien henkilöiden
asiallista arvostelua.215 Sen lisäksi näillä perusoikeuksilla on raja-alueensa tai ydin-
alueen ulkopuolella oleva sovellutuskohteensa, jossa oikeuden loukkaaminen riittä-
vän hyvällä syyllä, esimerkiksi toisen oikeuden turvaamiseksi, on mahdollista, mutta
vasta tarkan punninnan jälkeen.

Vaikka oikeuslähteet ja oikeudellisen argumentaation muodot ovat siten 1990-lu-
vun alusta monipuolistuneet, perusasiat ovat toki pysyneet entisellään. Edelleen tuo-
mioistuimissa ensisijassa sovelletaan ja tulkitaan lakia, ja ensisijassa lainsäätäjä puo-
lestaan punnitsee, ovatko säädettävät lait perustuslain ja ihmisoikeuksien kanssa sopu-
soinnussa. Eduskunnan suorittaman etukäteiskontrollin keskeinen asema tässä suh-
teessa ilmenee myös toimivallan jaon kannalta periaatteellisesti merkittävän perustus-
lain 106 §:n sanamuodosta, jonka mukaan tuomioistuin voi antaa perustuslaille etusi-
jan tavalliseen lakiin nähden vain ilmeisessä ristiriitatilanteessa, ja siitä, että tuomiois-
tuin ei voine katsoa säännöksessä tarkoitetun ristiriidan olevan olemassa, jos eduskun-
nan perustuslakivaliokunta on etukäteiskontrollissaan katsonut, ettei ristiriitaa kysei-
senlaisessa tilanteessa ole.

Tehtävien jakoa lainsäätäjän ja tuomioistuinten välillä meillä kuvaa konkreetti-
semmalla tasolla se, että useita sellaisia argumentteja, joita EIT on kehittänyt sananva-
pauden ja yksilönsuojan punnintaa sisältävässä käytännössään, on meillä ilmaistu laki-
tekstissä sekä lisäksi runsaasti lakien esitöissä, joista tuomioistuimet ovat lakeja tulki-
tessaan velvolliset etsimään johtoa siihen, mikä lainsäätäjän tarkoitus on ollut. Esi-
merkiksi RL 24:9:n 2 momentissa määrätään, että kunnianloukkauksena ei pidetä ar-
vostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkises-
sa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa toiminnassa
ja joka ei ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Hallituksen esityksessä HE
184/1999 täsmennetään arviota muun muassa toteamalla, että mitä selvemmin arvos-
telu irtaantuu arvostelun kohteena olevasta toiminnasta tai työstä ja kohdistuu tekijän
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, sitä todennäköisemmin arvostelun aiheuttamassa
halventamisessa on kysymys rangaistavasta kunnian loukkaamisesta.216 Muun muassa
näille argumenteille on löydettävä vastineensa EIT:n perustelukäytännöstä.217 Voidaan-

215 Pellonpää 2005 s. 482 ja Manninen 1999 s. 412.
216  Ks. HE 184/1999 ehdotetun RL 24:9.2:n erityisperustelut.
217 Esim. Pedersen ja Baadsgaard –tapauksessa 17.12.2004 EIT korosti, että valittajia ei ollut tuomittu

heidän poliisitoimintaan kohdistamastaan kritiikistä, vaan nimeltä mainittua henkilöä vastaan kohdis-
tuneista, tämän henkilön kunniaa loukanneista syytöksistä. Mm. tällä perusteella EIT katsoi, ettei EIS
10 artiklaa ollut loukattu.
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kin sanoa, että säätäessään rikoslain 24 luvun 8–10 §:n säännökset, lainsäätäjä on vah-
vistanut, missä oikeuksien ristiriitatilanteissa oikeus yksityiselämään tai kunniaan ohittaa
sananvapauden ja siten jo suorittanut punninnan näiden periaatteiden välillä.218

Lisäksi lain vahva asema tuomioistuinten soveltamiskäytännössä koskee erityisesti
rikoslainsäädäntöä; lain aseman ja perinteisten tulkintametodien, erityisesti lain sana-
muodon mukaisen tulkinnan merkityksen voidaan tietyssä mielessä nähdä jopa
korostuneen tällä alueella. Tämä johtuu niinikään perusoikeuksiin kuuluvasta ja pe-
rustuslakiin sekä ihmisoikeussopimuksiin sekä nyttemmin myös rikoslain yleiseen osaan
kirjatusta laillisuusperiaatteesta. Laillisuusperiaatetta koskevan rikoslain 3 luvun 1 §:n
mukaan rikokseen syylliseksi saadaan katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka teko-
hetkellä on laissa nimenomaisesti säädetty rangaistavaksi. Laillisuusperiaatteeseen si-
sältyy se lainsäätäjään kohdistuva velvoite, että rangaistussäännöksen tunnusmerkistön
tulee olla täsmällinen, mitä sana nimenomaisesti mainitussa säännöksessä korostaa, ja
lain soveltajaan kohdistuva velvoite, jonka mukaan lain sanamuoto asettaa ehdotto-
man rajan syyksi lukevalle tuomiolle.219 Sanotusta johtuu, että lain sanamuoto on aina
lähtökohta, myös silloin kun arvioidaan yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämis-
tä tai kunnianloukkausta koskevan rikoksen tunnusmerkistön täyttymistä, ja sanamuoto
myös määrää, voidaanko tekoa pitää rangaistavana vai ei. Kuitenkaan tällä ei ole rat-
kaistu kyseisten säännösten soveltamisessa eteen tulevia ongelmia. Muutoinhan tämä
jakso voitaisiin lopettaa toteamukseen, että mitään punninta-asetelmaa ei ole, koska
tuomioistuinten pitää ainoastaan soveltaa sanamuodon mukaan tarkkarajaisia sään-
nöksiä.

Inhimillinen ja siten myös oikeudellinen kieli on nimittäin aina tulkinnanvaraista ja
riittämätöntä kaikkien ajateltavissa olevien tilanteiden sääntelyyn. Aina löytyy raja-
tapauksia, joissa on epäselvää, toteuttaako tietty teko säännön tosiasiakuvauksen vai
ei, vaikka sääntö pyrittäisiin laatimaan yksiselitteiseksi. Säännön liian tiukka ja ta-
pauskohtainen muotoilu ei sitä paitsi ole välttämättä hyväksi, koska lain täytyy kyetä
vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin ja tilanteisiin, joita lakia säädettäessä ei ole voitu
ennakoida. Edes se, missä kulkee laillisuusperiaatteen edellyttämä sanamuodon aset-
tama uloin raja, ei ole usein selvää vaan erilaisia näkemyksiä herättävä kysymys. Näi-
den syiden vuoksi rikoslainkin säännösten soveltamisessa joudutaan joskus punnitse-
maan periaatteita. Nyt käsiteltävänä olevien säännösten soveltamisessa periaatteiden

218 Korkein oikeus on 4.7.2005 antamassaan ratkaisussa KKO 2005:82, joka on koskenut ennen 1.10.2000
voimassa olleessa RL 27 luvun 3a §:ssä (908/74) rangaistavaksi säädettyä yksityiselämän loukkausta,
nimenomaisesti todennut kappaleessa 9, että sovellettaessa ko. rangaistussäännöstä yksityiselämän
suojaa ja sananvapautta koskevat perusoikeudet ovat vastakkain ja että tämä ”on myös otettu nimen-
omaisesti huomioon säännöksen sisällössä.” Selostettuaan yksityiskohtaisesti EIT:n ratkaisukäytäntöä
KKO on edelleen todennut kappaleessa 14: EIT:n ”ratkaisukäytännön mukaan yksityiselämän suojan
ja sananvapauden yhteensovittamisessa noudatettavat olennaiset arviointiperusteet vastaavat niitä
periaatteita, jotka on omaksuttu nyt kysymyksessä olevassa kansallisen rikoslain säännöksessä. Sanan-
vapaudesta perusoikeutena ei siten johdu estettä soveltaa yksityiselämän loukkaamista koskevaa
rangaistussäännöstä sisältönsä mukaisesti.”

219 HE 44/2002 vp s. 32–34.
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punnintaan joutuminen on varmasti todennäköisempää kuin monien muiden rikoslain
säännösten kohdalla johtuen myös siitä, että ne ovat rikoslain säännöksiksi suhteelli-
sen yleisluontoisia ja sisältävät arvostuksenvaraisia käsitteitä. Kuitenkaan punninta ei
ole niidenkään tulkinnassa ensimmäinen vaan pikemmin viimesijainen vaihe.

Perusteet väitteelle ilmenevät osin jo edeltä, mutta sen selventämiseksi esitän seu-
raavassa eräänlaisen mallin, joka väljästi pohjautuu oikeusteorian eturivin tutkijoiden
muodostaman kansainvälisen Bielefelder Kreis -ryhmän 1990-luvun alussa julkaistun
tutkimuksen tuloksiin. Tässä tutkimuksessa havaittiin laajan oikeusvertailun perus-
teella, että tulkintaratkaisujen perusteluilla oli runsaasti yhteisiä piirteitä hyvinkin eri
taustan omaavissa maissa. Lain sanamuoto on mallin mukaan (luonnollisesti) aina
ensimmäinen tulkinnan ja lain soveltamisen vaihe. Jos lain sanamuodon mukainen
tulkinta ei riitä selvästi lainmukaisen ja hyväksyttävän ratkaisun aikaansaamiseksi,
kuten ei yleensä riitä muissa kuin selvissä rutiinitapauksissa, sanamuotoa voidaan seu-
raavassa vaiheessa tulkita lainsäätäjän tarkoituksen eli esitöiden valossa. Tämän jäl-
keen tulee mukaan systemaattinen tulkita eli esimerkiksi säännökseen sisältyvän kä-
sitteen yhdenmukainen tulkinta muiden lähialueen säännösten käsitteiden kanssa tai
ennakkoratkaisujen hyödyntäminen tulkinnassa. Systemaattisenkin tulkinnan vaiheessa
voidaan hyödyntää lainsäätäjän tarkoitusta. Esitöistä voi esimerkiksi ilmetä, että aikai-
sempaan oikeuskäytäntöön perustuvaa tulkintaa ei lainmuutoksesta huolimatta ole tar-
koitus muuttaa. Vasta sanamuodon mukaisen, lainsäätäjän tarkoituksen mukaisen ja
systemaattisen tulkinnan jälkeen, jos selvyyttä tulkintaongelmaan ei näiden avulla ole
saatu, tulee kuvaan mukaan teleologinen eli lain tarkoituksen sekä perus- ja ihmisoi-
keusperiaatteiden mukainen (tai Bielefelder Kreis -tutkimuksessa arvoihin perustuva)
tulkinta.

Nähdäkseni nimenomaan tässä viimeisessä vaiheessa tulee mukaan lainsoveltamis-
metodi, jota voidaan kuvata punninnan käsitteellä. Rikosasioissa punninta-asetelma
muotoutuu monesti siten, että toisella puolella on rangaistussäännöksen tarkoitus suo-
jata jotakin perusoikeutta (tai muuta oikeushyvää), esimerkiksi omistusoikeutta tai juuri
yksityiselämää taikka kunniaa. Tämä punnus saattaa tapauskohtaisesti puoltaa sään-
nöksen tulkitsemista siten, että rangaistus tulisi tuomita. Toisessa vaakakupissa on usein
edellä käsitelty laillisuusperiaate ja sen taustalla olevat arvot, ratkaisujen ennakoitavuus
ja yhdenvertaisuus.220 Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen tulkinta näyttääkin konkretisoi-
tuvan rangaistussäännösten tulkinnassa tavallisesti juuri laillisuusperiaatteen huomi-
oon ottamisena.

Tässä tulkinnan vaiheessa tulee kysymykseen myös sananvapauden ja yksilönsuojan
välinen punninta sovellettaessa rikoslain 24 luvun 8–10 pykäliä. Näin kuitenkin vain
niissä tapauksissa, joissa syyttäjän kanta on läpäissyt edeltävät kynnykset. Sananvapaus-
pohdintaa ei luonnollisestikaan tarvita, jos jo lain sanamuodon, esitöiden ja vaikkapa

220 Kuten aikaisemmin mainittiin, kysymyksessä ei ole tyypillinen esimerkki oikeusperiaatteiden
punninnasta; laillisuusperiaate kohdistuu tulkinnassa viime kädessä sanamuodon rajojen pohtimi-
seen, ja lain tarkoitukseen perustuva teleologinen tulkinta taas on seuraamusharkintaa.
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jonkin ennakkopäätöksen perusteella tulkittuna on päädytty selkeästi siihen, ettei teko
täytä tosiasiakuvausta, eikä silloinkaan, jos syyte tulee hylättäväksi esimerkiksi lail-
lisuusperiaatteeseen nojautuen, mikä ei näiden säännösten kohdalla ole ehkä kovin
todennäköistä. Toisaalta punninta ei ole myöskään tarpeen tai nähdäkseni aidosti edes
mahdollista, jos teko sijoittuu selvästi yksityiselämän tai kunnian ja niiden suojaa kos-
kevien kriminalisointien ydinalueelle, jossa lainsäätäjä on tarkoittanut rangaistus- ja
vahingonkorvausvastuun toteutuvan (ja jos mikään ei viittaa siihen, että tuomitsevalla
ratkaisulla puututtaisiin sananvapauteen enemmän kuin mikä on demokraattisessa
yhteiskunnassa välttämätöntä).

Entä mitä punninta, silloin kun siihen päädytään, käytännön tasolla tarkoittaa? Ly-
hyesti sanottuna punninta tarkoittaa sitä, että tapauksen tosiseikkojen valossa arvioi-
daan kyseisten periaatteiden painoa tuossa ratkaisutilanteessa ja lopuksi sitä, kumpi
periaate osoittautuu painavammaksi. Perusteet sille, kuinka tosiseikkoja arvotetaan tässä
suhteessa, löytyvät oikeuslähteistä. Jos esimerkiksi henkilöön kohdistunut arvostelu
on liittynyt sellaiseen toimintaan, jota voi jossain relevantissa mielessä verrata esimer-
kiksi menettelyyn elinkeinoelämässä, vaikka varsinaisesti kysymys ei ole tällaisesta,
tämän voidaan katsoa rikoslain 24 luvun 9 §:n 2 momentista ilmenevien arvojen pe-
rusteella lisäävän julkisuusperiaatteen painoa. Kuitenkin jos arvostelu on kohdistunut
merkittävästi myös tekijän henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, voidaan esitöiden edellä
mainitun lausuman perusteella katsoa kunnian suojan painon lisääntyvän. Asian
konkretisoimiseksi ja selventämiseksi olen poiminut EIT:n käytännöstä seuraavanlai-
sia julkisuuden tai sen vastaperiaatteiden punnintaperusteita:

1) Onko kysymys julkaistavasta valokuvasta vai sanallisesta viestinnästä. Ensiksi
mainitussa tapauksessa yksityisyyden suojan paino on lähtökohtaisesti suurempi kuin
jälkimmäisessä. 2) Onko yksityiselämään liittyvän valokuvan ottaminen tapahtunut
häirinnän ilmapiirissä, mikä niin ikään jossain määrin lisää yksityiselämän suojan pai-
noa. 3) Onko toimittaja esittänyt virheellisen tosiasiaväitteen itse vai onko hän vain
toistanut sen, mitä joku on haastattelussa sanonut. Ensiksi mainitussa tapauksessa sa-
nanvapaus ei niin suuressa määrin puhu kunnianloukkaustuomiota vastaan kuin jäl-
kimmäisessä. 4) Onko kysymys yleisiä asioita koskevasta keskustelusta vai kaupalli-
sesta viestinnästä. Ensiksi mainitussa sananvapauden paino on suurempi kuin jälkim-
mäisessä. 5) Onko julkaisulla pyritty pikemminkin tyydyttämään tietyn lukijakunnan
uteliaisuutta kuin käymään yleiseltä kannalta kiinnostavia asioita koskevaa keskuste-
lua. Ensiksi mainitussa sananvapauden paino ei ole niin suuri kuin jälkimmäisessä.221

Lopuksi muutama sana tuomion perusteluista. Joskus yksityiselämää loukkaavan
tiedon levittämistä tai kunnianloukkausta koskevien tuomioiden perusteluja arvostel-
laan siitä, ettei niissä aina edes mainita julkisuusperiaatetta, tai jos mainitaan, sen vain
todetaan olevan lähtökohta, eikä siten suoriteta punnintaa julkisuusperiaatteen ja yksi-
tyiselämän tai kunnian välillä, vaikka julkisuusperiaate liittyisi läheisesti tapauksen
tosiseikkoihin. Miten tätä on arvioitava edellä lausutun valossa?

221 Ks. yleisesti EIT:n perusteluista ilmenevistä perusteista Pellonpää 2005 s. 482 ss.
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Oikeusteoreettinen tulkintamalli ja tuomioistuinten perustelut eivät tietenkään ole
sama asia. Oikeuslähdeoppi ja oikeudellisen argumentoinnin metodit kuitenkin mää-
rittävät sen, mihin aineistoon ja minkälaiseen päättelyyn tuomioistuimen oikeudelli-
sen ratkaisun on tosiasiallisesti perustuttava, jotta se olisi laillinen ja oikeudellisesti
hyväksyttävä. Tuomion julkituotujen oikeudellisten perustelujen tulee puolestaan olla
mahdollisimman avoimia ja seikkaperäisiä, mikä tarkoittaa sitä, että perustelujen tulisi
vastata mahdollisimman pitkälle niitä perusteita, joihin tuomio tosiasiallisesti perus-
tuu. Tätä kautta oikeuslähdeoppi ja oikeudellisen argumentaation metodit väistämättä
vaikuttavat suuresti nimenomaan oikeuskysymyksen perusteluihin.

Edellä esitetyn mallin pohjalta voi todeta, että tuomioistuimen ei pidäkään kaikissa
tapauksissa esittää perusteluissaan periaatteiden punnintaa, koska tämä ei ole aina tar-
peen tai tosiasiallisessa ratkaisutilanteessa edes aidosti mahdollista. Tietysti peruste-
luissa voidaan tällöin mainita tähän syy, erityisesti jos asianosaisen esittämät väitteet
tai perusteet osoittavat, että hänen kantansa mukaan julkisuusperiaatteen tapauskohtaisen
painon tulisi johtaa syytteen tai korvausvaatimuksen hylkäämiseen. Perustelujen
ymmärrettävyysvaatimushan edellyttää pyrkimistä siihen, että erityisesti asianosaiset
mutta myös oikeudenkäynnin ulkopuoliset tahot ymmärtävät, miksi ja millä perusteil-
la kulloiseenkin lopputulokseen on päädytty. Joissakin tapauksissa perusteluissa voi-
daan myös toistaa esimerkiksi lakien esitöissä tai ihmisoikeustuomioistuimen ratkai-
suissa esitettyjä punnintoja ja punnintaperusteita. Toisaalta niissä kiperissä tapauksis-
sa, joissa tuomioistuin on todella joutunut punnitsemaan sananvapauden rajoja, punninta
tulee luonnollisesti tuoda esiin perusteluissa.
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