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Esipuhe

Helsingin hovioikeuspiirin laatuhankkeen suunnittelu aloitettiin vuonna 2002 ja en-
simmäinen kurssi järjestettiin professori Raimo Lahden johdolla syksyn 2003 ja ke-
vään 2004 aikana. Nyt kysymyksessä olevan julkaisun kirjoitukset perustuvat laatu-
hankkeen kolmannen kurssin eli rikostuomion perusteleminen -opintojakson tarkas-
tettuihin lopputöihin. Rikostuomion perusteleminen -opintojakso pidettiin syksyn 2004
ja kevään 2005 aikana.

Laatuhankkeen organisaatio muodostuu ohjaustyöryhmästä, jonka tehtävänä on koor-
dinoida laatuhankkeen toimintaa ja suunnitella tulevaa toimintaa. Lisäksi jokaista kurssia
varten on oma kurssikohtainen suunnittelutyöryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella
toteutettavan kurssin sisältö, toteuttamistapa ja muutoinkin kurssin käytännön toteut-
taminen. Molempiin työryhmiin kuuluvat edustajat oikeustieteellisestä tiedekunnasta,
Helsingin hovioikeudesta, yhdestä hovioikeuspiirin käräjäoikeudesta, Valtakunnan-
syyttäjänvirastosta ja Suomen Asianajajaliiton edustaja. Laatuhanke järjestää kaksi yli-
opistollista kurssia vuodessa. Yksi kurssi kevätkaudella ja yksi syyskaudella. Kurssit
ovat olleet viiden opintoviikon laajuisia ja 1.8.2005 lukien tätä vastaavien opinto-
pisteiden laajuisia.

Laatuhanke on järjestänyt kaikkiaan neljä kurssia: Rikosoikeuden uudistuneet ylei-
set opit, Todistusoikeus, Rikostuomion perusteleminen ja Velvoiteoikeus. Lisäksi syk-
syllä 2005 aloitettiin talousrikosoikeuden opintojakso ja keväällä 2006 on vuorossa
insolvenssioikeuden opintojakso. Kunkin kurssin tavoitevahvuus on noin 30 henkilöä.
Tähän mennessä kursseille on osallistunut yhteensä 106 eri henkilöä. Vaihtuvuus on
ollut laatuhankkeen perustavoitteen mukaisesti ilahduttavan suuri.

Tämä julkaisu sisältää mielenkiintoisia kirjoituksia tuomion perustelemiseen liitty-
vistä kysymyksistä. Artikkeleiden tieteellisestä tarkastamisesta ovat vastanneet pro-
fessori Raimo Lahti ja OTT, käräjätuomari Mika Huovila. Tarkastustyön lisäksi Huo-
vila on laatinut perusteellisen johdantoartikkelin teoksen aihepiiriin ja Lahti sitä täy-
dentävän kommenttikirjoituksen. Tästä merkittävästä työpanoksesta haluan lausua heille
erityiset kiitokset. Kiitän myös kaikkia muita artikkelien kirjoittajia, joiden kouluttau-
tumisen arvokas tuotos tämän julkaisun välityksellä saatetaan hovioikeuspiirin lain-
käyttöhenkilöstön ulottuville ja muutoinkin oikeusyhteisön käyttöön.

Helsingissä, lokakuussa 2005

Lauri Melander
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Alkulause

Tämän teoksen kirjoitukset ovat Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan
lukuvuonna 2004–2005 järjestämän ja Helsingin hovioikeuspiirin laatuhankkeeseen
liittyvän ”Rikostuomion perusteleminen” opintojakson tuotteita. Opintojakso oli osa
tiedekunnan ammatillisesti painottunutta jatkokoulutusta ja jatkoa Helsingin hovioikeus-
piirin laatuhankkeeseen liittyneille aikaisemmille rikosoikeuden yleisiä oppeja ja to-
distusoikeutta käsitelleille opintojaksoille. Tämän jakson suorittaminen oikeutti osallis-
tujat, jotka olivat kaikki lainkäytön ammattilaisia eli tuomareita, syyttäjiä, asianajajia
ja hovioikeudenviskaaleja, lukemaan jakson hyväkseen viiden opintoviikon laajuise-
na osana oikeustieteen lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa.

Rikostuomion perusteleminen -opintojakso koostui viidestä kolmen tai neljän tun-
nin pituisesta luentotilaisuudesta, joita osallistujat seurasivat työpäivän päätteeksi syk-
syn 2004 pimentyvinä iltoina yliopiston Heimola-talon luentosalissa, sekä kolmesta
kirjallisesta kuulustelusta, joiden hyväksyttävä suorittaminen edellytti monipuolista
perehtymistä tuomion perustelemiseen liittyvään pääosin teoreettiseen kirjallisuuteen.
Luennoilla käsiteltiin tuomion perusteluja muun muassa oikeuslähdeopin, oikeudelli-
sen argumentaation, todistusteorian ja perustelujen prosessuaalisten laatuvaatimusten
näkökulmasta. Viimeisellä luentokerralla 15.10.2004 oikeusneuvos Lauri Lehtimaja
luennoi Korkeimman oikeuden perustelukäytännöstä, ja dosentti Juha Raitio luennoi
EY-tuomioistuimen perusteluista.

Opintojakson tärkeimpänä elementtinä olivat osallistujien jakson päätteeksi laati-
mat kirjalliset lopputyöt. Nämä kirjoitukset muodostavat tämän julkaisun pääosan.
Lopputöiden aiheiden valinnassa opintojaksolle osallistuneiden omat toiveet otettiin
huomioon. Tämän teoksen lukujen otsikoilla ja kirjoitusten järjestyksellä pyritään hel-
pottamaan lukijaa aihepiirin osateemojen haennassa.

Allekirjoittanut OTT, käräjätuomari Mika Huovila on toiminut pääopettajana luen-
noilla, tarkastanut kirjallisten kuulustelujen vastaukset, lukenut kirjalliset lopputyöt ja
antanut niistä palautteen. Hän on lisäksi osallistunut opintojaksolle osallistuneiden ko-
konaissuorituksen arviointiin ja arvosanan määräämiseen. Tässä teoksessa julkaistaan
myös hänen laatimansa kirjoitus ”Oikeuslähdeoppi ja oikeudellinen argumentaatio ri-
kostuomion perusteluissa”, joka pohjautuu 2. ja 17.9.2004 pidettyjen luentojen mate-
riaaliin.

Allekirjoittanut professori Raimo Lahti on oikeustieteellisen tiedekunnan edustaja-
na ollut opintojakson tieteellinen vastuuhenkilö. Hän on lukenut lopputyöt ja antanut
niistä palautetta töiden laatijoille. Lisäksi hän on yhdessä OTT Huovilan kanssa arvioinut
opintojaksolle osallistuneiden kokonaissuorituksen ja antanut kurssin läpäisseille laatu-
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arvosanan. Hän on myös laatinut teokseen kirjoituksen ”Rikosoikeudellisesta oikeus-
lähde- ja lainsoveltamisopista”.

Allekirjoittanut oikeustieteen lisensiaatti Timo Ojala on vastannut lopputöiden pai-
noasuun saattamisesta ja monista käytännön järjestelyihin liittyneistä kysymyksistä.
Hän on itse suorittanut opintojakson ja hänen lopputyönsä julkaistaan tässä teoksessa.
Paino- ja kirjoitusasun tarkastamisen yhteydessä laadittiin myös teoksen yhteinen
oikeustapaushakemisto, joka toivottavasti helpottaa tapausten löytämisessä.

Kirjallisista töistä annetulla palautteella ja niiden perusteella tapahtuneella töiden
muokkauksella on pyritty parantamaan kirjoitusten tasoa ottaen erityisesti huomioon
ne vaatimukset, jotka tieteelliselle kirjoittamiselle jatkokoulutuksessa asetetaan. Kui-
tenkin jokainen kirjoittaja vastaa tässäkin julkaisussa itse lopputuloksesta ja esittämis-
tään kannanotoista.

Tuomion perusteleminen on kestoaihe, joka näyttää aika ajoin – arvioitaessa vuosi-
kymmenten ja jopa useamman sadan vuoden perspektiivissä – nousevan huomion koh-
teeksi esimerkiksi oikeustieteellisessä keskustelussa ja nykyään myös julkisessa sa-
nassa. Perustelemisen ihanteet ja perustelemiseen kohdistuvan kritiikin sisältö näyttä-
vät vaihtelevan suurestikin ajasta ja esittäjästä riippuen. Osaltaan tämä johtunee siitä,
että perustelemista voidaan lähestyä hyvin erilaisista oikeudellisista ja käytännöllisistä
näkökulmista. Tätä perustelemisen monimuotoisuutta ilmentänevät myös tämän jul-
kaisun kirjoitukset, jotka valottavat rikostuomion perustelemista laaja-alaisesti eri
oikeudenalojen rajat ylittäen.

Helsingissä ja Savonlinnassa, lokakuussa 2005

Mika Huovila Raimo Lahti Timo Ojala
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Markku Räty

Tarvitseeko tuomioistuimen kirjoittaa
täydelliset perustelut arkistoja varten?

1. Johdanto

Käräjäoikeuden tuomioon ja lopulliseen päätökseen haetaan muutosta valittamalla
hovioikeuteen. Määräaika valitusta varten on 30 päivää siitä päivästä, jona käräjäoi-
keuden ratkaisu julistettiin tai annettiin. Asianosaisen, joka tahtoo hakea muutosta
käräjäoikeuden ratkaisuun, on kuitenkin, puhevallan menettämisen uhalla, ilmoitetta-
va siihen tyytymättömyyttä viikon kuluessa ratkaisun julistamisesta tai antamisesta.1

Pääsääntö on, että käräjäoikeuden tuomio julistetaan istunnossa pääkäsittelyn päätyt-
tyä pidetyn päätösneuvottelun jälkeen.2  Tuomio saadaan kuitenkin antaa tuomioistui-
men kansliassa, jos laajassa tai vaikeassa asiassa tuomioistuimen jäsenten neuvottelu
tai tuomion laatiminen sitä vaatii. Tällöin se on annettava 14 päivän kuluessa pää-
käsittelyn päättymispäivästä. Jollei tämä erityisestä syystä ole mahdollista, määräaika
voidaan ylittää, jolloin tuomio on annettava niin pian kuin mahdollista.3

Kun tuomio annetaan kansliassa, sen on luonnollisesti oltava lopullisessa muodos-
sa. Sen sijaan tuomiota julistettaessa riittää, että siitä ilmoitetaan perustelut ja tuomio-
lauselma, jollei tuomion julistaminen kokonaisuudessaan ole tarpeen.4  Asianosaisten
siihen suostuessa perustelut voidaan tällöin ilmoittaa vain pääpiirteittäin.5

Käräjäoikeuden tuomiota koskevat säännökset ovat samansisältöiset riita- ja rikos-
asioiden kohdalla.6  Tästä huolimatta tavaksi on muodostunut, että niin sanotuissa laa-
joissa riita-asioissa7  tuomio lähes poikkeuksetta annetaan kansliassa, kun taas rikos-

1 Nämä määräykset ilmenevät muutoksenhakua käräjäoikeudesta hovioikeuteen sääntelevän OK 25
luvun 1, 5 ja 12 §:stä.

2 Se mitä jäljempänä lausutaan tuomiosta, soveltuu myös lopulliseen päätökseen.
3 Käräjäoikeuden ratkaisua riita-asioissa koskevat säännökset sisältyvät OK 24 luvun 1–14 §:ään, nyt

tarkoitetuilta osin 8 §:ään. Käräjäoikeuden tuomiosta rikosasioissa säädetään erityisesti ROL 11 lu-
vun 6–8 §:ssä.

4 Tuomioon vakiintuneesti sisällytettävää selostusta asianosaisten vaatimuksista ja niihin annetuista
vastauksista ei käytännössä milloinkaan julisteta.

5 Tämä ilmenee riita-asioiden osalta OK 24 luvun 8 §:n 1 momentista ja rikosasioiden kohdalta ROL 11
luvun 7 §:n 1 momentista.

6 Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että säännöksiä myös olisi tulkittava samalla tavalla. Ks. Frände 1999
s. 413. Fränden mukaan prosessilajit ovat niin erilaisia, että yhtäläinen tulkinta ei ole mahdollinen.

7 Laajoilla riita-asioilla tarkoitetaan asioita, jotka pannaan vireille OK 5 luvun 2 §:n mukaisella haaste-
hakemuksella. Riidattomaksi arvioitu saamista, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista
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asioissa se yleensä julistetaan ja annetaan kansliassa vain laajahkoissa tai vaikeissa
jutuissa. Vain pienehköön osaan käräjäoikeuden tuomioista haetaan muutosta. Tämä
koskee erityisesti rikosasioita. Tyytymättömyyden ilmoittamisvelvollisuudesta seuraa,
että jo viikon kuluessa tuomion julistamisesta tai antamisesta selviää, haetaanko siihen
mahdollisesti muutosta.8  Kun asianosaiselle annettavan toimituskirjan, milloin tyyty-
mättömyyttä ei ilmoiteta, ei tarvitse olla asianosaisen saatavissa ennen kuin 30 päivän
kuluessa tuomion julistamis- tai antamispäivästä lukien, saattaa käydä niin, että tuo-
miota ei ole vielä laadittu lopulliseen muotoon, kun jo tiedetään, että asiassa ei haeta
muutosta.9  Tässä tilanteessa käräjäoikeuden tuomio jää ”vain arkistoon” eikä joudu
muutoksenhakuasteen tutkittavaksi. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on selvittää, voi-
daanko ja onko syytä laatia tuomion perustelut näissä tapauksissa jotenkin eri tavoin
tai suppeampana kuin niissä asioissa, joissa muutosta haetaan. Esityksessä keskitytään
rikosasioihin, koska tuomio niissä edellä todetuin tavoin julistetaan huomattavasti
useammin kuin riita-asioissa, joissa julistaminen on suorastaan poikkeuksellista. Ky-
symystä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota tuomion perusteluja koskevien sään-
nösten ohella erityisesti siihen, mikä tarkoitus tuomion, erityisesti käräjäoikeuden tuo-
mion perusteluilla on ja kenelle tai mille taholle perustelut suunnataan.

2. Tuomion perustelemista koskevat säännökset 10

Tuomion perustelemisesta rikosasioissa säädetään ROL 11 luvun 4 §:n 1 momentis-
sa.11 Säännös kuuluu:

Tuomio on perusteltava. Perusteluista on ilmettävä, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen
päättelyyn ratkaisu perustuu. Perusteluissa on myös selostettava, millä perusteella riitainen
seikka on tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä.

Lisäksi säädetään pykälän 2 momentissa, että tuomio rikosasiassa on joko syylliseksi
tuomitseva tai vapauttava. Selvää on, että säännöstä on perustelujen vähimmäisvaati-
musten osalta noudatettava riippumatta siitä, haetaanko tuomioon muutosta vai ei.
Perusteluista on siis faktaperustelujen osalta käytävä ilmi, paitsi selvitetyt oikeustosi-

taikka häätöä koskeva asia voidaan panna vireille myös OK 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetulla suppeammalla
haastehakemuksella (ns. summaarinen riita-asia).

8 Tyytymättömyyden ilmoittamisesta huolimatta voi käydä, ettei valitusta ajeta perille. Tällä ei kuiten-
kaan ole aiheemme kannalta merkitystä, sillä tässä tilanteessa on joka tapauksessa lähetettävä toimitus-
kirja tyytymättömyyttä ilmoittaneelle.

9 OK 24:13 (riita-asiat) ja RL 11:12 (rikosasiat). Säännösten mukaan asianosaiselle annetaan toimitus-
kirjana jäljennös käräjäoikeuden tuomiosta. Tekstissä mainittu määräaikakaan ei ole ehdoton, vaan
sitä on noudatettava ”mikäli mahdollista”. Jos asiassa ilmoitetaan tyytymättömyyttä, toimituskirja on
annettava kahdessa viikossa, mikä määräaika puolestaan on ehdoton.

10 Tässä kirjoituksessa ei käydä läpi tuomion kirjoittamista koskevien säännösten kehittymistä. Ks. tästä
Laukkanen 2002 s. 15–20 ja laajemmin s. 23–40.

11 Riita-asioiden osalta vastaava säännös on OK 24 luvun 4 §:ssä.
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seikat, myös millä perusteella seikan, josta asianosaiset ovat olleet eri mieltä, on pää-
telty olevan olemassa. Tällöin on vähintäänkin viitattava siihen todistuskeinoon, esi-
merkiksi todistajan lausumaan tai asiakirjaan, jonka on katsottu välittömästi osoitta-
van tosiseikan olemassaolon.12 Oikeudellisten perustelujen kohdalla on taas oikeus-
lähteistä johdettu päättelyketju selostettava. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että
tulkintaratkaisu on perusteltava, milloin asianosaiset ovat olleet eri mieltä sovellettavasta
lainkohdasta tai sen tulkinnasta taikka jos lainkohdan tulkinta on muutoin ollut epäsel-
vä. Samoin on meneteltävä silloin, kun lainkohtaa on sovellettu aikaisemmasta käy-
tännöstä poikkeavalla tavalla.13 Selvissä tapauksissa luonnollisesti riittää pelkkä so-
velletun lainkohdan ilmoittaminen.

Perustelemista koskevasta lainsäädännöstä ei näin ollen löydy perustetta käräjäoi-
keuden tuomion perustelujen eriyttämiseen sen mukaan, haetaanko tuomioon muutos-
ta vai ei. Vastausta on etsittävä niistä periaatteista, jotka ovat perusteluvelvollisuuden
takana, perustelujen tarkoituksesta ja viime kädessä niin sanotuista reaalisista argu-
menteista.

3. Perusteluvelvollisuutta ohjaavista periaatteista
ja muista lähtökohdista

3.1. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja perusteluvelvollisuus

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan mukaan jokaisella on oikeus oikeuden-
mukaiseen oikeudenkäyntiin riippumattomassa tuomioistuimessa silloin, kun pääte-
tään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyyt-
teestä.14 Tästä perustavasta ihmisoikeudesta on katsottu seuraavan myös tuomioistui-
men velvollisuus perustella tuomionsa, minkä velvollisuuden olemassa olon Euroo-
pan ihmisoikeustuomioistuinkin on useissa ratkaisuissaan vahvistanut.15  Sama
perusoikeus vahvistetaan kansallisesti oikeusturvaa koskevassa perustuslain 21 §:ssä,
jonka 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukai-
sesti tuomioistuimessa. Pykälän 2 momentissa todetaan lisäksi, että oikeus saada pe-
rusteltu päätös turvataan lailla. Vaikka turvaamisvelvollisuus kohdistuu lainsäätäjään,
säännös ilmaisee perustelemisvelvollisuuden periaatteen.16 Lainkäyttäjänkin kannalta
on siten huomattava, kun otetaan vielä huomioon perustuslain 22 §:stä ilmenevä julki-
sen vallan velvollisuus turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen, että
perustelemisvelvollisuuden laiminlyömisen voidaan viime kädessä katsoa merkitse-

12 HE 82/1995 s. 127.
13 HE 82/1995 s. 128.
14 Oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä käytetään myös nimitystä asianmukainen oikeudenkäynti.
15 Ks. Laukkanen 2002 s. 16 ja siinä mainitut lähteet.
16 Laukkanen 2002 s. 18.
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vän myös perustuslain rikkomista.17 Velvollisuuden tarkempi sisältö puolestaan ilme-
nee oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain edellä
mainituista säännöksistä.

Oikeus asianmukaiseen oikeudenkäyntiin on tärkeimpiä yksilön perusoikeuksia.
Perustelemisvelvollisuutta ohjaavana periaatteena sen korostunut merkitys ohjaa tuon
velvollisuuden sisältöä arvioitaessa kiinnittämään erityistä huomiota asianosaisen nä-
kökulmaan, toisin sanoen siihen, että perusteluilla palvellaan ensisijaisesti asianosais-
ten tarpeita ja heidän tiedonintressiään.

3.2. Perustelujen funktioista

3.2.1. Yleistä

Tuomion perustelemisen funktioilla tarkoitetaan niitä syitä, joiden vuoksi ratkaisun
asianmukaista perustelemista on pidettävä hyödyllisenä.18 Funktiot voidaan jakaa eri
tavoin, esimerkiksi asianosaisfunktioihin ja yhteiskunnallisiin funktioihin, toisin sa-
noen sen mukaan painotetaanko perustelemisen merkitystä asianosaisille ja heidän
avustajilleen vai tarkoitetaanko asianosaispiiriä laajempaa kohderyhmää. Jako voi myös
perustua ongelmakeskeiseen tai oikeudenkäytön periaatteiden näkökulmaan.19 Seu-
raavassa otan esille muutamia perustelemisen funktioita niitä mihinkään ryhmään
jaottelematta.

3.2.2. Perustelujen kohde

Perustelujen sisältämän viestinnän kohteista eli vastaanottajista käytetään nimitystä
perustelujen adressaatit.20 Tällaisia ovat ensisijaisesti jutun asianosaiset ja heidän avus-
tajansa tai asiamiehensä, erityisesti jutun hävinnyt osapuoli. Lisäksi perusteluilla on
merkitystä tuomioistuinlaitokselle, esimerkiksi käräjäoikeuden perusteluilla hovi-
oikeudelle ja päinvastoin, miksei myös samalle oikeusasteelle. Varsinkin ennakko-
päätökset kiinnostavat ja ohjaavat, paitsi alempia tuomioistuimia, koko lakimieskuntaa.
Tiedotusvälineiden välityksellä ratkaisujen perustelut leviävät myös suuren yleisön
tietoisuuteen.21

17 Laukkanen 2002 s. 18.
18 Virolainen ja Martikainen 2003 s. 63. Funktioista laajemmin ks. mts. 63–99 ja Huovila 2003 s. 109–

133. Tiivistelmänomainen esitykseni funktioista perustuu pääosin näihin lähteisiin.
19 Virolainen ja Martikainen 2003 s. 64 ja Huovila 2003 s. 110.
20 Virolainen ja Martikainen 2003 s. 64.
21 Viimeksi mainitussa tapauksessa perustelut kuitenkin välittyvät vain katkelmina ja toimittajan tiivistä-

minä, ellei tuomioistuin poikkeuksellisesti ole laatinut omaa lehdistötiedotetta. Siten informaatio saattaa
vääristyä ja painottua epäonnistuneesti. Tämän estämiseksi on tärkeää, että tuomiot ovat mahdolli-
simman selkeitä.
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Yleisesti voitaneen todeta, että muiden adressaattien kuin asianosaisten merkitys
tuomioiden kohderyhmänä kasvaa sen mukaan mitä korkeammasta oikeusasteesta on
kysymys. Näin ollen on mielestäni perusteltua väittää, että käräjäoikeuden tuomiot
suunnataan nimenomaan asianosaisille ja muiden adressaattien intressit otetaan huo-
mioon vain rajoitetusti ja toissijaisesti.22

3.2.3. Kontrollifunktio

Perusteleminen edistää ensinnäkin tuomarin ja tuomioistuimen itsekontrollia. Perus-
teluja laadittaessa voi osoittautua, ettei ajateltu ratkaisu olekaan hyväksyttävästi pe-
rusteltavissa. Tällöin on päädyttävä toisenlaiseen ratkaisuun. Edelleen perustelut aut-
tavat asianosaisia kontrolloimaan ratkaisun oikeellisuutta ja harkitsemaan muutok-
senhaun tarvetta ja menestymismahdollisuutta. Niin ikään hyvin perusteltu tuomio
helpottaa muutoksenhakuasteen tehtävää sen kontrolloidessa ratkaisun oikeellisuutta
ja hyväksyttävyyttä. Tiedotusvälineiden välityksin toimii myös tuomioistuinratkaisujen
demokraattinen kontrolli.

Kontrollifunktioon laajasti ymmärrettynä voidaan mielestäni sisällyttää myös
justifikaatiofunktioksi ja legitimaatiofunktioksi luonnehditut perustelemisen tarkoituk-
set. Edellisellä tarkoitetaan sitä, että tuomioistuin pyrkii saamaan ensisijaisesti jutun
asianosaiset ja toissijaisesti ylemmän oikeusasteen vakuuttuneeksi ratkaisun oikeelli-
suudesta.23 Legitimaatiofunktiolla taas ymmärretään kutakuinkin samaa asiaa, kun
ajatellaan, että perusteluista tuomiot saavat hyväksyttävyytensä, legitimiteetin, niin
asianosaisten ja muutoksenhakuasteen kuin tarvittaessa tiedeyhteisön, muun lakimies-
kunnan ja suuren yleisönkin silmissä.24

3.2.4. Kommunikaatio- ja ohjausfunktiot

Tuomion perustelujen tärkeänä tehtävänä on vielä toimia osana vuoropuhelua tuo-
mioistuimen ja tuomion adressaattien välillä. Tuomiossa tulisi antaa perusteltu vastaus
asianosaisten rationaalisiin väitteisiin. Asianosaiset voivat sitten hakemalla muutosta
jatkaa vuoropuhelua ja saada muutoksenhakuasteelta vastauksen käräjäoikeuden tuo-
mion ehkä vielä epäselviksi jättämiin kysymyksiin ja perusteisiin. Tällainen diskurssi
voi toteutua myös hovioikeuden ja käräjäoikeuden välillä hovioikeuden perustellessa,
miksi se on arvioinut näyttöä tai tulkinnut oikeuskysymyksiä eri tavoin kuin käräjäoi-
keus.

Perusteluilla on ohjausvaikutus asianosaiseen nähden, jos tämä voi niistä päätellä,
miten hänen toimintaansa tullaan vastaisuudessa suhtautumaan. Rikosasioissa voidaan

22 Jos jutun kuitenkin tiedetään herättävän suurta yleistä mielenkiintoa, on tämä suuren yleisön ja tiedo-
tusvälineiden tiedonintressi otettava tavallista enemmän huomioon jo käräjäoikeudessa.

23 Virolainen ja Martikainen 2003 s. 68.
24 Ks. lähemmin Huovila 2003 s. 117–124.
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tuomitulle viestittää seuraamusten asteittaisesta ankaroitumisesta esimerkiksi perus-
teltaessa rajatapauksessa ehdollisen vankeuden tuomitsemista, jolloin hän voi arvioi-
da, että uudet rikokset johtavat ehdottoman vankeuden käyttöön.25

Korkeimman oikeuden ennakkopäätökset, prejudikaatit, ohjaavat alempien oikeuksien
toimintaa ja auttavat myös lainkäytön asiakkaita näiden harkitessa mitä vaatimuksia esittä-
vät.26  Niin ikään hovioikeuden tuomioilla on ohjausvaikutusta käräjäoikeuksiin nähden.

3.3. Kustannustehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus vastaperiaatteina

Oikeudenkäynnistä aiheutuu aina kustannuksia paitsi asianosaisille myös oikeuden-
hoidosta vastuussa olevalle valtiolle.27 Suoranaisia kustannuksia ovat esimerkiksi tuo-
mareiden ja avustavan henkilökunnan palkat, lautamiesten palkkiot sekä oikeusavun
kustannukset. Luonnollisesti syntyy myös monenlaisia kiinteitä kustannuksia. Tuomi-
oiden perusteleminen vaatii työtä ja aikaa. Voidaan väittää, että mitä enemmän näitä
voimavaroja siihen käytetään, sitä vähemmän jää mahdollisuuksia muiden vuoroaan
odottavien juttujen käsittelyyn. Tästä aiheutuu noiden juttujen asianosaisille haittaa.
Oikeudenkäynnin kokonaiskustannuksiin vaikuttaa myös muutoksenhakualttius.
Käräjäoikeuksien toiminnan ohjenuorana tulee myös tuomioiden perustelujen osalta olla
se, että niiden ratkaisut mahdollisimman monissa tapauksissa jäisivät lainvoimaisiksi.

Yksi oikeudenkäynnin johtavia periaatteita on myös tarkoituksenmukaisuus. Jo van-
hastaan on katsottu, että oikeudenkäynnin tulee olla paitsi ensisijaisesti varma myös
mahdollisimman nopea ja halpa. Ylipäätään jutut on käsiteltävä niiden laadun ja laa-
juuden edellyttämällä perusteellisuudella ja siten keskitettävä voimavarat laajojen ja
vaikeiden asioiden käsittelyyn. Tämä periaate ulottuu luonnollisesti myös tuomion
perustelemiseen. Siihenkään ei tule käyttää enempää työtä ja aikaa kuin perustelujen
tehtävän ja tavoitteen saavuttaminen kussakin asiassa vaatii.

4. Optimaalisista perusteluista

Tuomion perustelujen ei näin ollen tarvitse olla ideaalisia eli parhaita mahdollisia ti-
lanteessa, jossa niiden laatimiseen olisi rajattomasti aikaa ja asiantuntemusta. Riittää,
että ne ovat optimaalisia, siis sellaisia, joita asianomaisessa jutussa kaikki seikat huo-
mioon ottaen voidaan pitää tarkoituksenmukaisina.28 Tällöin pyritään tasapainotta-

25 Huovila 2003 s. 125.
26 Tämä voidaan eritellä myös omaksi funktiokseen, prejudikaattifunktioksi; ks. Virolainen ja Martikai-

nen 2003 s. 94–99.
27 Kustannustehokkuuden periaatetta käsittelee laajasti Huovila 2003 s. 323–346. Tässä otetaan esiin

vain muutamia yleisiä näkökohtia.
28 Onnistuneen termin ”optimaaliset perustelut” ovat ottaneet käyttöön Virolainen ja Martikainen. Opti-

maalisista perusteluista laajemmin ks. Virolainen – Martikainen 2003 s. 100–127.
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maan, jutun laadun ja laajuuden mukaan, perustelujen funktiot ja tavoitteet käytettä-
vissä olevien voimavarojen ja tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien kanssa. Optimaali-
suutta ei voi tarkasti määritellä. Voidaan vain esittää ehtoja ja näkökohtia, joita perus-
telujen yleensä tulisi täyttää. Tällaisia ovat esimerkiksi avoimuus ja rehellisyys sekä
puolesta ja vastaan puhuvien näkökohtien huomioon ottaminen. Edelleen perustelujen
tulee olla todellisia eli vastata päätösharkintaa eikä olla kulissi- tai fasadiperusteluja.
Tärkeää on, että perustelut ovat ymmärrettäviä ja hyvää yleiskieltä. Faktaperustelujen
tulee nojautua ratkaisuaineistoon ja oikeudellisten perustelujen olla asianmukaisesti
johdettuja hyväksytyistä oikeuslähteistä. Perusteluissa on pyrittävä antamaan lausun-
to kaikista asianosaisten vaatimustensa tueksi esittämistä vakavasti otettavista perus-
teista ja väitteistä.29

Perustelujen optimoiminen on siten jatkuvaa tasapainottelua eri suuntaan vaikutta-
vien periaatteiden, näkökohtien ja rajoitusten välillä. Siihen vaikuttaa ratkaisevasti,
mistä oikeusasteesta on kysymys. Käräjäoikeuden osalta merkitystä on myös sillä,
julistetaanko tuomio pääkäsittelyssä käsittelyn päätyttyä ja päätösneuvottelun jälkeen
vai annetaanko se myöhemmin kansliassa. Tähän eroon paneudutaan seuraavaksi.

5. Tuomion julistamisen vaikutus perusteluihin

5.1. Yleisiä näkökohtia

Kuten edellä on todettu, tavanomaisissa rikosasioissa käräjäoikeus yleensä julistaa tuo-
mionsa. Säännös kansliatuomion antamisen edellytyksistä on kuitenkin siten joustava,
että käytäntö voi vaihdella niin, että samantyyppisenkin jutun tuomio voidaan yhdessä
tilanteessa julistaa ja toisessa antaa kansliassa. Valintaan vaikuttavat käytännön seikat,
kuten asianomaisena istuntopäivänä käytettävissä oleva aika. Eri tuomareiden käytän-
tö myös vaihtelee jonkin verran. Asianosaisen kannalta tuomion julistaminen saattaa
edistää perustelujen ymmärrettävyyttä.30 Mielestäni julistamista puoltaa kuitenkin eniten
se inhimillisesti tärkeä näkökohta, että kun tuomio julistetaan käsittelyn jälkeen, asian-
osaiset saavat heti tiedon lopputuloksesta ja perusteluista ja voivat sen jälkeen työstää
asiaa mielessään ja jättää sen taakseen, kun taas kansliatuomion odottaminen aiheut-
taa turhaa henkistä painetta.31 Myös tuomioistuimen kannalta on parempi saada asia
kokonaan valmiiksi, kun päätösneuvottelu kuitenkin on yleensä pidettävä heti.32 Tämä

29 Olen tähän valinnut vain muutamia Virolaisen ja Martikaisen esittämistä näkökohdista.
30 Näin katsovat Virolainen ja Martikainen 2003 s. 171. Kirjoittajien mielestä myös kansliatuomio ja sen

perustelut olisi hyvä ilmoittaa suullisesti eli julkisessa tuomion julkistamistilaisuudessa. Itse en pidä
tällaista menettelyä tarpeellisena enkä suotavanakaan.

31 Ks. myös HE 32/2001 s. 73, jossa julistamisen katsotaan lisäävän uskottavuutta ja luottamusta sekä
korostavan tuomion tehokkuutta ja merkitystä ja todetaan, että tuomion odottaminen saattaa asian-
osaisen kannalta olla piinallista.

32 ROL 11 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan päätösneuvottelu on pidettävä heti pääkäsittelyn päätyttyä
tai viimeistään seuraavana päivänä. Käytännössä lautamiesten ollessa kokoonpanossa mukana päätös-
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säästää myös käräjäoikeuden puheenjohtajan aikaa ja henkisiä voimavaroja tuomion
myöhemmin laatimiseen liittyvän työn ja henkisen paineen jäädessä pois. Julistami-
nen kuitenkin edellyttää, paitsi että istuntopäivän aikataulu on riittävän väljä julistetta-
vien perustelujen laatimiseen, sitä, että jutussa ei ole kovin laajoja näyttökysymyksiä
punnittavana eikä vaikeasti ratkaistavia oikeuskysymyksiä. Julistamisen etujen vasta-
painoksi on myös muistettava, että odotusaika saattaa lisätä asianosaisten oikeuden-
käyntikuluja tai oikeusavusta tulevia valtion kustannuksia avustajien laskutettavan ajan
kasvaessa. Tuntikausia kestävä perustelujen harkitseminen ja kirjoittaminen julista-
mista varten ei siten ole tarkoituksenmukaista, vaan tällaisessa tilanteessa on parempi
jättää tuomio kansliassa annettavaksi. Tuomio voidaan tällöin monesti antaa jo muuta-
man päivän kuluttua eikä vasta lain salliman enimmäisajan kahden viikon päästä.
Menettelyä voidaan ajatella joustavana jatkumona, jossa helpoissa tapauksissa tuomio
julistetaan heti, vaikeammissa annetaan muutaman päivän kuluessa ja vasta työläim-
missä turvaudutaan enimmäisaikaan tai poikkeuksellisesti se jopa ylitetään.33

Tuomion julistaminen istunnossa asettaa joka tapauksessa omat rajoituksensa pe-
rustelujen laadulle ja laajuudelle, lähinnä niin, että tarkkaan yksityiskohtaisuuteen ei
voida mennä. Jos näitä rajoituksia ei yksittäistapauksessa voida hyväksyä, on tuomion
julistamisesta luovuttava.

Tuomion julistaminen käsittelyn jälkeen toteuttaa parhaiten oikeudenkäynnin ja
todistusharkinnan välittömyyden periaatteita, jotka ovat nykyisen oikeudenkäyntime-
nettelymme perusperiaatteita. Tämä ilmenee rikosasioiden osalta ROL 11 luvun 2 §:n
1 momentista, jonka mukaan tuomiossa saadaan ottaa huomioon vain se oikeudenkäynti-
aineisto, joka on esitetty pääkäsittelyssä. Kun tuomio julistetaan, on tämä pääkäsittelyssä
esiin tuotu ratkaisuaineisto kaikkien asianosaisten ja oikeudenkäyntiä seuranneiden
tuoreessa muistissa. Sen selostaminen ei siten ole tarpeen tuomion ymmärtämiseksi.
Näyttöratkaisun perusteleminen ei yleensäkään edellytä näytön selostamista.34 Näyttö
on kuitenkin arvioitava eli – lain edellyttämällä tavalla – ”selostettava, millä perus-
teella riitainen seikka on tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä”. Tunnustetussa jutus-
sa, ainakin silloin, kun ei ole kysymys vakavasta rikoksesta, riittää viittaus tunnustuk-
seen, joko yksin tai lisättynä toteamuksella, ettei muu ratkaisuaineisto puhu tunnustus-
ta vastaan, taikka viittauksella mahdollisiin kirjallisiin todisteisiin.35 Kun syyte on

neuvottelu, kaikkein laajimpia ja vaikeimpia juttuja lukuun ottamatta, pidetään heti pääkäsittelyn
päätyttyä, vaikka tuomio annettaisiinkin myöhemmin kansliassa. Tällöin puheenjohtajan ja lauta-
miesten ei tarvitse kokoontua erikseen. Riita-asioiden osalta on päätösneuvottelusta samansisältöinen
säännös OK 24 luvun 8 §:n 1 momentissa.

33 Käytännössä tarpeettoman usein tuomio annetaan vasta määräajan viimeisenä päivänä. Ks. HE 32/
2001 s. 73.

34 Laukkanen 2002 s. 106.
35 Yleensä tosin katsotaan, ettei rikosasiassa tunnustaminen yksin riitä langettavan tuomion perusteeksi.

Ks. esimerkiksi Jokela 2000 s. 399. Käytännössä se kuitenkin tavallisesti riittää, ellei tunnustusta
vastaan puhuvia seikkoja ole tullut esiin. Siksi tuomion perusteluksikin näissä ”selvissä tapauksissa”
riittää viittaus tunnustukseen ja tarvittaessa sitä tukeviin kirjallisiin todisteisiin. Toisaalta tuomiossa
on ensin selostus syyttäjän rangaistus- ja mahdollisista muista vaatimuksista ja vastaajan vastauksesta
(tässä tapauksessa tunnustus) ja sitten mainitaan todisteet (esim. rattijuopumusjutussa hengitysilman
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kiistetty, mutta syytteen tueksi esitetty näyttö on riittävä ja yksiselitteinen, voidaan
perusteluna viitata todistuskeinoon sen sisältöä selostamatta ja sitä edes arvioimatta.
Tällainen tilanne on esimerkiksi pahoinpitelyjutussa, milloin sekä lääkärinlausunto
että asianomistajan ja mahdollisesti todistajan uskottavat kertomukset tukevat syytet-
tä, jonka vastaaja on kiistänyt. Tosin useimmiten on ymmärrettävyyden parantamisek-
si hyvä lyhyesti todeta todistelun lopputulos konkreettisten oikeustosiseikkojen tasol-
la.36 Vasta sellaisessa jutussa, jossa on esitetty ristiriitaista todistelua, joudutaan todis-
telua arvioimaan ja punnitsemaan. Tällaisessakin asiassa tuomio voidaan usein julis-
taa, sillä punninnan tulos voidaan kertoa asianosaisille todistelun sisältöä ainakaan
laajasti selostamatta.

Näin ollen havaitaan, että jutun laatu verraten harvoin estää tuomion julistamisen.
Näin käy kuitenkin silloin, kun todistusharkintaa ei kyetä suorittamaan pääkäsittelyn
kuluessa tai heti sen jälkeen pidettävässä päätösneuvottelussa. Todistusharkintaa hel-
pottaa, jos asia kyetään käsittelemään ja perustelutkin harkitsemaan ongelmakeskeisesti
eli teemalähtöisesti.37

5.2. Tuomion julistaminen pääpiirteittäin

ROL 11 luvun 7 §:n 1 momentin kolmannen virkkeen mukaan tuomiota julistettaessa
voidaan asianosaisten siihen suostuessa perustelut ilmoittaa ainoastaan pääpiirteittäin.38

Mahdollisuus on rikosasioidenkin osalta tuotu lakiin 1.1.2003 voimaan tulleen riita-
asiain menettelyuudistuksen (768/2002) yhteydessä. Lainmuutoksen esitöiden mukaan
tarkoitus on ollut mahdollistaa tuomion julistaminen entistä useammin. Hallituksen
esityksessä todetaan: ”Lopullisen tuomion tarkkoja sanamuotoja voisi näin ollen vii-
meistellä myöhemmin tuomion puhtaaksikirjoitusvaiheessa. Perustelujen asiallista si-
sältöä tai uusia perusteluita ei tietenkään voisi enää kirjoitusvaiheessa lisätä. Ehdote-
tun säännöksen tarkoituksena ei olekaan lieventää tuomion yleistä perusteluvelvolli-
suutta tai alentaa perustelujen sisältövaatimuksia.”39

Ymmärrettäessä perustelujen pääpiirteittäin julistaminen näin ahtaasti on vaikea
nähdä, että lainmuutos olisi mitenkään muuttanut aikaisempaa käytäntöä ainakaan ju-
listamista helpottavaan suuntaan, sillä sanamuotoja on toki voitu viimeistellä aikai-

mittauspöytäkirja). Tällaisessa tilanteessa on mielestäni turhaa fraseologiaa edes viitata (juuri
selostettuun) tunnustukseen ja kirjalliseen todisteeseen. Olenkin käyttänyt perusteluna yksinkertaista
toteamusta: ”Syyte hyväksytään.”

36 Yleensä on kyllä kysymys siitä, että todistelu osoittaa syytteen teonkuvauksen oikeaksi. Teonkuvausta
ei tarvitse toistaa vaan siihen voidaan viitata, mutta usein on hyvä kuvata ”luurankomaista” teon-
kuvausta tarkemmin, millaisessa tilanteessa rikos on todistelun mukaan tapahtunut.

37 Ks. tästä, suositeltavasta perustelutavasta Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen
työryhmäraportteja V s. 16–22.

38 Kuten todettu, riita-asioiden osalta on samansisältöinen säännös OK 24 luvun 8 §:n 1 momentissa.
Tässä asiaa käsitellään kuitenkin vain rikostuomioiden kannalta.

39 HE 32/2001 s. 73–74.
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semminkin eikä tuomiota ylipäätään useinkaan julisteta sanasta sanaan lopullisessa
muodossa. Näin ymmärrettynä kysymys on pikemminkin tiukennuksesta, kun menet-
telyyn nyt vaaditaan asianosaisten suostumus.40

Käytännössä tuomion julistamistapa vaihtelee käräjäoikeudessa puheenjohtajan
henkilökohtaisista ominaisuuksista ja tottumuksista riippuen. Yleinen tapa on luon-
nostella perustelut luetelmaviivoin ja sitten julistaa ne vapaasti. Lopulliset perustelut
kirjoitetaan myöhemmin kansliassa. Julistaminen voidaan myös äänittää, jolloin kärä-
jäsihteeri kirjoittaa perustelut äänitteestä puhtaaksi ja tuomari sitten tarkistaa ja korjaa.
Joku saattaa myös kirjoittaa perustelut ennen julistamista kokonaisuudessaan paperil-
le. Itse pyrin yleensä sanelemaan perustelut istunnossa suoraan käräjäsihteerille, joka
kirjoittaa ne tuomioon, jolloin istunnon jälkeen tarvitsee tehdä vain pieniä tarkennuk-
sia ja korjauksia.

Mielestäni nämä kaikki työtavat ovat epäilyksittä olleet lainmukaisia jo ennen pu-
heena olevaa lainmuutosta. Sen takia ei käsitykseni mukaan pääpiirteittäin julistamista
voida ymmärtää kirjaimellisesti hallituksen esityksessä kuvatulla tavalla. Lähtökoh-
daksi on otettava, että aikaisempi käytäntö on ollut lainmuutosta valmisteltaessa tie-
dossa ja että lainmuutoksen tarkoituksena on nimenomaisesti ollut helpottaa tuomion
julistamista. Lakia voidaan siksi tulkita niin, että kun tuomion perustelut on ennenkin
voitu julistaa asiallisesti ”pääpiirteittäin”, ne voidaan nyt asianosaisten suostumuksel-
la julistaa vielä ”aikaisempaakin pääpiirteisemmin”. Tarkasti ei ole määriteltävissä,
mitä tämä tarkoittaa.41 Arvelen, että käytännön tasolla ei kuitenkaan suuria ongelmia
ilmene. Esimerkiksi voi todistusharkinnan perustelun osalta ajatella, että sellaisessakin
tilanteessa, jossa todistelun ristiriitaisuus edellyttää sen analysointia, saa perusteluja
julistettaessa vain lyhyesti viitata todistuskeinoon ja suorittaa analyysin vasta kirjalli-
sessa tuomiossa. Julistettaessa saatettaisiin siis todeta vain, että todistaja A:n kerto-
musta pidetään uskottavana, kun taas todistaja B:n ja vastaajan kertomuksia ei sellai-
siksi katsota, jolloin perustelut tälle näkemykselle kirjattaisiin myöhemmin. On kyllä
varottava menemästä tässä suhteessa liian pitkälle. Näin ollen, jos todella voidaan ha-
vaita jokin nimenomainen seikka, jonka perusteella uskottavuusarviointi saatetaan tehdä,
se on ilmoitettava jo julistettaessa. Yleensä tällaista ei kuitenkaan ole, vaan kysymyk-
sessä on enemmän kokonaisarvio. Tällöin joudutaan kirjoitetuissa perusteluissa jos-
sain mitassa selostamaan myös todistelulausuntojen sisältöä.  Vastaavasti oikeus-
kysymyksen perustelut voitaisiin julistaa vain viittauksenomaisesti ja tarkentaa ne kir-
joitetussa tuomiossa.

40 Näin katsoo myös Huovila, joka perustelee kantaansa siitä, että parempi olisi yleensäkin voida julis-
taa perustelut osittain asiallisestikin erilaisina kuin kirjoitetussa tuomiossa. Huovilan mukaan myös
prosessuaaliset oikeusperiaatteet näyttäisivät puoltavan lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi perustelu-
jen julistamisen myös asiallisesti ottaen pääpiirteittäin ja vapaamuotoisesti. Huovila ei kuitenkaan
näytä ottavan kantaa siihen, salliiko nykyinen lainsäädäntö hänen mielestään tällaisen menettelyn.
Ks. Huovila 2003 s. 385–394. Toisaalta Jokela pitää tällaista varovaistakin muutosta kyseenalaisena
varsinkin rikosasioissa. Hänen mielestään asianosaisilla tulisi olla tiedossaan tuomion tarkat peruste-
lut jo muutoksenhakua harkitessaan. Ks. Jokela 2004 s. 396.

41 Huovila 2003 s. 387.
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Vielä on hyvä muistaa, että usein on perustelujen ymmärrettävyyden kannalta ai-
hetta julistaa ne hieman yksinkertaisemmin ilmaisuin ja puhekielenomaisemmin kuin
vain lukea kirjoitettu teksti, vaikka sellainen olisikin valmistunut. Samoin voidaan
mielestäni ilman muuta katsoa, että kun tuomioon sisältyvää selostusta asianosaisten
vaatimuksista ja vastauksista perusteineen ei yleensäkään tarvitse julistaa,42 voidaan
perusteluistakin jättää julistamatta niihin ehkä sisältyviä selostuksenomaisia taustaa
tai todistelussa esiin tullutta koskevia osia, jotka perustuvat asianosaisten juuri pää-
käsittelyssä kuulemaan.43 Rikosasian tuomion alussahan yleensä on, tunnistetietojen ja
asianosaisten nimien jälkeen, syyte, joka siirtyy tuomion tekstipohjaan syyttäjän
haastehakemuksesta. Syyte on useimmiten niin sanottu luurankosyyte, jossa on väitetty
teonkuvaus vain lyhyesti tunnusmerkistötekijöin kuvattuna. Perustelujen aluksi on sen
vuoksi usein ymmärrettävyyden edistämiseksi paikallaan selostaa esimerkiksi asianosais-
ten suhdetta toisiinsa sekä niitä riidattomia taustoja ja tapahtumia, jotka ovat edeltäneet
syytteessä kuvattua arvioinnin kohteena olevaa väitettyä tapahtumainkulkua.44 Tämä
palvelee myös ainakin ulkopuolisen mahdollisuutta arvioida seuraamusvalintaa, vaikka
tilanne ei vaatisikaan rangaistuksen mittaamisen nimenomaista perustelemista.

5.3. Kokoavia havaintoja

Ratkaisevan tärkeää on nähdäkseni, että oikeudenkäynnin ja todistusharkinnan
välittömyys on korostetussa asemassa juuri niissä jutuissa, joissa tuomion julistaminen
on luontevaa.45 Todistusharkinta perustuu kokonaiskuvaan henkilötodistelusta eikä
kuultavien sanoihin sellaisenaan. Todistelun arviointiin vaikuttavat sellaisetkin seikat,
kuten erilaiset vaikutelmat ja vivahteet, joita ei voida sanallisesti ilmaista ja joita arvioit-
sijan ei edes tarvitse tiedostaa.46 Tämän takia tuomarin tulee voida keskittyä todistelun

42 ROL 11 luvun 7 §:n 1 momentin (rikosasioissa) ja OK 24 luvun 8 §:n 1 momentin (riita-asioissa)
mukaan, jollei tuomion julistaminen kokonaisuudessaan ole tarpeen, tuomiosta on sitä julistettaessa
ilmoitettava vain sen perustelut ja tuomiolauselma.

43 Tällaiset osiot voisivat monesti olla kertoelmassakin, mutta ne on tavallisesti luontevampaa sijoittaa
perustelujen puolelle jo senkin takia, että tuomio yleensä alkaa haastehakemuksesta.

44 Tapahtumaolosuhteet ja -paikka on myös usein aihetta kertoa syytteen teonkuvausta tarkemmin teon
merkityksen ja kontekstin sekä tekijän syyllisyyden arvioimisen helpottamiseksi. Syytteen teon-
kuvauksessa pyritään nimittäin vain hakemaan historiallisista tapahtumista konkreettinen vastine väi-
tetyn teon tunnusmerkistön mukaisuudelle. Ks. Lappalainen 2004 s. 151 ja 154.

45 Kuten Huovila on osoittanut, välittömyyden merkitys vähenee esimerkiksi, jos juttu on laaja eikä
todistelua pystytä pilkkomaan ja siten todistelun vastaanottamisen ja lopullisen päätösharkinnan väli
pitenee, juttuun sisältyy teknistä tai asiantuntijatodistelua tai kirjallisen näytön osuus on merkittävä.
Ks. Huovila 2003 s. 253–260. Tällaisissa jutuissa ei tuomiota kuitenkaan tavallisesti voi julistaa, vaan
se on annettava kansliassa.

46 Välittömyyden ideasta todistusharkinnassa ja välittömyyden omaksumisen seurauksista perustelujen
kannalta laajahkosti ks. Huovila 2003 s. 230–252. Huovilan mukaan ”koko vapaan todistusharkinnan
ja välittömän prosessin doktriini perustuu olennaisesti ajatukseen, ettei monia todistajan kertomukseen
liittyviä seikkoja (apufaktoja) voida esittää kirjallisesti ja että tällaisilla seikoilla on kuitenkin olen-
nainen, ellei ratkaiseva merkitys vapaassa todistusharkinnassa”. Ks. mt. s. 233. Mielestäni tähän voi
yhtyä, vaikka Huovila ehkä hivenen liiaksikin korostaa tällaisten seikkojen merkitystä.
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seuraamiseen tarvitsematta pyrkiä painamaan muistiin lausumien yksityiskohtia tai
peräti tekemään laajoja muistiinpanoja. Muistiinpanojen tekeminen nimittäin, paitsi
häiritsee todistelun seuraamista, on omiaan siirtämään todistusharkinnan painopistettä
välittömistä vaikutelmista muistiinpanojen lukemiseen.47 Asian voi mielestäni ilmais-
ta niinkin jyrkästi, että puheena olevan kaltaisissa jutuissa ei suullisesta todistelusta
tavallisesti tulisi lainkaan tehdä muistiinpanoja. Tästä seuraa, että tuomion peruste-
luissa ei ole syytä eikä mahdollistakaan analysoida todistelulausumia sen seikkaperäi-
semmin kuin sellaisten kokonaisvaikutelmien tasolla, jotka muodostavat lausumien
ytimen. Viime kädessä tällöin liikutaan etukäteen tiedossa olevan todistusteeman ta-
solla. Tällöin ei julistettua tuomiota juurikaan ole tarpeen tai edes mahdollista jälkeen-
päin täydentää ainakaan suullisen todistelun arvioinnin osalta.

6. Julistetun tuomion täydentäminen kirjalliseen muotoon

6.1. Vähimmäisvaatimukset

Julistetunkin tuomion tulee luonnollisesti täyttää ROL 11 luvun 4 §:n 1 momentin
yleiset minimivaatimukset, toisin sanoen riitaisen asian tuomion perusteluissa tulee
faktaperustelujen osalta ainakin viitata ratkaiseviksi katsottuihin todistuskeinoihin tai
todistustosiseikkoihin.48 Yksinkertaisissa tapauksissa ei kirjoitetuissa perusteluissakaan
tarvita enempää. Jollei tuomiota vielä julistamisen yhteydessä ole saatettu kirjalliseen
asuun,49 riittää siten, että luonnostellut ja julistetut perustelut kirjoitetaan täydellisiksi
lauseiksi ja virkkeiksi niin, että niistä muodostuu asianmukainen, loogisesti etenevä ja
kielellisesti moitteeton kirjallinen esitys. Edelleen lisätään mahdollinen taustaa tai ai-
kaisempia tapahtumia koskeva selostus, jota ei ole julistettu. Ymmärrettävyyden pa-
rantamiseksi saattaa olla tarpeen täydentää viittauksenomaisia perusteluja esimerkiksi
todistelun arvioinnin osalta. Jotta tuomio olisi myös niiden ymmärrettävissä, jotka
eivät ole pääkäsittelyyn osallistuneet on, milloin julistettaessa on viitattu vain todistus-
keinoon, esimerkiksi todistajanlausuntoon, syytä kirjallisiin perusteluihin merkitä asian-
omaisen lausuman lopputulema, kuten että todistaja on nähnyt vastaajan suorittavan
väitetyn rikollisen teon. Mahdolliset lausunnon uskottavuuteen vaikuttavat seikat on
myös tuotava esiin, vaikkakin ainakin tärkeimmät niistä tulisi jo julistettaessa ilmoit-
taa.

47 Samalla tavoin todistusharkinta häiriintyy, jos loppulausunnoissa selostetaan todistelun sisältöä sen
arvioinnin sijasta.

48 Näin myös Huovila 2003 s. 388.
49 Kuten todettu, milloin istunnossa on käytettävissä ammattitaitoinen käräjäsihteeri, jolla vielä on ”vanhan

ajan konekirjoitustaito”, on mielestäni suositeltava työtapa sanella perustelut istunnossa suoraan
käräjäsihteerille. Tämä ei vie juurikaan enempää aikaa kuin perustelujen luonnosteleminen
luetelmaviivoin käsin paperille. Tämä työtapa säästää suuresti kokonaisaikaa. Se on myös käräjäsihteerin
työpanoksen hyödyntämisen kannalta järkevää hänen välttyessään istumasta ”tyhjän panttina” pu-
heenjohtajan ”raapustaessa” luonnostaan.
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6.2. Arviointia perustelujen funktioiden kannalta

Edellä on vallitsevan kannan mukaisesti katsottu, että käräjäoikeuden tuomion perus-
telut suunnataan ensisijassa asianosaisille muiden adressaattien tarpeiden jäädessä tois-
sijaisiksi. Niissä tapauksissa, joissa tuomio julistetaan, asianosainen saa tiedon peruste-
luista julistettaessa ja joutuu tuon tiedon pohjalta jo ainakin alustavasti harkitsemaan,
hakeeko hän tuomioon muutosta.50  Tältä kannalta voisi väittää, ettei hän edes tarvitse
kirjoitettua tuomiota, ainakaan, ellei hae muutosta siihen. Näin ei kuitenkaan mieles-
täni ole. Oikeus saada perusteltu tuomio on perus- ja ihmisoikeus. Tämän on ymmär-
rettävä tarkoittavan myös kirjallisia perusteluja, joita asianosainen voi myöhemmin
tutkia ja arvioida.51 Tämä oikeus on, paitsi vastaajalla, myös rikosasian asianomistajalla,
jonka merkitystä rikosprosessin osallisena ei tule väheksyä. Asianomistaja tarvitsee
tuomion korvauksen täytäntöönpanoa varten. Korvaus tosin pannaan täytäntöön
tuomiolauselman nojalla, mutta eivät perustelutkaan asianomistajalle merkityksettö-
miä ole. Ne auttavat häntä ymmärtämään tuomiota ja toivottavasti hyväksymään myös
hänelle epäedulliset ratkaisut, esimerkiksi sen, että näyttökynnyksen korkeuden takia
syyte joudutaan joskus hylkäämään, vaikka asianomistaja pitää vastaajaa häneen
kohdistuneeseen tekoon syypäänä. Asianosaisen luottamus tuomioistuimeen nojau-
tuu, paitsi siihen, että menettely on asianmukainen, myös siihen, että ratkaisu on asian-
mukaisesti perusteltu ja oikeudenmukainen. Tuomion muut kuin asianosaisiin kohdis-
tuvat funktiot toteutuvat pääosin kirjallisten perustelujen välityksin.

6.3. Muutoksenhaun vaikutus perustelujen laatuun ja laajuuteen

Muutoksenhakuaste on yksi tuomion adressaateista. Käräjäoikeuden tuomion osalta
se on hovioikeus. Muutoksenhaulla saattaa ajatella olevan jotain vaikutusta perustelu-
tarpeeseen. Kuitenkin silloin, kun tuomio annetaan kansliassa, ei sitä laadittaessa voi-
da ottaa juurikaan huomioon, tullaanko siihen hakemaan muutosta vai ei eikä peruste-
luja voi myöhemmin täydentää tai ”parannella” muutoksenhaun vuoksi ja sen tarpeita
varten, vaan tuomion tulee heti olla lopullisessa muodossa. Laajaa näyttöä tai vaikeita
oikeuskysymyksiä käsittävissä jutuissa on jo päätösharkinnan vaikeuden tai ainakin
perustelujen luonnostelunkin viemän ajan vuoksi ratkaisu annettava kansliassa. Kysy-
mys siitä, onko tuomion kirjalliset perustelut laadittava eri tavalla niissä tapauksissa,
joissa ratkaisuun haetaan muutosta kuin niissä, joissa se jää lainvoimaiseksi, koskee
siten vain heti pääkäsittelyn jälkeen julistettavia tuomioita.

Tämänkaltainen kysymys on mahdollinen esittää, koska meillä on edelleen
muutoksenhaun edellytyksenä tyytymättömyyden ilmoittaminen ratkaisuun viikon

50 Siihen kysymykseen, vaikuttaako muutoksenhaku perustelujen laatuun tai laajuuteen, palataan hiu-
kan tuonnempana. Muutoksenhaun tarpeen harkitsemista varten asianosaisen tulisi saada ainekset jo
julistetuista perusteluista.

51 Tähän kyllä sinänsä riittää jo minimivaatimukset täyttävä perustelu.
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kuluessa sen julistamisesta tai antamisesta. Näin ratkaisun lainvoimaisuus selviää tuossa
lyhyessä ajassa ennen kuin toimituskirja on asianosaiselle annettava. Tämä mahdollis-
taa sellaisen, mielestäni huonon mutta tiettävästi varsin yleisen työtavan, että käräjäoi-
keuden tuomion perustelut kirjoitetaan vasta, kun on selvinnyt, onko tuomioon ilmoi-
tettu tyytymättömyyttä. Tuomion jäädessä lainvoimaiseksi saatetaan perustelujen laa-
dusta ”tinkiä” verrattuna siihen tilanteeseen, että tuomioon haetaan muutosta.52 Jos
taas tuomiosta voisi valittaa tyytymättömyyttä erikseen ilmoittamatta, olisi kirjalliset
perustelut laadittava kaikissa tapauksissa samojen perusteiden mukaan. Tuollainen,
käytännössä hyvin toiminut valitusmenettely koski asunto-oikeuksien tuomioita en-
nen näiden oikeuksien lakkauttamista 1.1.2003 voimaan tulleella lailla (597/2002).53

Tyytymättömyyden ilmoittamiselle tai pikemmin ilmoittamatta jättämiselle ei käsi-
tykseni mukaan tulisikaan antaa merkitystä perusteluja kirjoitettaessa. Ensinnäkin tyy-
tymättömyyden ilmoittamisvelvollisuus on uskoakseni ennemmin tai myöhemmin
väistyvä instituutio.54 Siitä luopumista muutoksenhakumenettelyn yksinkertaistamiseksi
ehdotettiinkin, eräitä poikkeustapauksia lukuunottamatta, 1.5.1998 voimaan tullutta
hovioikeusuudistusta (165/1998) koskevassa hallituksen esityksessä.55 Lakivaliokun-
ta piti kuitenkin aiheellisena tyytymättömyyden ilmoittamisen säilyttämistä toistai-
seksi, ”jotta alioikeuksien työprosesseja ei taas jouduta muuttamaan”.56 Arvattavasti
asiaan kuitenkin sopivassa yhteydessä vielä palataan.57 Toinen, vielä tärkeämpi näkö-
kohta on, että oikeudenkäynnin välittömyyden ja välittömän todistusharkinnan peri-
aatteiden kannalta, jotka siis tulevat korostetusti esiin jutuissa, joissa tuomio voidaan
julistaa, perustelut tulisi laatia aivan ensi tilassa pääkäsittelyn ja päätösneuvottelun
jälkeen. Näin ne välittömät vaikutelmat, joihin julistetut perustelut nojautuvat, eivät

52 Se, että tuomioon ilmoitetaan tyytymättömyyttä, ei luonnollisesti takaa, että siihen myös haetaan
muutosta, vaan toisinaan tyytymättömyyttä ilmoittanut asianosainen jättää valituksen ajamatta peril-
le.

53 Asunto-oikeusmenettely pakotti muutenkin laatimaan tuomion heti, sillä pääsääntö oli, että tuomios-
ta oli heti julistamisen jälkeen annettava jäljennös kantajalle ja vastaajalle. Käytännössä, jollei tätä
voitu noudattaa, jäljennökset lähetettiin muutaman päivän kuluessa. Valitusaikakin oli vain kaksi viik-
koa. Ks. nyttemmin kumottu laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa (650/1973) 23 ja 25 §.
Asunto-oikeudet toimivat huoneenvuokrasuhteesta johtuvia riita-asioita käsittelevinä osastoina Es-
poon, Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Oulun, Porin, Tampereen, Turun ja Vantaan
käräjäoikeuksissa. Ne perustettiin vastaaviin kihlakunnan- ja raastuvanoikeuksiin 1.1.1974 lukien ja
ehtivät siten toimia lähes 30 vuotta. Ks. niin ikään kumottu laki eräiden asunto-oikeuksien perustami-
sesta (646/1973).

54 Tyytymättömyyden ilmoittamista on oikeuskirjallisuudessakin pidetty tarpeettomana ja
käräjäoikeudelle vain turhaa lisätyötä aiheuttavana menettelynä. Ks. Virolainen 2004 s. 284 ja siinä
mainitut lähteet.

55 HE 33/1997 s. 38.
56 LaVM 19/1997 s. 4. Valiokunta perusteli kantaansa myös sillä, että käräjäoikeuksien atk-järjestelmät

oli rakennettu tyytymättömyyden ilmoitussäännöstön varaan eikä niiden muuttamista ollut ryhdytty
edes suunnittelemaan.

57 Instituution säilyttämisen perusteeksi ei mielestäni missään tapauksessa yksistään riitä lainvoimaisiksi
jäävien tuomioiden ”kevennetystä” perustelemisesta ehkä koituva työnsäästö. Todettakoon, että Ruot-
sissakaan ei tyytymättömyyden ilmoitus enää ole käytössä. Valitusaika on tosin vain kolme viikkoa.
Ks. HE 33/1997 s. 15.
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58 Ks. esimerkiksi niin kutsuttua seulontamenettelyä koskeva LaVM 27/2002 s. 16 ja Virolainen 2003 s.
971. Seulonnan edellytyksiä koskevissa ennakkoratkaisuissa KKO 2004:116 ja 117 on tämä seikka
myös nimenomaisesti todettu. Tässä kirjoituksessa ei puututa enemmälti seulontamenettelyyn, jolla
mielestäni ei ole suoranaista merkitystä käräjäoikeuden tuomion kirjoittamisen kannalta. Ks. myös
Laukkanen 2000 s. 1123 ja Huovila 2003 s. 395–406. Sen verran voidaan kuitenkin sanoa, että seulonta-
menettelyn käyttöönottokin mielestäni tukee sitä edellä omaksuttua kantaa, että tuomion tulisi joka
tapauksessa olla ratkaisuaineistoa tuntemattomankin luettavissa ja ymmärrettävissä itsenäisenä asia
kirjana, vaikka todistelun sisältöä ei olekaan tarkoitus tarkoin selostaa.

59 Ks. Laukkanen 2002 s. 42–43.
60 Ks. esimerkiksi LaVM 27/2002 s. 4.

pääsisi unohtumaan ja haalistumaan eikä niiden tilalle tulemaan muihin lähteisiin ku-
ten muistiinpanoihin perustuvia tai pahimmassa tapauksessa esitutkintapöytäkirjasta
”haalittuja” näkökohtia.

Katson siten, että käräjäoikeuden tuomion perusteluja ei tule laatia eri tavoin siitä
riippuen, onko tuomioon ilmoitettu tyytymättömyyttä ja valitus siten odotettavissa vai
ei. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että muutoksenhakutuomioistuimen intressejä ei
olisi lainkaan otettava huomioon. Ne vain ovat samat kuin yleensäkin asianosaisten
ulkopuolisten tahojen. Perustelujen tulee siten olla selkeitä ja antaa ulkopuolisellekin
riittävä kuva käsitellystä asiasta ja riitaisista kysymyksistä samoin kuin todistusharkin-
nasta ja oikeuskysymysten punninnasta. Kuitenkin on samalla muistettava, että välit-
tömän todistusharkinnan kontrollointi perustelujen avulla ei ole mahdollista eikä sal-
littua, vaan todistelu on tarvittaessa otettava hovioikeudessa uudelleen vastaan.58 Täl-
löin on asianosaisten asia kiinnittää hovioikeuden huomiota siihen, että todistelutar-
koituksessa kuultavat ovat mahdollisesti muuttaneet lausuntojaan käräjäoikeudessa
esittämäänsä verrattuna, eikä tätä vertailua voida perustaa käräjäoikeuden tuomioon
todistelun arvioinnista kirjattuun. Niin ikään vanhaan suullis-pöytäkirjalliseen menet-
telyyn perustuva ajatus, että hovioikeuden tulisi saada käräjäoikeuden pöytäkirjasta,
toisin sanoen nykyään tuomiosta kokonaiskuva oikeudenkäyntiaineistosta, olipa se
perustelemisen kannalta relevanttia tai ei, on aikansa elänyt. Tuomiosta ei saa tulla
pöytäkirjaa eikä ratkaisuaineistoa enää selosteta vaan sitä arvioidaan: resonointia eikä
referointia.59

7. Lopuksi

Käräjäoikeuksilla on tärkeä tehtävä oikeusturvan antamisessa ja oikeudenhoidon ko-
konaisuudessa. Nykyään yleisesti hyväksytyn näkemyksen mukaan oikeudenkäynnin
painopisteen tulee olla käräjäoikeudessa.60 Muutoksenhaku on hovioikeuden ratkais-
tessa asian kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella enemmänkin ratkaisun oi-
keellisuuden kontrollointia kuin asian uudelleen ratkaisemista. Jos hovioikeudessa taas
on järjestettävä pääkäsittely, on asia käsiteltävä uudelleen ja oikeudenkäyntiaineisto
esiteltävä hovioikeudessa. Käsittelyn pohjana on kummassakin tapauksessa käräjä-
oikeuden tuomio. Tuomion perustelut ovat näin ollen tärkeitä sekä asianosaisille hei-
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dän harkitessaan muutoksenhaun tarvetta että hovioikeudelle sen arvioidessa muutos-
vaatimuksia tai verratessa tuomiota pääkäsittelyssä esiin tulevaan. Toisaalta tuomion
jäädessä lainvoimaiseksi asianosaisten käsitys tuomioistuinten ratkaisutoiminnasta jää
käräjäoikeuden ratkaisun varaan. Tältä kannalta on niin asianosaisia kuin käräjäoikeuden
omaa työtä vähättelevää katsoa, että tuomiota ei tarvitsisi kunnolla perustella, kun se
jää ”vain arkistoon”. On myös selvää, että huonosti perustellut ratkaisut ovat omiaan
nakertamaan tuomioistuimen arvovaltaa ja arvostusta, vaikka noihin ratkaisuihin ei
haettaisikaan muutosta.61

Myös Ruotsissa on 1970-luvun lopulla käyty keskustelua tuomion kirjoittamista-
voista ja siitä, miten laajalti todistelutarkoituksessa annettuja lausumia on selostettava.
On kysytty lukeeko edes kukaan tuomion kirjoitettuja perusteluja asioissa, joissa tuo-
mio julistetaan eikä muutosta haeta.62 Esitettyihin kysymyksiin on mielestäni viisaasti
vastattu, että tuomioistuimen tulee tehdä ymmärrettäväksi, miten se on päätynyt omak-
sumaansa lopputulokseen, ei sen enempää, ja että näkemällä hiukan vaivaa voi kirjoit-
taa yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi sekä samalla lyhyesti.63

Kirjoituksen otsikossa esitettyyn kysymykseen voidaan tiivistetysti vastata seuraa-
vaan tapaan: Käräjäoikeus suuntaa perustelunsa ensi sijassa asianosaisille. Tuomiossa
pyritään selittämään, mistä on kysymys ja millä perusteilla valittuun lopputulokseen
on tultu. Tämä tehdään lyhyesti ja tiiviisti, mutta kuitenkin, sillä tavalla, että oikeuden-
käynnin kohde ja tuomioperusteet ovat ratkaisuaineistoa tuntemattomankin ymmär-
rettävissä. Näin menettelemällä turvataan riittävästi niin muutoksenhakuasteen kuin
tiedotusvälineiden ja yleensä suuren yleisön tiedonintressi. Käräjäoikeus tekee omaa
työtään eikä sen tehtävänä ole välittää hovioikeudelle koko kuvaa oikeudenkäynnissä
tapahtuneesta, vaan tuomiossa käsitellään lähtökohtaisesti ratkaisuaineistoa vain siltä
osin kuin on tarpeen lopputuloksen perustelemiseksi ja ratkaisun ymmärtämiseksi.
Samalla ei kuitenkaan saa unohtaa, että eri vaihtoehtojen punninnan vuoksi on tarvit-
taessa esitettävä myös valittua lopputulosta vastaan puhuvia näkökohtia. Kun tuomio
julistetaan, sen ei tarvitse olla lopullisessa muodossaan, mutta kaikki olennaiset perus-
teet on julistettava. Tuomio täydennetään kirjalliseen asuun mahdollisimman yksin-
kertaisella tavalla välittömästi julistamisen jälkeen odottamatta tietoa siitä, haetaanko
siihen muutosta. Tällä tavoin hyödynnetään välitön todistusharkinta. Perustelut kirjoi-
tetaan asian laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla voimavaroja säästäen, mutta
kuitenkin samalla tavoin riippumatta siitä, jääkö tuomio lainvoimaiseksi. Jos asia edel-
lyttää ”täydellisiä” perusteluja, ne kirjoitetaan myös ”vain arkistoon”. Toisaalta jo vä-
himmäisvaatimukset täyttävä perustelu on usein riittävä ja samalla optimaalinen.

61 Tämä ei taaskaan tarkoita sitä, etteikö minimivaatimukset täyttävä perustelu useinkin olisi riittävä.
Vähimmäisvaatimuksethan jo edellyttävät kunnollista perustelemista.

62 Ks. Widebeck 1978 s. 712–714 ja Andersson 1979 s. 373–374.
63 von Koch 1979 s. 375.
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Jukka Laine

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti
erityisesti perustelujen näkökulmasta

1. Johdanto

Tuomioistuimet antavat oikeudenkäynnissä oikeussuojaa tietyssä laissa säädetyssä
menettelyssä, joka on koko tuomioistuintoiminnan onnistumisen kannalta keskeisessä
asemassa. Jos oikeudenkäyntimenettely ei toimi kunnolla, tuomioistuimet eivät voi
asianmukaisesti onnistua tehtävissään.1  Riippumattomien tuomioistuinten tehtävänä
on lainkäyttö eli lain soveltaminen niiden käsiteltäväksi saatetussa yksittäisessä riita-,
rikos- tai hallintolainkäyttöasiassa.2

Oikeudenkäyntimenettelyn avulla toteutetaan aineellista oikeutta ja oikeudenkäynti-
menettely on järjestettävä sellaiseksi, että sen avulla voidaan päätyä asiassa sekä tosi-
seikastoltaan että oikeusnormien soveltamisen osalta mahdollisemman oikeaan rat-
kaisuun. Toisaalta oikeudenkäyntimenettelyä ei enää ole nähtävä pelkästään välineenä
aineellisesti mahdollisimman oikeiden ratkaisujen saavuttamiseksi, vaan oikeuden-
käyntimenettelyllä on yhä enemmän itseisarvoa siinä, että aineellisesti oikea lopputu-
los pitää saavuttaa oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä. Menettelyllistä oikeuden-
mukaisuutta (procedural justice) selvittäneet oikeussosiologiset tutkimukset ovat osoit-
taneet, että ihmiset muodostavat käsityksensä oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuu-
desta ensi sijassa menettelyn rehtiyden ja tasapuolisuuden, eikä niinkään sen lopputu-
loksen perusteella.3

2. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti

Lindin ja Tylerin mukaan subjektiiviset ja objektiiviset oikeudenmukaisuuden kritee-
rit muodostavat keskeisen jännitteen arkipäivän oikeudenkäynnissä. Tutkimustulokset
(mm. Lind & Tyler 1988, Tyler 1990) osoittavat, että ihmiset kokevat tulleensa oikeu-
denmukaisesti kohdelluksi silloin, kun he saavat oikeudenkäynnissä rauhassa kertoa
oman käsityksensä tilanteesta. Käytännössä oikeuden puheenjohtaja joutuu kuitenkin

1 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 156.
2 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 68.
3 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 156.
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rajoittamaan heidän puhemahdollisuuksiaan. Tuomarien on vastattava tehokkaasta työs-
kentelystä ja ohjattava keskustelu oikeudellisesti merkittäviin seikkoihin. Objektiivi-
sen oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden maksimoiminen saattaa johtaa asiakkaan
kokeman subjektiivisen oikeudenmukaisuuden kokemuksen vähenemiseen.

Oikeudenkäynti sisältää jännitteen kahden arvokkaan ja tavoiteltavan lopputulok-
sen välillä. Vastakkain ovat tehokas, oikeudellisesti varma lopputulos ja asian käsitte-
lyyn tyytyväinen, oikeudenmukaisuutta kokenut asiakas. Koska yksinomaan jompaa-
kumpaa vaihtoehtoa ei voi valita, tulee oikeudenkäynnissä ylittää kummankin vaihto-
ehdon rajoitukset.4

Riita-asiassa asiakas ei toimi vain tiedonantajana, vaan osallistuu itse jutun rakenta-
miseen ja määrittelyyn neuvottelemalla siitä, mikä jutussa on merkityksellistä. Asia-
kas ei näyttäydy enää yksinomaan vallan kohteena, vaan uudenlaisena yhteistoimin-
nallisena asiakkaana. Oikeudenkäynnin valta ilmenee dynaamisena ja jännitteisenä
ilmiönä, joka tuotetaan jatkuvasti ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kuten Sarat
ja Felstiner (1995) toteavat asiakkaiden ja asianajajien välisiä tapaamisia tutkiessaan,
neuvottelu yhteisen käsityksen rakentamiseksi riidasta sisältää jatkuvasti molemmin-
puolisia yrityksiä sekä käyttää valtaa että vastustaa sitä.

Neuvottelut ovat harvoin harmonisia ja sujuvia, pikemminkin ne sisältävät jatkuvaa
kamppailua siitä, kenen tulkinta asiassa hyväksytään. Sekä asiakkailla että ammattilaisilla
on omat keinonsa ja hetkensä, jolloin he käyttävät valtaa ja jolloin he vastustavat sitä.5

Erilliset välineet ja mallit uudenlaisen kommunikaatio- ja neuvottelusuhteen syn-
nyttämiseksi ja jutun käsittelyn hallitsemiseksi nousevat keskeiseksi riidanratkaisussa.
Neuvotteleva työtapa on perusteltua myös proseduraalisen oikeudenkäynnin näkökul-
masta. Esimerkiksi Messner (1997) on painottanut oikeuden ja oikeudenmukaisuuden
kommunikatiivista ja prosessiluontoista perustaa. Oikeus syntyy konfliktista neuvottelu-
prosessin kautta. Siksi kommunikaatio on tärkeää oikeudenmukaisuuden kokemuksen
synnyttämisessä. Myös Laukkanen (1995) on korostanut keskustelevaa työtapaa ja
vapaamuotoisuutta nykyaikaisen tuomioistuimen auktoriteetin perustana ja luottamuk-
sen synnyttäjänä. Tom Tylerin (1990) julkaiseman tutkimuksen tärkein päätelmä koski
prosessin laadun yhteiskunnallisia vaikutuksia. Hänen mukaansa prosessin laadulla ja
koetulla oikeudenmukaisuudella oli merkittävä yhteys asiakkaiden lainkuuliaisuuteen.
Oikeudenkäynnin vuorovaikutus ei ole tärkeää niinkään hyvän palvelun tarjoamiseksi,
vaan sillä voidaan merkittävästi vaikuttaa asiakkaiden lainkuuliaisuuteen ja sitä kautta
tuomioistuinten omiin työmääriin (Engeström, Haavisto & Pihlaja 1992). Olipa kyse
mistä oikeudenkäynnistä tahansa tuomioistuimen puolelta on tärkeää luoda edellytyksiä
oikeudenkäynneille, joissa asian käsittelytapa, istunnon vuorovaikutus ja fyysiset puit-
teet edesauttavat asianosaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa asian käsittelyyn.6

4 Haavisto: Asianosaisten osallistuminen riita-asian käsittelyyn – nykykäytäntöä ja kehityssuuntia. La-
kimies 2000 s. 1141.

5 Haavisto: Asianosaisten osallistuminen riita-asian käsittelyyn – nykykäytäntöä ja kehityssuuntia. La-
kimies 2000 s. 1152.

6 Haavisto: Asianosaisten osallistuminen riita-asian käsittelyyn – nykykäytäntöä ja kehityssuuntia. La-
kimies 2000 s. 1152–1153.
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3. Tuomio-oikeellisuuden ylläpitäminen ja sen parantaminen

Tuomioistuinmenettelyn yhtenä keskeisimpänä tavoitteena on, että tuomioistuimen
ratkaisu on mahdollisimman lainmukainen ja oikeudenmukainen.7  Oikeusriidan
tosiseikaston eli sen, mitä asiassa on todella tapahtunut, on tultava oikeudenkäynnissä
mahdollisimman täydellisesti selvitetyksi ja oikeusnormeja on sovellettava tähän
tosiseikastoon virheettömästi.8

Prosessissa tavoiteltavaa totuutta voidaan kutsua aineelliseksi siinä mielessä, että
faktojen selvittäminen perustuu vapaan todistusteorian mukaisesti aineelliseen eikä
muodolliseen todistusjärjestelmään. Todistusharkinnan tietolähteenä saadaan lähtökoh-
taisesti käyttää kaikkia asiassa ilmeneviä seikkoja samoin kuin harkita niiden todistus-
arvoa vapaasti. Todistusaineisto voi monista eri syistä johtuen jäädä puutteelliseksi.
Tämän vuoksi oikeudenkäynnissä saavutettava totuus on usein vain jonkinlainen liki-
arvo aineellisesta totuudesta.9

Oikeuskysymyksen oikeaa ratkaisua vaikeuttaa muun muassa oikeusnormien väl-
jyys, tulkinnanvaraisuus ja jopa aukollisuus sekä toisinaan oikeuden ja kohtuuden vä-
linen ristiriita ja jännite. Ei ole myöskään olemassa yhtenäistä ja yleisesti hyväksyttä-
vää laintulkintametodia, vaan tuomioistuin saa valita tulkintametodinsa useiden vaih-
toehtojen joukosta itse, joten tuomioistuimet voivat tulkita lakeja hyvinkin erilaisista
lähtökohdista.

Yhden ainoa oikean ratkaisun saavuttamisen asemasta voidaan puhua vain parhaal-
la mahdollisella tavalla perustellusta ratkaisusta. Siitä huolimatta ihmiset vielä varsin
yleisesti ajattelevat, että tuomioistuimessa voidaan päätyä vain yhteen ainoaan oikeaan
ratkaisuun. Tämä ristiriita heijastuu aina ihmisten luottamukseen oikeuslaitokseen. He
odottavat usein ”parempia” ratkaisuja kuin mihin oikeudenkäyntimenettely ja
oikeudenkäyntiaineisto antavat mahdollisuuden.10

Kun prosessissa joudutaan tyytymään oikeudenkäyntiaineiston mukaiseen ja useita
virhelähteitä mahdollisesti sisältävään selvitykseen, tulisi aineellisen totuuden asemasta
puhua pikemminkin prosessuaalisesta totuudesta, joka saattaa poiketa siitä, mitä to-
dellisuudessa on tapahtunut. Tuomaria velvoittava ratkaisupakko edellyttää, että tuo-
mari ei voi vain tyytyä esittelemään tuomiossa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, vaan hä-
nen on valittava niistä jokin ja ratkaista asia sen mukaisesti. Juridisen ratkaisun oikeel-
lisuuden kriteerinä voidaan kuitenkaan tuskin pitää muuta kuin että se on syntynyt
muodollisesti oikeassa järjestyksessä ja oikeudenmukaisen menettelyn tuloksena että
se on rationaalisesti perusteltavissa asianosaisille ja laajemmalle oikeusyhteisölle.11

7 Puhutaan tuomio-oikeellisuudesta. Tuomio-oikeellisuutta tarkoittaen käytetään myös termejä aineel-
linen oikeusvarmuus, aineellinen totuus tai totuusperiaate. Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean
mietintö 2003:3 s. 163.

8 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 163.
9 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 163–164.
10 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 164.
11 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 164
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4. Tuomioistuimen ratkaisujen perusteleminen

Tuomioiden perustelemisen merkitys on toimintaympäristön muutostekijöistä12 joh-
tuen korostunut. Joustavien ja tuomioistuimelle entistä enemmän harkintavaltaa antavien
oikeusnormien määrä on kasvanut. Samanaikaisesti myös laintulkintaperiaatteet ovat
osittain muuttuneet. Harkintavallan kasvun ja laintulkintaperiaatteiden muutoksen seu-
rauksena on tuomioiden perustelujen kautta entistä tärkeämpää saada tietoa siitä, mi-
hin seikkoihin ja millaiseen ajatteluun tuomio on perustettu. Perustelujen kautta voi-
daan kontrolloida, onko tuomioistuin käyttänyt sille uskottua tuomiovaltaa lakien ja
hyväksyttyjen oikeuslähteiden valossa oikealla tavalla, eli onko ratkaisu lainmukainen
ja täyttääkö se kohtuuden ja oikeudenmukaisuuden vähimmäisvaatimukset. Peruste-
leminen on siten tärkeää ensisijassa asianosaisten oikeusturvan kannalta. Perusteluilla
tulisi myös kyetä vakuuttamaan asianosaiset siitä, että heidän asiansa on ratkaistu puo-
lueettomasti ja asiallisesti sekä materiaalisesti oikein. Toisaalta tuomioistuinten ratkai-
sujen avoimella perustelemisella on merkitystä myös lainkäytön laajemmalle demok-
raattiselle kontrollille yhteiskunnassa. Oikeusvaltiossa, jossa tuomioistuinten riippu-
mattomuudesta ja puolueettomuudesta johtuen niiden toiminnan muunlainen kontrolli
on hankalasti toteutettavissa, ennen muuta ratkaisujen avoimet perustelut mahdollista-
vat tuomitsemistoiminnan julkisen valvonnan ja vastuun toteuttamisen.13 Perustele-
misvelvollisuus on pelkällä olemassaolollaan edistämässä lainkäytön laillisuutta ja
estämässä mielivaltaa. Tämä on tärkeää etenkin, kun tuomioistuinten rooli ja lainkäytön
merkitys on eri syistä korostunut uudella tavalla suhteessa lainsäätäjään ja myös
toimeenpanovaltaan.14

Myös yhteiskunnan arvopohjan muutokset ovat vaikuttaneet perustelujen merki-
tyksen kasvuun. Tuomioistuinten harkintavallan kasvun myötä yhä useammat ratkai-
sut ovat valinnan tekemistä ja punnintaa eri ratkaisuvaihtoehtojen välillä. On arvioitu,
että tällaisessa tilanteessa tapauskohtainen oikeudenmukaisuus saattaa painottua ylei-
sen oikeudenmukaisuuden kustannuksella, jolloin ratkaisujen ennustettavuus saattaa
lähtökohtaisesti heiketä.

Ratkaisun oikeellisuutta voidaan mitata näissä tilanteissa vain perustelujen kautta.
Jos perustelut vakuuttavat, ratkaisu on ”oikea”. Tuomio-oikeellisuus15 onkin nykyään
yhden ainoan oikean ratkaisun löytämisen sijasta pikemminkin perustelujen vakuutta-
vuutta.16 Tuomioistuinten ratkaisujen perustelemisen merkityksen korostumiseen on
vaikuttanut myös se, että yhteiskunnassa ei ole enää aikaisempaan tapaan ehdottomia
institutionaalisia auktoriteetteja. Myös tuomioistuinten aikaisemmin itsestään selvänä
pidetty auktoriteetti on murtunut ja vähentynyt.

12 Globalisaatio, Euroopan integraatio, perus- ja ihmisoikeudet ym.
13 Ratkaisujen julkisuus sinällään ei ole riittävää, ellei ratkaisuja ole myös perusteltu avoimesti.

Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 215.
14 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 214–215.
15 Ks. alaviite 4.
16 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 215.
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5. Luottamus tuomioistuimiin

Luottamusta tuomioistuimiin on Suomessa kartoitettu melko säännöllisesti yleisöky-
selyillä. Vuosina 1999 ja 2001 on tehty kaksi erityistutkimusta väestön luottamuksesta
tuomioistuimiin, Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa ja Turun yliopistossa. Luot-
tamusta on mitattu erityyppisissä kyselyissä ja muutenkin kysymällä ihmisiltä suo-
raan, kuinka paljon luotatte tuomioistuimiin.17

Kansalaisista 67,6 % eli noin kaksi kolmasosaa pitää tuomioistuinten toimintaa
kokonaisuutena ottaen onnistuneena. Menettelyn tasapuolisuuteen luottaa 38,2 % kan-
salaisista. Tasapuolisuutta koskevissa arvioissa ei ole kyse yksinomaan luottamukses-
ta (tai epäluottamuksesta) tuomioistuimia kohtaan, vaan kyseiset käsitykset kohdistu-
vat enemminkin oikeusjärjestykseen ja sen soveltamiseen kokonaisuutena. Tuomiois-
tuinten päätösten ja tuomareiden toiminnan yleiseen oikeudenmukaisuuteen kohdistu-
va asennoituminen on myönteisempää. Valtaosa kansalaisista luottaa tuomioistuinten
päätösten lainmukaisuuteen. Tuomioistuinkokemusta omaavien arviot ovat keskimää-
räistä kielteisempiä. Oikeudenkäyntikokemusten määrän lisääntyessä tyytymättömyys
lisäksi kasvaa jonkin verran. Yli kaksi oikeudenkäyntikokemusta omaavien luottamus
on huomattavan paljon alhaisempi kuin vain 1–2 kertaa oikeudenkäynnissä olleiden.18

Rikosasioissa vastaajien luottamus oikeudenkäytön tasapuolisuuteen on johdonmu-
kaisesti vähäisempi.19 Tutkimusten mukaan päätösten perustelujen yleiseen tasoon
suhtaudutaan neutraalisti. Perustelujen vakuuttavuutta on yleisesti pidetty eräänä kes-
keisimmistä välineistä, jolla tuomioistuimet voivat ansaita luottamuksen kansalaisten
edessä. 20

Kansainvälisessä vertailussa suomalaisten luottamus tuomioistuimiin näyttää ole-
van hyvää eurooppalaista keskitasoa; vain Tanskassa ja Norjassa on mitattu selvästi
korkeampi luottamus. Esitettyjen tulosten valossa tuomioistuimiin kohdistuvaa luotta-
musta voidaan pitää tyydyttävänä.21

Yhtenä tuomioistuimiin kohdistuvan luottamuksen kiinnostavana ulottuvuutena on
väestön käsitys yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitok-
sen mukaan:

a) vajaa puolet uskoi yhdenvertaisuuden toteutumiseen oikeuskäytännössä täysin
tai jokseenkin hyvin;

b) miltei yhtä moni oli sitä mieltä, että yhdenvertaisuus toteutuu melko huo-
nosti tai ei lainkaan;

c) kaksi kolmannesta uskoi, että miehiä ja naisia kohdellaan tasapuolisesti, ja
puolet, että suomalaisia ja ulkomaalaisia kohdellaan tasapuolisesti;

17 Tala: Luottamus tuomioistuimiin – mitä se on ja tarvitaanko sitä lisää. Lakimies 2002 s. 3.
18 Niskanen, Ahonen ja Laitinen: Turun Yliopisto 1999 s. 26, 31, 39, 47, 58, 69, 130, 145, 147, 192 ja 194
19 Blom 1970 s. 58–64.
20 Niskanen, Ahonen ja Laitinen: Turun Yliopisto 1999 s. 39 ja 40.
21 Tala: Luottamus tuomioistuimiin – mitä se on ja tarvitaanko sitä lisää. Lakimies 2002 s. 4.
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d) kaksi kolmannesta katsoi, että tuomioistuin ei kohtele tasapuolisesti koulutet-
tuja ja kouluttamattomia tai rikkaita ja köyhiä. Enemmistön mielestä henkilön
sosiaalinen asema siis vaikuttaa hänen kohteluunsa tuomioistuimessa.22

6. Luottamukseen vaikuttavia seikkoja

– tuomioistuinten organisatoorinen itsenäisyys (riippumattomuus) ja eriyty-
minen suhteessa muuhun julkiseen organisaatioon;

– tuomarin ammattipätevyyttä, neutraalisuutta ja vastuunalaisuutta koskevat
säännökset (kelpoisuusvaatimukset, nimitysmenettely, esteellisyys-
säännökset, virkavastuu);

– päätöksentekoa koskevat säännöt (lakisidonnaisuus, perusteluvelvollisuus,
päätösten ei-julkinen laadinta);

– oikeudenkäyntimenettelyä koskevat säännökset (puolueettomuus, asioiden
riittävä selvittely, todistelusäännöt, väärän valan rangaistavuus);

– oikeudenkäynnin julkisuuden sääntely;
– säännökset muutoksenhausta ja tuomioistuimiin kohdistuvasta valvonnasta

(laillisuusvalvonta, ylempien tuomioistuinten alempiin kohdistama valvonta).23

7. Tuomioistuinten toiminnassa luottamukseen
vaikuttavia seikkoja

1)  Tuomioistuimen ratkaisu ja jutun lopputulos.
2)  Ratkaisun perustelut.
3)  Oikeudenkäyntimenettely.
4)  Asiakkaan tuomioistuimessa saama kohtelu ja palvelu24.

– tuomioistuinten tulee hoitaa tehtäviään asiantuntevalla, teknisesti pätevällä
tavalla,

– toimia moraalisesti vastuunalaisella tavalla. Se edellyttää vuorovaikutus-
tilanteessa myös muiden toimijoiden ja tahojen (tiedotusvälineet) etujen ot-
tamista huomioon sekä torjua instituution tai siinä toimivien henkilöiden
omien intressien ajaminen ja

– vastata riittävällä tavalla väestön yleisluonteisia oikeudenmukaisuuskäsi-
tyksiä.25

22 Tala: Luottamus tuomioistuimiin – mitä se on ja tarvitaanko sitä lisää. Lakimies 2002 s. 6.
23 Tala: Luottamus tuomioistuimiin – mitä se on ja tarvitaanko sitä lisää. Lakimies 2002 s. 9.
24 Tala: Luottamus tuomioistuimiin – mitä se on ja tarvitaanko sitä lisää. Lakimies 2002 s. 19.
25 Tala: Luottamus tuomioistuimiin – mitä se on ja tarvitaanko sitä lisää. Lakimies 2002 s. 16.
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8. Proseduraaliseen oikeudenmukaisuuteen
vaikuttavia seikkoja

– tuomarin neutraalisuus. Tuomarin ei koeta edistävän jutun osapuolten etuja
eikä liioin omia taikka organisaationsa intressejä;

– asianosainen kokee voivansa vaikuttaa menettelyn kulkuun tai ainakin hän
tuntee, että häntä kuunnellaan ja kuunnellaan aidosti ja se myös vaikuttaa
menettelyn kulkuun;

– asianosaista kohdellaan menettelyssä arvokkaasti, kohteliaasti ja hänen oi-
keuksiaan kunnioittavasti.

9. Perustelujen funktio

Tuomioistuintoiminnan ylivoimaisesti tärkeimmäksi päämääräksi on koettu totuuden
löytäminen ja oikeudenmukaisen ratkaisun hakeminen.26 Ratkaisun perusteluja tarvi-
taan vakuuttamaan lukija ratkaisun oikeellisuudesta ja hyväksyttävyydestä. Myös ih-
misten tiedontaso ja -tarve on kasvanut. Ihmisille ei enää riitä pelkästään tieto siitä,
mitä on päätetty vaan he haluavat tietää, millä perusteella lopputulokseen on päädytty
ja mihin tuomiot oikeasti perustuvat. Hyvillä perusteluilla siis paitsi saadaan ihmiset
vakuuttuneiksi ratkaisun oikeellisuudesta, myös lisätään luottamusta ratkaisutoimintaan
ja koko tuomioistuinlaitokseen.27

Perustelut ovat tärkeitä myös tuomioistuinten viestinnän näkökulmasta. Perustelut
ovat tuomioistuimen käyttökelpoisin kommunikointitapa kerrottaessa, miten tuomio-
istuin on suhtautunut asianosaisten oikeudenkäynnin kuluessa esittämiin argument-
teihin ja mikä merkitys niillä on ollut asian ratkaisemisen kannalta. Lisäksi perusteluilla
tuomioistuin informoi ratkaisun lopputulokseen vaikuttaneista seikoista myös muu-
toksenhakutuomioistuinta ja viime kädessä koko oikeusyleisöä. Avoimien perustelu-
jen kautta tuomioistuinten toiminta siten viime kädessä avautuu julkisuudelle, tiedo-
tusvälineille ja sitä kautta myös suurelle yleisölle.28

Tuomioistuinten ratkaisujen perustelemista on pyritty kehittämään lainsäädännön
avulla 1990-luvulla tehdyissä oikeudenkäyntimenettelyuudistuksissa.29  Laissa onkin
nykyisin suhteellisen kattavat säännökset perusteluista, eikä näköpiirissä ole tarvetta
niiden täydentämiseen. On kuitenkin huomattava, että tuomioiden perustelemisesta
laissa olevat säännökset muodostavat vain perustelujen vähimmäisvaatimuksen, ja että

26 Niskanen, Ahonen ja Laitinen: Turun Yliopisto 1999 s. 104.
27 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 215.
28 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 215.
29 Alioikeusuudistuksessa v. 1991 otettiin oikeudenkäymiskaareen (1064/1991) riita-asioiden tuomioi-

den perustelemista koskevat säännökset ja vuonna 1997 vastaavat säännökset rikostuomioiden
perustelemisesta otettiin lakiin oikeudenkäynnistä rikosasioissa (689/1997). Myös vuonna 1996 sää-
detyssä hallintolainkäyttölaissa on säännökset hallintolainkäyttöpäätösten perustelemisesta.



447

kussakin perustelemistilanteessa joudutaan erikseen harkitsemaan mitä perusteluilta
juuri silloin edellytetään. Perustelujen tulisi aina täyttää niille kussakin tilanteessa ase-
tettavat laatuvaatimukset, mutta toisaalta tuomioistuimen työn tehokkuuden turvaami-
seksi ratkaisuja ei pitäisi kuitenkaan yliperustella. Käytännössä esimerkiksi myönnetyssä
asiassa perustelut voivat olla pelkistetymmät kuin kiistetyssä asiassa.30

Laissa onkin vaikea yksityiskohtaisesti säätää esimerkiksi siitä, miten tarkoin tuo-
mioistuinten ratkaisut on perusteltava ja mitä yleisluontoisia laatuvaatimuksia perus-
telujen sisällölle voidaan ja pitää asettaa. Perustelujen rationaalinen hyväksyttävyys
edellyttää perusteluilta erityisesti seikkaperäisyyttä, informaation avoimuutta ja pro et
contra -argumentaatiota, jossa otetaan kantaa myös valittua lopputulosta vastaan
puhuviin argumentteihin ja kerrotaan, miksi lopputulosta puoltavat argumentit ovat
kuitenkin olleet kyseisessä tapauksessa painavampia. Perusteluilta edellytetään myös
selkeyttä ja ymmärrettävyyttä, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia perusteluissa käytet-
tävälle kielelle ja retoriikalle sekä perustelujen havainnollisuudelle.31

Avoimesti eri vaihtoehtojen esille tuominen ja asianosaisten esittämien argument-
tien monipuolinen punninta on tärkeää etenkin menettelyllisen oikeudenmukaisuuden
näkökulmasta. Erityisesti hävinneelle osapuolelle tuskin voi jäädä oikeudenkäynnistä
reilua kuvaa, jos tuomioistuimen ratkaisussa on sivuutettu joko kokonaan tai osittain
tämän esittämät vastakkaista ratkaisuvaihtoehtoa puoltavat seikat ja todisteet.32

Tuomioistuinten ratkaisujen perustelujen laatutaso on viime aikoina keskimäärin
kohonnut33, mutta ongelmana on edelleen perustelujen laadun vaihtelevuus eri tuo-
mioistuinten ja jopa saman tuomioistuimen tuomareiden välillä. Esimerkiksi käräjäoi-
keuksissa esiintyy edelleen puutteellisesti ja epärationaalisesti laadittuja tuomioita, joille
on ominaista pöytäkirjamainen laatimistapa ja rönsyilevä kirjoitustyyli. Myös hovioi-
keuksien, korkeimman oikeuden, hallinto-oikeuksien, korkeimman hallinto-oikeuden
ja erityistuomioistuinten ratkaisujen perusteluissa on puutteita. Esimerkiksi oikeus-
kysymysten perustelemisen osalta ongelmana on toisinaan liiallinen niukkuus. Kaik-
kia ratkaisun tekemiseen vaikuttaneita oikeuslähteitä ei ilmoiteta ja eri ratkaisuvaih-
toehtoja ei aina riittävästi punnita silloinkaan, kun on kysymys kahden tai useamman
oikeusperiaatteen tai perusoikeuden kollisiotilanteesta. Myös laintulkintakysymysten
perusteleminen on usein riittämätöntä. Erityisen ongelman muodostaa vielä se, että
toisinaan tuomioistuimen tekemät käsittelyratkaisut on jätetty perustelematta koko-
naan.34 Esimerkiksi oikeudenkäynnin julkisuutta koskevat ratkaisut pitäisi perustella
silloinkin, kun asianosaisten kesken ei ole julkisuuden rajoittamisesta erimielisyyttä,

30 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 216.
31 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 216.
32 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 216.
33 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mukaan tuomioiden perustelut ovat muuttuneet aikaisem-

paa avoimemmiksi ja keskustelevimmiksi ja niissä on auktoritatiivisten oikeuslähteiden ja muodollis-
ten perusteiden ohella nojauduttu myös oikeusperiaatteisiin, reaalisiin ja tavoitteellisiin näkökohtiin
ja muihin asiaperusteisiin. Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 217.

34 Tästä asiasta on huomauttanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 1.7.2003 antamassaan ratkaisussa
Suominen v. Suomi.
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sillä oikeudenkäynnin julkisuus ei ole tärkeää vain asianosaisten, vaan myös yleisön
kannalta. Myös tuomioistuimen tekemä näyttöratkaisu tulee perustella avoimesti, seik-
kaperäisesti ja eri näkökohtia perusteellisesti punniten. Perustelujen tason kehittämi-
nen ja nostaminen on syytä pitää keskeisenä tuomioistuinlaitoksen kehittämisen pai-
nopistealueena.35

10. Ratkaisun sisältö

Tuomioistuimen ratkaisutoiminnan olennainen kysymys on, minkälainen sisältö asi-
assa annettavalle tuomiolle tai päätökselle tulee voimassa olevan oikeuden mukaan
antaa. Keskeistä on siten oikeudellinen näkökulma ja asian oikeudellinen luonnehdin-
ta. Oikeudellinen ratkaisu on kannanotto siihen, mitä tietyssä konkreettisessa asiassa
on pidettävä oikeusjärjestyksen mukaisena. Ratkaisussa on otettava kantaa sekä sii-
hen, mitä on tapahtunut että siihen, miten tapahtunutta on oikeudellisesti arvioitava.

Ratkaisun ainekset koostuvat tosiseikoista ja oikeusjärjestykseen sisältyvistä oikeus-
normeista. Oikeudenkäynnin tarkoituksena on havaita oikeusnormit ja pelkistää
oikeudenkäyntiaineistosta niitä vastaavat vaaditun oikeusseuraamuksen kannalta mer-
kittävät tosiseikat.36

11. Perustelujen riittävyys

Perusteluilta edellytetään seikkaperäisyyttä eli yksityiskohtaisuutta. Seikkaperäisillä
perusteluilla tarkoitetaan, että perusteluista saa tyhjentävän vastauksen erilaisiin mik-
si-kysymyksiin: miksi asia on ratkaistu tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla, miksi
tuomioistuin on arvioinut näytön niin kuin on tehnyt, miksi eri tavalla kertoneiden
todistajien lausumista jotakuta on pidetty muita luotettavampana, miksi tuomioistuin
on soveltanut faktoihin tiettyjä oikeussäännöksiä ja miksi sitä on tulkittu tietyllä taval-
la, miksi rangaistusseuraamukseksi on määrätty juuri tuomiolauselmasta ilmenevä ran-
gaistus.

Seikkaperäiset perustelut edellyttävät oikeudellisen päättelyn esiintuomista ”perus-
telujen perusteiden” ilmoittamista.37 Perustelujen on oltava yksityiskohtaisia myös si-
käli, että niissä on annettava lausunto kaikista asianosaisten vaatimustensa tueksi esit-
tämistä perusteista ja väitteistä. Tuomioistuimen on lausuttava kaikista jutussa esite-
tyistä vaatimuksista samoin kuin kaikista prosessiväitteistä. Tuomioistuimen tulee li-
säksi lausua asiaväitteistä, joilla asianosainen perustelee vaatimustaan vastapuolen
vaatimuksen hylkäämisestä. Asiaväitteitä on kolmenlaatuisia: a) näyttöväite, b) oikeus-

35 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 217.
36 Virolainen – Martikainen 2003 s. 29.
37 Virolainen – Martikainen 2003 s. 108–109.
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väite ja c) vastatosiseikkaa koskeva väite. Perustelujen seikkaperäisyys edellyttää, että
asiaväitteistä annetaan tuomiossa aina lausunto.38

Faktaperusteluissa on syytä lausua todistajan tai asianosaisen kertomuksen uskotta-
vuutta koskevasta väitteestä, samoin näytön riittävyyttä eli tuomitsemiskynnyksen
korkeutta koskevasta väitteestä. Normiperusteluissa on syytä lausua säännösten
sovellettavuutta ja niiden tulkintaa koskevista väitteistä, rangaistuskynnyksen peruste-
luissa rangaistuslajia ja rangaistuksen mittaamista koskevista väitteistä jne. Seikkape-
räisissä perusteluissa tuomioistuimen on otettava kantaa myös sellaisiin kysymyksiin,
joista ei ole edes tehty väitettä, vaan jotka tuomioistuin on ottanut esiin omasta aloit-
teestaan. Iura novita curia- periaate ei vapauta tuomioistuinta perustelemasta
lainsoveltamistaan. Mikäli tuomioistuin ei ota kantaa asianosaisen ”perustelun-
luonteisiin” väitteisiin, jää hävinneelle käsitys, että tuomioistuin on ”vähät välittänyt”
hänen mielipiteestään. Perustelujen kattavuudella on tältä osin yhteys asianosaisen
kuulemisperiaatteeseen. Asianmukainen kuuleminen edellyttää, että asianosainen saa
tuomioistuimelta vastauksen esittämiinsä vaatimuksiin ja niiden perusteisiin samoin
kuin hänen vasapuolensa sanottuihin esityksiin kohdistamiinsa vastaväitteisiin.39

Asianosaisen väitteitä koskevan tuomioistuimen perustelemisvelvollisuuden edelly-
tykseksi on asetettava, että asianosainen esittää ja myös perustelee väitteensä selkeästi ja
mahdollisemman yksityiskohtaisesti. Toisin sanoen väitteeltä edellytetään asiallisuutta.
Perustelemisvelvollisuus ei voi ulottua selvästi perusteettomiin, epäolennaisiin, epätäs-
mällisesti ilmaistuihin tai kokonaan perustelematta jätettyihin väitteisiin. Tällä pyritään
ehkäisemään se, että asianosaiset voisivat esittää oikeuden väärinkäyttämisen tai kiusan-
teon tarkoituksessa täysin perusteettomia tai epäselviä väitteitä, joiden perusteleminen
vain tarpeettomasti vaikeuttaisi tai hidastaisi asian selvittämistä ja ratkaisemista.40

Perustelujen laajuus ja riittävyys joudutaan joka tapauksessa arvioimaan tapaus-
kohtaisesti: kaikkia asioista ei tuomiolaitoksen resurssien jakamisen kannalta ole tar-
koituksenmukaista perustella yhtä laajasti.41

12. Perustelujen avoimuus

Asianmukaisilta perusteluilta vaaditaan yleisesti avoimuutta. Avoimuudella tarkoite-
taan yleisesti ottaen sitä, että tuomioistuin tuo perusteluissaan avoimesti julki kaikki
seikat ja aineiston, jotka ovat vaikuttaneet ratkaisuun. Perustelujen tulee vastata todel-
lista harkintaprosessia. Perusteluissa ei saa sivuuttaa mitään asiaan vaikuttavaa seik-
kaa tai todistetta. Avoimuuteen kuuluu, ettei perusteita painoteta perusteluissa toisin
kuin niiden tosiasiallisen painoarvon ratkaisussa on ollut eikä perusteluissa jätetä il-
moittamatta mitään seikkaa, joka on vaikuttanut tuomioistuimen harkintaan.

38 Virolainen – Martikainen 2003 s. 109–110.
39 Virolainen – Martikainen 2003 s. 110.
40 Virolainen – Martikainen 2003 s. 111.
41 Virolainen – Martikainen 2003 s. 114.
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Perustelujen avoimuus asettaa vaatimuksia fakta- ja normiaineiston seikkaperä-
isyyden suhteen. Ei riitä, että tuomioistuin ilmoittaa perusteluissaan ainoastaan sen
fakta-aineiston ja/tai ne normit, joihin ratkaisu perustuu. Nykyisin laki edellyttää pe-
rusteluilta avoimuutta, sillä perusteluissa on tuotava julki se oikeudellinen päättely,
johon ratkaisu perustuu (OK 24:4 ja ROL 11:4).42 Oikeudellisen päättelyn selostami-
nen edellyttää oikeuslähteiden ilmoittamista sekä eri suuntiin puhuvien tulkinnallisten
näkökohtien analysointia ja punnintaa. Perusteluissa tulee ilmoittaa valittua lopputu-
losta tukevien seikkojen ja todisteiden lisäksi myös kaikki sitä vastaan puhuvat keskei-
set seikat ja todisteet eli pro- ja contra- argumentit.43

Avoimeen ja täydelliseen oikeuskysymyksen perustelemistapaan kuuluu virallis-
lähteisiin eli lakiin, maantapaan, lainsäätäjän tarkoitukseen ja tuomioistuinratkaisuihin
viittaamisen ohella myös esimerkiksi oikeuskirjallisuudessa esitettyjen näkemysten,
oikeusperiaatteiden sekä arvojen ja arvostusten esille tuominen silloin, kun ne ovat
vaikuttaneet oikeudelliseen päättelyyn. Myös sovelletun oikeusnormin tulkintaan vai-
kuttaneet perusteet olisi syytä tuoda avoimesti esiin. Avoimuus korostuu, jos peruste-
luissa ilmoitetaan, mitä tulkintametodia (sanamuodon mukainen, subjektiivinen, ob-
jektiivinen, systemaattinen tai teleologinen) käyttäen tulkintaan on päädytty ja miksi
näin on tehty.

Edelleen perusteluissa tulisi käydä ilmi, onko oikeussäännöstä tulkittu supistavasti
vai laventavasti. Perustuuko tulkinta analogia- tai e contrio- päättelyyn, onko kysymyk-
sessä argumentum a fortiori- päätelmä sekä myös miksi kysymyksessä olevaan tulkin-
taan on päädytty.

Avoimuutta on myös se, että tuomari avoimesti myöntää ratkaistavana olevan asian
tai siihen sisältyvän kysymyksen vaikeuden ja sen, että toisenlaista lopputulosta voi-
taisiin perustellusti puoltaa.44 Tuomari myöntää, ettei ehdottomasti yhtä ainoata oi-
keaa ratkaisua ole. Menettely ei ole omiaan heikentämään tuomioistuimen arvovaltaa.
Tuomarin on kuitenkin pyrittävä vakuuttamaan perusteluillaan lukija siitä, että tuomiossa
valittua lopputulosta voidaan pitää perusteluissa ilmenevien seikkojen mukaan parhai-
ten perusteltavissa olevana.45

13. Perustelujen ymmärrettävyys

Tuomioistuinratkaisujen perusteluilta edellytetään yksityiskohtaisuuden ja avoimuu-
den lisäksi ymmärrettävyyttä ja selkeyttä. Perustelut jäävät vaikutuksettomiksi, jos
perustelujen viestin ymmärtävät vain juristit, mutta eivät asianosaiset tai suuri yleisö.
Keskeisessä asemassa on tässä suhteessa kieli, mutta viestin ymmärrettävyys voi riip-
pua myös muista tekijöistä.

42 Virolainen – Martikainen 2003 s. 117.
43 Virolainen – Martikainen 2003 s. 118.
44 Virolainen – Martikainen 2003 s. 119.
45 Virolainen – Martikainen 2003 s. 119–120.
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Viestin ymmärrettävyyden keskeiset osatekijät voidaan jakaa kuuteen asiaryhmään:
1) vastaanottajan samastuminen,
2) vastaanottajan motivaatio eli sanoman kiinnostavuus,
3) viestin havainnollisuus eli käsitteellisyyden aste,
4) viestin ideatiheys,
5) viestin ulkoasu ja
6) viestin kieliasu.46

Samastumisella tarkoitetaan vastaanottajan mahdollisuutta samastaa itsensä ja ympä-
ristönsä sanomassa esitettyihin asioihin. Sanoman kiinnostavuutta voidaan parantaa
panostamalla kielellisiin ja tyylillisiin seikkoihin eli tuomion retoriikkaan. Juridisen
kielen käsitteellisyyteen voidaan vaikuttaa havainnollistamisella ja yleissivistykseen
kuulumattomien tai sisällöltään epäselvien käsitteiden selittämisellä. Viestin ideatiheys
vaikuttaa sanoman ymmärrettävyyteen ja ulkoasu helpottaa luettavuutta. Selkeyttä
voidaan parantaa mielekkäillä kappalejaoilla ja väliotsikoinneilla.47

Mahdollisuudet vaikuttaa perustelujen lukijan samastumiseen, tämän motivaatioon
tai viestin havainnollisuuteen ovat rajalliset. Pyrittäessä parantamaan ymmärrettävyyttä
ja selkeyttä onkin avainasemassa perustelujen kieli. Perustelujen ymmärrettävyys on
sitä parempi, mitä konkreettisempaa teksti on, mitä selkeämpää kieli on ja mitä luetta-
vampaa teksti ulkoiselta asultaan on.48

Oikeudellinen kieli jaetaan:
1) säädös- eli lakikieleen,
2) oikeustieteen kieleen ja
3) tuomioistuinkieleen49.

Oikeuskielen runkona on yleiskieli. Oikeuskieli on luonteeltaan erikoiskieltä. Sille on
luonteenomaista erityinen, useimmiten vierasperäiseen tieteelliseen sanastoon perus-
tuva ja oikeudellisia käsitteitä ilmaiseva oikeusaloittain vaihteleva terminologia. Oikeus-
kielen ominaisuuksia ovat lisäksi erityiset lauserakenteet ja erityinen tyyli.50

Tuomioistuimen ratkaisujen perusteluissa käytettävää kieltä harkittaessa tulee eri-
tyistä huomiota kiinnittää perustelujen keskeisempien vastaanottajaryhmien edelly-
tyksiin ymmärtää perustelujen sisältö. Tärkeimpinä heistä on pidettävä asianosaisia.
Tuomion perusteluja kirjoitettaessa on pyrittävä käyttämään sellaista kieltä, että asian-
osaiset ilman ulkopuolista apua ymmärtävät, miksi heidän asiansa on ratkaistu tuo-
miolauselmasta ilmenevällä tavalla. Tuomiossa käytettävän kielen tulisi olla jokaisen
normaalilahjakkaan peruskoulun suorittaneen ihmisen vaikeuksitta ymmärrettävissä.51

46 Virolainen – Martikainen 2003 s. 149.
47 Virolainen – Martikainen 2003 s. 149–150.
48 Virolainen – Martikainen 2003 s. 151.
49 Virolainen – Martikainen 2003 s. 151.
50 Virolainen – Martikainen 2003 s. 151–152.
51 Virolainen – Martikainen 2003 s. 152–153.
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14. Kielellinen ymmärrettävyys ja lauseiden rakenteet

Kirjoitetun tekstin samoin kuin puhekielen ymmärrettävyys riippuu lähinnä sanojen
valinnasta sekä kielellisistä rakenteista ja monimutkaisuudesta. Vaikuttavat tekijät jae-
taan sanastollisiin ja kielen rakennetta koskeviin lauseopillisiin tekijöihin ja laajem-
min tyyliin.52

Vaatimus, jonka mukaan asianosaisen tulisi koulutustasostaan riippumatta ymmär-
tää tuomio, asettaa vaatimuksia käytetylle sanastolle ja terminologialle. Tuomiossa
tulisi välttää termejä, jotka eivät ole selviä muille kuin lakimieskoulutuksen saaneille
tai ilmene muusta tekstistä asiayhteyden perusteella.53 Samoin vierasperäisten termien
ja sanontojen käyttämistä tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää ja esimerkiksi
lääkärinlausunnoissa ilmeneviä termejä selventää. Mikäli perusteluissa viitataan oikeus-
tieteessä luotuihin oikeudellisiin käsitteisiin, on suotavaa, että tuomioistuin lyhyesti
selostaisi ja analysoisi, mitä käsitteellä mainitussa yhteydessä tarkoitetaan.54

Merkitystä tuomion ymmärrettävyyden kannalta on myös tuomion ja sen yksittäis-
ten virkkeiden rakenteella. Tuomion tulisi olla johdonmukainen ja havainnollinen ko-
konaisuus. Tuomion perustelujen ymmärrettävyyttä voidaan parantaa hyvin tehdyillä
kappalejaoilla, joilla perustelut voidaan jakaa niissä käsiteltyihin osaongelmiin. Väli-
otsikointi helpottaa myös kirjoittajaa jäsentämään tekstiä ja esittämään asia johdon-
mukaisesti. Yksittäisten virkkeiden ja lauseiden tulisi olla kohtuullisen mittaisia. Luet-
tavuutta ja ymmärrettävyyttä heikentää sivulauseiden suuri lukumäärä virkkeessä ja
etenkin lauseiden monimutkaiset porrasteiset rakenteet. Virkerakenteiden tulee olla
sellaisia, että lauseiden keskinäiset alistussuhteet ovat selvät. Suositeltavaa on sijoittaa
sivulauseet ja lauseenvastikkeet mahdollisuuksien mukaan hallitsevan lauseen perään.55

Kielen on oltava myös oikeakielistä ja virheetöntä. Tuomiossa käytettävän kielen tuli-
si olla merkitykseltään yksiselitteistä. Kirjoitustavan tulee olla selkeää, täsmällistä ja
helppotajuista.56

15. Rikos ja riita-asioiden perusteleminen

Siitä huolimatta, että yhä useimmin tuomiot pyritään laatimaan myös rikosasioissa
aikaisempaa täydellisemmäksi, niistä toisinaan saattaa puuttua ymmärrettävät perus-
telut. Usein on tullut tavaksi selostaa päätöksessä ainoastaan jutussa vastaanotettu to-
distelu suunnilleen siten, kuin se on aikaisemmin merkitty pöytäkirjaan. Sellainen me-
nettely ei kuitenkaan täytä tuomion perustelemiselle asetettuja vaatimuksia. Todistelusta
tuomiossa tulisi selostaa ainoastaan se osa, jolla on ollut merkitystä juttua ratkaistaessa.

52 Virolainen – Martikainen 2003 s. 153.
53 Virolainen – Martikainen 2003 s. 153.
54 Virolainen – Martikainen 2003 s. 155.
55 Virolainen – Martikainen 2003 s. 155–156.
56 Virolainen – Martikainen 2003 s. 158.
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Selostuksesta on käytävä myös ilmi se, miksi ja millä tavoin selostettu osa todistelusta
on vaikuttanut tuomion sisältöön. Asianosaisen on saatava tietää, mitkä seikat ovat
johtaneet hänen oikeusasemaansa vaikuttavaan ratkaisuun. Tällä on keskeinen merki-
tys myös muutoksenhakuoikeuden käyttämisen kannalta. Riittävät perustelut saattavat
myös vähentää muutoksenhakualttiutta. Tarkat perustelut lisäävät luottamusta oikeus-
laitokseen.57

Tuomion perusteluvelvollisuudesta säädetään riita-asioissa oikeudenkäymiskaaren
(OK) 24 luvun 4 §:ssä ja rikosasioissa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain
(ROL) 11 luvun 4 §:n 1 momentissa.

”Tuomio on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mihin seikkoihin ja oikeu-
delliseen päättelyyn ratkaisu perustuu. Perusteluissa on myös selostettava, millä pe-
rusteella riitainen seikka on tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä”.

16. Aineellisen totuuden ja varmuuden
peukalosäännöistä lyhyesti mainiten

Oikeudenkäyntimenettelyn keskeiset elementit, vapaa todistusharkinta, välittömyys,
suullisuus ja keskitys puoltavat seikkaperäisen perustelemisen vaatimuksesta poikkea-
mista.58 Seuraavassa esitellään käytännön ratkaisutoiminnassa hyödyllisiä Mika Huo-
vilan peukalosäännöiksi nimeämiä näkökohtia.

Sääntö 1: Mitä suurempi välittömyyden merkitys on todistusharkinnan kannalta, sitä
pienempi perustelujen merkitys on ja sitä yleisluontoisempia perustelut voivat olla.59

Sääntö 2: Kiinnitä huomiota erityisesti kokemussääntöjen (ja loogisten päättelysääntöjen)
ilmaisemiseen perusteluissa ottaen huomioon, miten niitä on käsitelty pääkäsittelyssä ja
miten hyvin asianosaiset ne tuntevat.

Välittömässä menettelyssä asianosaistenkin tuomioon kohdistama oikeellisuuskontrolli
toteutuu ensisijassa välittömyyden oppien mukaisesti. Asianosaiset osallistuvat itse
pääkäsittelyyn ja voivat kontrolloida todistusharkinnan oikeellisuutta saman aineiston
pohjalta kuin tuomioistuin.60

Sääntö 3: Ilmaise epävarmuus ja heikko kohta avoimesti perusteluissa.

Menettely edistää asianosaisten mahdollisuutta harkita muutoksenhakua ja tuomion
oikeellisuutta.

57 Rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyn uudistaminen alioikeuksissa. Lainvalmisteluosaston julkaisu
5/1997 s. 26.

58 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 797.
59 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 797.
60 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 802.
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Sääntö 4: Esitä todistusharkinnan johtopäätöksiksi tulevat tai riidattomat faktat selvästi
ja konkreettisesti paitsi oikeustosiseikkojen myös niiden todistustosiseikkojen tasolla,
joiden pohjalta tehdään kokemussääntöjen avulla jatkopäätelmiä jonkin oikeustosiseikan
todennäköisyydestä.61

Tämä sääntö koskee faktaperusteluja muutoksenhakumenettelyn näkökulmasta.
Harkittaessa pääkäsittelyn toimittamista hovioikeudessa on hyödyllistä, jos alioikeu-
den tuomiosta valituksesta ilmenee, onko hovioikeudessa kysymys vain jatkopäätel-
mistä, jolloin pääkäsittely ei ole välttämätön.62

17. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin peukalosäännöt

Ei riitä, että oikeudenkäynti on objektiivisesti arvioiden oikeudenmukainen. Pitää pyr-
kiä siihen, että se myös näyttää oikeudenmukaiselta. Asianosaisia on kohdeltava:

– yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti,
– ymmärtävinä ja tuntevina yksilöinä, jota ovat
– kykeneviä ja oikeutettuja osallistumaan oikeudenkäyntiin omista lähtökoh-

distaan ja itse tekemään siinä valintoja.63

Oikeudenkäynnissä tulee pyrkiä siihen, että asianosainen todella ymmärtää oikeuden-
käynnin kulun sekä lopputuloksen. Tuomarin tulee rauhassa ja huolellisesti vastaanot-
taa ja punnita asiassa esitetyt argumentit ja näyttö sekä ratkaistava asia rationaalisilla
perusteilla. Asianosaisilla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan osallistua
prosessiin riippumatta siitä, edistääkö osallistuminen oikean lopputuloksen saavutta-
mista. Asianosaisen tulee saada esittää käsityksensä asiasta ja niin, että häntä myös
kuunnellaan. Tuomarin tulee ottaa asianmukaisesti huomioon esitetyt argumentit ja
näyttö sekä kohdella asianosaisia kohteliaasti ja kunnioittavasti hienotunteisuuden
periaatteella.64

Sääntö 5: Käytä perusteluissa samaa kieltä kuin asianosainen yleensä siis yleiskieltä ja
julistettaessa henkilökohtaista puhekieltä.

Sääntö 6: Perustele avoimesti rehellisesti ja konkreettisesti

Mainitut säännöt edistävät muun muassa ymmärrettävyyttä.

Sääntö 7: Vastaa asianosaisten kysymyksiin, jopa silloin, kun vastaus on selvä tai ei
kohdistu lopputuloksen määräämisen kannalta relevantteihin seikkoihin.

61 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 803.
62 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 804.
63 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 805.
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Näin toimien edistetään ymmärrettävyyttä ja osallistumisoikeutta ja osoitetaan, että
asianosaiseen sekä asiaan suhtaudutaan vakavasti.65

Sääntö 8: Suuntaa perustelut hävinneelle asianosaiselle. Kiinnitä perusteluihin erityistä
huomiota, jos ratkaisu näyttää tulevan asianosaiselle yllätyksenä.

Voittaneen on aina helpompi ymmärtää ja hyväksyä ratkaisu.

Sääntö 9: Optimoi ymmärrettävyys (selvyys, luettavuus sekä olennaisuus) ja seikka-
peräisyys (pituus ja diskursiivisuus).

Seikkaperäisyys osoittaa, että tuomari on punninnut näyttöä huolellisesti ja ottanut
asian vakavasti.66

18. Kustannustehokkuuden peukalosäännöt

Kustannukset ovat edellä esitettyjen sääntöjen vastapunnuksia. Aineellisen totuuden
ja varmuuden sekä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutuminen vaatii aikaa ja
siitä aiheutuu kustannuksia. Kustannustehokkuuden periaate kehottaa minimoimaan
näitä kustannuksia. Suuret oikeudenkäyntikulut voivat tosiasiallisesti estää oikeuden-
käyntiin ryhtymisen ja oikeuksiin pääsemisen.

Sääntö 10: Perustele tehokkaasti ja aikaa säästäen. Älä perustele tai käytä aikaa enem-
pää kuin lopputuloksen justifioimiseksi on tarpeen.

Säännön tavoitteena on jakaa tuomarin aika oikeudenmukaisesti eri juttujen välillä ja
optimaalisesti oikeudenkäyntien eri osien kesken.67

Sääntö 11: Perustele niin, että asianosaisten, todistajien ja muiden henkilöiden yksityi-
syyden suoja tai kunnia ei tule loukatuksi.

Sääntö ilmaiseen periaatteen, jonka mukaan yksityisyyden ja yksityiselämän suoja ja
oikeudenkäyntiin osallistuvien kunnia on otettava huomioon perusteluja laadittaessa.68

64 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 806.
65 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 807.
66 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 808.
67 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 809.
68 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 810.
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19. Punninta ja yleiset painoarvoargumentit

Sääntö 12: Optimoi edellä esitetyt säännöt.

Optimaaliset, laadultaan parhaat mahdolliset perustelut saadaan vasta optimoimalla
konkreettisessa tilanteessa edellä esitetyt säännöt.

Sääntö 13: Perustele asia sen merkityksen edellyttämällä tavalla. Arvioi asian merkitys
sen perusteella, kuinka suuria taloudellisia kustannuksia ja moraalisia haittoja väärä
ratkaisu aiheuttaa. Ota huomioon asianosaisten käsitys asian merkityksestä.

Asian merkittävyys lisää aineellisen totuuden ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
painoarvoa suhteessa kustannustehokkuuteen.69

Sääntö 14: Panosta perustelemiseen sitä enemmän mitä epäselvempi ja riitaisempi se
on.

Sääntö 15: Panosta oikeustosiseikan perustelemiseen sitä enemmän, mitä suuremmat
väärän ratkaisun kustannukset ja haitat sen väärin arvioimiseen liittyvät ja mitä epä-
selvempi ja/tai riitaisempi se on. Panosta todistustosiseikan perustelemiseen sitä enem-
män, mitä suurempi sen todistusarvo on ja mitä riitaisempi (ja/tai epäselvempi) se on.
Perustele aputosiseikat vain silloin, kun niillä on huomattavaa merkitystä näytön todistus-
arvoon tai kun ne ovat nimenomaisesti riitaisia ja/tai asianosainen on selvästi sekä
yksilöidysti esittänyt niitä koskevan kysymyksen.

Tästä säännöstä ilmenee, että tuomion lopputulosta tukevat seikat ja sitä vastaan puhu-
vat seikat ovat samanarvoisia.70

20. Perustelujen kohdeyleisön vaikutus

Perustelujen kohdeyleisö vaikuttaa keskeisesti siihen, minkälaiset kulloinkin hyvät
perustelut ovat. Erityisen suuri ero faktaperustelujen laatuvaatimuksissa saattaa olla
riippuen siitä, suunnataanko perustelut oikeudenkäyntiin osallistuneille vai ulkopuoli-
sille tahoille. Perustelut tulee suunnata ensisijaisesti asianosaisille. Oikeudenmukai-
nen oikeudenkäynti on nimenomaan asianosaisen oikeus.71

69 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 811.
70 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 812.
71 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 814.
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21. Lopuksi

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti alkaa siitä hetkestä lähtien, kun asia tulee vireille
oikeudessa. Asiassa tulee varmistaa, että jokainen jutun asianosainen tulee huomioiduksi
tulevassa oikeudenkäynnissä. Kun asianosainen on halunnut syyttäjän ajavan hänen
vaatimustaan oikeudessa, tulee varmistaa, että näin myös on käytännössä. Mikäli näin
ei ole, on tuomioistuimen pidettävä huolta asianosaisten oikeuksista asiassa. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa vaatimusten toimittamispyynnön / käsittelyilmoituksen lähettä-
mistä asianosaiselle. Jutun laadusta riippuen etukäteen pyydetty ja haastehakemuksen
yhteyteen liitetty vaatimus vastaajalle edesauttaa sujuvaa ja oikeudenmukaista oikeu-
denkäyntiä. Puhelimitse tapahtunut tuomarin kohtelias yhteydenotto ja jutun laajuu-
desta riippuen yhteydenpito jutun asiaosaiseen / asianosaisiin sekä avustajiin on osoit-
tautunut käytännössä tehokkuutensa muun muassa kiireellisissä tapauksissa.

Varsinaisessa oikeudenkäynnissä aktiivinen helposti lähestyttävä puheenjohtaja
osoittaa tuntemuksensa ja kiinnostuksensa käsiteltävää asiaa kohtaan. Asianosaisille
on mahdollista jutun laadusta riippuen sen eri vaiheissa osoittaa hyvinkin yksilöllistä
huomiota saaden tämä pohtimaan jutun merkittäviä seikkoja. Asianosaisen kuulemi-
sen ja kuuntelemisen tärkeyttä ei voi painottaa koskaan liikaa.

Tuomioiden julistaminen istunnossa mahdollistaa perustelujen vivahteikkaan sekä
puhuttelevan esittämisen asiakkaan yksilölliset piirteet huomioivalla tavalla sekä tyy-
lillä. Aina kannattaa muistaa, että vähintään yhtä tärkeää kuin mitä sanotaan, on kuin-
ka se sanotaan.
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Gisela Juutilainen

Yksityiselämän suojaa koskevan
periaatteen merkityksestä
rikostuomion perustelemisessa

1. Aluksi

Oikeudenkäynti on pääsääntöisesti julkinen sekä oikeudenkäyntiaineiston että ratkai-
sun osalta. Oikeudenkäynnin julkisuudesta annettu laki (OikJulkL) koskee oikeuden-
käynnin julkisuutta. Oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuudesta on sitä vastoin
OikJulkL:n 9 §:n 1 momentin mukaan voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa (JulkL) säädetään, jollei 2 §:stä tai 9 §:n 2 tai 3 momentista
muuta johdu. OikJulkL:n 9 §:n 2 momentissa mainitut JulkL:n 24 §:n 1 momentin 26,
27, 29, 30 ja 31 kohdassa sekä tietyin edellytyksin 24, 25 ja 32 kohdassa tai mainittuja
kohtia vastaavat muussa laissa salassa pidettäväksi säädetyt tuomioistuimelle annetut
oikeudenkäyntiasiakirjat pysyvät salaisina julkisesta suullisesta käsittelystä huolimat-
ta ilman tuomioistuimen päätöstäkin, jollei tuomioistuin asiaan liittyvän painavan yleisen
edun vuoksi toisin päätä.1  Näistä asiakirjoista ilmeneviä tietoja saa kuitenkin esittää
julkisessa käsittelyssä ja sisällyttää julkiseen ratkaisuun vain tietyssä laajuudessa.
OikJulkL:n 5b §:n 1 momentin mukaan JulkL:n 24 §:n 1 momentin 24–27, 29, 30 tai
32 kohdassa tarkoitettuja tai vastaavia muussa laissa salassa pidettäviksi säädettyjä
tietoja saa esittää suullisesti tai apuvälineiden avulla julkisessa käsittelyssä sekä ottaa
julkiseen ratkaisuun siinä laajuudessa kuin se asian käsittelemiseksi ja ratkaisun perus-
telemiseksi on tarpeellista.2  Pykälän 2 momentin mukaan JulkL:n 24 §:n 1 momentin
31 kohdassa tarkoitettuja salassa pidettäviä tietoja ei saa käsitellä julkisessa istunnossa
eikä ottaa julkiseen ratkaisuun, jollei siihen ole erityisen painavaa syytä.

Rikosasioissa OikJulkL:n 5b §:n 1 momentissa tarkoitettuja tietoja ovat yleensä
asianomistajan terveydentilaa koskevat asiakirjat ja syytetylle tehtyjä tutkimuksia kos-

1 Ks. HaVM 31/1998 vp. s. 24. Lainvalmisteluaineistosta ei ilmene esimerkkejä siitä, mitä seikkoja
lainkohdassa mainitulla painavalla yleisellä edulla tarkoitetaan. Oikeudenkäynnin julkisuuslakia kos-
kevassa komiteamietinnössä 2002:1 s. 82 on mainittu, että painava yleinen etu voi olla kysymyksessä
esimerkiksi silloin, jos käsiteltävällä asialla on yhteiskunnallisesti tai muutoin huomattavia jutun ul-
kopuolelle ulottuvia vaikutuksia.

2 Ks. Komiteamietintö 2002:1 s. 115–116 ja 161. Ehdotettu oikeudenkäynnin julkisuuslain 5 luvun 21
§ vastaisi nyt voimassa olevaa OikJulkL:n 5b §:ää.
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kevat asiakirjat, kuten henkilötutkinta, yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvitys tai
mielentilatutkimus.3  Tämän kirjoituksen tarkoituksena on selvittää, mihin seikkoihin
tuomioistuimen on kiinnitettävä huomiota ottaessaan rikostuomion perusteluihin
OikJulkL:n 5b §:n 1 momentissa tarkoitettuja yksityiselämän suojaan liittyviä tietoja.

2. OikJulkL:n 5b §:n 1 momentin soveltamiseen
vaikuttavat seikat

2.1. Lain valmisteluaineisto

OikJulkL:n 5b § on tullut voimaan 1.12.1999 eli samanaikaisesti JulkL:n voimaantu-
lon yhteydessä. Hallituksen esityksessä ehdotettiin, että JulkL:n 24 §:n 1 momentin
24–27, 29 ja 32 kohdassa tai niitä vastaavia muussa laissa salassa pidettäväksi säädettyjä
tietoja saa esittää suullisesti tai apuvälineiden avulla julkisessa käsittelyssä sekä ottaa
julkiseen päätökseen vain siinä laajuudessa kuin se asian käsittelemiseksi ja päätöksen
perustelemiseksi on välttämätöntä. Ehdotuksen perusteluissa todettiin, että yksityisyy-
teen liittyvän, arkaluontoisen tiedon esittäminen julkisessa oikeudenkäynnissä voi olla
kohtuutonta erityisesti silloin, kun se, jota tieto koskee, ei ole oikeudenkäynnin osa-
puoli vaan esimerkiksi todistaja taikka on oikeudenkäynnissä uhrin asemassa.4  Edus-
kunnan perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan, että ehdotetun OikJulkL:n 5b §:n
välttämättömyys-vaatimus käy eri suuntaan kuin vastaava edellytys hallitusmuodon
10 §:n 2 momentissa: ehdotuksessa edellytettiin välttämättömiä syitä sille, että asiakir-
jojen tietosisällön rajoituksiin ei ryhdytä.5

Eduskunnan lakivaliokunta totesi lausunnossaan, että julkisessa käsittelyssä voi tulla
esiin sellaisia asiakirjoja ja tietoja, ettei niiden kaikkien julkiseksi tulo ole suotavaa,
vaikka pääsääntönä onkin, että asian käsittely oikeudenkäynnissä on julkista. Lakiva-
liokunta katsoi, että ehdotettu OikJulkL:n 5b § sisälsi vaatimuksen siitä, mitä muutoin
salassa pidettävistä asioista voidaan vapaasti käsitellä tuomioistuimessa ja minkä sa-
laisten asioiden osalta asiakirjat jäävät salaisiksi. Lakivaliokunta myös katsoi, että tuomio-
istuimelle tulee antaa ehdotettua enemmän harkintavaltaa sen suhteen, kuinka laajalti
asiakirjoja esitellään ja otetaan ratkaisuun. Sen vuoksi valiokunta esitti lausunnossaan,
että sana ”vain” poistetaan ja sana ”välttämätön” muutetaan sanaksi ”tarpeellista”. Li-
säksi valiokunta esitti, että ehdotukseen lisättäisiin JulkL:n 24 §:n 1 momentin 30 kohta.
Valiokunta korosti yksityiselämää koskevien tietojen suojan tehostamista.6  Hallinto-
valiokunta totesi mietinnössään, että salassa pidettävien tietojen, asiakirjojen ja tietojen
julkisen käsittelemisen tarpeellisuutta arvioitaessa voidaan ottaa huomioon tietojen laa-

3 Rikosrekisteri katsottaneen vastaavaksi muussa laissa salassa pidettäväksi asiakirjaksi. Ks. rikosrekisteri-
laki 3 §.

4 HE 30/1998 vp. s. 114–115.
5 PeVL 43/1998 vp. s. 7.
6 LaVL 14/1998 vp. s. 13 ja 17.
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tu sekä kulloiseenkin tapaukseen liittyvät erityispiirteet. Hallintovaliokunta lisäksi
korosti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 ja 8 artiklan määräysten merkitystä.7

Lainkohdan sanamuodosta ja sen säätämiseen johtaneesta valmisteluaineistosta il-
menee, että lainkohdan tarkoituksena ei ole jokaisessa tapauksessa asettaa oikeuden-
käynnin julkisuutta yksityiselämän suojan edelle, vaan nimenomaan suojata lain-
kohdassa mainittuja JulkL:n 24 §:n 1 momentissa tarkoitettuja erityisen arkaluonteisia
yksityiselämää koskevia tietoja niin, etteivät ne tulisi julkiseksi julkisen ratkaisun mu-
kana muuta kuin poikkeustapauksissa ja silloinkin vain tarpeellisilta osin. Lainkohdan
tarkoituksena on siten tavoitella kahden eri suuntaan vaikuttavan perusoikeuden, oi-
keudenkäynnin julkisuuden ja yksityiselämän suojan, parasta mahdollista tasapaino-
pistettä kussakin tapauksessa.

2.2. OikJulkL:n 5b §:n 1 momentin soveltamisen kannalta
huomioitavat oikeusperiaatteet

2.2.1. Julkisuus

Yleinen, kaikkia viranomaisia koskeva julkisuusperiaate on säädetty perustuslain 12
§:n 2 momentissa, jonka mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallen-
teet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erik-
seen rajoitettu. Saman momentin mukaan jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta
asiakirjasta tai tallenteesta. JulkL:n 1 §:n 1 momentissa toistetaan perustuslaissa säädetty
viranomaisten asiakirjoihin kohdistuva tiedoksisaantioikeuden peruslähtökohta. Lain-
kohdan mukaan julkisuusperiaatteella tarkoitetaan sitä, että viranomaisten asiakirjat
ovat julkisia, ellei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Euroopan ihmisoi-
keussopimuksessa (EIS) ei ole nimenomaista julkisuusperiaatetta määrittelevää nor-
mia, mutta ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan on katsottu tukevan julkisuusperiaatetta.8

Oikeudenkäytön julkisuus sisältyy osana edellä mainittuun yleiseen viranomaisten
toiminnan julkisuusperiaatteeseen.9  Julkisuusintressin on katsottu olevan oikeuden-
käynnissä korostetusti merkityksellisempi kuin viranomaistoiminnassa yleensä.10

Oikeudenkäytön julkisuutta, jota pidetään prosessioikeuden yhtenä keskeisenä peri-
aatteena,11 koskevat säännökset ovat OikJulkL:ssa ja JulkL:ssa. Oikeudenkäytön jul-

7 HaVM 31/1998 vp. s. 23.
8 Ks. Wallin-Konstari s. 34 ja Virolainen – Pölönen s. 291–304. EIS 10 artiklan mukaan jokaisella on

sananvapaus, johon sisältyy vapaus levittää ja vastaanottaa tietoja viranomaisten siihen puuttumatta.
Viranomaiset eivät tämän artiklan mukaan saa estää tai rajoittaa yleisesti saatavilla olevan tiedon
vastaanottamista.

9 Julkisuus-vaatimus sisältyy myös perustuslain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettuun oikeudenmukaiseen
oikeudenkäyntiin.

10 PeVL 43/1998 vp. s. 7.
11 Ks. esimerkiksi Lappalainen: Siviiliprosessioikeus I s. 64, Jokela: Oikeudenkäynti I s. 54, Jonkka:

Syytekynnys s. 230–236.
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kisuuteen velvoittaa myös Euroopan ihmisoikeussopimus. EIS 6 artiklan 1 kappaleen
mukaan oikeus julkiseen oikeudenkäyntiin on jokaiselle kuuluva prosessuaalinen
perusoikeus, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vas-
taan nostetusta rikossyytteestä. Kappaleessa edelleen määrätään, että päätös on annet-
tava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy oikeudenkäyntiin tai
osaan siitä muun muassa nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän
suojaamisen niin vaatiessa tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman
välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

Oikeudenkäytön julkisuuden tehtävänä on turvata muodollinen ja materiaalinen
oikeusvarmuus. Lainkäytön toiminta ei voi olla ennustettavaa, jollei sen toiminnasta ja
päätöksistä ole saatavissa tietoa. Julkisuudella on myös kontrollifunktio. Kun oikeuden-
käyttö on julkinen, kansalaiset voivat halutessaan seurata tuomioistuimen toimintaa ja
valvoa sitä. Julkisuus näin ollen estää oikeudenkäytön mielivaltaisuutta ja väärinkäy-
töksiä. Tämä taas johtaa siihen, että julkisella oikeudenkäytöllä on myös luottamus-
funktio.12 Julkinen oikeudenkäyttö lisää kansalaisten luottamusta tuomioistuimiin.
Lainkäytön julkisuudella on vielä informaatiofunktio, joka tarkoittaa sitä, että kansa-
laiset saavat oikeudenkäytön julkisuuden myötä lisää tietoa oikeusjärjestyksen sisäl-
löstä ja yhteiskunnan toimivuudesta.13

Julkinen oikeudenkäyttö kuuluu siten demokraattisen oikeusvaltion perusedelly-
tyksiin ja kansalaisten perusoikeuksiin. Julkisesta oikeudenkäytöstä saattaa kuitenkin
toisinaan aiheutua haittoja, minkä vuoksi julkisuutta ei saa pitää itseisarvona. Julkinen
oikeudenkäyttö voi esimerkiksi vahingoittaa asianosaisten, muiden oikeudenkäyntiin
osallistuvien tai jopa täysin oikeudenkäynnin ulkopuolisen henkilön yksityiselämää.
Julkisuusperiaatteen vastakohtana pidetään salassapitoperiaatetta, jonka mukaan vi-
ranomaisten toiminta ja asiakirjat ovat julkisia vain erityisellä oikeudellisella perus-
teella. Yksi salassapitoperuste on yksityiselämän suoja.14

2.2.2. Yksityiselämän suoja

Julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, toisaalta kunni-
oitettava yksilön perusoikeuksia ja suojattava niitä valtion vallankäyttöä vastaan. Lain-
käytön on varmistettava yksilön oikeusturva, mikä sisältää vaatimuksen yksityiselä-
män suojaa koskevan periaatteen toteuttamisesta. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8
artiklan 1 kappaleen mukaan jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä,
kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta. Yksilön oikeusasemaa on ko-

12 Ks. Pellonpää s. 316. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on korostanut oikeudenkäynnin julkisuutta
kontrolli- ja oikeusturvafunktion vuoksi.

13 Ks. funktioista esimerkiksi Lappalainen: Siviiliprosessioikeus I s. 64–65 ja Virolainen s. 110–111,
Kuosma s. 111, Jonkka: Rikosprosessin yleisistä opeista  s. 30, Mäenpää s. 2.

14 Yksityiselämän suojaa koskevan periaatteen vastakohta ei siis ole julkisuusperiaate. Ks. vasta-
periaatteista esimerkiksi Virolainen – Martikainen s. 136.
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rostettu myös perusoikeuksien kokonaisuudessa.15 Perustuslain 10 §:n 1 momentin
mukaan yksityiselämän suojalla tarkoitetaan muun muassa, että jokaisen yksityiselä-
mä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Lainkohtaa koskevan hallituksen esityksen mu-
kaan yksityiselämän suojan lähtökohtana on, että yksilöllä on oikeus elää omaa elä-
määnsä ilman viranomaisten tai muiden ulkopuolisten tahojen mielivaltaista tai aihee-
tonta puuttumista hänen yksityiselämäänsä. Yksityiselämän suojalle ei perusoikeus-
uudistuksen valmisteluasiakirjoissa ole määritelty yksityiskohtaista sisältöä, eikä sille
olekaan löydettävissä sellaista määritelmää, joka tyydyttäisi kaikkien vaatimukset kai-
kissa olosuhteissa.16 Yksityiselämään liittyvien tietojen arkaluonteisuus riippuu yh-
teiskunnan arvokäsityksistä ja loppujen lopuksi kunkin henkilön omasta arvomaail-
masta.17

Yksityiselämän suojaa ei ole tarpeen antaa enemmän kuin asianosainen itse pitää
tarpeellisena. JulkL:n 26 §:n 1 momentin 2 kohdassa onkin säädetty, että viranomai-
nen voi antaa salassa pidettävästä asiakirjasta tiedon, jos se, jonka etujen suojaamisek-
si salassapitovelvollisuus on säädetty, antaa siihen suostumuksensa. Asianosaisella on
siten itsemääräämisoikeutensa nojalla valta päättää, mitkä hänen yksityiselämäänsä
koskevat tiedot ovat kussakin tilanteessa salassa pidettäviä ja mitkä ovat taas julkisia.
Lainkohdalla on merkitystä esimerkiksi rikosasioiden käsittelyssä, joissa syyttäjä voi
syytettä laatiessaan tiedustella asianomistajalta suostumusta käsitellä häntä koskevaa
salassa pidettävää tietoa julkisesti, mikä taas yksinkertaistaisi asian käsittelyä.18 Yhtä
lailla tuomioistuimella on mahdollisuus tiedustella asianosaisen suostumusta salassa
pidettävien tietojen julkistamiseen. Todellisuudessa näin ei kuitenkaan juuri menetel-
lä. Lähtökohtana voitaneen kuitenkin pitää sitä, että asianosainen on antanut suos-
tumuksensa tietojen julkistamiseen silloin, kun hän itse julkisessa oikeudenkäynnissä
on kertonut niistä.

2.2.3. Perusoikeuksien rajoittaminen

Perusoikeuksien rajoittamisella tarkoitetaan perusoikeussäännöksen soveltamisalan
piirissä olevan oikeuden kaventamista tai perusoikeussäännöksen suojaamaan yksilön
oikeusasemaan puuttumista julkisen vallan toimenpitein.19 Perusoikeussäännökset ovat

15 HE 309/1993 vp. s. 25.
16 Ks. ”yritys” yksityisyyden suojan määrittelemiseksi henkilörekisterilakia koskevasta valmistelu-

aineistosta HE 49/1986 vp. s. 21.
17 Mahkonen s. 16 ja 49. Yksityiselämä ei tarkoita samaa kuin yksityisyys. Yksityiselämään kuuluvat

esimerkiksi harrastukset ja ruokavalio, sen sijaan niiden julkituominen ei loukanne kenenkään yksi-
tyisyyttä. Sanojen tarkka määritteleminen on vaikeaa, jopa mahdotonta, minkä vuoksi on myös vai-
kea määritellä, mitä yksityiselämään liittyvillä arkaluonteisilla tiedoilla tarkoitetaan. Ks. esimerkiksi
Mahkonen, s. 27, jossa on lueteltu esimerkkejä arkaluonteisista tiedoista.

18 JulkL:ssa ei ole määrätty suostumukselle mitään muotomääräyksiä. Ottaen huomion se, että salassa
pidettävän tiedon luovuttaminen on rangaistava teko, suostumus lienee tarkoituksenmukaisinta ottaa
kirjallisena. Ks. Wallin – Konstari s. 273–274.

19 Viljanen s. 14.
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keskenään hierarkiassa samantasoisia, minkä vuoksi niitä ei voida lähtökohtaisesti aset-
taa tiettyyn arvojärjestykseen. Samalla hierarkkisella asemalla olevat säännökset voi-
vat kuitenkin rajoittaa toistensa soveltamisalaa. Aineellisesti vastaavia perusoikeuksia
rajoitettaessa on varmistettava, että rajoitusperusteet on palautettavissa aina johonkin
asianomaisen perusoikeuden sallimaan rajoitusperusteeseen.20

Oikeudenkäytön julkisuuden ja yksilön suojan välillä on edellä kerrotulla tavalla
jännite. Toisen oikeuden toteutuminen vaarantaa toisen toteutumisen. Tämän vuoksi
oikeuksien toteuttamista on optimoitava.21 Jännitteen purkaminen ei kuitenkaan ole
täysin lainsoveltajan harkintavallassa, vaan siitä on tarkempia määräyksiä Euroopan
ihmisoikeussopimuksessa ja perustuslaissa.22

Edellä julkisuutta koskevassa jaksossa on selostettu EIS 6 artiklan 1 kappale oikeu-
denkäynnin julkisuutta koskevalta osalta. Artiklasta ilmenee, että oikeudenkäynnin
pääsääntönä on sen julkisuus. Tätä julkisuutta voidaan kuitenkin rajoittaa samassa
kappaleessa mainittujen edellytysten vallitessa. Vastaavasti EIS 8 artiklan 1 kappaleen
mukaan jokaisella on oikeus yksityisyyteen. Mainitun artiklan 2 kappaleen mukaan
viranomaiset eivät saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi silloin kun laki
sen sallii ja se on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä kansallisen ja yleisen
turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen ja rikolli-
suuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi tai muiden henkilöiden oikeuk-
sien ja vapauksien turvaamiseksi. Artiklassa pääsääntönä on yksityisyyden suojaami-
nen, jota kuitenkin voidaan 2 kappaleessa mainituilla edellytyksillä rajoittaa.23

Oikeudenkäytön julkisuutta ei siis pidä tarpeettomasti rajoittaa, mutta toisaalta jul-
kisuus ei saa johtaa yksityiselämän suojan tarpeettomaan tai suhteettomaan loukkauk-
seen.  OikJulkL:n 5b §:n 1 momentin soveltamisessa on kysymyksessä tilanne, jossa
julkisuusperiaatetta ja toisaalta yksityiselämän suojaa koskevaa periaatetta rajoitetaan
yhtäaikaisesti.24

Julkisuuden ja yksityiselämän suojan välille saattaa siten muodostua ristiriita, jon-
ka ratkaiseminen edellyttää molempien intressien välistä punnintaa ja yhteensovitusta.
Punninnassa arvioidaan perusoikeuksien tavoitteiden keskinäistä painoarvoa ja pyri-
tään löytämään niiden optimaalinen suhde kysymyksessä olevan tapauksen kannalta
niin, että molempia oikeuksia voidaan toteuttaa samanaikaisesti niin pitkälle kuin se
on mahdollista.25 Ristiriitaa ei kuitenkaan voida ratkaista punninnan avulla silloin,

20 Viljanen s. 191–193.
21 Ks. perusoikeuksien optimoinnista Alexy s. 76–78.
22 Ks. LaVL 14/1998 vp. s. 13: tuomioistuimelle on nimenomaan annettu enemmän harkintavaltaa sen

suhteen, kuinka laajasti asiakirjoja esitellään ja otetaan ratkaisuun.
23 Vastaavat rajoitukset ovat perustuslain 10 ja 12 §:ssä.
24 Ks. esimerkiksi Virolainen s. 115. Vrt. PeVL 43/1998 vp. s. 7 ja Jyränki s. 306, jonka mukaan julki-

suus on pääsääntö, minkä vuoksi lailla annettuja salassapitosäännöksiä on tulkittava suppeasti.
25 Ks. punninnasta esimerkiksi Alexy s. 146–147: Mitä enemmän jokin periaate jätetään täyttämättä tai sitä

loukataan, sitä tärkeämpää on toisen periaatteen toteutumisen oltava. Jonkka: Syytekynnys, s. 249–251:
Punninnassa on huomioitava intressin tai sen taustalla olevan arvon tai tavoitteen loukkaamisen aste ja
sen mahdollisimman täydellisen toteutumisen (loukkaamattomuuden) tärkeys. Konkreettista tapausta
on tarkasteltava kummankin kriteerin valossa intressin suhteellista painoarvoa arvioitaessa.
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kun perusoikeussäännös on muotoiltu ehdottomaksi kielloksi tai kun ollaan perusoi-
keuksien ydinalueen suojan piirissä, eli alueella, johon puuttuminen merkitsisi perus-
oikeuden tyhjäksi tekemistä.26 Julkisuuden ja yksityiselämän suojan ollessa ristirii-
dassa keskenään on katsottu, että yksityisyyttä on ensisijassa suojeltava.27 OikJulkL:a
on sovellettava loukkaamatta edellä mainittuja Euroopan ihmisoikeussopimusta tai
perustuslain säännöksiä punnitsemalla tapauskohtaisesti oikeuksien intressejä.

3. OikJulkL:n 5b §:n 1 momentissa tarkoitettujen
yksityiselämään liittyvien tietojen ottaminen
julkisen rikostuomion perusteluihin

OikJulkL:n 5b §:n 1 momenttia sovelletaan tilanteessa, jossa lähtökohtaisesti yksityis-
elämään liittyvät JulkL:n 24 §:n 1 momentin 24–27, 29, 30 ja 32 kohdissa olevat asia-
kirjat ovat suoraan lain nojalla salaisia, mutta julkisuusperiaate ja tuomion perusteluille
asetetut vähimmäisvaatimukset edellyttävät, että tiedot otetaan julkiseen ratkaisuun,
kuitenkin siinä laajuudessa kuin se on ratkaisun perustelemisen kannalta tarpeellista.

3.1. Tuomion perusteluille asetettavat vähimmäisvaatimukset

Edellä selostetut oikeudenkäynnin julkisuuden ja yksityiselämän suojan vaatimukset
sisältyvät EIS 6 artiklan 1 momentin mukaiseen vaatimukseen oikeudenmukaisesta
oikeudenkäynnistä. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti sisältää vaatimuksen myös siitä,
että tuomioistuimen ratkaisun tulee olla perusteltu. Oikeuden toteutumisen on näyttä-
vä ulospäin. Perusedellytyksenä on julkisuuden yhdistyminen perustelujen avoimuu-
teen, jolloin ulkoisesti havaittavissa oleville tunnusmerkeille annetaan merkitystä.28

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tuomioistuimen ei
tarvitse antaa yksityiskohtaista vastausta jokaiseen oikeudenkäynnin kuluessa esitet-
tyyn argumenttiin. Perustelujen laajuuden on katsottu riippuvan tapauksen laadusta ja
kansallisen oikeuden sisältämistä säännöksistä ja periaatteista.29

Perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaan jokaisen perusoikeutena on saada asiassaan
perusteltu päätös. Oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 4 §:n ja oikeudenkäynnistä rikos-
asioissa annetun lain 11 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan tuomio on perusteltava.

26 Viljanen s. 132–133. Ks. perusoikeuksien ydinalueesta esimerkiksi Viljanen s. 229–248.
27 Virolainen s. 115. Vrt. Jokela: Oikeudenkäynti I s. 58. Jokela on asettanut janan, jonka ääripäinä ovat

täysin julkinen ja täysin salainen oikeudenkäynti. Jokela katsoo, että eri suuntiin vaikuttavien tekijöi-
den painoarvo ratkaisee lopulta sen, mihin kohtaan janalla optimipiste kulloinkin sijoittuu. Pisteen
tulee sijaita janan keskipisteestä katsottuna selvästi lähempänä julkista käsittelyä.

28 Jonkka: LM 1998 s. 1267. Ks. Virolainen s. 111–112: Jeremy Bentham (1748–1832) on jo aikoinaan
todennut: ”Where there is no publicity, there is no justice”.

29 Ks. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu Suominen v. Suomi 1.7.2003.
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Perusteluissa on ilmoitettava, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu
perustuu. Perusteluissa on myös selostettava, millä perusteella riitainen seikka on tul-
lut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä.30

3.2. JulkL:n 24 §:n 1 momentin 25, 26 ja 27 kohdissa
tarkoitetut salassa pidettävät asiakirjat

Tuomion perusteluja laadittaessa on kussakin yksittäistapauksessa punnittava julki-
suuden ja yksityiselämän suojan -vaatimusten toteutumista.31 Kirjoitusvaihtoehtoja on
kolme: tuomio julistetaan täysin tai osittain salaisena taikka siihen otetaan yksityiselä-
mää koskevia tietoja OikJulkL:n 5b §:ssä tarkoitetulla tavalla siltä osin kuin se on
tarpeellista tuomion ollessa kokonaan julkinen.32

Tässä kirjoituksessa käsitellään vain yleisimpiä rikosasioiden oikeudenkäynti-
aineistoon kuuluvia OikJulkL:n 5b §:n 1 momentissa mainittuja JulkL:n 24 §:n 1 mo-
mentin asiakirjoista ilmeneviä tietoja. Tällaisia ovat JulkL:n 24 §:n 1 momentin 25, 26
ja 27 kohdissa tarkoitetut tiedot.

3.2.1. JulkL:n 24 §:n 1 momentin 25 kohdassa tarkoitetut tiedot

JulkL:n 24 §:n 1 momentin 25 kohdan mukaan salassa pidettäviä ovat asiakirjat, jotka
sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai työhallinnon henkilöasiakkaasta sekä
tämän saamasta etuudesta tai tukitoimesta taikka sosiaalihuollon palvelusta tai työ-
hallinnon henkilöasiakkaan palvelusta taikka tietoja henkilön terveydentilasta tai vam-
maisuudesta taikka hänen saamastaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta
taikka tietoja henkilön seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta.

Rikosasioiden oikeudenkäyntiaineistossa on usein oikeusapupäätöstä varten tehty
selvitys hakijan käyttövaroista. Selvitys on salassa pidettävä asiakirja. Selvityksestä
ilmenee, mistä tuloista, tuista, päivärahoista tai muista sellaisista henkilön kuukausitu-
lot koostuvat. Yleisesti on tiedossa, että kun henkilön hakee oikeusapua ja hänelle
myönnetään sitä, henkilöllä ei juurikaan ole varsinaisia ansiotuloja, vaan kuukausitu-

30 Ks. HE 82/1995 vp. s. 290, jossa on todettu, että tuomioistuimen päätyessä erilaiseen ratkaisuun kuin
asianosainen on esittänyt tai pyytänyt, ratkaisun perusteluiden ilmoittaminen asianosaisille on tärke-
ää muun muassa muutoksenhaun kannalta. Perusteleminen on tarpeen, kun päätöksellä ratkaistava
kysymys on oikeudellisesti tulkinnanvarainen.

31 Ks. Huovila s. 343, peukalosääntö nro 11: Perustele siten, että asianosaisten, todistajien ja muiden
henkilöiden yksityisyyden suoja tai kunnia eivät tule loukatuksi, taikka siten, että niitä loukataan
ainakin mahdollisimman vähän. Ks. myös s. 357, peukalosääntö nro 13: Perustele asia sen merkityk-
sen edellyttämällä tavalla. Arvioi asian merkitys sen perusteella, kuinka suuria taloudellisia kustan-
nuksia ja moraalisia haittoja väärä ratkaisu aiheuttaa. Ota huomioon asianosaisten käsitys asian mer-
kityksestä.

32 On huomattava, että vaikka asiakirjoissa olevia tietoja kirjoitetaan julkiseen tuomioon, asiakirja si-
nänsä pysyy siitä huolimatta salassa pidettävänä.
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lot koostuvat yleensä työttömyyspäivärahasta tai muista vastaavista tuloista. Tällaisis-
sa asioissa, joissa salassa pidettävät tiedot ovat asian sisällön vuoksi ulkopuolisille
yleisesti tiedossa tai pääteltävissä olevia, tietojen suojaukseen ei ole suurta tarvetta.33

Oikeusaputoimiston tekemässä oikeusapupäätöksessä tai tuomioistuimen tekemässä
ratkaisupyynnössä ei ole kuitenkaan tarpeen erikseen yksilöidä hakijan tuloja, vaan
päätöksessä voidaan käyttää yleistä ilmaisua esimerkiksi ”hakijan kuukausitulot”.

Rikosasian oikeudenkäyntiaineistoon sisältyy usein myös asiakirja, josta ilmenee
asianomistajan terveydentilaa koskevia tietoja. Todennäköisesti yleisin tilanne on pa-
hoinpitelyä koskeva asia, jossa kirjallisena todisteena esitetään asianomistajaa koske-
va lääkärinlausunto. Lausunnolla osoitetaan, mitä vammoja syytetyn menettelystä asian-
omistajalle on aiheutunut sekä mahdollisesti vaadittavien vahingonkorvausten perus-
te. Yleensä lääkärinlausunnosta ilmenevät vammat on mainittu jo syytteen teonku-
vauksessa, koska niillä on merkitystä arvioitaessa sitä, onko kysymys lievästä, tavalli-
sesta vai törkeästä pahoinpitelystä sekä määrättäessä rangaistusseuraamusta. Mikäli
vammat on selostettu syytteessä haastehakemuksen ollessa julkinen, asianomistajan
terveydentilaa koskevat tiedot tulevat jo haastehakemuksen myötä julkisuuteen.

Edellä kerrottu tilanne ei yleensä ole yksityiselämän suojan kannalta hankala.
Asianomistajalla ei yleensä ole intressiä salata esimerkiksi tavanomaisesta pahoinpite-
lystä aiheutuneita vammoja, kuten mustelmia, haavoja, ruhjeita ja murtumia. Tällaisia
lääkärinlausunnosta ilmeneviä seikkoja ei edes voitane pitää arkaluonteisina. Yleensä
asianosainen kertoo julkisessa oikeudenkäynnissä, mitä vammoja hänelle on aiheutu-
nut. Näin ollen on oletettavaa, ettei asianomistaja häneltä nimenomaisesti suostumusta
kysyttäessä edes vastustaisi lääkärinlausunnosta ilmenevien tietojen yksityiskohtaista
kirjoittamista julkiseen tuomioon.

Vaikka julkisuuden ja yksityiselämän suojan ristiriidan ratkaiseminen selostetussa
tilanteessa ei ole vaikeaa, tuomioistuimen tulisi kuitenkin ottaa huomioon kysymyk-
sessä olevissa tapauksissa hienotunteisuusperiaate. Periaatteen tavoitteena on vähen-
tää yksityisyyteen ja kunniaan kohdistuvia loukkauksia oikeudenkäynnissä.34 Perus-
teluissa tulisi siten välttää lääkärinlausunnosta ilmenevien seikkojen toistoa ja viitata
esimerkiksi syytteeseen tai tuomiossa muutoin aikaisemmin selostettuihin vammoi-
hin. Mikäli lääkärinlausunnosta ilmenevät ratkaisun kannalta merkitykselliset seikat
ovat täysin riidattomia, tuomiolle asetettujen vähimmäisvaatimusten mukaista on, että
perusteluissa vain viitataan lääkärinlausunnosta ilmeneviin vammoihin. Jos taas syy-
tetyn menettelystä aiheutuneista vammoista on erimielisyyttä tai jos vammoilla on
merkitystä arvioitaessa teon laatua, tuomion perusteluille asetetut vähimmäisvaatimuk-
set edellyttävät, että lääkärinlausunnosta ilmenevät seikat selostetaan tuomiossa hy-
vinkin yksityiskohtaisesti kuitenkin OikJulkL:n 5b §:n 1 momentin mukaisesti siltä
osin kuin se on ratkaisun kannalta tarpeen.

33 Vastaava yleisesti tiedossa oleva tai pääteltävä asia on huumausainerikoksiin tai rattijuopumuksiin
jatkuvasti syyllistyvä henkilö, joka ilmoittaa olevansa narkomaani tai alkoholisti.

34 Ks. Huovila s. 336.



434

Pahoinpitelyä koskevat tiedot saattavat muuttua arkaluonteiseksi esimerkiksi sil-
loin, kun pahoinpitelijä on asianomistajan puoliso tai joku muu läheinen henkilö, tai
kun pahoinpitely on kohdistunut vartalon intiimeihin paikkoihin. Arkaluonteisina
tietoina voitaneen pitää myös rikoksesta asianomistajalle aiheutuneita mielenterveyteen
liittyviä sairauksia sekä psykologilla tai psykiatrilla käyntejä. Näissä tilanteissa tuo-
mioistuimen on kiinnitettävä erityistä huomiota OikJulkL:n 5b §:n 1 momentista
ilmenevään oikeusohjeeseen.

Seksuaalirikosten yhteydessä esitetyistä lääkärinlausunnoista ilmeneviä seikkoja on
aina pidettävä erityisen arkaluonteisina tietoina. Yleensä nämä tuomiot ovat kuitenkin
kokonaisuudessaan julistettu salaisiksi tuomiolauselmaa ja lainkohtia lukuunottamat-
ta, jolloin varsinaista ongelmaa ei synny. Tuomion salaiseksi julistaminen ei kuiten-
kaan pitäisi olla automaattinen lähtökohta, vaikka se kieltämättä helpottaisikin tuomi-
on perustelujen kirjoittamista. Tuomioistuimen on otettava huomioon sekä asianomis-
tajan tahto että kansalaisten oikeus saada tietää tuomion perustelut. Varsinkin viime
aikoina tiedotusvälineet ovat kiinnittäneet huomiota seksuaalirikoksia koskeviin tuo-
mioihin erityisesti silloin, kun syytetylle on tuomittu normaalia lievempi tuomio tai
kun rangaistusta on muutettu syytetyn eduksi hovioikeudessa tai korkeimmassa oi-
keudessa. Havaittavissa on ollut se, että kansalaiset ovat suhtautuneet epäluuloisesti
tuomioiden oikeellisuuteen, koska he eivät ole saaneet tietää, mitkä seikat olivat vai-
kuttaneet tuomion lopputulokseen. Jos perustelut olisivat olleet ainakin osittain julki-
set, epäluuloilta olisi saatettu välttyä tai ainakin epäluuloisuus olisi ollut vähäisempää.
Mikäli tuomioistuin päättää antaa seksuaalirikosta koskevan tuomion julkisena, tuo-
mioistuimen on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että asianomistajan yksityisyy-
den suoja turvataan OikJulkL:n 5b §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Asianomistajan terveydentilaan liittyvien tietojen osalta yleensä perusteluissa vii-
tataan vain lääkärinlausuntoon tai syytteeseen: ”X:lle on aiheutunut lääkärinlausunnosta
/ syytteestä ilmenevät vammat”. Ei ole kuitenkaan harvinaista, että vaikka vammat
kävisivätkin ilmi tuomion perusteluja edeltävästä osiosta, ne kirjoitetaan uudelleen
ratkaisuun näkyviin, vaikka asianomistajalle aiheutuneet vammat eivät olisi miltään
osin riidanalaiset. Kun taas kysymys on teon kvalifioinnista, lääkärinlausunnosta il-
menevät seikat selostetaan yleensä yksityiskohtaisemmin.35

3.2.2. JulkL:n 24 §:n 1 momentin 26 kohdassa tarkoitetut tiedot

JulkL:n 24 §:n 1 momentin 26 kohdan mukaan salassa pidettäviä ovat asiakirjat, jotka
sisältävät tietoja rikoksesta epäillyn, asianomistajan tai muun rikosasiaan liittyvän hen-
kilön yksityiselämään liittyvistä arkaluonteisista seikoista samoin kuin sellaiset asia-
kirjat, jotka sisältävät tietoja rikoksen uhrista, jos tiedon antaminen loukkaisi rikoksen

35 Ks. esimerkiksi KKO 2002:2. Vrt. esimerkiksi KKO 2003:76; ratkaisussa oli mainittu ilmeisesti kaik-
ki eri lääkärinlausunnoista ilmenevät seikat.
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uhrin oikeuksia tai hänen muistoaan tai läheisiään, jollei tiedon antaminen ole tarpeen
viranomaisen tehtävän suorittamiseksi.

Mainittu kohta tulee kysymykseen esimerkiksi silloin, kun rikos on tehty tilantees-
sa, johon liittyy asianomistajan henkilökohtaisia oloja koskevia tietoja.36 Mikäli tällai-
silla seikoilla ei ole merkitystä ratkaisun kannalta, seikkoja ei pitäisi julkistaa tuomiossa
esimerkiksi tapahtuman taustatietoina. Kohdan soveltaminen tulee kysymykseen myös
esimerkiksi silloin, kun kirjallisena todisteena esitetään otteita asianosaisen päiväkir-
jasta. Näitä tietoja tulisi myös käsitellä OikJulkL:n 5b §:n 1 momentista ilmenevän
oikeusohjeen mukaisesti. Lisäksi kohta saattaa tulla sovelletuksi myös silloin, kun asian-
omistaja on kuollut. Ruumiinavauspöytäkirjassa mainitaan yleensä myös sellaisia seik-
koja, joilla ei ole mitään merkitystä ratkaisun kannalta, minkä vuoksi niiden ottamista
tuomioon on vältettävä.

3.2.3. JulkL:n 24 §:n 1 momentin 27 kohdassa tarkoitetut tiedot

JulkL:n 24 §:n 1 momentin 27 kohdan mukaan salassa pidettäviä ovat asiakirjat, jotka
sisältävät tietoja rikoksesta syytetylle tehdystä oikeuspsykiatrisesta mielentila-
tutkimuksesta, nuoresta rikoksentekijästä laaditusta henkilötutkinnasta tai vankeus-
rangaistuksen sijasta suoritettavan yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksestä.

Mielentilatutkimuksen perusteella Terveydenhuollon oikeusturvakeskus laatii lau-
sunnon, josta ilmenee oikeusturvakeskuksen kanta tutkitun syyntakeisuudesta. Lau-
sunnossa on yksityiskohtainen liite, johon on kerätty tutkittavan historia lähes kaikista
mahdollisista lähteistä muun muassa perhesuhteiden ja terveydentilan osalta. Liitteestä
ilmenee yleensä myös tietoja tutkittavan läheisistä eli kysymyksessä olevan rikosasian
kannalta usein täysin ulkopuolisista ihmisistä. Lisäksi liitteestä ilmenee syytetylle teh-
tyjen eri tutkimusten lopputulokset ja hänelle mahdollisesti tehdyt diagnoosit. Tutki-
mukset ovat yleensä luotettavat ja niin yksiselitteiset, ettei oikeusturvakeskuksen lau-
suntoa ole aihetta riitauttaa. Tällaisissa tilanteissa tuomion perustelujen vähimmäis-
vaatimukset täyttyvät, mikäli tuomion perusteluissa oikeusturvakeskuksen lausuntoon
vain viitataan ja todetaan syytetyn olevan lausunnon perusteella syyntakeinen/
syyntakeeton. Mikäli syytetyn syyntakeisuus ei tutkimustulosten mukaan ole täysin
selvä, syyntakeisuutta on tällöin perusteltava yksityiskohtaisemmin, kuitenkin niin,
että liitteestä tuodaan julki vain ne seikat, jotka tosiasiassa vaikuttavat syyntakeisuuden
arviointiin rikoksen tekohetkellä. Perustelujen seikkaperäisyys riippuu asian laadusta.
Mitä vakavampi ja törkeämpi rikos, sitä yksityiskohtaisemmin syytetyn syyntakeisuus/
syyntakeettomuus on perusteltava.

36 Ks. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu Z v. Suomi 25.2.1997. Asiassa HIV-raiskaajaksi
kutsuttu X oli tuomittu raiskauksista pitkään vankeusrangaistukseen. Asiassa oli kuultu todistajana
X:n aviopuolisoa Z:aa, jonka nimi ja terveydentilaa koskevia tietoja oli julkistettu tuomion peruste-
luissa. Tuomioistuin katsoi, että yksityis- ja perhe-elämän kunnioituksen koskevaa ihmisoikeussopi-
muksen 8 artiklaa oli rikottu.
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Normaalisti sellaisessa asiassa, jossa syytetylle on tehty mielentilatutkimus, Tervey-
denhuollon oikeusturvakeskuksen lausuntoon vain viitataan tuomiossa: ”Terveyden-
huollon oikeusturvakeskuksen lausunnon perusteella X on täydessä ymmärryksessä/
täyttä ymmärrystä vailla” tai lausunnosta ei oteta minkäänlaista mainintaa peruste-
luihin, vaikka se siis kuuluu oikeudenkäyntiaineistoon: ”Hovioikeus katsoo X:n ole-
van täydessä ymmärryksessä”. Viimeksi mainitusta ei ilmene, minkä seikkojen perus-
teella hovioikeus on päätynyt lopputulokseen, minkä vuoksi perusteluja on pidettävä
riittämättöminä.37 Tapauksissa, joissa syytetyn syyntakeisuus ei ole täysin selvä, tai
tapauksissa, joissa teko on tappo, murha tai muu vastaava vakava rikos, syyntakeisuutta
perustellaan paikoin hyvinkin yksityiskohtaisesti mielentilatutkimuksen liitteestä
ilmenevillä seikoilla punniten syyntakeisuutta puoltavia ja sitä vastaan puhuvia seikkoja.

Yhdyskuntapalvelusta annetun lain 4 §:n mukaan yhdyskuntapalvelusta suoriutu-
misen arvioimista varten kriminaalihuoltolaitos laatii yhdyskuntapalvelusta annetun
asetuksen (1259/1990) 3 §:ssä tarkoitetun soveltuvuusselvityksen. Mainitun asetuk-
sen 3 §:n mukaan kriminaalihuoltolaitoksen on tutkiessaan rikoksesta epäilyn soveltu-
vuutta yhdyskuntapalveluun otettava huomioon hänen kykynsä ja halukkuutensa suo-
riutua palvelusta sekä hänen muut olosuhteensa. Samalla on selvitettävä mahdollinen
tukitoimien tarve. Soveltuvuusselvitys on käytännössä erittäin yksityiskohtainen.38

Kriminaalihuoltolaitos laatii yhteenvedon tutkittavan sosiaalisesta tilanteesta yhdys-
kuntapalvelusta suoriutumisen kannalta sekä lausunnon yhdyskuntapalveluun sovel-
tuvuudesta. Yleensä yhteenvedossa käydään tutkittavan tiedot olennaisilta osiltaan läpi.
Lausunnossa yleensä mainitaan ainoastaan se, soveltuuko tutkittava yhdyskuntapal-
veluun vai ei.39

Kun tuomioistuin arvioi syytetyn soveltuvuutta yhdyskuntapalveluun, tuomion pe-
rusteluissa ei ole tarpeen selostaa yksityiskohtaisesti selvityksestä ilmeneviä tutkitta-
van henkilökohtaisia tietoja. Riittää, että tuomiossa viitataan soveltuvuusselvityksen
lopputulokseen tutkittavan soveltuvuudesta ja todetaan esimerkiksi: ”Soveltuvuus-
selvityksen mukaan X soveltuu/ei sovellu yhdyskuntapalveluun”. Kun selvityksen lop-
putulos on syytetyn kannalta positiivinen, syytetyn soveltuvuutta ei tarvitse enemmäl-
ti perustella. Jos taas selvityksen lopputulos on ollut tutkittavan kannalta negatiivinen,
mutta tutkittava edelleen väittää soveltuvansa esimerkiksi muuttuneen elämäntilan-
teensa vuoksi yhdyskuntapalveluun, selvityksestä ilmeneviä soveltuvuutta puoltavia
ja niitä vastaan puhuvia seikkoja on tuomiossa punnittava OikJulkL:n 5b §:n momentin
tarkoitetulla tavalla tarpeellisilta osin.

37 Ks. Virolainen ja Martikainen, s. 118: Kun tuomion perusteluissa tuomioistuin vain ”katsoo”, kysy-
myksessä ei ole perusteleminen vaan tilanne, jossa on sivuutettu tietty harkintakysymys täysin
perustelutta.

38 Selvitystä varten selvitetään henkilön sosiaaliset suhteet, perhetilanne, asuminen, koulutus, työ, ta-
loudellinen tilanne, päihteiden käyttö ja terveydentila.

39 Samantyyppinen selvitys tehdään henkilötutkinnan yhteydessä, ks. oikeusministeriön päätös nuorista
rikoksentekijöistä 1 §: tietoja hankitaan todennäköisin syin rikoksesta epäillyn nuoren rikoksenteki-
jän henkilöllisyydestä, hänen aikaisemmista elämänvaiheistaan ja niistä oloista, joissa hän on elänyt.
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Tuomiossa syytetyn soveltuvuus yhdyskuntapalveluun perustellaan normaalisti  vain
selvityksen lausuntoon viitaten: ”Yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksen mukaan
X soveltuu / ei sovellu yhdyskuntapalveluun”. Tarpeetonta yksityiselämää koskevien
tietojen julkituomista on vältettävä tilanteissa, joissa tutkittava selvityksen perusteella
soveltuu yhdyskuntapalveluun ja hänet myös siihen tuomitaan. Tarpeetonta soveltuvuus-
selvityksen selostamista on vältettävä myös silloin, kun henkilö sinänsä soveltuisi
yhdyskuntapalveluun, mutta henkilön aikaisemmat rangaistukset ovat esteenä yhdys-
kuntapalveluun tuomitsemiselle. Mikäli henkilöllä on rikoslain 6 luvun 11 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu este yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle, tuomiossa ei ole tar-
peen lausua mitään yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksestä, saati siitä ilmenevistä
henkilön yksityiselämän suojaan liittyvistä seikoista. Sen sijaan esimerkiksi silloin,
kun syytetyn aikaisemmat tuomiot sinänsä lähtökohtaisesti muodostaisivat esteen
yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle, mutta soveltuvuusselvityksestä ilmenee, että
hänen elämäntilanteensa on siinä määrin muuttunut, että yhdyskuntapalvelun tuomit-
semiselle ei ole estettä, soveltuvuusselvityksestä ilmeneviä yhdyskuntapalvelua
puoltavia seikkoja on tarpeen ottaa tuomion perusteluihin.40

4. Lopuksi

Optimoitaessa perusoikeuksia ei niitä sinänsä verrata toisiinsa, vaan pyritään etsimään
kussakin tilanteessa ratkaisu, jossa kumpikin oikeus voidaan ottaa samanaikaisesti
mahdollisimman hyvin huomioon. Tuomarin tulisi aina ottaessaan tuomion peruste-
luihin yksityiselämään liittyviä tietoja kiinnittää huomiota OikJulkL:n 5b §:n 1
momentin oikeusohjeeseen ja siten huomioida yhtäaikainen yhtäältä julkisuuden ja
toisaalta yksityiselämän suojan turvaaminen. Kuten tästä kirjoituksesta ilmenee, oikeus-
ohjeen soveltaminen vaatii tuomarilta melko paljon. Tuomioon otetaan JulkL:n 24 §:n
1 momentin 24–27, 29, 30 ja 32 kohdissa mainittuja tietoja vain silloin, kun kysymyk-
sessä on tilanne, jossa julkisuusperiaate ja tuomiolle asetetut vähimmäisvaatimukset
menevät yksityiselämän suojan turvaamisen edelle. Tällaisen tilanteen olemassaolo
selviää kussakin tapauksessa ainoastaan mainittuja seikkoja punnitsemalla.

Mikäli kysymyksessä on edellä mainittu tilanne, tuomarin on vielä harkittava, mis-
sä laajuudessa yksityiselämään liittyviä seikkoja on tarpeen tuoda julki tuomiossa.
Laajuuteen vaikuttaa ensinnäkin asian laatu. Asian ollessa erittäin vakava, esimerkiksi
tappo tai murha, julkisuus on yleensä yksityiselämän suojaa vahvempi. Myös perus-
teluille asetetut vaatimukset edellyttävät, että tuomio perustellaan tällöin seikkape-
räisemmin. Jos taas kysymyksessä on vähäisempi rikos, jossa on esimerkiksi ratkais-
tava, soveltuuko rikoksentekijä kriminaalihuoltolaitoksen laatiman soveltuvuusselvi-
tyksen perusteella yhdyskuntapalveluun vai ei, yksityiselämään liittyviä tietoja ei pidä

40 Ks. esimerkiksi KKO 2003:34 ja 77.
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ottaa yksityiskohtaisesti tuomioon, vaan yleensä pelkkä viittaus asiakirjaan riittää tai
tiedot otetaan tuomioon mahdollisimman suppeasti.

Se, kuinka laajasti yksityiselämään liittyviä tietoja otetaan tuomioon, riippuu myös
siitä, kenelle tuomio ensisijassa kirjoitetaan ja mitkä tahot sillä on tarkoitus saada va-
kuuttuneeksi eli ketkä ovat tuomion adressaatit. Mikäli tuomio kirjoitetaan pääasiassa
vain asianosaisille, lähtökohtana on pidettävä sitä, että osapuolet ovat jo tietoisia myös
salassa pidettävistä asiakirjoista ilmenevistä tiedoista, minkä vuoksi näitä tietoja ei
tarvitse niin yksityiskohtaisesti kirjoittaa tuomion perusteluihin. Jos on kuitenkin
ennustettavissa, että tuomio kiinnostaa myös oikeudenkäynnin ulkopuolisia, peruste-
luja on syytä kirjoittaa yksityiskohtaisemmin. Kansalaiset hyväksyvät yksityiskohtai-
sesti ja avoimesti perustellun tuomion paremmin ja sitä kautta myös luottamus tuomio-
istuimiin säilyy.

Laajuuteen vaikuttaa vielä se, onko kysymyksessä syytetyn, asianomistajan vai täy-
sin oikeudenkäynnin ulkopuolisen henkilön yksityiselämään liittyvä tieto. Mitä
ulkopuolisempi henkilö on kysymyksessä, sitä varovaisemmin häntä koskevia seikko-
ja on otettava tuomioon. Asianomistajan yksityiselämään liittyviä tietoja on taas syytä
suojella enemmän kuin rikoksentekijän.

Kuten tässä tutkimuksessa on jo todettu, tiedon arkaluonteisuus riippuu yhteiskun-
nan arvokäsityksistä ja viime kädessä henkilön omasta arvomaailmasta. Tämän vuok-
si tuomioistuimen on tehtävä joitakin yleistyksiä harkitessaan, mitkä seikat ovat kus-
sakin tapauksessa yksityiselämään liittyviä salassa pidettäviä tietoja ja mitkä eivät.
Epäselvissä tilanteissa tuomioistuimen tulisi mieluummin katsoa tiedon kuuluvan yk-
sityiselämän suojan piiriin kuin julkisuuteen.

Tämän kirjoituksen lopputulos on siis se, että mitään konkreettista jokaiseen tilan-
teeseen soveltuvaa sääntöä OikJulkL:n 5b §:n 1 momentin soveltamisesta ei voida
antaa. Lainkohdan soveltaminen on tuomarin harkinnassa, johon vaikuttavat aina ju-
tun ja yksityiselämään liittyvien tietojen laatu, tuomion adressaatit ja se, kenen yksi-
tyiselämään tiedot liittyvät. Koska yksityiselämään liittyvien arkaluonteisten tietojen
tarkka määritteleminen on edellä jaksossa 2.2.2. mainittujen seikkojen vuoksi lähes
mahdotonta, harkintaan saattaa viime kädessä vaikuttaa myös tuomarin oma arvo-
maailma. OikJulkL:n 5b §:n 1 momentin soveltaminen ei näin ollen ole vähäpätöinen
asia, vaan kysymys on kahden perusoikeuden, julkisuuden ja yksityiselämän suojan,
yhtäaikaisesta turvaamisesta ja viime kädessä oikeusvaltion demokratian toteuttami-
sesta.
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Jukka Jaakkola

Oikeudenkäynnin julkisuutta
koskevan päätöksen perusteleminen

1. Päätöksen perustelemisen säätely

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen mukaan jokaisel-
la on oikeus julkiseen oikeudenkäyntiin. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu-
käytännön perusteella poikkeuksen julkisuusperiaatteeseen oikeuttavaa määräystä on
tulkittava ahtaasti.1  Suomen perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaan käsittelyn julki-
suus turvataan lailla. Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 3 §:n 1 momentin
pääsäännön mukaan yleisöllä on oikeus olla läsnä asian valmistelevassa ja varsinaises-
sa suullisessa käsittelyssä. Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 8 §:n 1 mo-
mentin pääsäännön mukaan yleisöllä on oikeus olla läsnä tuomiota tai päätöstä julis-
tettaessa. Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 9 §:n 1 momentin pääsäännön
perusteella oikeudenkäyntiasiakirjat ovat julkisia.

Ihmisoikeussopimus, perustuslain 21 §:n 2 momentti ja laki oikeudenkäynnin jul-
kisuudesta eivät sisällä määräyksiä julkisuuskysymysten perustelemisesta. Julkisuutta
koskevan päätöksen perustelemisesta ei ole muitakaan erityissäännöksiä. Sen vuoksi
perustelemista koskevat oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 13 §:n
2 momentin ja oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 14 §:n 2 momentin yleiset säännökset,
joiden mukaan päätös on perusteltava, jos asia jätetään tutkimatta, asiassa esitetty vaa-
timus tai väite hylätään taikka jos perusteleminen muutoin on tarpeen.

Mainittujen lainkohtien esitöiden mukaan päätöksen perusteleminen on tarpeen
esimerkiksi silloin, kun päätöksellä ratkaistava kysymys on tulkinnanvarainen.2  Tar-
vetta päätöksen perustelemiseen ei sen sijaan yleensä olisi, jos sillä hyväksytään esi-
merkiksi oikeudenkäyntimenettelyä koskeva vaatimus, jota toinen asianosainen ei ole
vastustanut.

Nykyisen hallituksen hallitusohjelman mukaan uudistetaan oikeudenkäynnin julki-
suuslaki.3  Hanke on sellaisessa vaiheessa, että oikeusministeriön asettaman kolmen
hengen työryhmän ehdotus on annettu kesäkuussa 2005 ja hallituksen esitys on tarkoi-

1 Pellonpää: Euroopan ihmisoikeussopimus s. 319.
2 HE 82/1995 vp. s. 135 ja HE 154/1990 vp. s. 39.
3 Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelma 24.6.2003, osa 3, 14 luku.
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tus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2005.4  Asian valmisteluvaiheessa on laadittu
komiteanmietintö, joka ei sisältänyt perustelemista koskevia säännösehdotuksia.5

Myöskään komiteanmietinnöstä esitetyissä lausunnoissa ei tullut esiin perustelemista
koskevia ehdotuksia.6  Sen sijaan työryhmämietinnössä 2005:7 esitetään, että oikeu-
denkäynnin julkisuutta koskeva ratkaisu olisi perusteltava.7

2. Julkisuuspäätöksen perustelemistarve

2.1. Justifikaatiofunktio8

Justifikaatiofunktio tarkoittaa asianosaisten ja yleisön saamista vakuuttuneiksi ratkai-
sun lopputuloksen oikeellisuudesta. Asianosaisten vakuuttamisen osalta heidän mieli-
piteellään on yhteys perusteluiden tarpeeseen. Jos tuomioistuin päättää asianosaisten
tahdon mukaisesti julkisuuskysymyksessä, asianosaisten vakuuttamisen kannalta ei
ole lainkaan perustelutarvetta. Perustelutarvetta ei ole myöskään, jos asianosainen on
välinpitämätön julkisuuskysymykseen nähden. Jos tuomioistuin päättää julkisuusky-
symyksen asianosaisen tahdon vastaisesti, asiassa on perustelutarve.

Yleisön saaminen vakuuttuneeksi julkisuutta rajoittavan päätöksen oikeellisuudes-
ta edellyttää sellaisia perusteluja, että yleisö on vakuuttunut rajoituksen aiheellisuudesta.
Jos perusteluja ei esitetä lainkaan tai perustelut eivät vakuuta, yleisö epäilee rajoitta-
mispäätöksen oikeellisuutta. Epäilys julkisuuspäätöstä kohtaan aiheuttaa myös epäi-
lyn, että varsinaista asiaa ei ratkaista oikein.

2.2. Kontrollifunktio

Kontrollifunktio tarkoittaa tarvetta kontrolloida tuomion lopputuloksen oikeellisuutta
ja ratkaisunteon asianmukaisuutta. Kontrollifunktio voidaan jakaa kolmeen osaan
kontrolloijan mukaan: asianosaiskontrolliin, tuomarin itsekontrolliin ja demokraatti-
seen kontrolliin. Asianosaiskontrollin kannalta julkisuuskysymyksen perusteluilla ei
ole suurta merkitystä.

Tuomarin itsekontrollin kannalta perusteluilla on erittäin suuri merkitys. Asiassa voi
olla suuri kiusaus päättää jotakin salassa pidettäväksi. Silloinhan tuomari voi välttää
asiaan kohdistuvan kaiken ulkopuolisen kontrollin ja mahdollisen arvostelun. Sen vuok-
si perustelut pakottavat tuomarin miettimään salassa pidon tarvetta ja hyväksyttävyyttä.

4 Oikeusministeriön internet sivut www.om.fi/9512.htm: päivitetty 13.9.2005. Tässä kirjoituksessa on
voitu ottaa vain rajoitetuin osin huomioon oikeudenkäynnin julkisuuslain uudistamista koskevan hank-
keen esitykset.

5 KM 2002:1.
6 OM 2002:19.
7 Työtyhmämietintö 2005:7 s. 127.
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Demokraattisen kontrollin kannalta perusteluilla on erittäin suuri merkitys. Jos kä-
sittely, asiakirja tai tuomion perustelut eivät ole julkisia, siltä osin ne eivät ole lainkaan
demokraattisen kontrollin kohteena. Silloin on julkisuuskysymyksen perustelujen ol-
tava sellaiset, että ne vakuuttavat salassapidon oikeellisuuden.

2.3. Legitimiteettifunktio

Legitimiteettifunktio tarkoittaa kansalaisten luottamusta tuomioistuimeen. Julkisuus-
kysymyksen perusteluilla on tärkeä merkitys luottamuksen kannalta. Salaiset menettelyt
ja perusteet vähentävät luottamusta. Sen vuoksi julkisuuskysymysten perusteluihin on
kiinnitettävä suurta huomiota. Kansalaisten epäilys turhasta salailusta voi heikentää
luottamusta tuomioistuimiin. Tiedotusvälineillä on oma intressinsä vastustaa salaamista
ja ne voivat kiinnittää herkästi huomiota perustelujen puutteisiin tai heikkouksiin. Tämä
tiedotusvälineiden rooli voi siten vahvistaa kansalaisten luottamuksen heikkenemistä,
jos perustelut puuttuvat tai ne eivät ole korkeatasoisia.

3. Perustelemisen tarpeeseen vaikuttavia muita tekijöitä

3.1. Perusteleminen ulkopuolisille

Eduskunnan oikeusasiamies on todennut9 , että oikeudenkäynnin julkisuusperiaatteen
merkitys ei rajoitu asianosaisten oikeusturvanäkökohtiin, vaan se on tärkeä myös lain-
käytön yleisen kontrolloitavuuden ja tuomioistuinten toimintaa kohtaan tunnettavan
yleisen luottamuksen kannalta. Samoista syistä olisi tärkeää, että yleisö saa riittävät
tiedot oikeudenkäynnin julkisuutta rajoittavien ratkaisujen perusteista ja voi siten ar-
vioida tuomioistuinten harkintavallan käytön lainmukaisuutta. Näillä perusteilla edus-
kunnan oikeusasiamies on tehnyt esityksen oikeudenkäynnin julkisuuslain täydentä-
miseksi.

Kirjallisuudessa Virolainen ja Martikainen ovat todenneet, että yhteiskunnallisen
kontrollin funktio voi edellyttää ratkaisun perusteluja silloinkin, kun asianosaisten
kesken ei ole riitaa jostakin kysymyksestä eikä heidän oikeusturvansa siten edellytä
ratkaisun perustelemista.10

Nykyisinkin asianosaisten kannanotoista huolimatta on syytä perustella julkisuus-
kysymys, ainakin jos asiaan voi kohdistua jonkun muun mielenkiinto.

8 Seuraavassa on käsitelty perustelujen funktioita Virolaisen ja Martikaisen teoksen ryhmittelyn mu-
kaan siltä osin kuin funktioilla on nimenomaan erityistä merkitystä julkisuuskysymyksen kannalta.

9 EOA 14.11.2002 nro 2721/2/02.
10 Virolainen – Martikainen: Pro & Contra s.  82.
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3.2. Hienotunteisuuden merkitys

Huovilan esittämä peukalosääntö numero 11 kehottaa perustelemaan siten, että asian-
osaisten, todistajien ja muiden henkilöiden yksityisyyden suoja tai kunnia eivät tule
loukatuksi, taikka ainakin siten, että niitä loukataan mahdollisimman vähän.11

Apulaisoikeusasiamies on todennut eräässä päätöksessään, että erityisen arkaluon-
teisia henkilön yksityiselämään liittyviä seikkoja ei voida tuon päätöksen perusteluis-
sa tuoda kovin tarkasti esiin ilman, että oikeudenkäynnin salassa pitäminen menettää
tarkoituksensa.12 Apulaisoikeusmies on toisessa päätöksessään toistanut samat perus-
teet kuin edellä selostetussa ratkaisussa. Apulaisoikeusmies on tuolloin edelleen to-
dennut, että tuomioistuimella on kuitenkin päättäessään asian käsittelystä suljetuin ovin
mahdollisuus muotoilla perustelunsa siten, että yhtäältä salassapito ei menetä merki-
tystään, mutta toisaalta ulkopuolinenkin voi ymmärtää salassapidon perusteen.13

Perustelemisessa voi olla ristiriitainen tilanne. Toisaalta perusteluista tulisi ilmetä
jokin peruste salaamiselle ja toisaalta ei kuitenkaan saisi paljastaa salassa pidettäväksi
tarkoitettuja tietoja. Hienotunteisuus ei voi kuitenkaan koskaan olla riittävä syy sille,
että ratkaisu jätetään kokonaan perustelematta.

Hienotunteisuus ei ulotu rikosasiassa tuomitun henkilöllisyyteen. Lakivaliokunta
on todennut muun ohella, ettei tieto rikosasian tuomitun nimestä uusien säännöstenkään
mukaan voi olla salainen.14 Apulaisoikeusasiamies on ratkaisussaan ottanut valiokun-
nan mukaisen kannan.15

3.3. Perusteluvelvollisuus salauspyynnön hylkäystilanteessa

Jos tuomioistuin hylkää vaatimuksen salaisena pitämisestä, perustelemiselle ei ole ulko-
puolisten kannalta juurikaan tarvetta. Asianosaisten kannalta perustelutarve liittyy väitteen
perusteeseen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioista on pääteltävissä, ettei
perustelemisvelvollisuus ulotu selvästi perusteettomiin, epäolennaisiin taikka epäselvästi
tai epätäsmällisesti ilmaistuihin väitteisiin.16 Sen sijaan kaikkiin asianosaisten järkevästi
tehtyihin väitteisiin on otettavasti perustellusti kantaa. Salauspyynnön hylkäysratkaisukin
on siten perusteltava, jos pyynnöllä olisi objektiivisesti arvioiden mahdollisuus menestyä.

Ihmisoikeustuomioistuimen kannan lisäksi perustelemistarpeeseen vaikuttaa oikeu-
denkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 13 §:n 2 momentin säännös, jonka
mukaan väitteen hylkäävä päätös on perusteltava.17  Tuon säännöksen perusteella myös
perusteettomia väitteitä ratkaistaessa on oltava joitakin perusteluja.

11 Huovila: Periaatteet ja perustelut s.  414.
12 EOA 14.11.2002 nro 779/4/01.
13 EOA 27.8.2003 nro 586/4/02.
14 LaVL 14/1998 s. 4.
15 EOA 27.8.2002 nro 2032/4/00.
16 Ervo: Oikeudenmukainen oikeudenkäynti s. 416.
17 Riita-asioissa vaikuttaa samansisältöinen oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 14 §:n 2 momentin säännös.
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3.4. Jutun laadun vaikutus perustelemiseen

Etenkin rikosasioissa jo pelkkä rikosnimike voi osoittaa salassapidon perusteen. Esi-
merkiksi törkeä raiskaus ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö eivät yleensä nimik-
keen lisäksi muita perusteita tarvitse.

Jos asian nimike on sellainen, että siitä ei voi päätellä mitään jutun laadusta, tarvit-
see salassapitoa perustella riittävässä laajuudessa. Eduskunnan oikeusasiamies on kan-
telua koskevassa ratkaisussaan todennut, että kyseisessä tapauksessa salassapitopää-
töksen perustelemattomuus on erityisen ongelmallista sikäli, ettei asian nimikkeestä
(vahingonkorvaus) voida tehdä minkäänlaisia johtopäätöksiä oikeudenkäynnin julki-
suuden rajoittamiseen oikeuttavan perusteen olemassaolosta.18

3.5. Asiaan kohdistuvan mielenkiinnon vaikutus perustelemiseen

Ulkopuolelta tulevat paineet eivät sinänsä saisi vaikuttaa tuomioistuimen toimintaan.
Sen vuoksi on suhtauduttava varovaisesti ajatukseen, että mielenkiinto johonkin asiaan
vaikuttaisi tuomioistuimen perusteluihin. Riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomio-
istuimissa annetun lain 12 §:n mukaan yleisö ei saa olla läsnä 6 §:n 3 momentissa
tarkoitetussa tilaisuudessa, jossa sovittelija neuvottelee vain toisen osapuolen kanssa.
Edelleen saman lain 12 §:n mukaan osapuolen pyynnöstä myös jokin muu osa sovitte-
lusta on toimitettava yleisön läsnäolematta, jos sovinnon saavuttaminen muutoin voisi
vaarantua eikä luottamus sovittelun asianmukaisuuteen tai muu painava syy edellytä
asian julkista käsittelyä. Hallituksen esityksen mukaan sovittelu voidaan toimittaa ylei-
sön läsnä olematta, jos julkinen käsittely vaarantaisi sovittelun tavoitteen eikä luotta-
mus oikeudenhoitoon tai muu painava syy edellytä asian julkista käsittelyä.19 Tällai-
nen tilanne voisi olla esimerkiksi silloin, kun sovitellaan asiaa, jolla on huomattava
yhteiskunnallinen merkitys.20 Tuossa hallituksen esityksessä jopa käsittelyn julkisuus
on kytketty asian yhteiskunnalliseen merkitykseen. Kytkennällä on yhteys legitimi-
teettifunktioon eli kansalaisten luottamukseen tuomioistuimiin. Sen vuoksi ainakin
salaamiseen johtavan julkisuusratkaisun perustelutarve on sitä suurempi, mitä tärkeämpi
asia on yhteiskunnallisesti. Periaate ei anna kuitenkaan vastausta tilanteessa, jossa osoi-
tetaan mielenkiintoa yhteiskunnallisesti merkityksettömään asiaan, esimerkiksi enti-
sen missin tai urheilijan tekemisiin. Tällöinkin julkisuusratkaisu on perusteltava, kos-
ka ulkopuolistenkin oikeusturvaodotukset on otettava huomioon. Ulkopuolisilla on

18 EOA 28.2.2005 nro 489/4/04.
19 HE 114/2004 vp. s. 62. Lakivaliokunta täsmensi sovittelun julkisuutta koskevaa 12 §:ää ja totesi

mietinnössään muun muassa, että toisaalta myöskään pyrkimys sovinnon saavuttamiseen ei sovittelu-
neuvottelun julkisuutta harkittaessa voi oikeuttaa kokonaan syrjäyttämään muita, yleisen edun kan-
nalta painavia näkökohtia. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että asia on kuitenkin käsiteltävä julki-
sesti, jos luottamus sovittelun asianmukaisuuteen tai muu painava syy sitä edellyttää. Ks. LaVM 4/
2005 vp.

20 HE 114/2004 vp. s. 42.
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lähtökohtaisesti oikeus saada tietoa oikeudenkäynnistä ja mitä useammalta oikeus
evätään, sitä suurempi on perustelutarve. Vastaavasti jos asia ei kiinnosta ketään, seik-
ka vähentää perustelutarvetta.

4. Käsittelyn julkisuuden perusteleminen21

4.1. Yleisön läsnäolo

Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 3 §:n mukaan yleisöllä on oikeus olla
läsnä asian valmistelevassa ja varsinaisessa suullisessa käsittelyssä, jollei tässä tai muussa
laissa ole toisin säädetty. Jos paikalla ei ole ketään ulkopuolista, päätöksen seikkape-
räiseen perustelemiseen ei ole tarvetta. Jos sen sijaan joudutaan poistamaan henkilöitä
salista, päätös on perusteltava.

Eduskunnan oikeusasiamies on kantelua koskevassa ratkaisussaan todennut, että
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteisiin kuuluu, että tuomioistuin peruste-
lee myös oikeudenkäyntijulkisuuden rajoittamista koskevan päätöksensä.22 Mainitus-
sa tapauksessa puheenjohtaja oli menetellyt oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun
lain 3 §:n 1 momentin säännöksen vastaisesti, kun hän oli määrännyt henkilön A poistu-
maan ilmoittamatta siihen A:lle laillista syytä ja ilman, että asiassa oli tehty nimen-
omaista päätöstä.23

4.2. Alle 15-vuotiaiden läsnäolo

Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 10 §:n 1 momentin mukaan alle viisitoista-
vuotias henkilö ei saa olla läsnä suullisessa käsittelyssä, jos tuomioistuin katsoo siitä
voivan olla hänelle haittaa. Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 10 §:n sään-
nöksen osalta ei ole selvää, tekeekö tuomioistuin sen nojalla päätöksiä24 vai onko ky-
symyksessä tuomioistuimen järjestyksenpitoon kuuluvat tehtävät. Oikeudenkäynnin
julkisuudesta annetun lain 10 §:n otsakkeena on ”Menettelysäännöksiä”, mikä ei viit-
taa päätösten tekemiseen. Oikeusasiamies eräässä ratkaisussaan järjestyksen valvomi-
sesta oikeussalissa sekä kirjallisuudessa Virolainen ja Pölönen käsitellessään oikeu-
denkäynnin julkisuudesta annetun lain 10 §:n 3 momentin mukaista kuvaamisen salli-
mista eivät ole edellyttäneet tuomioistuimen tekevän päätöstä menettelystään.25 Joh-
topäätös on, että oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 10 §:n määräykset kuu-

21 Seuraavassa on oikeudenkäynnin julkisuusasia jaettu käsittelyn, asiakirjojen ja ratkaisun julkisuu-
teen. Kunkin vaiheen erityiskysymyksiä on käsitelty erikseen.

22 EOA 27.6.2001 nro 228/4/99.
23 Ks. myös Työryhmämietintö 2005:7 s. 127.
24 Jos kysymyksessä on päätös, sovelletaan ROL 11 luvun 13 §:n 2 momentin perusteluvelvollisuutta.
25 EOA 16.5.2003 nro 753/4/02. Virolainen – Pölönen: Rikosprosessin perusteet s. 310.
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luvat tuomioistuimen oikeudenkäynnin ulkoisen kulun järjestämistä tarkoittavaan
muodolliseen prosessinjohtoon. Niiden osalta ei tarvitse tehdä päätöstä. Siitä huoli-
matta tuomioistuimen tulisi ilmoittaa, millaista haittaa se arvioi oikeudenkäynnistä hen-
kilölle olevan. Ilmoituksella ei ole todennäköisesti kovin suurta yleistä merkitystä, mutta
kyseisen henkilön luottamukseen tuomioistuimiin ratkaisulla voi olla merkitystä.

4.3. Läsnäolo tungostilanteessa

Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 10 §:n 2 momentin mukaan tuomioistui-
men puheenjohtajalla on oikeus tungoksen välttämiseksi rajoittaa suullisessa käsitte-
lyssä taikka tuomiota tai päätöstä julistettaessa läsnä olevan yleisön määrää. Kuten
luvussa 4.2. on todettu, oikeus ei tee päätöstä rajoittamisesta. Puheenjohtajan ei tarvit-
se edes ilmoittaa menettelylleen lisäperusteluja, jos tungos on selvästi havaittavissa.
Jos tungos liittyy jutun luonteeseen eli lähinnä pelättäviin levottomuuksiin käsittelys-
sä ja on silmin nähtävissä salissa olevan reilusti tilaa, puheenjohtajan on ilmoitettava
perusteet ainakin poistettaville henkilöille. Joka tapauksessa tuomioistuimen luotta-
muksen kannalta rajoitusmenettely on aina huono. Sen vuoksi rajoituksia tulisi välttää
tuomioistuimen tosiasiallisilla toimilla. Jos jo etukäteen on odotettavissa yleisöryntäys,
on jutulle pyrittävä hankkimaan tarpeeksi suuri istuntosali. Jopa kuvan ja äänen toista-
minen salin ulkopuolelle on oltava harkinnassa. Jos vaarana on salin käyminen silti
liian pieneksi, on harkittava istunnon pitämistä jossakin muussa tilassa. Tungosta ei
puolestaan ole se nykyisin usein vallitseva tilanne, että istuntosalissa ei ole tarpeeksi
tuoleja. Niin kiire istunnon aloittamiseksi ei ole, että lisätuoleja ei ehtisi tuoda saliin.

Jos tuomioistuimen istunto pidetään muussa tilassa kuin varsinaisessa istuntosalis-
sa, oikeuden on siitä huolimatta huolehdittava oikeudenkäynnin julkisuuden toteutu-
misesta. Eduskunnan oikeusasiamies on todennut mainitun velvollisuuden päätökses-
sään ja viitannut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimenkin päätöksessään korostaneen
velvollisuuden olemassaoloa.26 Jos tuomioistuin joutuu poikkeuksellisissa olosuhteis-
sa rajoittamaan käsittelyn julkisuutta, ratkaisu on perusteltava.

5. Asiakirjojen julkisuuden perusteleminen

Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 9 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynti-
asiakirjojen julkisuudesta on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudessa
annetussa laissa säädetään, jollei 2 §:stä tai tämän pykälän 2 tai 3 momentista muuta
johdu. Mitä asiakirjasta säädetään, koskee myös muuta oikeudenkäyntiaineistoa.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 9 §:n 2 momentti sisältää viittauksen
lain 4 ja 5 §:n suullisen käsittelyn säännöksiin. Käsittelyn ja asiakirjojen julkisuudella

26 EOA 12.6.2002 nro 299/4/00.
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onkin useimmiten sellainen yhteys, että asiakirjojen julkisuudesta annetaan ja kannat-
taakin antaa ratkaisu samalla kuin käsittelyn julkisuudesta. Perustelutkin voinevat
useimmiten olla yhteiset. Asiakirjojen julkisuuden osalta voi harkinta olla tosin perus-
teellisempaa sen vuoksi, että asiakirjojen osalta on nähtävissä mitä ne sisältävät. Kä-
sittelyn osalta ratkaisu perustuu ainakin osittain olettamukseen siitä, mitä seikkoja is-
tunnossa tulee esille. Julkisuuspäätöksen jälkeen oikeudelle luovutettavien asiakirjo-
jen osalta on lisäksi mahdollista tutkia, onko nekin syytä pitää salaisina.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 9 §:n 2 momentti sisältää viittauksia
myös viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain tiettyihin pykäliin. Siltä osin
sääntely on niin yksityiskohtaista, että perusteleminen ei ole useinkaan tarpeen. Perus-
telemistarve on kuitenkin ROL 11 luvun 13 §:n perusteella, jos tilanteessa hylätään
asianosaisen pyyntö.

Perustelemistarpeeseen vaikuttaa se, kuinka ehdoton asiakirjan salassapitoa koske-
va säännös on. Jos säännös on ehdoton, perustelutarve on vähäisempi. Seuraavissa
tapauksissa on käsitelty rajanvetoa.

Korkeimman hallinto-oikeuden tapauksessa vuodelta 200027 ulkoasianministeriö
oli hylännyt toimittajan pyynnön saada jäljennökset kolmesta asiakirjasta, koska niitä
oli pidettävä salassa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetunlain 24 §:n 1
momentin 2 kohdan mukaisesti.28 Toimittajan valitettua päätöksestä Korkein hallinto-
oikeus kumosi ministeriön päätöksen ja palautti asian valituksenalaiselta osalta minis-
teriölle uudelleen käsiteltäväksi. Korkein hallinto-oikeus lausui, että ministeriö oli
perustellut päätöstään pelkästään ilmoittamalla, mikä on sen perusteena oleva säännös.
Sen sijaan päätöstä ei ollut perusteltu sen perusteena olevilla pääasiallisilla tosiseikoilla.
Päätöstä ei ollut perusteltu sellaisilla tosiseikoilla, joiden nojalla olisi ollut arvioitavis-
sa, aiheuttaisiko tiedon antaminen kysymyksessä olevista asiakirjoista vahinkoa tai
haittaa Suomen kansainvälisille suhteille tai edellytyksille toimia kansainvälisessä
yhteistyössä. Näin ollen valituksenalaista päätöstä ei ollut perusteltu hallintomenettely-
lain 24 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla.

Apulaisoikeusasiamies on todennut, että sellaisissa tapauksissa, joissa merkittävä
osa oikeudenkäyntiaineistosta on salassa pidettävää oikeudenkäynnin julkisuudesta
annetun lain 9 §:n 2 momentin nojalla ilman tuomioistuimen päätöstäkin, tuomioistui-
men samansuuntaisen salassapitopäätöksen laajaan perustelemiseen ei ainakaan yleensä
ole tarvetta.29 Sen sijaan jos asiakirjojen julkisuus sisältää harkinnanvaraa, perustele-
minen on tarpeen. Esimerkkinä on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 24 §:n 6-kohta, jonka mukaan salassa pidettäviä ovat kanteluasiakirjat ennen asian
ratkaisua, jos tiedon antaminen niistä vaikeuttaisi asian selvittämistä tai ilman paina-

27 KHO 17.10.2000/2605.
28 Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan tietyt Suo-

men suhteita toisiin valtioihin koskevat asiakirjat ovat salassa pidettäviä, jos tiedon antaminen niistä
aiheuttaisi vahinkoa tai haittaa Suomen kansainvälisille suhteille tai edellytyksille toimia kansainvä-
lisessä yhteistyössä.

29 EOA 27.8.2002 nro 2032/4/00.
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vaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä asiaan osalliselle. Maini-
tun lainkohdan tulkinnassa eduskunnan oikeusasiamies on todennut, että erään terve-
ydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätöksen perusteluita on pidettävä puutteellisina.30

Perusteluista ei käy ilmi, onko päätöksentekijä suorittanut julkisuuslain 24 §:n 1 mo-
mentin 6 kohdan edellyttämän vahinkoedellytysarvioinnin. Päätöksestä saa sen käsi-
tyksen, että asiakirja on katsottu ehdottomasti salassa pidettäväksi siihen saakka, kun-
nes kanteluasia on ratkaistu. Pääsääntönä tässä tapauksessa on kuitenkin asiakirjan
julkisuus. Muiden kuin vahinkoedellytyslausekkeettomien salassapitosäännösten31

nojalla annettavan kielteisen päätöksen perusteluiden vähimmäisedellytys on, että pää-
töksessä yksilöidään, mihin laissa mainittuun perusteeseen salassapito perustuu. Tässä
tapauksessa salassapitoperusteet olisivat siis olleet joko asian selvittämisen vaikeutu-
minen tai asiaan osallisen suojaaminen vahingolta tai kärsimykseltä.

6. Ratkaisun julkisuuden perusteleminen

Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 8 §:n 1 momentin mukaan yleisöllä on
oikeus olla läsnä tuomiota tai päätöstä julistettaessa. Mainitun pykälän 2 momentin
mukaan, jos suullinen käsittely on ollut kokonaan tai osaksi suljettu, tuomioistuin voi
päättää myös tuomion tai päätöksen julistamisesta yleisön läsnä olematta. Sovelletut
lainkohdat ja tuomiolauselma on tällöinkin ilmoitettava julkisesti.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 8 §:n säännös ei ota kantaa tuomion
julistamiseen siinä tilanteessa, kun tuomio annetaan kansliassa (OK 24 luvun 8 §:n 2
momentti ja ROL 11 luvun 7 §:n 2 momentti). Monimutkaisemmissa asioissa kanslia-
päätös on pääsääntö.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 8 §:n säännös antaa tuomioistuimelle
aina harkintavallan julkisuudesta. Sen vuoksi tulisi aina perustella, miksi tuomio ei ole
julkinen. Nämä perustelut ovat luonnollisesti julkisia. Samalla kun perustelut julkiste-
taan, voi tuomioistuin antaa tiedotteen ratkaisusta. Sellaista menettelyä on esitetty oi-
keudenkäynnin julkisuutta käsittelevässä komiteanmietinnössä.32 Tiedotteen osalta on
erityisesti kiinnitettävä huomiota seuraavassa kappaleessa käsiteltävään osapuolten
yhdenvertaisen kohtelun periaatteeseen. Tuomioistuinkäytännössä tasapuolisuuteen
liittyvät vaikeudet ovat voineet olla esteenä tiedotteen käyttämiselle. Useimmiten on
myös mahdollista laatia tuomio jakaen se julkiseen ja salaiseen osaan, jolloin julki-
seen osaan ei laiteta salassa pidettäviä tietoja.

30 EOA 26.6.2002 nro 1699/4/00.
31 Vahinkoedellytyslausekkeeton salassapitosäännös tarkoittaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta

annetun lain 17 §:n 2 momentin määritelmän mukaan sitä, että asiakirjan salassapitosäännös on riip-
pumaton asiakirjan antamisesta johtuvista tapauskohtaisista vaikutuksista.

32 KM 2002:1 s. 8.
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7. Ratkaisun ja perustelujen sisältöön vaikuttavia tekijöitä

7.1. Yhdenvertainen kohtelu

Korkein oikeus on ratkaisussaan todennut, että salassapitomääräystä harkittaessa on
lisäksi otettava huomioon, että oikeudenkäynnin tulee olla kokonaisuutena perustus-
lain 21 §:ssä sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleessa ja kan-
salaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 14
artiklan 1 kappaleessa edellytetyin tavoin oikeudenmukainen.33 Oikeudenkäynnin osa-
puolia on julkisuutta rajoitettaessa myös kohdeltava yhdenvertaisesti, ellei siitä, mitä
suojattavaa etua varten julkisuutta rajoitetaan, muuta johdu. Tapauksessa hovioikeus
oli määrännyt oikeudenkäyntiaineiston pidettäväksi salassa lukuun ottamatta syyttä-
jän haastehakemuksen sisältöä rangaistusvaatimuksen ja teonkuvauksen osalta. Kor-
kein oikeus määräsi myös vastaajan vastauksen julkiseksi.

7.2. Asian käsittely muuten julkisuudessa

Jos jutun kohteena olevaa asiaa on käsitelty tiedostusvälineissä, saattaa se vaikuttaa
salassapitoon. Jos asia on jo ollut julkisesti esillä, sen salaaminen ainakin kokonaan
vaikuttaa turhalta. Salaaminen voi jopa vääristää kuvaa asiasta, koska julkisuudessa
esiintyvät tiedot eivät ehkä ole kaikilta osin oikeita. Salassapito riippuu tietenkin myös
salassapidon perusteesta. Jos salassapito on harkinnanvarainen, voi asian esilläolo jul-
kisuudessa vaikuttaa salassapidon laajuuteen. Näin on korkein oikeus nimenomaan
todennut määrätessään vastaajan kirjallisen vastauksen julkiseksi asiassa, jossa kärjä-
oikeus ja hovioikeus olivat määränneet vastauksen salaiseksi.34

Jos salassapitovelvollisuus perustuu vahinkoedellytyslausekkeettomaan salassapi-
tosäännökseen, edes salassa pidettävien tietojen käsittely julkisuudessa ei vaikuta
salassapitoon. Tällöin päätöksen ei tarvitse sisältää myöskään yksityiskohtaisia tosi-
seikkaperustelua. Nämä periaatteet on Korkein hallinto-oikeus todennut ulkoasiain-
ministeriön asiakirjojen salassapitoa koskevassa ratkaisussaan.35

7.3. Tulkinta-asenne

Euroopan ihmisoikeussopimuksen tulkinnassa on korostettu sitä, että julkisuus-
periaatteesta poikkeavaa määräystä on tulkittava oikeudenkäyntimenettelyn osalta ah-
taasti.36   Sen vuoksi perustelujen sisältöön vaikuttaa myös kuinka selvä julkisuus-

33 KKO 2002:28
34 KKO 2002:28
35 KHO 2004:25.
36 OKA 16.9.2003 386/1/02.
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kysymys on. Jos liikutaan rajamailla julkisuuden osalta, perustelujen sisältöön on kiin-
nitettävä erityisesti huomiota.

8. Perustelemisen erityistilanteita julkisuuskysymyksissä

8.1. Oikeudenkäynnin taltioiminen

Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 10 §:n 3 momentin mukaan valokuvaa-
minen, nauhoittaminen sekä kuvan ja äänen muu tallentaminen ja siirtäminen teknisin
menetelmin on istuntohuoneessa sallittu puheenjohtajan luvalla. Kuten luvussa 4.2. on
todettu, oikeus ei tee päätöstä luvasta. Siten perusteleminenkaan ei ole välttämätöntä.
Kuitenkin luvan sallimisen tai kieltämisen perusteiden ilmoittaminen voi olla tuomio-
istuimen luottamuksen kannalta tarpeellista. Kuitenkin siinä tapauksessa, että puheen-
johtaja suostuu menettelyyn, perusteiden ilmoittaminen ei ole yleensä tarpeen. Jos
kuitenkin asianosainen vastustaa menettelyä, perusteiden ilmoittaminen myös tässä
tapauksessa on tarpeen.

Jos puheenjohtaja ei anna lupaa, perusteiden ilmoittaminen voi olla tarpeen. Valo-
kuvaamisen ja televisiokuvauksen osalta on vakiintunut normaalina käytäntönä, että
kuvaaminen on sallittu salissa ennen istunnon alkamista.37 Jos tätä vakiintunutta me-
nettelyä ei sallita, on syytä ilmoittaa perusteet kiellolle. Tuossa tilanteessa ilmeisesti
asiassa on rajoitettava julkisuutta muutenkin, jolloin tuomioistuin voi samalla esittää
perusteet kuvaamisenkin osalta.

Tuomioistuin nauhoittaa ainakin suullisen todistelun myös omasta aloitteestaan la-
kiin perustuen. Sen vuoksi nauhoittamisen kieltämiseen ei ole syytä. Jos nauhoitus
kielletään, perusteiden ilmoittaminen on tarpeen. Nauhoittamiseen liittyy mahdolli-
suus esittää myöhemmin pätkiä oikeudenkäynnistä julkisuudessa, esimerkiksi radios-
sa. Sama lopputulos saavutetaan kuitenkin sillä, että asianosainen pyytää kopion tuo-
mioistuimen nauhoitteesta ja esittää nauhoitteen.

Televisioinnin ja radioinnin sallimisen osalta ei ole vakiintunutta käytäntöä. Oikeu-
denkäynnin julkisuuslakia koskevassa komiteanmietinnössä on lähtökohtana, että
taltioinnille on myönnettävä lupa, jollei ole laissa lueteltuja esteitä.38 Vaikka uuden
lainsäädännön sisällöstä ei voikaan mietinnön perusteella tehdä mitään johtopäätök-
siä, on siinä esitetty menettely hyvä suositus nykyisinkin. Taltioinnin kieltävälle
kannanotolle olisi syytä esittää perusteet.

37 Virolainen – Pölönen: Rikosprosessin perusteet s. 310.
38 KM 2002:1 s. 160.
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8.2. Epävirallinen yhteydenpito

Lainsäädäntöuudistuksissa on viime aikoina suosittu tuomioistuimen mahdollisimman
kevyttä yhteydenpitoa asianosaisiin. On suositeltu esimerkiksi täydennyskehotusta pu-
helimitse. Samoin tuomioistuin sopii istunnoista puhelimitse. Puheenjohtaja voi sopia
myös monista käytännön kysymyksistä asianosaisten kanssa puhelimitse ja sähköpostin
välityksellä. Näissä neuvotteluissa saatetaan käsitellä jopa oikeudenkäynnin asiallisia
kysymyksiä. Tällaisen yhteydenpidon ongelma on se, että se ei voi ainakaan käytän-
nössä olla julkista. Tuomioistuimen on yhteydenpitoa ja sen laatua harkitessaan huo-
mioitava, että oikeudenkäynnin julkisuutta ei saa sivuuttaa.

Laajoissa asioissa saatetaan järjestää neuvotteluistuntoja, jotka eivät ole ainakaan
varsinaisia valmisteluistuntoja. Lainsäädäntö ei tunne tuomioistuimen ja asianosaisten
tapaamisia, jotka eivät ole istuntoja. Jos tapaamista ei järjestetä istunnon muodossa,
asia voi olla julkisuuden kannalta suuri ongelma, kuten Reinboth39 on osoittanut paki-
nassaan kuvaamassa esimerkissä. Jos tuomioistuin ei päästä tapaamiseen ulkopuoli-
sia, sen pitäisi perustella, miksi ei päästetä.

8.3. Sovintoneuvottelut

Riita-asian valmisteluun kuuluu olennaisesti sovinnon edistäminen. Valmisteluis-
tunnossa voidaan käydä pitkiä neuvotteluja sovinnon aikaansaamiseksi. Nykyisin so-
vintoneuvottelujen julkisuutta koskevat yleiset julkisuussäännökset, mikä tarkoittaa
julkisuuskysymyksen osalta normaalia perusteluvelvollisuutta. Riita-asioiden sovitte-
lusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain (663/2005) 12 §:n 1 momentin mukaan
sovittelun julkisuudesta noudatetaan, mitä laissa säädetään oikeudenkäynnin julkisuu-
desta.40 Sovitteluasian käsittelemiseksi järjestettävät käsittelytilaisuudet olisivat siten
lähtökohtaisesti julkisia. Yleisöllä olisi näin mahdollisuus seurata sovittelutilaisuuksia.
Hallituksen esityksen perustelujen mukaan tämä palvelee oikeudenhoidon demokraat-
tista kontrollia siinä, että yleisö voi toimintaa seuraamalla varmistua sen asianmukai-
suudesta.41  Lain 12 §:n mukaan sovittelijan neuvottelu ainoastaan toisen osapuolen
kanssa tapahtuu kuitenkin aina yleisön läsnä olematta.42 Esityksen perusteluissa on
asiasta todettu, että jos vastapuoli ei ole käsittelyssä läsnä, voi olla nurinkurista, että
yleisö kuitenkin voisi olla seuraamassa käsittelyä. Tällainen järjestely mahdollistaisi
myös väärinkäytöksiä niin, että yleisön joukossa voisi olla taho, joka kertoisi neuvot-
telun sisällön vastapuolelle.43 Edelleen lain 12 §:n mukaan sovittelu voidaan osapuo-

39 Lakimiesuutiset 2/2005 s.17.
40 HE 114/2004 s. 62.
41 HE 114/2004 vp. s. 40.
42 HE 114/2004 vp. s. 62. Ks. myös LaVM 4/2005 vp., jossa todetaan, että tämä on ehdoton sääntö eli silloin,

kun tuomari neuvottelee ainoastaan toisen osapuolen kanssa, yleisö ei saa olla läsnä neuvotteluissa.
43 HE 114/2004 vp. s. 42.
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len pyynnöstä toimittaa jonkin käsittelyvaiheen osalta yleisön läsnä olematta, jos so-
vinnon saavuttaminen voisi muutoin vaarantua eikä luottamus sovittelun asianmukai-
suuteen tai muu painava syy edellytä asian julkista käsittelyä.44

9. Pakkokeinoasioiden julkisuuspäätöksen perusteleminen

9.1. Julkisuuspäätöksen perustelutarve tavanomaisessa
pakkokeinoasiassa

Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 5a §:n 1 momentin asiat koskevat ennen
pääkäsittelyä suoritettavia pakkokeinoja tai muita oikeudenkäyntiä edeltäviä toimia.
Nämä asiat poikkeavat muista suljetun käsittelyn tilanteista siten, että niissä on yleen-
sä myöhemmin tulossa varsinainen julkinen oikeudenkäynti. Oikeudenkäynnin julki-
suus siten vain lykkääntyy. Sen vuoksi perustelutarve suljetulle käsittelylle ei ole ko-
vin suuri. Kun vielä huomioidaan epäiltyä suojaava syyttömyysolettama, perustelut
saattavat tuoda tarpeettomasti asiaa liian varhaisessa vaiheessa julkiseksi. Samoin pe-
rusteluissa julkituodut asiat voivat vaarantaa tutkintaa. Lain sanamuodon mukaan sul-
jettu käsittely on pääsääntö, joten senkään vuoksi perusteleminen ei ole erityisen tar-
peellista. Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 5a §:n 1 momentin tilanteessa
perusteleminen ei ole yleensä tarpeen. Poikkeuksena on tilanne, jossa asianosainen
vaatii käsittelyä julkiseksi. Tuolloin ainakin hänen vaatimuksensa hylkäävä päätös on
perusteltava.45

9.2. Julkisuuspäätöksen perustelemistarve salaisessa
pakkokeinoasiassa

Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 5a §:n 2 momentin mukaan pakkokeino-
lain 5a luvussa tarkoitettua pakkokeinoa46 koskeva asia käsitellään sekä päätös juliste-
taan myös sovellettujen lainkohtien ja tuomiolauselman osalta yleisön läsnä olematta.
Koska julkisuuden osalta ei ole harkinnanvaraa, salaamispäätöstä ei tarvitse perustel-
la. Selostetussa tilanteessa ei edes asianosaisen vaatimuksella ole merkitystä peruste-
lemisen kannalta.47 Pakkokeinon kohteena olevan henkilön vaatimuksen johdosta ei
voida antaa ratkaisua, koska käräjäoikeus ei anna hänelle edes kysyttäessä tietoa siitä,
onko häntä koskevia salaisia pakkokeinoja vireillä.48

44 HE 114/2004 vp. s. 62.
45 ROL 11 luvun 13 §:n 2 momentti.
46 Telekuuntelu, televalvonta tai tekninen tarkkailu.
47 Lähtökohtana on ajatus, että hakija ei koskaan vaadi päätöstä julkiseksi.
48 Diaaritiedot ovat myös asianosaiseen nähden salaisia. Käräjäoikeus ei anna edes tietoa siitä, että asian-

osaiseen kohdistuvia asioita ei ole. Jos tieto asioiden puuttumisesta aina annettaisiin, voisi helposti tehdä
vastakkaispäätelmän salaisten pakkokeinojen olemassaolosta silloin, kun tietoa puuttumisesta ei saisi.
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Pakkokeinolain 5a luvun 11 §:n 1 momentin mukaan telekuuntelusta tai muusta
luvussa tarkoitetusta salaisesta pakkokeinosta on ilmoitettava epäillylle, kun asia on
saatettu syyttäjälle syyteharkinta varten tai esitutkinta on muutoin päätetty lopettaa.
Päätös ja oikeudenkäyntiaineisto tulevat julkisiksi näin ollen silloin, kun pakkokeinon
käytöstä on viimeistään edellä kerrotulla tavalla ilmoitettava rikoksesta epäillylle, joll-
ei tuomioistuin päätä toisin. Pakkokeinolain 5a luvun 11 §:n 2 momentin mukaan tuo-
mioistuin voi tutkinnanjohtajan esityksestä tärkeästä tutkinnallisesta syystä päättää,
että ilmoitus saadaan tehdä myöhemmin tai että se saadaan jättää tekemättä.

Tuomioistuimen päätöksellä ilmoittamisesta on julkisuuden kannalta ratkaiseva mer-
kitys. Jos tuomioistuin päätöksellään suostuu ilmoittamatta jättämiseen, eivät päätöskään
ja oikeudenkäyntiaineisto tule julkisiksi, eivätkä edes asian diaaritiedot. Tilannetta
kärjistää se, että myöskään päätös ilmoittamatta jättämisestä tai myöhemmin ilmoitta-
misesta ei ole julkinen.

Perustelemisen kannalta on kysymyksessä todella poikkeuksellinen tilanne. Perus-
telut ja päätös ovat salaisia. Voi jopa kysyä, onko perusteleminen edes tarpeen. Toi-
saalta salaisena pysyminen on kuitenkin aina suhteellista. Myöhentämistapauksessa
perustelut tulevat julkisiksi mahdollisesti piankin. Kokonaan ilmoittamatta jättämista-
pauksessakin käytäntö on, että diaaritiedot, aineisto ja päätökset tulevat julkisiksi 40
vuoden kuluttua alkuperäisestä ratkaisusta.49

Perustelemisen funktioita ajateltaessa voi erottaa välittömät merkitykset ja myö-
hemmät merkitykset.

Perustelemisen justifikaatiofunktiolla ei ole ainakaan välitöntä merkitystä, koska
ainoa tuomioistuimen ulkopuolinen asiasta tietävä taho on tutkinnanjohtaja. Hän on
tehnyt esityksen asiasta, joten hän pitää päätöstä oikeana. Myöhemmin perustelujen
tultua julkisiksi on justifikaatiofunktiolla merkitystä, koska voi olla tuomioistuimen
yleisen luottamuksen kannalta merkitystä sillä, kuinka vakuuttavilla perusteluilla asia
on pidetty salaisena. Jos perustelut eivät ole vakuuttavia, voi herätä epäilys asioiden
turhasta salaamisesta. Sellaista epäilyä olisi vältettävä demokraattisessa yhteiskunnassa.

Perustelemisen kommunikaatiofunktiolla tarkoitetaan perustelujen informatiivista
merkitystä. Perustelemisen kommunikaatifunktio voidaan jakaa prosessinsisäiseen ja
prosessin-ulkoiseen kommunikaatiofunktioon. Perustelemisen prosessinsisäisellä kom-
munikaatiofunktiolla tarkoitetaan sitä informatiivista merkitystä, mikä tuomion pe-
rustelemisella on jutun asianosaisille ja muutoksenhakutuomioistuimelle. Perustele-
misen prosessinulkoisella kommunikaatiofunktiolla tarkoitetaan sitä informatiivista
merkitystä, mikä yksittäisten tuomioiden perustelemisella on muille kuin asianosaisille
eli muulle oikeusyhteisölle.

 Perustelemisen prosessinsisäinen kommunikaatiofunktio ei toimi aluksi kuin
tutkinnanjohtajaan päin. Myöhemmin asianosaisen saadessa tietää asiasta on hänelle
merkitystä sillä, miksi häneen kohdistettu pakkokeino on vielä salattukin häneltä. Var-
sinaiset muutoksenhakukeinot eivät ole käytössä salaisissa pakkokeinoissa, joten

49 Tämä perustuu oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 9 §:n 2 momentin säännökseen.
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muutoksenhaun vuoksi perusteluilla ei ole merkitystä. Kuitenkin eduskunnan oikeus-
asiamiehen suorittaman laillisuusvalvonnan kannalta perusteluilla on merkitystä.

Prosessinulkoinen kommunikaatiofunktio toimii kovin jälkijättöisesti. Kuitenkin
oikeusasiamies voi arvioida perusteluja julkisessa päätöksessään, jolloin sitä kautta
voi tulla ilmi päätöksen perusteluista ilmenevä informaatio.

Kontrollifunktion asianosaiskontrollin kannalta perusteluilla ei ole suurta merki-
tystä. Tuomarin itsekontrollin kannalta perusteluilla on suuri merkitys, koska hänen
on punnittava sitä, onko koko prosessi syytä pitää salassa. Demokraattisen kontrollin
kannalta perusteluilla on se merkitys, että oikeusasiamies voi niiden kautta kontrolloi-
da ratkaisun oikeellisuutta.

Luottamus- eli legitimiteettifunktion kannalta salainen oikeudenkäynti ja peruste-
lut ovat suuri ongelma. Salainen menettely herättää yleensä paljon suurempia epäilyjä
kuin on aihetta. Sen vuoksi luottamusfunktion kannalta perusteluilla salaisena pitämi-
sestä on suuri merkitys. Yhdetkin aikanaan julkitulleet epäonnistuneet perustelut voi-
vat vaikuttaa todella murentavasti luottamukseen.

9.3. Ilmoittamatta jättämisen perusteet salaisissa pakkokeinoissa

Pakkokeinolain 5a luvun 11 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuin voi tutkinnanjohtajan
esityksestä tärkeästä tutkinnallisesta syystä päättää, että ilmoitus epäillylle saadaan
tehdä myöhemmin kuin vuoden kuluttua pakkokeinon käytön lopettamisesta tai se
saadaan jättää tekemättä.  Hallituksen esityksessä ei ole määritelty tutkinnallista syytä
tarkemmin.50 Kirjallisuudessa Pölönen on todennut, että tärkeä tutkinnallinen syy on
esimerkiksi se, kun laajan rikosasian tutkinta edelleen jatkuu ja ilmoituksesta olisi
haittaa tutkinnan suorittamiselle, kuten usein voi olla asian laita organisoituneen rikol-
lisuuden tutkimisessa. Pölösen mukaan esitutkinnan vaarantumisen ohella perusteena
ilmoituksen tekemättä jättämiselle voi olla siitä aiheutuva vaara yleiselle turvallisuu-
delle tai jonkun hengelle tai terveydelle.51 Eduskunnan oikeusasiamies on todennut
ratkaisussaan, että tärkeä tutkinnallinen syy on tavallisimmin keskeneräisen tutkinnan
suojaaminen.52 Käytännössä on tuotu esiin tilanteita, joissa halutaan suojata esimer-
kiksi poliisille tietoja antanutta henkilöä. Oikeusasiamiehenkin mielestä ainakin hen-
gen ja terveyden turvaamisen voi nähdä perusteltuna syynä ainakin ilmoituksen
lykkäämiselle ja tilanteen sitä vaatiessa myös kokonaan ilmoittamatta jättämiselle. Sen
ja varsinkin ”vaaran yleiselle turvallisuudelle” sovittaminen lain vaatimaan ”tärkeään
tutkinnalliseen syyhyn” voi kuitenkin tuottaa vaikeuksia. Pelkkä vaara yleiselle tur-
vallisuudelle tai edes vaara jonkun hengelle ei sellaisenaan ole pakkokeinolain mukai-
nen peruste ilmoittamatta jättämiselle. Jos vaara uhkaa poliisille tietoja antanutta hen-

50 HE 22/1994 vp. s. 32.
51 Pölönen: Salaiset pakkokeinot s. 147.
52 EOA 16.12.2004 nro 137/2/04.
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kilöä, mielestäni silloin on käsillä tärkeä tutkinnallinen syy. Henkilöhän voi antaa lisää
tarkentavaa tietoa ja hän jopa saattaa olla aikanaan tulevan rikosjutun todistaja.

Nykyään on tavanomaista, että käytetään anonyymiä puhelinliittymää matka-
puhelimessa. Jos epäiltyä ei tiedetä puhelinnumeron perusteella tai epäilty on kuollut,
ilmoittamatta jättäminen johtuu vain siitä, että ilmoitusta ei voi teknisesti tehdä. Täl-
löin ei tarvita käräjäoikeuden päätöstä ilmoittamatta jättämisestä. Kun tutkinnanjohtaja
on jättänyt käräjäoikeudelle tiedon teknisestä ilmoittamisen esteestä, asian diaaritiedot
ja asiakirjat tulevat heti julkisiksi. Jos asiaan liittyy tuntemattoman epäillyn lisäksi
joku muu peruste ilmoittamatta jättämiselle, tutkinnanjohtajan on tehtävä esitys il-
moittamatta jättämisestä tuon muun perusteen nojalla.

Jos tutkinta asiassa on kesken, käräjäoikeus voi tehdä päätöksen ilmoituksen lyk-
käämisestä tai ilmoittamatta jättämisestä. Tällöin käräjäoikeuden on asetettava asia-
kirjojen julkiseksi tulolle aina määräaika, jonka ehdoton maksimiaika on rikoksen
vanhentumisaika. Kun esimerkiksi törkeän huumausainerikoksen vanhentumisaika on
kaksikymmentä vuotta, julkiseksi tulo voi lykkääntyä todella pitkälle. Suositeltavaa
olisikin käyttää ilmoittamatta jättämisen lykkäämistä, jotta ilmoittaminen tulisi tutkit-
tavaksi säännöllisin väliajoin.

Jos teleasiasta ilmoittaminen jättämisen perusteena on poliisin tietolähteelle tai muulle
henkilölle perustellusti aiheutuva hengen tai vakava terveyden vaara, käräjäoikeuden
on tällöinkin asetettava julkiseksi tulolle aina määräaika, jonka maksimiaika on 40
vuoden kuluttua teleasian päätöksestä.

10. Julkisuusperustelujen muuttaminen ja täydentäminen

Laissa ole säännöksiä siitä, voiko julkisuusasian käsitellä uudelleen ja voiko peruste-
luja siten täydentää myöhemmin.

Oikeudenkäynnin julkisuuslakia koskevassa komiteanmietinnössä on esitetty sen
28 §:ssä, että tuomioistuin voi oikeudenkäynnin vireillä ollessa tai sen jälkeen asian-
osaisen vaatimuksesta tai erityisestä syystä muutoinkin päättää oikeudenkäynnin tai
muun kuin ratkaisun sisältävän oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuudesta uudelleen, jos
olosuhteet jo tehdyn ratkaisun jälkeen ovat muuttuneet.53  Mietinnön perusteluissa on
todettu, että tuomioistuimen ratkaisut myös oikeudenkäynnin julkisuutta koskevissa
kysymyksissä ovat periaatteessa pysyviä ja saavuttavat osaltaan oikeusvoiman.54 Il-
man ehdotettavan 28 §:n kaltaista erityistä säännöstä oikeudenkäynnin julkisuutta kos-
kevan ratkaisun muuttaminen jälkikäteen olisi mahdollista vain ylimääräisten
muutoksenhakukeinojen kautta. Lakiehdotuksen valmistelun aikana on päädytty sii-
hen, ettei näissä oikeudenkäynnin julkisuutta koskevissa ratkaisuissa ole tarvetta yhtä
suureen pysyvyyteen kuin tuomioistuimen ratkaisuilla yleensä on.

53 KM 2002:1 s. 163.
54 KM 2002:1 s. 134.
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Apulaisoikeusasiamies on todennut, että nykyisessä laissa ei ole säännöksiä asian
uudelleen käsittelemismahdollisuudesta.55 Hänen tulkintansa käsitellystä tapauksesta
viittaa siihen, että hän katsoo uudelleenkäsittelymahdollisuuden edellyttävän säännöstä.

Koska uudelleenkäsittelyä ei ole suoraan kielletty, voisi sitä ainakin joissakin
poikkeustilanteissa harkita. Ainakin yleisön läsnäolon istunnossa ja asiakirjojen julki-
suuden uudelleen käsittelemisen voisi ajatella olevan mahdollista. Jutun käsittelyn
edetessä voi ilmetä seikkoja, jotka muuttavat aikaisemman ratkaisun perusteita. Tuo-
mion osalta muuttaminen ei liene mahdollista. Julkisuusratkaisu on osa ratkaisua, jol-
loin tuomion lainvoimaisuus sitoo julkisuusperustelujakin. Ylimääräisellä muutoksen-
haulla on mahdollista muuttaa julkisuusratkaisua ainakin olosuhteiden muutoksen
perusteella.

11. Lopuksi

Yleisenä pääsääntönä voi todeta, että tuomioistuimella on lainmukainen perustelu-
velvollisuus kaikkien päätösten osalta, jotka johtavat oikeudenkäynnin julkisuuden
rajoituksiin. Samoin asianosaisen vaatimuksen vastainen päätös on aina perusteltava.

Päätösten lisäksi myös monet tuomioistuimen oikeudenkäynnin ulkoisen kulun jär-
jestämiseen kuuluvat tosiasialliset toimet voivat vaikuttaa oikeudenkäytön julkisuu-
teen.56  Toimia ei koske perusteluvelvollisuus, mutta tuomioistuimen luottamuksen
kannalta on ainakin poikkeaville menettelyille ilmoitettava suullisesti perusteet. Jos
asiaan liittyy suurta yleistä kiinnostusta, perusteista ja niihin liittyvistä menettelyohjeista
(esimerkiksi kuvauksesta) on tarpeen jakaa kirjallinen tiedote. Tiedote voidaan lähet-
tää etukäteen tiedotusvälineille. Tiedotetta voidaan myös jakaa istunnon odotustiloissa
ennen istuntoa.

Toivottavasti lainsäädännön tässäkin havaittuihin aukkoihin saadaan uuden lainsää-
dännön myötä hyvät perustellut säännökset.
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Jenni Ojanperä

Syyttäjän syyttämättäjättämispäätös
ei näyttöä -perusteella

A löytyy 22.5.1997 kotoaan makuuhuoneesta päähän ammuttuna illalla kello 23:n jäl-
keen. A:n on löytänyt tuosta tilasta tämän avopuoliso X, jota asiassa epäillään tapon
yrityksestä. X väittää A:n ampuneen itse itseään. A taas ei muista kolmen päivän ryyp-
pyputken jälkeen päivän tapahtumista juuri mitään. A:ta on ammuttu X:n laittomalla
aseella lähietäisyydeltä.

Tapahtumapäivänä A:lla ja X:llä oli ollut pientä riitaa, jonka jälkeen A oli käynyt
soittamassa siskolleen puhelinkopista noin kello 20.30–21.00 ja pyytänyt tältä rahaa. A
oli suunnitellut lähtevänsä illalla ravintolaan ja meikannut itseään sitä varten. Puhe-
linsoiton jälkeen A oli palannut kotiinsa. X oli tuona päivänä ollut ystäviensä Y:n, Z:n,
Å:n ja V:n seurassa. X oli käynyt kello 22.00 lainaamassa puhelinta samassa rappu-
käytävässä asuvalta B:ltä. B:n luona oli ollut vierailemassa B:n ystävätär C. Puheli-
men akku ei ollut ollut ladattuna ja X oli palannut B:n luokse noin 20 minuutin kuluttua
ruokakassin kanssa, jonka hän kertoi vieneensä A:lle. Puhelimen akku ei vieläkään ol-
lut latautunut ja X oli palannut uudelleen B:n asunnolle noin viidentoista minuutin
kuluttua, jolloin hän oli saanut puhelimen käyttöönsä ja viipynyt B:n asunnolla tässä
yhteydessä noin viitisentoista minuuttia. B ja C olivat kuulleet kovan pamauksen ja
tämän jälkeen pauketta. Samaan aikaan ulkona parkkipaikalla autossa istuneet Y, Z, Å
ja V olivat kuulleet pamauksen ja havainneet A:n ikkunan tärähtävän. Z oli kuullut lisäksi
X:n kiroavan A:n asunnossa sisällä. X oli tullut noin puolentoista minuutin kuluttua
poistumisestaan paukuttamaan B:n ovea ja pyytänyt soittamaan ambulanssin. X oli kerto-
nut, että A oli ampunut itseään kaksi kertaa päähän. X:llä oli ollut oikeassa kädessään
ase, joka oli ollut verinen. Myös hänen kätensä oli ollut verinen. X oli mennyt pesemään
B:n keittiöön veristä asetta ja puhunut sen hävittämisestä. X:n vaatteissa ei ollut ollut
havaittavissa päällisin puolin verta. X oli pyytänyt B:tä ja C:tä menemään A:n seuraksi
asunnolle ja oli itse poistunut paikalta parkkipaikalla odottavien kavereidensa luokse ja
he olivat poistuneet paikalta X:n omistamalla autolla. X oli pyytänyt Å:ta vaihtamaan
kengät kanssaan ja Z:n kanssa X oli vaihtanut takit. X oli hävittänyt aseen.

Poliisi ryhtyy tutkimaan tapausta tapon yrityksenä.

1. Johdanto

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (ROL) 1 luvun 6 §:n mukaan virallisen
syyttäjän on nostettava syyte, kun on olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn
syyllisyyden tueksi. Syyttäjän syyteharkinta tapahtuu pääasiassa työpöydän ääressä
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kirjallisen aineiston perusteella. Syyttäjä nostaa syytteen, mikäli hän esitukinnassa
selvitetyn näytön perusteella tulee siihen johtopäätökseen, että on olemassa todennä-
köisiä syitä epäillyn syyllisyyden tueksi. Mikäli näitä todennäköisiä syitä ei ole, syyt-
täjän tulee tehdä syyttämättäjättämispäätös ei näyttöä -perusteella. Syyttäjällä on mui-
takin päätösvaihtoehtoja kuin syytteen nostaminen kaikissa todennäköisen syyn ta-
pauksissa, mutta ne vaihtoehdot eivät kuulu tämän kirjoituksen aihealueeseen.

Syyttäjän velvollisuudesta perustella päätöksiään ei ole laintasoista säännöstä, mut-
ta syyttäjien ohjenuorana toimivat valtakunnansyyttäjän yleiset ohjeet syyttäjille.1

Ohjeiden tavoitteena on, että syyttäjien tulee perustella päätöksensä samojen periaat-
teiden mukaan kuin tuomioistuimet perustelevat tuomionsa. Syyttäjän velvollisuus
perustella päätöksensä on johdettavissa perustuslain oikeusturvaa koskevasta 21 §:stä
ja sen 2 momentista, jonka mukaan muun muassa oikeus saada perusteltu päätös turva-
taan lailla. Perusteluvelvollisuus kuuluu siten oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.2

Tuomioistuimen rikostuomion perustelemisesta säädetään ROL 11 luvun 4 §:ssä.
Tuomion perusteluista on ilmettävä, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn rat-
kaisu perustuu. Lisäksi perusteluissa on ilmoitettava, millä perusteella riitainen seikka
on tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä. Tuomarin näytönharkinta perustuu rikos-
asioissa pitkälti syyttäjän esittämään näyttöön. Syyttäjän ja tuomarin päätöksenteko-
olosuhteet ovat kuitenkin olennaisesti erilaiset, kun otetaan huomioon rikosasioiden
tuomioistuinkäsittelylle asetetut suullisuus-, välittömyys- ja keskitysvaatimukset. Tuo-
marilla on paremmat mahdollisuudet suullisessa pääkäsittelyssä havainnoida syyte-
tyn, asianomistajan ja todistajien reaktioita; äänenpainoa, liikehdintää ja kaikkea
todistelun luotettavuuden arviointiin liittyvää tietoa kuin mitä syyttäjällä on syyte-
harkinnassa.3  Juttu voi syyttäjänkin mielestä saada suullisessa käsittelyssä aivan toi-
senlaisen suunnan, kuin mitä syyttäjä on kirjallisten esitutkintakertomusten perusteel-
la arvioinut. Tuomioistuin voi todistelun vastaanotettuaan tulla siihen johtopäätök-
seen, ettei täyttä näyttöä ole syytteen tueksi esitetty ja hylkää syytteen.

Käsittelen kirjoituksessani sitä, miten näytön puutteen vuoksi syytteen hylkäävän
tuomion perustelutavat eroavat syyttäjän ei näyttöä –perusteella tehdyn syyttämättä-
jättämispäätöksen perusteluista, ja kuinka paljon perustelujen sisältöön ja niiden laa-
tuun vaikuttaa ratkaisun tapahtuminen syyttäjän kirjallisessa syyteharkinnassa tai vas-
taavasti suullisessa käsittelyssä tuomioistuimessa. Asian havainnollistamiseksi käsittelen
esimerkinomaisesti tekstin lomassa vanhaa, kirjoituksen alussa referoitua tapon yrityk-
seen liittyvää tapausta, jossa kihlakunnansyyttäjä alun perin teki syyttämättäjättämis-
päätöksen ei näyttöä -perusteella. Asianomistaja kanteli päätöksestä valtakunnan-
syyttäjänvirastoon, jonka päätöksen (23.11.2000 Dnro 603/22/98) perusteella noste-
tun syytteen käräjäoikeus ja myöhemmin myös hovioikeus hylkäsi. Jutussa on erityi-
sesti kyse näyttökysymyksen perustelemisesta. Otan kirjoituksen rajoitetun pituuden

1 VKS 2000:2: Syyttämättäjättämispäätöksen laatiminen ja sisältö.
2 Tolvanen: DL 2003 s. 358.
3 Tilanne on myös syyttäjän kannalta olennaisesti toinen, mikäli syyttäjä ETL 32 §:n mukaisesti käyt-

tää oikeuttaan osallistua esitutkinnassa tapahtuviin kuulusteluihin.
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vuoksi vapauksia sen suhteen, mitä otteita kyseisestä materiaalista käsittelen ja mitkä
olen jättänyt vähemmälle huomiolle. Jatkossa esiteltävät teoreettiset mallit perusteluiden
kirjoittamiseen liittyvistä periaatteista, todistusharkinnan jäsentämisestä ja perusteluiden
yleisistä laatukriteereistä koskevat niin syyttäjän kirjallisen menettelyn pohjalta kir-
joittamien päätöksien perusteluita kuin tuomarinkin suullisen käsittelyn jälkeen laati-
mia tuomion perusteluita.

2. Oikeudellisen ratkaisun kirjoittaminen

Oikeudellisessa ratkaisussa on olennaista selvittää, minkälainen sisältö asiassa annet-
tavalle tuomiolle tai päätökselle tulee voimassa olevan oikeuden mukaan antaa. Rat-
kaisussa on otettava kantaa siihen, mitä esitetyn näytön perusteella asiassa on tapahtu-
nut ja miten tapahtunutta on oikeudellisesti arvioitava. Tarkoitus on siis selvittää vallit-
seeko faktojen ja oikeusnormien välillä sellaista vastaavuutta, jota esimerkiksi syyttä-
jä on syytteessään väittänyt ja mitä siitä oikeusnormien mukaan seuraa.4  Ratkaisun
perusteluja laadittaessa on kirjoittajan pidettävä mielessä perustelujen funktiot eli mitä
perusteluilla on tarkoitus saavuttaa ja mitkä ovat kyseisessä tapauksessa perustelujen
tehtävät.

2.1. Perustelujen funktioista lyhyesti

Tuomarin tai syyttäjän tieto siitä, ketkä ratkaisun perusteluja tarvitsevat, auttaa har-
kittaessa esimerkiksi perustelujen rakennetta, laajuutta ja kirjoittamistapaa. Perustelu-
adressaateista tärkeimpiä ovat luonnollisesti jutun asianosaiset.5  Etenkin syyttäjän
perustelut kirjoitetaan pääasiassa asian osapuolille. Mikäli kysymyksessä on selkeä
yksilöiden välinen konflikti, osapuolille on ymmärrettävällä tavalla kerrottava, miksi
ristiriita heidän välillään on ratkaistu tietyllä tavalla. Perustelujen laatuun tulee kiinnit-
tää näissä tapauksissa erityistä huomiota. Syyttäjän päätösten perustelujen tulee olla
myös kriminaalipoliittisesti huolellisesti punnittuja, koska tiedotusvälineet seuraavat
nykyisin hyvin tiiviisti syyttäjän syyttämättäjättämispäätöksiä. Syyttämättäjättämis-
päätökset saattavat olla myös merkittäviä kriminaalipoliittisten viestien välittäjiä.6

Asianosaisten ja varsinkin rikoksesta tuomitun kannalta tuomion perusteluiden yh-
deksi tärkeimmistä funktioista voidaan katsoa informaation antaminen mahdollista
muutoksenhakua varten. Muutoksenhakijan on tarpeen tietää, mistä seikoista hänen
on esitettävä lisäselvitystä muutoksenhakuasteessa.7  Ratkaisujen perusteluilla on tar-

4 Jonkka 1991 s. 5.
5 Virolainen – Martikainen 2003 s. 65. Muita perustelujen adressaatteja ovat muun muassa tuomiois-

tuinlaitos, juristikunta, lainsäätäjä, tutkijat ja media.
6 Tolvanen: DL 2003 s. 358.
7 Frände: LM 1998 s. 1248.
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koitus myös vastata oikeusyhteisön oikeusturvaodotuksiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että
ratkaisuista ja niiden perusteluista tulisi käydä ilmi, että ne ovat lainmukaisia, kohtuul-
lisia ja oikeudenmukaisia. Hyvin perustellut ratkaisut lisäävät kansalaisten luottamus-
ta niin tuomioistuimiin kuin koko oikeusjärjestelmään.8

2.2. Perustelujen laadullisia kriteerejä

2.2.1. Selkeys

Asiassa annettavan ratkaisun perustelujen tulee olla selkeät. Käsiteltävien tietojen tu-
lee olla oikeita ja ne tulee ilmaista ymmärrettävästi. Tuomioiden ja päätösten pöy-
täkirjamainen ja sekava kirjoittaminen ei ole hyväksyttävää.9  Tuomari tai syyttäjä ei
saa piiloutua juridisen kapulakielen taakse tai niin sanotusti viisastella perusteluissa
latinankielisillä termeillä. Valtakunnansyyttäjän ohjeessa lausutaan: ”Päätöksen pe-
rustelut tulee esittää yleiskielellä. Niissä ei saa käyttää ammattisanoja eikä harvinaisia
vierasperäisiä sanoja. Pelkkä viittaus esimerkiksi johonkin korkeimman oikeuden rat-
kaisuun jättää asianosaiset tietämättömiksi perustelujen todellisesta sisällöstä.”10 Pe-
rustelujen selkeyttä voi parantaa jutusta riippuen esimerkiksi perustelujen alkuun tai
loppuun lisätyllä tiivistelmällä, ja mikäli perustelut sisältävät paljon viitteitä kirjalli-
suuteen ja oikeuskäytäntöön, on alaviitteiden käyttö perustelujen kirjoittamisessa jois-
sakin tapauksissa hyväksyttävää.

Sovellettavan oikeusnormin auki kirjoittaminen on myös keino selkeyttää perustelu-
ja. Perusteluissa on tuotava mahdollisimman yksityiskohtaisesti ilmi se oikeudellinen
päättely, johon premissien valinta ja premisseistä tehty johtopäätös sekä tuomion loppu-
tulos perustuu. Pelkkä selvitettyjen faktojen tai oikeussääntöjen luetteleminen ei riitä,
vaan on pohdittava myös niiden merkitystä kokonaisuuden ja lopputuloksen kannalta.11

2.2.2. Seikkaperäisyys

Oikeudellisten perustelujen tulee olla seikkaperäisiä eli yksityiskohtaisia. Seikkape-
räiset perustelut vastaavat kysymykseen, miksi asia on ratkaistu niin kuin se on. Ne
tuovat esiin oikeudellisen päättelyn.12 Seikkaperäiset perustelut pitävät myös sisällään

8 Virolainen – Martikainen 2003 s. 67.
9 Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen kiinnitti johtavan kihlakunnansyyttäjän huomiota huolellisuu-

teen ja tarkkuuteen syyteharkinnassa, kun syyttämättäjättämispäätöksen perustelut eivät eräin kohdin
vastanneet esitutkinnassa ilmenneitä tosiasioita. Lisäksi huomiota kiinnitettiin päätösten selkeään
kirjoitustapaan, kun päätöksen perusteluista saattoi saada sen käsityksen, että syyttäjä olisi asiattom-
asti esittänyt käsityksensä asianomistajan luonteenpiirteistä. (248/21/04).

10 VKS 2000:2.
11 Virolainen – Martikainen 2003 s. 171–177.
12 Virolainen – Martikainen 2003 s. 109.
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vastauksen kaikkiin asianosaisen vaatimustensa tueksi esittämiin väitteisiin ja perus-
teisiin. ROL 11 luvun 4 §:n mukaan tuomion perusteluista on ilmettävä, mihin seik-
koihin ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu ja millä perusteella riitainen seikka
on näytetty tai jäänyt näyttämättä toteen. Vaikka lainsäännös näyttäisi vaativan vain
riitaisten seikkojen perustelua, on joissakin tapauksissa perusteltava myös riidattomat
tosiseikat. OK 17 luvun 4 §:n mukaan tunnustus ei rikosasioissa ole asianosaista sito-
va, vaan tuomioistuimen on harkittava, mikä merkitys tunnustamiselle on annettava.
Faktaperusteluiksi ei esimerkiksi tunnustetussa törkeässä rikoksessa riitä pelkkä oikeus-
tosiseikkojen toteaminen.13 Syyttäjän päätökset perustuvat kirjalliseen esitutkintama-
teriaaliin, eivätkä ne saavuta oikeus- tai lainvoimaa. Tästä syystä syyttäjän ratkaisujen
perustelujen ei välttämättä tarvitse, eivätkä ne usein voikaan, olla aivan samantasoisia
tuomioiden perustelujen kanssa.14 Syyttäjän on hyvä tiedostaa ratkaisunharkintaansa
vaikuttavat epävarmuustekijät, ja mikäli hän nämä tekijät huomioon otettuaan on edel-
leen varma ratkaisunsa oikeellisuudesta, voi tällaisen päätöksen perustelujen kirjoitta-
minen onnistua varsin seikkaperäisesti ja vastata tuomion kirjoittamisen tasoa.

2.2.3. Avoimuus

Perustelujen avoimuudella tarkoitetaan yleisesti sitä, että tuomioistuin ja syyttäjä tuo-
vat rehellisesti julki asiaan vaikuttaneet seikat, todisteet ja muun ratkaisuun tosiasialli-
sesti vaikuttaneen materiaalin. Perusteluissa annettavan informaation on myös vastat-
tava sitä todellista harkintaprosessia, jota asiaa ratkaistessa on käyty läpi.15 Avoimuus
tarkoittaa myös sitä, että perusteluista käy ilmi, mikäli ratkaisussa on ollut useampi
kuin yksi vakavasti otettava ratkaisuvaihtoehto ja valintakriteerit näiden vaihtoehtojen
välillä.16 Valintakriteerinä voi toimia esimerkiksi todistajan kertomuksen katsominen
luotettavammaksi kuin vastaajan, koska todistajankertomus on yhdenmukainen hänen
esitutkinnassa antamaansa kertomukseen nähden.

2.2.4. Regulatiivinen periaate (Aulis Aarnio)

Perustelut on kirjoitettava Aarnion kehittelemän regulatiivisen periaatteen mukaisesti
siten, että rationaalisesti asiaa harkitsevien oikeusyhteisön jäsenien enemmistö voisi
kaikki asianhaarat huomioon ottaen hyväksyä kannanoton. Periaate toimii niin tuoma-
rin kuin lainopin harjoittajan ohjenuorana. Kysymys on ratkaisun hyväksyttävyydestä
oikeudellisten kriteerien valossa arvioituna, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että
ratkaisu on lainmukainen. Aarnion mukaan oikeudellisella argumentaatiolla pyritään

13 Huovila 2003 s. 102.
14 Tolvanen: DL 2003 s. 358.
15 Linna: LM 1993 s. 138.
16 Huovila 2003 s. 141.
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oikeuslähteitä hyväksi käyttäen auditorion, eli vastapuolen tai yleisön vakuuttamiseen
ratkaisun oikeellisuudesta.17

3. Perustelutavat

Oikeudelliset perustelut voidaan jakaa tosiasia- eli faktaperusteluihin ja normiperuste-
luihin. Faktaperustelut kertovat, mihin oikeustosiseikastoon ratkaisu perustuu ja miten
faktat on toteennäytetty (näyttökysymyksen perusteleminen). Normi- eli oikeudelliset
perustelut kertovat puolestaan, miten lakia on sovellettu oikeustosiseikastoon.18 Yhtä
ainoaa oikeaa oikeuskysymyksen ratkaisua ei ole olemassa, mutta näyttökysymyksen
ratkaisu voi olla oikea, mikäli se vastaa todellisuutta. Asiassa on tällöin saatu selvitettyä
todistajankertomusten sekä asiakirjatodistelun perusteella, mitä reaalimaailmassa on
todella tapahtunut.

3.1. Lyhyesti käsitteistä

Rikosoikeudellisen vastuun perustamisen kannalta välittömästi relevantit tosiseikat eli
oikeustosiseikat muodostavat rikosjutussa faktapremissin ja ovat näytön arvioinnissa
todistusteemoina. Lainkohdan tunnusmerkistötekijät puolestaan määrittävät, mitkä ovat
kulloinkin välittömästi relevantteja tosiseikkoja. Todistustosiseikat ovat oikeustosi-
seikoista kertovia todisteita.19 Kun rikostuomio ymmärretään loogisena syllogismina,
viittaa ylälause oikeusnormiin ja alalause tosiasioihin. Ylälausetta kutsutaan tuomion
normipremissiksi ja alalausetta faktapremissiksi.20

3.2. Oikeuskysymyksen perustelu

Alexyn punnintasäännön, Aarnion argumentaatioteorian sekä Virolaisen ja Martikai-
sen optimaalisten perustelujen mallin (pro & contra) taustalla olevat teoriat ja mallit
ovat oikeusteoreettisia ja liittyvät oikeudelliseen harkintaan, minkä vuoksi niillä on
vaikutus nimenomaan oikeuskysymysten perusteluihin.21 Pro & contra -metodi on
vahvimmin edellä mainituista kuitenkin luettavissa myös näyttökysymyksen peruste-
luita ohjaavaksi perustelumalliksi. Lähtökohtaisesti voidaan olettaa syyttäjällä ja

17 Aarnio: LM 1989 s. 611.
18 Virolainen – Martikainen 2003 s. 58.
19 Jonkka 1991 s. 9.
20 Huovila 2003 s. 94. Esimerkiksi: Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa, on tuomittava pahoinpi-

telystä rangaistukseen (ylälause/normipremissi). A on 1.1.2005 lyönyt B:tä nyrkillä kasvoihin (ala-
lause/faktapremissi). A on tuomittava rangaistukseen (johtopäätös).

21 Huovila 2003 s. 136.
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tuomarilla olevan ainakin koulutuksensa puolesta samanlaiset mahdollisuudet arvioi-
da ja perustella oikeuskysymystä koskeva ratkaisunsa käsittelyjen eroavaisuuksista
huolimatta. Tuomarin avuksi ja eduksi toimii kuitenkin suullisessa käsittelyssä esitetty
dialogi, jota puolustuksen ja asianomistajan mahdolliset avustajat sekä syyttäjä käyvät
esittäessään omaa näkökantaansa koskevaa argumentointia oikeuskysymyksestä. Syyt-
täjä sen sijaan on syyteharkinnan aikana yksin päätöksenteossaan. Syyttäjiä ei olekaan
rohkaistu valtakunnansyyttäjän ohjeissa tekemään tulkintaa vaativia ratkaisuja oikeus-
kysymysten kohdalla, vaan heitä on kehotettu saattamaan tulkinnanvarainen oikeus-
kysymys tuomioistuimen harkintaan.22

3.2.1. Punninta

Robert Alexyn kehittelemän punnintalain keskeinen ajatus liittyy sääntöjen ja periaat-
teiden erovaisuuksiin. Sääntöjä joko noudatetaan ja sovelletaan tai sitten ei. Sen sijaan
oikeusperiaatteet ovat jo sisällöllisesti sääntöjä väljempiä ja niitä voidaan soveltaa eri-
asteisesti. Periaatteet ovat siten optimointikäskyjä ja ne edellyttävät, että jokin tavoite
tai arvo on toteutettava mahdollisimman suuressa määrin. Mitä enemmän jokin peri-
aate jätetään täyttämättä tai sitä loukataan, sitä tärkeämpää täytyy toisen periaatteen
toteutumisen olla. Periaatteiden tärkeysjärjestys noudattaa aina niiden taustalla ole-
vien arvojen tärkeysjärjestystä. Periaatteet määräävät, miten pitää olla ja arvot ilmai-
sevat, mikä on hyvää tai arvokasta.23 Punnintamallin tarkoituksena on ohjata päätöksen-
tekijän harkintaa epävarmuustilanteissa punninnan ratkaisukriteerien käyttöön siten,
että niihin voidaan perusteluissa viitata, ja näin myös perusteluiden hyväksyttävyyttä
voidaan paremmin arvioida. Periaate ei kuitenkaan määrää ratkaisun lopputulosta sään-
nön tavoin, vaan ohjaa ainoastaan sen suuntaa.24

Syyttäjän on harkittava oikeuskysymystä normaalien laintulkintaperiaatteiden mu-
kaan ja erisuuntaisten argumenttien painavuutta punniten. Todennäköisten syiden kyn-
nys ei koske lainkaan oikeuskysymystä, vaan laki joko soveltuu tapaukseen tai ei so-
vellu. Tulkinta on ratkaistava sen kannan hyväksi, jonka puolella on painavimmat pe-
rusteet. Tuomarilla ja syyttäjällä on samanlaiset tulkintaperiaatteet käytössään, mutta
he saattavat kuitenkin antaa ratkaisuun johtaville argumenteille erilaisen painotuksen
ratkaistessaan soveltamisepävarmuutta.25

22 VKS 2000:1 Vrt. Tolvanen DL 2003 s. 359 ”Jos laintulkinnasta on epäselvyyttä, myös tulkintaratkaisu
on perusteltava. Suhtaudun torjuvasti käsitykseen, jonka mukaan syyttäjä ei voisi ratkaista epäselvää
laintulkintakysymystä.”

23 Alexy 1986 s.75–127 ja Alexy: LM 1989 s. 626–629 Arvojen etusijajärjestys on heikko
preferenssijärjestys, minkä avulla periaatteiden kollisio on ratkaistavissa. Siihen kuuluu elementteinä
1) suhteellisten painoarvojen järjestelmä, 2) punnintajärjestelmä ja 3) prima facie -etusijojen järjes-
telmä.

24 Virolainen – Martikainen 2003 s. 139.
25 Jonkka 1991 s. 260.
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3.2.2. Pro & contra

Pro & contra -metodia käyttäen kirjoitetuissa perusteluissa esitetään perusteita sekä
valitun ratkaisun puolesta että sitä vastaan. Pro-argumentteja on kahdenlaisia: 1) pe-
rusteet, jotka suoraan vahvistavat valittua tulkintavaihtoehtoa ja 2) perusteet, joilla
pyritään kumoamaan vastakkainen vaihtoehto. Vastakkaisen vaihtoehdon kumoami-
sella tarkoitetaan vasta-argumenttien kumoamista, ja kyseisiä perusteita voi siten kut-
sua poissuljenta-argumenteiksi. Ne tukevat valittua lopputulosta välillisesti. Lähtökoh-
tina pro & contra -metodissa ovat uusi retoriikka26, argumentaatioteoria ja regulatiivinen
periaate. Hyvät perustelut täyttävät yksittäistapauksessa mahdollisimman monta funk-
tiota ja perustelujen rationaalinen hyväksyttävyys edellyttää perusteluilta seikkaperäi-
syyttä, informaation avoimuutta ja pro & contra -argumentaatiota. Perustelujen on
metodin mukaan oltava myös selkeät ja ymmärrettävät.27 Contra -argumenttien esille-
tuominen tuomion tai päätöksen perusteluissa linkittyy vahvasti kysymykseen
perusteluiden avoimuudesta. Perinteisesti vasta-argumenttien avoimesta esille tuomi-
sesta perusteluissa saatetaan ajatella, että vaihtoehtoisten ratkaisumallien paljastami-
nen heikentäisi etenkin tuomioistuimen arvovaltaa ja syyttäjän paljastaessa syytehar-
kinnassaan havaitsemansa vaihtoehtoisen ratkaisun tai ratkaisuunsa sisältyvän epävar-
muuden saattaisi epäilys kohdistua jopa hänen ammatilliseen pätevyyteensä. Vailli-
naisten contra -argumenttien esittäminen, tai niiden pois jättäminen kokonaan, ei kui-
tenkaan täytä perustelujen avoimuuden vaatimusta.28

Valtakunnansyyttäjänviraston päätöksessä 23.11.2000 (Dnro 603/22/98) on
apulaisvaltakunnansyyttäjä kantelun johdosta päätynyt tapon yritystä koskevassa rikos-
asiassa määräämään syytteen nostettavaksi. Kysymys ei siis ole syyttämättäjättämis-
päätöksestä. Kyseisen ratkaisun perustelut täyttävät osittain pro & contra -metodin
hyvien perustelujen kriteerit. Ratkaisun perusteluissa on nimittäin hyvin selkeästi se-
lostettu syytteen nostamista vastaan ja sen puolesta puhuva näyttö. Lisäksi peruste-
luissa on avoimesti tuotu esiin tapaukseen liittyvä näytöllinen epävarmuus ja syyttäjän
velvollisuus punnita niissä tilanteissa rikoksen selvittämisintressin ja epäillyn oikeus-
turvaintressin suhdetta. Tämän jälkeen on kerrottu ne syyt, miksi epäillyn syyllisyy-
den puolesta puhuvat seikat ylittävät syytteen nostamiselle vaadittavien todennäköisten
syiden rajan.

”Tapauksessa on kysymys syylliseksi epäillyn kiistämiselle annettavasta merkityksestä.
Ensinnäkään ei ole olosuhteet huomioon ottaen uskottavaa, että A olisi yrittänyt itse-
murhaa. Edelleen monet seikat viittaavat siihen, että X on vastoin kiistämistään ollut
tapahtumahetkellä asunnossa. Edelleen laukaukset on kiistatta ammuttu X:n aseella ja
X on tapahtuma-aikaan ampunut aseella. X on lisäksi tapahtuman jälkeen käyttäytynyt
siten kuin tämänlaisen teon tekijä tyypillisesti käyttäytyisi. X:n kiistämisen perusteet ja

26 Ks. esimerkiksi Pohjois-Suomen tuomarikoulun julkaisu 2001 1–2 s. 15–19 sekä Virolainen – Marti-
kainen 2003 s. 162.

27 Virolainen – Martikainen 2003 s. 294. ss.
28 Virolainen – Martikainen 2003 s. 121.
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kertomuksen tapahtumainkulkuun kohdistuu näin ollen sinä määrin edellä esitettyjä
kertomuksen luotettavuutta vastaan ja X:n syyllisyyden puolesta puhuvia seikkoja, että
on olemassa todennäköisiä syitä epäillä X:n syyllistyneen tapon yritykseen.”

Vaikka kysymyksessä ei olekaan tuomion perustelut, vastaa päätöksessä läpikäyty
ajatusprosessi tuomion perustelujen kirjoittamisessa läpikäytävää ajatusprosessia. Tuo-
marin on vain kyettävä vielä jatkamaan siitä, mihin syyttäjä on jäänyt. Pro & contra -
metodi on hyvin käyttökelpoinen työväline myös syyttäjän työssä, vaikka syyttäjä ei
samalla tavoin kirjallisesti joudukaan syytteen nostamiseen johtanutta päätöstään pe-
rustelemaan, ellei hänestä kannella. Metodi toimii luonnollisesti sitä paremmin mitä
enemmän syyttäjä on perehtynyt metodin vaatimuksiin hyvistä perusteluista. Pro &
contra -metodi toimii apuna myös suullisessa pääkäsittelyssä ja sen jälkeen laadittavien
tuomion perusteluiden kirjoittamisessa, ja se on sellaisenaan käyttökelpoinen ei näyt-
töä -perusteella laadittavien syyttämättäjättämispäätösten kirjoittamisessa.

3.3. Näyttökysymyksen perustelu

Perustelemisen ongelmat liittyvät useimmiten juuri näyttökysymyksen ja todistus-
harkinnan julkituomiseen. Näyttökysymyksen kunnollinen perusteleminen kuuluu tuo-
mion vaikeimpiin kohtiin.29 Todistusharkinnan rakenne ja sisällölliset ongelmat ovat
pääpiirteissään samanlaiset niin syyttäjän kuin tuomarinkin kohdalla. Syyttäjän ja tuo-
marin todistusharkinnan erilaisuudet liittyvät erityisesti arvioinnin pohjana olevan
materiaalin erilaisuuteen sekä siihen, että syyttäjän on itse seulottava esiin materiaalis-
ta juridisesti relevantit faktat.30 Syyttäjän on syyteharkinnassaan yhtäältä selvitettävä
se, että teko, jota poliisi on esitutkinnassa tutkinut, on ylipäätään rangaistava ja toisaal-
ta se, että esitetty näyttö ylittää syyttämiskynnyksen eli niin sanotun syyllisyyden to-
dennäköisyyden rajan. Erityisesti näytöllisissä epävarmuustilanteissa erilaisista todistus-
harkintaa ohjaavista metodeista tai malleista on hyötyä niin tuomarille kuin
syyttäjällekin.

A:ta koskevasta lääkärintodistuksesta käy ilmi, että A:ta on ammuttu kosketuslaukaus
ohimoon. Teknisessä tutkinnassa on selvinnyt, että verisuihku makuuhuoneen ovessa on
niin alhaalla, että A:n on täytynyt olla makuuasennossa selällään makuuhuoneen oven
edessä ja oikea ohimo on ollut noin 25 cm:n päässä ovesta. A on kertonut, ettei hänellä
ole ollut itsemurha-aikeita ja ettei hän osaa käsitellä aseita. Ovea ei ole voitu avata,
ellei A:ta ole siirretty oven edestä ensin pois. Ovessa olevissa verijäljissä ei ole niin
sanottua pyyhkäisyjälkiä, joita pitäisi syntyä, mikäli ovella työnnettäisiin sen takana
verissään olevaa ihmistä.31 Tästä on tehty se johtopäätös, että joko A on kyennyt ammut-
tuaan ensin itseään itse liikkumaan asunnossa tai hänet on täytynyt jonkun, joka on

29 Virolainen: DL 2002 s. 721.
30 Jonkka 1991 s. 55.
31 Asiassa suoritettiin lisätutkinta, jossa pyyhkäisyjäljet kuitenkin havaittiin. Ks. myöhemmin tekstissä

”Hypoteesimetodi”.
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ollut laukausten aikaan makuuhuoneessa, nostaa oven edestä pois. Verijäljet ympäri
makuuhuonetta tukevat molempia edellä mainittuja teorioita. Yksi laukaus on ammuttu
makuuhuoneen oven edessä lattiaan, josta luoti on kimmonnut oven läpi eteiseen. Li-
säksi on selvinnyt, että A:n asunnon ulko-ovi on ollut huono lukittumaan ja sitä on
täytynyt kiskaista voimakkaasti ennen kuin kieli on loksahtanut pesäänsä. A:n vasem-
masta ja oikeasta kädestä otetuista näytteistä on todettavissa ruutisavujäänteitä. X:n
vastaavassa näytteessä jäänteistä ei ole. Kuitenkin X:n hihansuusta on löydetty ruu-
tisavujäänteitä. Ruutisavujäänteet säilyvät iholla noin kuusi tuntia, mikäli aseella am-
punut henkilö on elossa ja liikkuu, mutta tätäkin vähäisemmän ajan mikäli ihoa pestään
tai hangataan. Vaatteissa ruutisavu säilyy kauemmin ja sen säilyminen riippuu vaatteen
käsittelystä. Ravistelu ja peseminen edistää ruutisavun häviämistä. X:n takin oikean ja
vasemman hihan olkapään kohdalta on löydetty A:n verta. Samoin A:n verta on löydetty
X:n housujen lahkeesta polvitaipeen alapuolelta ja X:n oikean kengän päältä. Kyse on
pienistä pisaramaisista tahroista.

3.3.1. Intuitiometodi

Varsinaisesta intuitiometodista ei modernissa todistusteoriassa puhuta, mutta todistus-
harkinnassa on yleisesti tunnustettu intuition vaikuttavan ratkaisuun enemmän tai vä-
hemmän. Intuitio viittaa vaistonvaraiseen tajuamiseen32 tai välittömään tajuamiseen
näytön arvioinnissa. Intuitiossa lakimies soveltaa koulutuksen ja kokemuksen kautta
saavutettua käytännöllistä (praktista) tietoa yhtäaikaisesti esimerkiksi todistajan-
kertomuksesta tekemiinsä havaintoihin.33 Kysymys on eräänlaisista kokemussäännöistä.
Intuitioon tai kokemukseen perustuu kertomassani tapon yritys -tapauksessa muun
muassa se seikka, että aseen hävittäminen ja takkien sekä kenkien vaihtaminen heti
A:n ampumisen jälkeen näyttää X:n syyllistyneen tekoon, koska siten tällaisiin tekoi-
hin syyllistyneet usein toimivat. Klamin mukaan intuitio on selitettävissä siten, että
tietyt säännöt ovat ”juurtuneet” päätöksentekijän mieleen ja sisäistyneet sinne sillä
tavoin, että ne unohtuvat, kun intuitiivinen päätös on tehty.34 Huovila on kirjoittanut,
että todistusteoriaa, todistajanpsykologiaa sekä niihin perustuvaa todistusharkintaa
yhtäältä, ja intuitiivista metodia toisaalta, ei voida pitää toisiaan poissulkevina. Ensin
mainittujen tehtävänä on rajoittaa ja ohjata intuitiota, joka tulee liittymään todistus-
harkintaan niin kauan kuin ihmiset suorittavat todistusharkinnan. Todistusharkinnan
ja näyttökynnyksen määrittäminen sulautuvat pitkälti yhteen intuitioon perustuvassa
näytön harkinnassa.35

Kun perustelujen, niin syyttämättäjättämispäätöksessä kuin tuomiossakin, tulee täyt-
tää muun muassa avoimuuden vaatimus, mikä pitää sisällään sen, että oikeudellinen
päättely ja todisteiden harkinta tuodaan perusteluissa rehellisesti julki, osoittaa intui-
tion tunnustaminen ja sen läsnäolon hyväksyminen todistusharkinnassa sitä, että jo-

32 Nurmi – Rekiaro – Rekiaro 1999. Intuitio tarkoittaa myös välitöntä oivaltamista ilman päättelyä tai
kokemusta.

33 Huovila 2003 s. 137.
34 Klami 1982 s. 25. Ks. myös Huovila 2003 s. 137 ja alaviite 217.
35 Huovila 2003 s. 137.
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tain perusteluissa jää aina ”varjoon”. Intuitiota on näet hyvin vaikea perustella, ellei
jopa mahdotonta. Lainoppinut voi nähdä intuition ”läpi”, koska hänellä on vastaava
koulutus ja tietotaito kuin perustelujen kirjoittajalla, mutta samalla maallikolle saattaa
jäädä perusteluihin varjoalueita, jotka heikentävät perustelujen ymmärrettävyyttä eten-
kin hankalissa rajatapauksissa. Sen, kuinka vahvasti intuitio on syyttäjän ja kuinka
vahvasti tuomarin harkinnassa läsnä, voisi ajatella olevan riippuvainen syyttäjän ja
tuomarin päätöksenteon olosuhteiden eroavaisuuksista. Kuten alussa olen esittänyt,
syyttäjä joutuu tekemään syyteharkintansa pääasiassa kirjallisten esitutkintakertomusten
perusteella. Hän joutuu näin tehdessään itsenäisesti arvottamaan lausumien merkityk-
siä, arvuuttelemaan kuulustellun henkilön mielialaa ja aikomuksia jne. Arviointi saat-
taa tosiasiallisesti kohdistua ennemminkin kertomuksen antajan kuin itse kertomuk-
sen luotettavuuteen.36 Tällainen ”maaperä” on otollinen intuitioiden syntymiselle ja
joutumiselle mukaan syyteharkintaan. Tämä tarkoittaisi puolestaan sitä, että syyttäjän
päätökset sisältävät tuomiota suuremman ”varjoaluetta” ja jopa mahdollisesti suurem-
man virhemahdollisuuden, mikäli syyttäjän intuitiot eivät ole osuneet oikeaan. Intuitio
ei tosiasiassa aina ole vain koulutuksesta, vaan myös ihmisestä ja tämän kokemuksista
riippuvainen.37 Tällöin päätöksenteon yhtenäisyys päätöksentekijöiden runsaan kir-
jon myötä on vaarassa. Tuomioistuimen tuomion perustelujen voisi edellä mainitulla
perusteella uskoa olevan avoimempia ja intuitioista vapaampia. Tuomari saa suullises-
sa pääkäsittelyssä paljon enemmän informaatiota, mikä on omiaan vähentämään intui-
tion mahdollisuutta ja mikä osaltaan vähentää perustelujen ”varjoalueita”. Intuitiolta
ei kuitenkaan voida juurikaan missään olosuhteissa täysin välttyä. Intuitio on tavallaan
vapaata todistusharkintaa seuraava välttämätön paha.

X kertoo menneensä asuntoon sisälle ja yrittäneensä avata makuuhuoneen ovea. Hän joutui
työntämään oven auki, koska sen edessä oli jotain. Makuuhuoneessa hän näki A:n verissään
makaavan lattialla vasemmalla kyljellään selkä kohti eteistä. X kertoo ampuneensa aseel-
laan paria viikkoa aikaisemmin puuhun ja hänellä oli ollut silloin yllään sama takki kuin
nyt. Hän selittää, että aseen hän on hävittänyt ja vaatteet vaihtanut tapahtuneen jälkeen
paniikissa. X kertoo myös, että A on hänelle sanonut joskus, ”lähtevänsä täältä ennen si-
nua” tarkoittaen kuolemista. X on myös kertonut A:n nähneen, miten asetta käsitellään.

3.3.2. Todistusteemametodi

Todistusteemametodin mukaan päätöksentekijän on lähdettävä jostakin teemaa kos-
kevasta ennakkotodennäköisyydestä, jota esitettävät todisteet joko vahvistavat tai hei-
kentävät. Teemametodissa teeman T ja sen vastakohdan -T todennäköisyyksien sum-
ma on kulloinkin käytettävissä olevan informaation valossa 1 tai 100%. Toisin sanoen
vähäinen teeman T todennäköisyys (esimerkiksi, että epäilty on lyönyt B:tä) tarkoittaa
suurta todennäköisyyttä teeman -T (eli A ei ole lyönyt B:tä) puolesta.

36 Jonkka 1991 s. 215.
37 Bolding: JFT 1966 s. 64.
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Tapon yritystä koskevassa 29.10.1998 annetussa syyttämättäjättämispäätöksessä 104/
98 kihlakunnansyyttäjä toteaa: ”Koska jutussa kuitenkin on erittäin todennäköistä,
että A on ampunut itseään, asiassa ei ole todennäköisiä syitä siihen, että X olisi syyl-
listynyt puheena olevaan rikokseen. Ottaen huomioon asiassa kaikki edellä kerrottu,
riittävää näyttöä X:n syyllisyydestä ei ole.”

3.3.3. Todistusarvometodi

Todistusarvometodissa T ja -T ovat toisistaan erillisiä teemoja, joihin voi liittyä myös
vastatodistelua. T:n todennäköisyyden ollessa 50 ja -T:n 30 jäljelle jäävä 20 on niin
sanottua harmaata aluetta, joka rikosasioissa luetaan normatiivisista syistä vastaajan
eduksi.38  Todistusarvometodissa arvioidaan sitä, millä todennäköisyydellä todistus-
faktat todistavat todistusteemasta. Esimerkiksi, mikä on se todennäköisyys, että tapah-
tuma ”A on lyönyt B:tä” on todellisuudessa aiheuttanut todistajan kertomuksen, jonka
mukaan A on lyönyt B:tä.39

Todistusarvomekanismin mukaista on kertoa sanallisesti eri seikkojen eriasteisesta
varmuudesta.40 Sovellan edellä kerrottua tapon yritys -tapaukseen: Syyttäjän pää-
hypoteesi on ”X on ampunut A:ta” (T=50). A on juuri sinä päivänä, kun ampuminen
on tapahtunut, saanut tietää päässeensä haluamalleen kurssille. Lisäksi hän on kerto-
nut elämänsä olleen mallillaan, eikä hänellä ole ollut aikaisempia itsemurha-ajatuksia.
A on myös kertonut, että hän ei osaa käsitellä asetta. Vastatosiseikka on A:n itsemurha-
yritys (-T=30). X on kertonut A:n puhuneen kuolemaan viittaavista ajatuksistaan, A:lla
on ollut kuolemaan viittaavia tekstejä seinällä, ja X on väittänyt A:n tienneen tai aina-
kin nähneen, miten asetta käsitellään. A:n itsemurhayritys asiassa esitetyn näytön va-
lossa vaikuttaa kuitenkin jokseenkin epätodennäköiseltä selitykseltä tapahtuneelle
ampumiselle. Epävarmuus, joka asiaan jää ja joka tässä tapauksessa on jäljelle jäävä
20, eli harmaa alue, koituu tässäkin rikosasioissa syytetyn eduksi. Käräjäoikeus toteaa
21.5.2001 antamassaan tuomiossa 01/723 ”Tapahtumien yksityiskohdista ei kuiten-
kaan edellä selostetun todistelun valossa sitä kokonaisuutena arvioiden ole saatu riittä-
vää varmuutta, mistä voitaisiin päätellä”… ” kuka on aseen laukaissut ja ampunut
asianomistajan pään lävistäneen luodin. Epäselvässä tapauksessa asia on ratkaistava
syytetyn eduksi.”

3.3.4. Hypoteesimetodi

Hypoteesimetodin on muotoillut ruotsalainen Christian Diesen. Metodin mukaista
ajatuksenkulkua voidaan tuomionharkinnassa karkeasti kuvata vaihe vaiheelta seuraa-
vasti:

38 EIT 6(2) artikla ja KP-sopimus 14(2)artikla. Ks. myös Huovila 2003 s. 138.
39 Huovila 2003 s. 138.
40 Klami – Sorvettula – Hatakka 1990 s. 5.
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1) Ensin on kysyttävä, onko syyttäjä esittänyt riittävän näytön kaikista tunnus-
merkistötekijöiden mukaisista oikeustosiseikoista, ja onko syyttäjä täyttänyt
niin sanotun selvittämistaakkansa.41 Mikäli näin ei ole, on syyte heti hylät-
tävä.

Tapon yritys tapauksessa näyttöä syyllisyyden puolesta ja vastaan oli runsaasti jo en-
nen ei näyttöä -perusteella tehtyä syyttämättäjättämispäätöstä. Kuitenkaan jutun näyt-
tö ei ollut apulaisvaltakunnansyyttäjän mielestä riittävän vakuuttavaa syyteharkinnan
täydelliseksi suorittamiseksi ja näin ollen jutussa on kantelun johdosta päädytty pyytä-
mään lisätutkimuksia muun muassa verijäljistä makuuhuoneesta.

Keskusrikospoliisin suorittamassa rekonstruktiossa selvisi, että ensimmäinen laukaus
on ammuttu A:ta päähän ja toinen on osunut lattiaan, kun siinä on ollut verta. Jäljistä
ei voida päätellä edelleenkään, kuka aseen on laukaissut. Lisäksi on voitu todeta, että
ampujaan päin on syntynyt erittäin vähän veriroiskeita eivätkä ne ole lentäneet kauas.
Tapahtumapaikalta otetuista valokuvista on havaittu aikaisemmasta poiketen niin kut-
suttuja pyyhkäisyjälkiä, joista voidaan päätellä, että huoneessa on ampumisen jälkeen
liikuttu. Lisäksi keskusrikospoliisin lausunnossa on aikaisempaan poiketen todettu, että
koska asianomistajan päästä on ampumisen seurauksena vuotanut paljon verta ja asun-
nossa on liikkumisjälkiä, ensimmäisen laukauksen ampumispaikkaa ei ole pystytty tote-
amaan ja toisestakin laukauksesta on ainoastaan voitu todeta kimmokekulma.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä ei katsonut kihlakunnansyyttäjän ylittäneen harkinta-
valtaansa, mutta kiinnitti tämän huomiota siihen, että syyttäjän velvollisuutena on syyte-
harkintavaiheessa tarvittaessa lisätutkinnalla varmistaa, että asiaan on hankittu tai yritetty
hankkia kaikki asianmukaisen syyteharkinnan suorittamiseksi tarpeellinen selvitys.

Hypoteesimetodin soveltamisessa siirrytään eteenpäin, mikäli syytettä ei ole heti
hylätty.

2) Seuraavaksi tuomioistuimen on harkittava, voidaanko syytteen teonkuvauk-
selle esittää pääkäsittelyssä esiin tulleisiin seikkoihin perustuvaa vaihtoeh-
toista tapahtumahypoteesia tai -hypoteeseja. Mikäli vastaus kysymykseen
on kieltävä, on syyte näytetty toteen, eikä epäillyn syyllisyydestä ole jäänyt
järkevää epäilyä. Mikäli tuomioistuinkäsittelyssä on ilmennyt seikkoja, jot-
ka osoittavat vaihtoehtoisen hypoteesin mahdolliseksi, on tuomioistuimen
jatkettava harkintaansa vielä miettien,

3) Voidaanko relevantti vaihtoehtoinen hypoteesi eliminoida. Viimeiseksi, mi-
käli vaihtoehtoista hypoteesia ei ole voitu eliminoida tulee harkittavaksi, ai-
heuttaako se järkevän epäillyn syytetyn syyllisyydestä.

41 Esimerkiksi tunnustetussa jutussa syyttäjän on hankittava myös pääkäsittelyssä tapahtuvan kiistämisen
varalta näyttöä.



398

Tapon yritys -tapauksessa varteenotettava vaihtoehtoinen hypoteesi on A:n itsemurha-
yritys. Hypoteesia ei ole voitu eliminoida siten, ettei se jättäisi järkevää epäilystä X:n
syyllisyydestä. Hypoteesimetodin ero edellä kuvattuihin todennäköisyysmalleihin
perustuville todistusteorioille on, että hypoteesimetodia sovellettaessa osateemoille tai
yksittäisille todisteille ei määritellä erillisiä todennäköisyysarvoja. Perusteluissa ei si-
ten käytetä sanontoja ”on ilmeistä” tai ”on oletettavaa”, vaan kunkin osateeman koh-
dalla arvioidaan suoraan näytön riittävyyttä suhteessa järkevään epäilykseen syytetyn
syyllisyydestä.42

Myös syyttäjän on syyteharkinnassa arvioitava todennäköisiä syitä teemakohtaisesti
niin, että syytekynnys ylittyy kaikkien teemojen osalta erikseen. Syyttäjän on punnit-
tava päähypoteesin ja sen kanssa kilpailevien hypoteesien todennäköisyyttä. Syyttäjä
voi muutoinkin soveltaen esittää itselleen edellä selostetut kysymykset harkitessaan
syytteen nostamista. Syyte on jätettävä nostamatta, mikäli kilpailevan hypoteesin to-
distusarvo on niin suuri, että epäillyn syyllisyys tekoon ei enää ole todennäköisempää
kuin syyttömyys.43 Valtakunnansyyttäjänviraston syyttämättäjättämispäätösten kirjoit-
tamista koskevissa ohjeissa kehotetaan syyttäjää arvioimaan näytön luotettavuutta ja
selostamaan, milloin näyttö on osaksi syytettä tukeva ja osaksi sitä vastaan sekä esittä-
mään perusteluissa, mistä tunnusmerkistötekijästä ei ole riittävää näyttöä. Hypoteesi-
metodin mukaisesti syytettä tukevan ja sitä vastaan puhuvan näytön selostaminen voi
tapahtua vaihtoehtoisten tapahtumahypoteesisen punninnan kautta ja puuttuvan näy-
tön osoittamisen perusteluissa voi ymmärtää tarkoittavan todennäköisten syiden ole-
massa olon arviointia teemakohtaisesti.44

Esimerkkejä hypoteesimetodin mukaisesta perustelutavasta:

KKO 2000:35. Epäilty oli esitutkinnassa kertonut pitkään jatkuneesta kannabiksen kas-
vatuksesta ja käytöstä. Kotietsinnässä epäillyltä ei löydetty mitään kasvatukseen liitty-
vää ja pidätyksen yhteydessä hänen hallustaan oli takavarikoitu vain vajaa käyttöannos
kannabisrouhetta. Syytetty oli oikeudenkäynnissä kertonut valehdelleensa kuulusteluissa
juopumuksen ja ärtymyksen vuoksi. KKO hylkäsi syytteen ja perusteli: ”On selvää, että
tuomioita ei voida perustaa yksin tai pääasiassa syylliseksi epäillyn esitutkinnassa anta-
maan, sittemmin peruuttamaan lausumaan.” (Ensin on kysyttävä, onko syyttäjä esittänyt
riittävän näytön kaikista tunnusmerkistötekijöiden mukaisista oikeustosiseikoista ja onko
syyttäjä täyttänyt niin sanotun selvittämistaakkansa. Mikäli näin ei ole, on syyte heti
hylättävä.)

KKO 2002:47 (esittelijän eriävä mietintö)
Virallinen syyttäjä vaati X:lle rangaistusta rikoslain 21 luvun 1 §:n nojalla taposta, kos-
ka X oli 25.1.1993 tappanut Y:n m/s Silja Serenade -nimisellä aluksella matkalla Hel-
singistä Tukholmaan työntämällä tämän mereen laivan seitsemänneltä kannelta. X kiisti
edes olleensa kyseisellä laivalla tapahtuma-aikaan.

42 Kumpula 2004 s. 142.
43 Frände 1999 s. 152. Ks. myös Tolvanen: DL 2003 s. 354.
44 VKS 2000:2.
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Kokonaisarviointina todettaneen seuraavaa. D:n esitutkintakertomuksen ja I:n todistaja-
na antaman kertomuksen sekä niitä tukevan muun näytön perusteella vaikuttaa sinänsä
todennäköisemmältä, että X oli ollut syytteen edellyttämällä laivamatkalla ja tappanut
Y:n kuin ettei X olisi näin menetellyt. Kuitenkin kysymys siitä, oliko X osallistunut
tietylle laivamatkalle, on näytön saatavuuden suhteen lähtökohtaisesti sellainen, että
osallistumisen tueksi on perusteltua olettaa saatavan muutakin näyttöä kuin nyt esitettyä
pääasiassa välillistä henkilötodistelua. Siihen nähden, että asiassa on kysymys vakavas-
ta rikoksesta ja pitkään vankeusrangaistukseen tuomitsemisesta, syytteen tueksi esitet-
tyä näyttöä ei voida pitää erityisen vakuuttavana. Lisäksi K:n päiväkirjamerkintä sekä
K:n ja hänen poikansa kertomukset kokonaisuudessaan ovat vahva näyttö sen suhteen,
että X oli ollut 26.1.1993 koko päivän töissä K:n tilalla, eikä hän siten ollut voinut
osallistua laivamatkalle, jolla Y katosi. Kun edellä sanotun perusteella X:n syyllistymisestä
syytteessä väitettyyn Y:n tappoon jää järkevä epäilys, syyte hylättäneen.

4. Kirjallinen vs. suullinen prosessi

Kirjallisen ja suullisen prosessin erot ovat tulleet pitkin tekstiä käsitellyiksi. Joitakin
seikkoja voisin vielä yksityiskohtaisemmin kuitenkin nostaa esille.

4.1. Syyttäjän selvittämisvelvollisuus

Syyttäjä ”joutuu” tekemään ratkaisunsa kirjallisen materiaalin pohjalta, joten on olen-
naista, että tämä ratkaisu perustuu laajaan selvitykseen tapauksesta. Jutun relevanttien
seikkojen selvittäminen ja todistelun hankkiminen on suomalaisessa rikosprosessissa
yksin syyttäjän tehtävänä. Syyttäjän on varauduttava näyttämään toteen kaikki todistelun
pääteemansa eli teon tunnusmerkistönmukaisuuden, oikeudenvastaisuuden ja tekijän
syyllisyyden. Syyttäjän on varauduttava myös siihen, että syytetty esittää esimerkiksi
syyttäjän todistelua horjuttavaa alibitodistelua, väittää tapaukseen soveltuvan
oikeuttamisperusteen tai, että hän on tekohetkellä ollut syyntakeeton.

Kysymys on siitä, miten hyvin rikoksen osatekijät on esitutkinnassa selvitettävä,
ennen kuin syyttäjä voi ratkaista asian. Miten laajasti on selvitettävä päähypoteesin
kanssa kilpailevat hypoteesit? Syytekynnys tarkoittaa näytön laadullista riittävyyttä.
Tällöin syyttäjä pitää esitutkintaa sillä tavoin kattavana, että hän voi arvioida näytön
riittävyyttä.45 Syyttäjä ei saa ratkaista asiaa puutteellisen esitutkinnan perusteella.46

Hän ei voi jättää syyttämättä ei näyttöä -perusteella siksi, että poliisi ei ole jotain seik-
kaa tutkinut, kun taas tuomioistuimen on hylättävä syyte siinä tapauksessa, ettei rele-
vanttia seikkaa ole tutkittu.47 Syyttäjä voi olennaisesti helpottaa selvittämisvelvolli-
suutensa kynnyksen ylittymisen arviointia osallistumalla aktiivisesti esitutkintaan.

45 Tolvanen: DL 2003 s. 349–350 ja Pölönen 2003 s. 125.
46 Tolvanen: DL 2003 s. 350. Ks. myös VKS 2001 s. 18.
47 Tolvanen: DL 2003 s. 350 ja Pölönen 2003 s. 128.



400

4.2. Kontradiktorisuuden merkitys perustelujen kirjoittamisessa

Käsittelyjen eroavaisuuksien näkökulmasta katsottuna olennaisin ero syyttäjän ja tuo-
marin perustelujen kirjoittamiselle näyttäisi olevan, että tuomari tekee ratkaisunsa
todistelun välittömyyttä noudattaen, eli ilman välittäviä elementtejä ja välittömästi
pääkäsittelyssä tehtyjen näkö- ja kuulohavaintojen perusteella. Välittömyydellä on
vähäisempi merkitys, kun kysymyksessä on kirjallinen todistelu tai kun kysymys on
esimerkiksi numeerisista, tieteellisestä tai muutoin johonkin erityisalaan liittyvistä tee-
moista tai todisteista tai kun juttu on niin laaja, ettei sitä voida pilkkoa välittömälle
todistusharkinnalle sopiviksi kokonaisuuksiksi.48 Näiltä osin voisi ajatella syyttäjän ja
tuomarin olevan lähtökohtaisesti samalla viivalla todistusharkinnassa käsittelyjen
eroavaisuuksista huolimatta. Kuitenkin, kuten edellä olen jo oikeuskysymyksen
perustelemisen yhteydessä maininnut, tuomarin etuna on aina se dialogi, jota asian-
osaiset käyvät jutun faktoista suullisessa käsittelyssä.49 Oikeuden antama tuomio on
systeemin sisäisesti arvioiden vahvempi kuin syyttäjän päätös, koska tuomioistuin-
ratkaisu on syntynyt lähempänä koko prosessin päätepistettä, ja se on syntynyt moni-
puolisemman argumentoinnin seurauksena syyteharkintaan verrattuna.50 Tämä näkyy
väistämättä verratessa syyttäjän laatimia päätöksen perusteluita tuomioistuimen peruste-
luihin. Mikäli syyttäjä havaitsee syyteharkinnan aikana, että asiaan on selvästi saata-
vissa lisäselvitystä suullisen pääkäsittelyn avulla ja kysymys on niin sanotusta raja-
tapauksesta, jossa syytekynnys ylittyisi esitutkintamateriaalin perusteella vain niukas-
ti, on syyttäjän tällöin ryhdyttävä punnitsemaan rikoksen selvittämisintressin ja epäil-
lyn oikeusturvaintressin välillä. Millä todennäköisyydellä materiaali rikastuisi suulli-
sessa käsittelyssä, ja mistä seikoista syyttäjä voi kirjallisen materiaalin perusteella ar-
vioida näin tapahtuvan? Harkinta jää todennäköisesti pitkälti intuition varaan, mutta
mikäli syyttäjä päätyy ei näyttöä -perusteella tekemään syyttämättäjättämispäätöksen
tällaisen harkinnan läpikäytyään, on tarkoituksenmukaista, että hän kirjoittaa sen pää-
töksen perusteluihin.

Syyttäjä voi suhteellisen paljon itse vaikuttaa siihen, minkä verran hän joutuu ole-
maan syyteharkintansa aikana pimennossa. Syyttäjällä on nimittäin useita mahdolli-
suuksia vaikuttaa esitutkinnan kulkuun ja osallistua siihen. Erityisesti todistelun
välittömyyden kannalta syyttäjän kannattaisi osallistua ETL 32 §:n suomin oikeuksin
kuulusteluihin, joissa hän saa suoraan esittää kysymyksiä kuulusteltavalle.

48 Helsingin hovioikeuspiirin laatuhankkeen projekti, Rikostuomion perusteleminen -kurssi 2004. Kurssi-
materiaali 1.10.2004.

49 Näin myös Jonkka 1991 s. 226. ” On perusteltua lähteä siitä, että oikeudenkäynnissä tapahtuva syyt-
täjän ”… ” ja syytetyn dialogi ” … ” on omiaan luomaan tutkittavasta tapauksesta monipuolisemmin
valotetun kuvan verrattuna syyttäjän esitutkinta-aineiston pohjalta muodostamaan hypoteesiin.”

50 Jonkka 1991 s. 228–229.
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4.3. Julkisuuskysymyksen vaikutus perusteluihin

Oikeudenkäynnin julkisuutta pidetään yhtenä tärkeimmistä prosessiperiaatteista, kos-
ka julkisuus mahdollistaa tuomioistuimiin kohdistuvan yleisön kontrollin. Kontrolli-
funktiolla on merkitystä muun muassa järjestelmän legitiimisyyden kannalta. Vaikka
yleisö tuskin kykenee arvioimaan käsittelyssä mahdollisesti tapahtuvia väärinkäytök-
siä, on julkisuus omiaan hälventämään muutoin useimmille kansalaisille mysteeriksi
jääviin oikeuskäsittelyihin liittyviä huhuja ja väärinymmärryksiä. Ilman tuomioistuin-
käsittelyä esitutkinnassa ratkaistu näytöllisesti tai oikeuskysymykseltään epäselvä ky-
symys saattaa synnyttää epäluuloja siitä, että viranomaiset ovat halunneet salata jotain
tai etteivät viranomaiset ole halunneet selvittää joitain kiusallisia yksityiskohtia. Lain-
käytön julkisen seuraamisen mahdollisuus ja vaatimus perustelujen avoimuudesta ja
ymmärrettävyydestä liittyy demokratian perusajatukseen.51 Syyttäjän syyteharkinta ei
ole samalla tavoin julkisuuden tavoitettavissa kuin tuomioistuimen pääkäsittelyt ovat,
ja tämän vuoksi syyttäjän onkin vakuutettava yleisö seikkaperäisillä ja rationaalisesti
hyväksyttävillä perusteluillaan.52

5. Yhteenveto

Syyttäjän ja tuomarin päätöksenteko-olosuhteet siis eroavat toisistaan. Lähinnä syyt-
täjä on siinä asemassa, että hän voi itse parantaa omia lähtökohtiaan syyteharkinnassa,
joka muuten on hyvin pitkälti yksilösuoritus, joitain harvoja poikkeuksia lukuun otta-
matta. Syyttäjän päätökset on tarkoitettu lopullisiksi, vaikka ne eivät saa oikeus- tai
lainvoimaa. Esimerkiksi ei näyttöä -perusteella tehdystä syyttämättäjättämispäätöksestä
on mahdollista kannella, kuten esimerkkitapauksessa on tapahtunut. Kantelumenettely
valtakunnansyyttäjänvirastoon on kuitenkin jäykkä ja aikaa vievä menettely kaikkine
lausuntoineen. Tapon yritys -tapauksessa itse teko on tapahtunut 22.5.1997 ja asiaa
käsiteltiin monien vaiheiden kautta käräjäoikeudessa ensimmäisen kerran neljän vuo-
den kuluttua. Tässä ajassa syytetyn, asianomistajan ja todistajien muistikuvat tapahtu-
mista ovat jo saattaneet vääristyä ja menettää merkityksensä, kuten tässä tapauksessa
käräjäoikeus on todennut: ” …todistajien lausumien luotettavuudelle on asetettava
korkea kynnys harkittaessa niiden näyttöarvoa vakavan rikoksen syyksilukemisen kan-
nalta.” … ”Edellä esitetyt seikat heikentävät lausuntojen luotettavuutta, minkä vuoksi
ei ole perusteita arvioida kummat todistajien lausumista, esitutkinnassa annetut, vaiko
oikeudessa annetut, olisivat oikeampia. Todistajien lausumille ei siis voida antaa arvoa
harkittaessa sitä, onko X ollut pamahduksen aikana B:n asunnossa vai ei.” Ajan kulu-
misen vuoksi tapauksessa ei saavutettu enää suullisen pääkäsittelyn etuja. Ehkä seik-
kaperäisimmillä perusteluilla kihlakunnansyyttäjä olisi vakuuttanut asianomistajan

51 Jonkka 1991s. 230 ss.
52 Ks. edellä ”Regulatiivinen periaate”
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syyttämättäjättämiseen päätyneestä harkinnastaan tai sitten ei. Kysymys on raja-
tapauksesta, jossa asianomistajan intressissä on ollut selvittää, onko hänen avomiehensä
yrittänyt tappaa hänet, koska hänellä itsellään ei ole ollut mielikuvia tapahtuneesta.
Kyse on törkeän rikoksen epäilystä ja jutun loppuun asti viemisellä asianomistaja on
halunnut poistaa sen epävarmuuden, mikä tapahtuneeseen liittyy. Asianomistaja onkin
kantelukirjelmässään lausunut, ettei hän hyväksy syyttäjän käsitystä siitä, että hän itse
olisi ampunut itseään. Myös käräjäoikeus päätyi kuitenkin sellaiseen lopputulemaan,
että näyttö on niin ristiriitaista, että epäselvässä tapauksessa asia on ratkaistava syyte-
tyn eduksi.

Perustelujen teoreettiset mallit auttavat syyttäjää ja tuomaria hahmottamaan eten-
kin laajoissa jutuissa kulloisenkin tapauksen olennaiset seikat ja tuomaan ne selvällä
tavalla esille perusteluissa. Teoreettiset mallit voivat toimia apuvälineinä, joiden avul-
la syyttäjä voi saavuttaa vakavammissakin jutuissa perusteluillaan sellaisen hyväksyt-
tävyyden, jota syyttämättäjättämispäätöksen saattaminen lopulliseksi vaatii, vaikka
hänellä ei olekaan takanaan tuomioistuimen auktoriteettia. Luonnollisestikaan syyte-
harkinnan pääasiallinen tavoite ei ole päättää asian käsittelyä keinolla millä hyvänsä
syyteharkinnassa, mutta mikäli syyttäjä päätyy rehellisesti ja kaikilta puolin asiaa
harkittuaan siihen lopputulokseen, että esitutkinnassa ei ole selvinnyt todennäköisiä
syitä epäillyn syyllisyyden tueksi, on hänen kyettävä tämä kantansa oikeudenmukais-
ta oikeudenkäyntiä koskevien periaatteiden mukaisesti perustelemaan. Syyttäjän tulee
aktiivisesti ja oma-aloitteisesti tehdä jo esitutkintavaiheessa töitä saavuttaakseen hyvät
edellytykset toimittaa oikeaan lopputulokseen päätyvä syyteharkinta. Esitutkinnassa
luodaan edellytykset syyttäjän syyteharkinnalle ja sitä kautta syyttäjän päätöksen tai
tuomioistuimen tuomion perustelemiselle.
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Eräs näkökulma todistusharkintaan

1. Johdanto

Perustelujen merkityksestä on aina vilkkaasti keskusteltu oikeustieteellisessä kirjalli-
suudessa.1  Yksimielisyyden voitaneen nykyisin katsoa vallitsevan siitä, että perusteltu
ratkaisu on keskeinen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osa ja oikeusturvan tae.2

Perusteluilla pyritään vakuuttamaan asianosaiset siitä, että heidän asiansa on ratkaistu
puolueettomasti, asiallisesti ja oikein.3  Perustelujen avulla asianosaisilla on mahdolli-
suus arvioida muutoksenhakemisen mahdollisuuksia yleensä ja toisaalta sitä, mihin
muutoksenhakemuksessa on syytä kiinnittää huomiota.4  Hyvät perustelut toimivat tuo-
marin itsekontrollin välineenä.5  Perustelemisvelvollisuutta pidetään myös yhteiskun-
nalliselta kannalta merkittävänä, koska perustelut olemassaolollaan mahdollistavat
demokraattisen kontrollin ja näin edistävät oikeudenkäytön laillisuutta.6  Perustelujen
tason on arvioitu parantuneen 1990-luvulta alkaen.7

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan:

Tuomio on perusteltava. Perusteluista on ilmettävä, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen
päättelyyn ratkaisu perustuu. Perusteluissa on myös selostettava, millä perusteilla riitainen
seikka on tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä.

Lain esityöt perustelujen osalta ovat varsin niukat, eivätkä anna paljonkaan ohjetta
perusteluille yli sen, mitä lain sanamuodosta ilmenee.8   On pidetty kuitenkin selvänä,

1 Ks. Virolainen LM 1986 s. 889 ja Mika Huovila: Periaatteet ja perustelut. Tutkimus käräjäoikeuden
tuomion faktaperusteluista prosessuaalisten periaatteiden valossa arvioituna. Helsinki 2003, Jyrki
Virolainen – Petri Matikainen: Pro & Contra. Tuomion perustelemisen keskeisiä kysymyksiä. Helsin-
ki 2003 ja Sakari Laukkanen: Selvä ja täsmällinen tuomio. Selvitys käräjäoikeuden tuomion kirjoitta
misesta. OM 2002:2.

2 Virolainen – Martikainen 2003 s. 67, Huovila 2003 s. 304, Jokela 2000 s. 398.
3 Virolainen – Martikainen 2003 s. 68.
4 Virolainen – Martikainen 2003 s. 73.
5 Virolainen – Martikainen 2003 s. 78, Huovila 2003 s. 111–112,  Sorvettula – Klami – Rahikainen  DL

1988 s. 90–92.
6 Virolainen – Martikainen 2003 s. 80.
7 Virolainen – Martikainen 2003 s. 93.
8 HE 82/1995 vp. s. 127–128.
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että säännös edellyttää toisaalta näytön harkinnan ja toisaalta lain soveltamisen
perustelemista.9  Näytön harkintaa koskee oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 1
momentin säännös, jonka mukaan oikeuden tulee, harkittuaan huolellisesti kaikkia
esiin tulleita seikkoja, päättää, mitä asiassa on pidettävä totena. Säännöksen kuvaaman
vapaan todistusharkinnan mukaan tuomioistuin muodostaa käsityksensä esitetyn näy-
tön vakuuttavuudesta olematta tässä suhteessa minkäänlaisten harkintaa kahlitsevien
määräysten sitoma.10  Säännös ei kuitenkaan anna täydellistä vapautta, vaan lopputu-
loksen on perustuttava sellaisiin objektiivisiin kriteereihin, joiden pohjalta oikeuden-
käynnin ulkopuoliset henkilöt voivat pitää lopputulosta perusteltuna.11 Näyttöratkaisun
perustelemiseksi on kehitelty erilaisia teorioita; puhutaan esimerkiksi intuitiometodista,
todistusteemametodista, todistusarvometodista, hypoteesimetodista ja pro & contra -
metodista.12

Keskityn jatkossa Diesenin hypoteesimetodiin selvittämällä sen pääpiirteitä, arvi-
oimalla eräitä Ruotsin korkeimman oikeuden tällä menetelmällä tekemiä ratkaisuja ja
arvioimalla mallin soveltuvuutta yleensä ja erityisesti välittömän prosessin ja oikeu-
denkäynnin uskottavuuden kannalta.

2. Hypoteesimetodi

Myös Ruotsissa on voimassa vapaa todistusten harkinta.13 Lain esitöissä todetaan täs-
tä, että se, ettei todistusten harkinta ole sidottu sääntöihin ”innebär icke att han (domaren)
får grunda sitt avgörande på en rent subjektiv uppfattning rörande de olika bevisens
värde. Hans övertygelse måste vara objektivt grundad och sålunda stödjas på skäl som
kunna godtagas av andra förståndiga personer. Ej heller får avgörandet grundas på
totalintrycket av det föreliggande materialet. Det åligger domaren att för sig själv och
även i domskälen klarlägga de olika grunder, på vilka han stöder sin övertygelse.”14

Hypoteesimetodin on muotoillut ruotsalainen Christian Diesen väitöskirjassaan
”Utevarohandläggning och bevisprövning i brottmål” ja se perustuu Ruotsin korkeim-
man oikeuden käytännössä noudattamaan tuomitsemiskynnykseen ja sen mukaiseen
todistelun arviointitapaan.15

Hypoteesilla tarkoitetaan väitettä, jota ei vielä ole todistettu oikeaksi (verifioitu) tai
vääräksi (falsifioitu).16 Syyttäjän esittämää syytettä voidaan pitää tuomioistuimen kan-

9 Virolainen – Martikainen 2003 s. 25.
10 Lappalainen 2003 s. 545.
11 Lappalainen 2003 s. 545, Pölönen 2003 s. 145–146.
12 Huovila 2003 s. 136, Pölönen 2003 s. 150 ss., Diesen 1994 s. 10 ss. ja s. 120 ss., Virolainen – Marti-

kainen 2003 s. 121–127.
13 RB 35:1: Rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är

bevisat.
14 Diesen 1994 s. 8.
15 Ks. mallin selostuksia Pölönen 2003 s. 158–179 ja Kumpula 2004 s. 135–143.
16 Diesen 1993 s. 600, Kumpula 2004 s. 135 ja Pölönen 2003 s. 158.
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nalta (pää)hypoteesina ja muita esitettyjä tapahtumienkuvauksia vaihtoehtoisina
hypoteeseina.17 Hypoteesimallissa syyttäjän esittämän tapahtumienkuvauksen pitävyyt-
tä arvioidaan vertaamalla sitä vaihtoehtoisiin tapahtumien kulkuihin.18 Tällöin voi-
daan tutkia vain hypoteeseja, jotka ovat vastaajalle edullisia.19  Vaihtoehtoisia
hypoteeseja voi esittää syytetyn puolustus, mutta tuomioistuin voi ja sen pitääkin tut-
kia vaihtoehtoisia hypoteeseja viran puolesta ja myös sellaisia, jotka ovat ristiriidassa
puolustuksen esittämän hypoteesin kanssa.20 Tutkittavan hypoteesin tulee olla järkevä
ja varteenotettava eli sille tulee löytyä tukea asian todistusaineistosta ja vaihtoehdon
tulee olla yhteismitallinen syyttäjän teeman kanssa eli se tulee voida esittää juridisena
todistusteemana.21 Todistusharkinnassa tutkitaan, mitkä vaihtoehtoiset tapahtumien
kulut ovat relevantteja, voidaanko ne eliminoida ja riittääkö mahdollisesti jäljelle jää-
vä vaihtoehto muodostamaan järkevän epäilyn vai ei.22

Diesenin hypoteesimallissa näytön riittävyyttä harkitaan arvioimalla todistelun kat-
tavuutta ensin selvittämiskynnykseen (utredningskrav) nähden ja sen jälkeen suhtees-
sa näyttökynnykseen (beviskrav).23  Tämän mahdollistamiseksi syytteen teonkuvauk-
sessa esitetty tapahtumahypoteesi puretaan osateemoihin. Tällaisia ovat ainakin kysy-
mys tekijän identiteetistä, rikoksen aika ja paikka sekä rikoksen suorittamistapa.24

Esitetty todistelu eli syyttäjän esittämä päätodistelu ja vastaajan esittämä vastatodistelu
jaetaan eli kohdistetaan siihen osateemaan, jota ne tukevat.25

Todistelua jaoteltaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei aputosiseikan ase-
massa olevalle seikalle anneta itsenäisen todistustosiseikan statusta, vaan aputosiseikat
liitetään niihin todistustosiseikkoihin, joiden arvioimiseen niillä on merkitystä. Tuo-
mitsemisen edellytyksenä on nimittäin pääsäännön mukaisesti se, että jokaista osa-
teemaa tukee ainakin yksi todistustosiseikka eli ketään ei saisi tuomita silloin, kun
jonkin osateeman näyttönä on vain aputosiseikka.26 Todistelun jaottelemisen jälkeen
voidaan arvioida ensinnäkin se, onko syyttäjä esittänyt näyttöä jokaisesta todistusta-
akkaansa kuuluvasta seikasta ja onko esitetty näyttö lähtökohtaisesti riittävä langettavaan
tuomioon. Toiseksi tulee arvioida, onko selvitys riittävä mahdollisten vaihtoehtoisten

17 Diesen 1993 s. 600.
18 Diesen 1993 s. 598–600.
19 Diesen  1993 s. 602.
20 Diesen 1993 s. 601–602, Diesen 1994 s. 130, Kumpula 2004 s. 140,  Pölönen 2003 s. 159–160 ja 172.
21 Diesen 1993 s. 604, Kumpula 2004 s. 138, Pölönen 2003 s. 171.
22 Diesen 1993 s. 616.
23 Pölönen 2003 s. 168, Kumpula 2004 s. 136–137. Selvittämiskynnys jää ylittämättä, mikäli tuomiois-

tuin havaitsee, ettei relevantin vaihtoehtoisen tapahtumankulun tutkiminen ole esitetyn aineiston pe-
rustella arvioitavissa. Seurauksena on, että syyte on tällöin hylättävä. Diesen 1997 s. 79.

24 Kumpula 2004 s. 135, Pölönen 2003 s. 164. Esimerkkejä teemoihin jakamisesta Diesen 1997 s. 47–
57.  Ks. Sorvettula – Klami – Rahikainen DL 1988 s. 101: ”Perusteluista tulisi siis ilmetä teemojen
erittely, niihin kohdistuvien todistusfaktojen jako todistusasioihin ja apufaktoihin, kokemussäännöt
ja se, miksi mahdollinen vastanäyttö ei ole vaikuttanut jutun ratkaisuun”, mikä vastaa hypoteesi-
metodin mukaista jaottelua.

25 Diesen 1997 s. 53, Pölönen 2003 s. 165.
26 Diesen 1997 s. 25–26 ja 55–56, Pölönen s. 165.
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hypoteesien hahmottamiseksi ja poissulkemiseksi.27 Mikäli kaksi edellä mainittua eh-
toa täyttyvät, on selvityskynnys ylittynyt ja voidaan siirtyä tutkimaan, ylittyykö asias-
sa myös näyttökynnys. Tämä tapahtuu siten, että kutakin osateemaa verrataan suhtees-
sa muihin mahdollisiin hypoteeseihin. Sitä yhteyttä, minkä syyttäjä väittää olevan tee-
man ja todisteen välillä, testataan tekijöillä, jotka voivat muuttaa käsitystä asiasta. Esi-
merkiksi todistajankertomusta testataan kyseenalaistamalla todistajan halu kertoa asi-
asta totuudenmukaisesti tai hänen mahdollisuutensa havainnoida tilannetta tai muistaa
sitä. Mikäli todistajanlausunto vaikuttaa jälkeenpäin muokatulta, on tutkittava hypo-
teeseja ”todistaja erehtyi/valehteli” ja sitä, seuraako niistä ”järkevä epäilys”.28  Hypo-
teesimetodissa yksittäisille todisteille ei määritellä erillisiä todennäköisyysarvoja, vaan
siinä arvioidaan sitä, missä määrin todistusharkinnassa relevanteiksi erotellut teemat
ja osateemat ”kestävät” sen rationaalisen kyseenalaistamisen, joka on oikeudenkäyn-
nissä esille tulleiden seikkojen ja rikostunnusmerkistön yksityiskohtaisten vaatimus-
ten valossa perusteltua. Mikäli todiste kestää kaikki arvioinnit, voidaan teemaa pitää
näytettynä.29  Hypoteesimenetelmässä suoritettavalla näytön ryhmittelyllä ja analysoin-
nilla pyritään välttämään se, että tuomioistuimen ratkaisu perustuisi suoraan esitetyn
todistelun kokonaisarvioon, joka lain esitöissä on kielletty.30

Yhteenvedonomaisesti voidaan hypoteesimetodia kuvata seuraavasti: 31

1. Onko syyttäjä esittänyt todistelua kaikista osateemoista? 32

27 Diesen 1994 s. 150, Diesen 1997 s. 42, Kumpula 2004 s. 135–136 ja Pölönen 2003 s. 164.
28 Diesen 1997 s. 59–60.
29 Diesen 1997 s. 60, Pölönen s. 168.
30 Näytön kokonaisarvioon perustuvaa menetelmää ei pidetä hyvänä sen vuoksi, että siinä intuitiolla on

liian suuri merkitys ja samalla todistelussa olevat aukot voivat jäädä huomaamatta. Diesen 1997 s. 13.
31 Hagstad –Västberg  2002 s. 29, Kumpula 2004 s. 143.
32 Hypoteesimallin soveltamisessa on Pölösen mukaan vaarana se, ettei itse päähypoteesin ”pitävyyteen”

sellaisenaan kiinnitetä riittävästi huomiota pääpainon saattaessa liiallisesti kohdistua yksinomaan
vaihtoehtoisten hypoteesien poissuljentaan. Rikosprosessissa voidaan varsin harvoin poissulkea vaih-
toehtoiset hypoteesit siten, että jäljelle jäävä päähypoteesi olisi ainoa mahdollinen. Tämän takia on
ensiarvoisen tärkeä kontrolloida jo ennen vapauttavien hypoteesien harkintaa ja arviointia, onko itse
päähypoteesi riittävän perusteltu  (”itsensä kantava”). Jos näin ei ole, ei vaihtoehtoisten hypoteesien
pohdinnalle ole edes tarvetta – syyte tulee muutenkin hylätyksi. Ks. Pölönen 2003 s. 179. Niemi-
Kiesiläinen toteaa tapauksesta KKO 2000:71, jossa syyte pahoinpitelystä hylättiin, että siinä hypoteesi-
metodia käyttäen olisi ollut mahdollista langettavaan tuomioon. Näin sen vuoksi, että Niemi-Kiesiläi-
sen mukaan asiassa selvitetyille tosiasioille pitäisi olla jokin vaihtoehtoinen selitys ja sellaista, jota ei
esitetyllä näytöllä voitaisi poissulkea, olisi ko. tapauksessa vaikea keksiä. Ks. Niemi-Kiesiläinen 2004
s. 365. Käsittääkseni tässä tapauksessa kuitenkin olennaista oli se, oliko syyttäjä esittänyt riittävästi
näyttöä syytteen eli päähypoteesin tueksi ja tapauksessa näyttö ”kaatui” lähinnä siihen, ettei asian-
omistaja enää oikeudessa suostunut kertomaan asiasta. Vaikka hänen esitutkinnassa antamansa kerto-
mus voitiin lukea oikeudessa, heikensi sen todistusarvoa se, ettei vastaajalla ollut oikeutta kuulustella
tai kuulustuttaa asianomistajaa. Kun muukaan näyttö ei ollut riittävää, ei ollut syytä pohtia vaihtoeh-
toisia hypoteeseja. Diesen toteaa tästä ” därför måste det understrykas att själva premissen för att
alternativprövningen ska kunna komma till stånd är att rätten kunnat konstatera att åklagaren presenterat
en bevisning för varje del i gärningspåståendet som är så stark att detta -med bortseende från alternativa
möjligheter- kan anses bevisat. Först därefter, som en kontroll av hållfastheten i denna slutsats, bedöms
alternativa förklaringar”. Diesen 1997 s. 42.
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2. Onko asia tutkittu sen laadun edellyttämässä laajuudessa ja myös vaihtoeh-
toisten tapahtumien kulun osalta.
Mikäli vastaus jompaankumpaan edellä esitetyistä kysymyksistä on kieltei-
nen, on syyte jo puuttuvan selvityksen vuoksi hylättävä. Jos taas vastaus on
myönteinen, voidaan siirtyä todistusharkintaan.

3. Voidaanko syytteen teonkuvaukselle esittää järkeviä vaihtoehtoisia tapah-
tumahypoteeseja? Jos vastaus on kielteinen, on syyte näytetty toteen vailla
järkevää epäilystä. Jos vastaus on myöntävä, on vielä kysyttävä:

4. Voidaanko vaihtoehtoinen järkevä tapahtumahypoteesi eliminoida. Jos vas-
taus on myönteinen, on syyte näytetty toteen vailla järkevää epäilystä. Jos
vastaus on kieltävä, jää syyllisyydestä järkevä epäilys ja syyte on hylättävä.33

3. Esimerkkejä hypoteesimallin soveltamisesta
Ruotsin korkeimman oikeuden käytännössä

3.1. NJA 1990 s. 555 (Rattfylleri)34

Syyttäjä oli vaatinut Krister N:lle rangaistusta rattijuopumuksesta, koska tämä oli 26.7.
kello 01 aikaan ajanut autoa olleessaan alkoholin vaikutuksen alaisena. Hänen alko-
holipitoisuutensa oli mittauksen mukaan 2,47 promillea.

Selvitetty tapahtumien kulku alioikeudessa oli seuraava. Poliisi tapasi Krister N:n
autonsa luota 26.7. kello 01.10 aikaan, auto oli ajettu lyhtypylvääseen, Kristerin kas-
vot olivat veressä, hän myönsi poliisille ajaneensa autoa ja hänellä oli auton avaimet
kädessään. Hänen verensä alkoholipitoisuudeksi mitattiin 2,47 promillea. Krister N
kiisti kuitenkin myöhemmin poliisitutkinnassa ja oikeudessa rattijuopumuksen ja väitti,
että auto oli anastettu. Hän kertoi olleensa tapahtumailtana tuttavansa Anetten luona
juhlimassa noin 23.00 saakka. Anette oli aikaisemmin päivällä ajanut Kristerin auton

33 Näyttökynnyksen ”bortom rimligt tvivel” saavuttaminen edellyttää siis sitä, että vapauttavat vaihto-
ehtoiset hypoteesit on voitava eliminoida. Ks. Diesen 1994 s. 83 ja Diesen 1997 s. 40–41. Tässä
täytyy kuitenkin muistaa, että tämä koskee vain tapauksen aineistosta löydettävissä olevia järkeviä
”rimlig” vaihtoehtoja, mutta ei kaikkia ajateltavissa olevia ”tänkbar” vaihtoehtoja. Ks. Diesen 1994 s.
102–105 ja Diesen 1997 s. 40–41. Vähän epäselvää on, mitä Diesen tarkoittaa eliminoimisella. Die-
sen selostaa myös eliminaatiotodistelua, jolla hän tarkoittaa sitä, että aputosiseikka, tavallisesti yhdis-
tettynä toisiin aputosiseikkoihin, poikkeuksellisesti muuttuukin todistustosiseikaksi. Tällainen todis-
telu edellyttää, että tunnetaan kaikki muuttujat tietyssä rajatussa perusjoukossa ja kaikki muut mah-
dollisuudet (esim. tekijät) voidaan eliminoida. Mikäli järkevien vaihtoehtoisten hypoteesien
eliminoimisen tulisi tapahtua samalla varmuudella kuin varsinaisessa eliminaatiotodistelussa, merkit-
sisi se käsitykseni mukaan käytännössä sitä, että aina kun löytyy järkevä vaihtoehtoinen hypoteesi,
syyte tulisi hylätä, koska sen eliminoiminen olisi lähes mahdotonta. Diesen itsekin toteaa, että varsi-
nainen eliminaatiotodistelu on käytännössä harvinaista ja viitattuaan näyttökynnyksen
angloamerikkalaisiin määritelmiin toteaa, että ” en viss felmarginal är tillåten och att tvivlet ska prövas
rationellt.” Vrt. Diesen 1997 s. 27 ja 39–43 sekä Diesen 1994 s. 82 ja Pölönen 2003 s. 179.

34 Ks. Diesen 1993 s. 595–598.
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pihalleen, koska Krister itse oli jo tuolloin nauttinut alkoholia. Illan aikana Krister N
oli hakenut autoltaan vaatteita ja unohtanut avaimet auton virtalukkoon. Seurueen oli
tarkoitus lähteä jatkamaan juhlintaa ravintolaan taksilla. Koska Krister N tunsi olevan-
sa kovassa humalassa, hän halusi kävellä ravintolaan. Ulos mennessään hän kaatui
portaissa, löi päänsä ja huomasi pihalla, että auto oli anastettu. Hän löysi auton kävel-
len, totesi, että se on ajettu valopylvääseen, tarkasti auton vahingot, otti avaimet autos-
ta, lukitsi sen ja samalla tuli joku mies paikalle. Käräjäoikeus tuomitsi Krister N:n
syytteen mukaisesti.

Hovioikeudessa Krister N kertoi, että havaittuaan auton kadonneen hän meni lähel-
lä asuvan työkaverinsa Olssonin luokse ja siellä hänelle tullut haava puhdistettiin. Krister
N viipyi Olssonin luona noin puolitoista tuntia, lähti etsimään autoa ja löysi sen noin
kahden kilometrin päästä Olssonin asunnolta. Todistajana kuultu Swärd, Olssonin isä,
on kertonut Krister N:n olleen luonaan kyseisenä iltana noin 22–24 välisen ajan. Kris-
ter N oli ilmoittanut, että hänen autonsa oli anastettu ja hänen kasvonsa olivat olleet
veriset. Swärd ei uskonut Krister N:n väitettä auton anastamisesta, eikä asian ilmoitta-
misesta poliisille ollut mitään puhetta. Hovioikeus toteaa perusteluissaan, että Krister
N:n kertomus tapahtumista on vaihdellut eikä hän ennen hovioikeuden käsittelyä ole
puhunut käynnistään Swärdin luona. Hovioikeus on pitänyt myös epäuskottavana, että
Krister N olisi autolla käydessään jättänyt avaimet virtalukkoon. Hovioikeus on Swärdin
kertoman perusteella katsonut selvitetyksi, että Krister N on mainittuna iltana käynyt
Swärdin kotona, mutta on todennut, ettei Swärd näytä uskoneen Krister N:n väitettä
anastuksesta. Edelleen on pidetty käsittämättömänä sitä, että Krister N olisi lähtenyt
kävellen etsimään autoaan, jollei hän tiennyt, missä se oli. Hovioikeus on pitänyt mah-
dollisena, että Krister N on ajanut kolarin ennen käyntiään Swärdin luona ja palannut
sieltä onnettomuuspaikalle. Toisena mahdollisuutena on pidetty, että Krister N todella
luuli autoa anastetuksi, löysi sen kuitenkin Swärdiltä lähtiessään ja ajoi sen jälkeen
kolarin. Hovioikeus on katsonut, että Krister N on joka tapauksessa syyttäjän mainit-
semana aikana tai sitä ennen ajanut autoa ja törmännyt valopylvääseen. Hovioikeus
pysytti käräjäoikeuden tuomion.

Syyttäjä täsmensi korkeimmassa oikeudessa tekoajaksi 25.6. kello 22 ja 26.6. kello
01 välisen ajan. Krister N on kertonut, ettei hän ennen alioikeuskäsittelyä tavoittanut
Olssonia tai Swärdiä, koska nämä olivat tapauksen jälkeen muuttaneet. Krister N on
edelleen todennut, että hän ensin oletti jonkun seurueessa mukana olleen lainanneen
autoa. Korkein oikeus toteaa, ettei Krister N:n vierailua Swärdin luona ole syytä epäil-
lä. Kun lähdetään siitä olettamuksesta, että Krister N tuossa vaiheessa oletti autonsa
hävinneen, on sinänsä mahdollista, että Krister N kertomansa mukaisesti löysi autonsa
kävellessään kaupunkiin.

Korkeimman oikeuden mukaan toinen mahdollisuus on, että Krister N vierailun
jälkeen löysi autonsa jostain toisesta paikasta ja ajoi sen onnettomuuspaikalle. Tähän
mahdollisuuteen viittaa se, että Krister N on Svenssonille ilmoittanut ajaneensa autoa.
Korkein oikeus toteaa kuitenkin monia mahdollisia syitä sille, miksi Krister N oli näin
ilmoittanut. Hän oli humalassa, oletti edelleen, että joku tuttava oli auton lainannut, ei
ymmärtänyt kysymystä ja vastauksella vain halusi ilmoittaa, että auto on hänen, eikä
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vastatessaan vielä tiennyt, että siviilipuvussa oleva Svensson oli poliisi. Edelleen tode-
taan, ettei Svensson tehnyt jatkokysymyksiä, eikä tarkastanut, oliko auton moottori
kuuma.   Korkein oikeus toteaa, ettei selvitys ole riittävä sulkemaan pois muita ajatel-
tavissa olevia järkeviä vaihtoehtoja eli tässä tapauksessa ilmeisesti sitä, että joku muu
kuin Krister N on ajanut autoa.

Olen yllä pyrkinyt Diesenin mallin mukaisesti purkamaan syytteen osateemoihin ja
kohdistamaan kuhunkin teemaan kuuluvat todisteet. Siitä puuttuvat kuitenkin todistus-
tosiseikkoihin kuuluvat aputosiseikat ja siihen on vaikea sijoittaa monia tapausselos-
tuksesta löytyviä pieniä mutta tärkeitä seikkoja. Kaavion tekeminen onkin varsin vai-
keaa, aikaa vievää ja käytännölle vierasta. Kun edellä olevaa tarkastellaan pelkistetty-
nä, voi todeta, että tekoajankohtaan liittyen on olemassa kaksi todistajankertomusta,
jotka ovat osin ristiriidassa toistensa kanssa ja syyllisyydestä voi aiheutua ”järkevä
epäilys”.35 Kysyä voi kuitenkin esimerkiksi, voiko poliisitodistajan kertomaa ja Swärdin
vasta hovioikeudessa kertomaa täysin rinnastaa toisiinsa, kuten se kaavioituna tapah-
tuu. Tapausselostuksesta ei asiaan saa vastausta, mutta kovin epäuskottavalta tuntuu
Krister N:n väite siitä, ettei hän olisi ennen alioikeuskäsittelyä saanut yhteyttä todista-
ja Swärdiin, ja vielä vaikeampi on ymmärtää, miksi Krister N ei ole edes maininnut
hänestä esitutkinnassa tai käräjäoikeudessa.

35 Diesenin mukaan hypoteesimetodissa ”steg för steg byter ut bitarna i åklagarens gärningsbeskrivning
mot alternativ, som friar den tilltalade, och prövar om ”den omformulerade tesen” kan framstå som
rimlig” ja edelleen ”genom utbyte av rekvisiten i gärningsbeskrivningen mot friande alternativ, som
är tänkbara med hänsyn  till fakta i målet, kontrollerar rätten bärkraften i åklagarens tes. Utbytet kan
ske ett för ett i de delar där skeendet inte är ostridigt eller klart. Diesen 1993 s. 605–606. Kysymys
lienee tässä tapauksessa hypoteesimetodin mukaisesti osateeman ”Krister N ajanut” vaihtamisesta
teemaan ”Krister N ollut tuttavansa luona”. Kun asiassa on ollut todistaja, joka on kertonut Krister
N:n olleen luonaan osan aikaa tapahtumaillasta, syntyy sinänsä ainakin epäilys tekijästä.

Krister N on 

ajanut autoa

25.7. klo 22 -

26.7. klo 01

välisenä aikana

alkoholin
vaikutuksen
alaisena

Tja Svensson:
Krister N:n 
myöntäminen

Tja Svensson: 26.7. n. klo 01

tutkimustulos: 
veren alkoholi-

Krister N:
auto lainattu/anastettu, oli

Tja Swärd:
Krister N. todistajan 
luona n. klo 22 - 24
välisen ajan

pitoisuus 2.47 o/oo

tapahtuma-aikaan tuttavan
luona

Korkein oikeus näyttää katsoneen, että selvittämistaakka asiassa jäi täyttämättä, koska
selvitystä ei ollut riittävästi järkevän vaihtoehtoisen hypoteesin tutkimiseksi. Kun Krister
N myönsi todistaja Svenssonille ajaneensa autoa, on kuitenkin käsitykseni mukaan
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varsin luonnollista, ettei Svensson esimerkiksi kokeillut, oliko moottori kuuma eli oli-
ko autolla vasta juuri ajettu. Kun Krister N myöhemmin kiisti, ei tätä puutetta enää
voitu korjata.36

Käsittääkseni tässä olisi myös voitu käyttää hypoteesimallissakin käsiteltyä raken-
teellista näyttöä hyväksi. Sillä tarkoitetaan seikkoja, joilla on merkitystä harkittaessa
todistusteeman totuudellisuutta, mutta joista mikään ei itsenäisesti muodosta todistus-
tosiseikkaa, koska kyseisen seikan ja teeman välillä ei ole kausaaliyhteyttä. Tällaisista
seikoista voidaan koota yhtenäinen väite/optimaalinen kokemussääntö, joka voidaan
rinnastaa todistustosiseikkaan, koska se voidaan sellaisenaan kytkeä johonkin oikeus-
toiseikkaan tai osateemaan. 37 Tässä tapauksessa rakenne voisi muodostua seuraavista
seikoista. Krister N tavataan autonsa luota avaimet kädessä. Hänen todetaan olevan
humalassa. Auto on ajettu lyhtypylvääseen, mikä sopii hyvin humalaisen ajon seu-
raukseksi. Kristerillä ovat kasvot veressä, mikä sopii törmäyksen yhteydessä tulleeksi
vammaksi.38 On epätodennäköistä, että jos auto olisi anastettu/lainattu Krister N:n
väitteen mukaisesti, hän sen kävelemällä samana iltana löytäisi. Ainoa, mikä jutussa
näyttää jääneen epäselväksi, on se, mihin aikaan ajaminen on tapahtunut. Jos Krister
N:n käyntiä Swärdin luona pidetään selvitettynä ja samoin sitä, että hän jo tuolloin
olisi loukannut päänsä, viittaa se siihen, että ajo olisi tapahtunut jo ennen Swärdille
menoa. Svensson on toisaalta ollut kovin varma siitä, ettei ajo olisi voinut tapahtua
paljon ennen kello 01, koska hän oli saman illan aikana ohittanut onnettomuuspaikan
useampaan kertaan eikä ollut havainnut autoa. Pelkästään tämä ajankohtaan liittyvä
epäselvyys ei kuitenkaan voine tässä tapauksessa muu selvitys huomioiden muodos-
taa järkevää epäilystä Krister N:n syyllisyydestä.

3.2. NJA 1980 s. 725 (De våldtäktsåtalade tunisierna)39

Asianomistajat Ulla-Brit ja Maria tapasivat kertomansa mukaan entuudestaan tunte-
mattomat L:n ja A:n kaupungin torilla ja menivät kaikki neljä yhdessä vastaaja A:n
asunnolle tämän autolla. Poliisitutkinnassa asianomistajat kertoivat, että heidät pako-
tettiin mukaan autoon, mutta oikeudessa he kertoivat menneensä autoon vapaaehtoi-

36 Diesen toteaa poliisimiehen käsittäneen selvitystaakkansa sellaisena kuin se on myönnetyissä tapauk-
sissa. Kun Krister N myöhemmin kiisti, olisi tutkintaa tullut jatkaa. Diesen 1993 s. 597 alaviite 26.
Osa tutkintamahdollisuuksista on kuitenkin tällaisissa tapauksissa lopullisesti menetetty.

37 Pölönen 2003 s. 166. Diesen 1997, s. 28–35, jossa Diesen näyttää suhtautuvan kyllä epäillen raken-
teellisen näytön käyttöön todistamaan jotain tunnusmerkistön osateemaa, mutta ei kuitenkaan sulje
pois sitä mahdollisuutta. Ks. myös Frände 2003a s. 567, jossa Frände näyttää suhtautuvan rakenteel-
liseen näyttöön Dieseniä tiukemmin. KKO:n tapausta 1975 II 86 voitaneen pitää ainakin rakenteellis-
ta näyttöä muistuttavana tapauksena. Heinonen toteaa ratkaisun merkitsevä intuition hyväksymistä
näytön harkinnassa Ks. Heinonen LM 1980 s. 332.

38 Kokemussääntönä voidaan tietysti todeta myös, että humalainen kaatuu helposti, mikä tukee Krister
N:n väittämää portaissa kaatumisesta. Tämä ei sinänsä ole ristiriidassa sen kanssa, että Krister N olisi
myöhemmin ajanut autoa ja humalansa vuoksi törmännyt valopylvääseen.

39 Diesen 1993 s. 585.
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sesti. Asunnolla vastaajat pakottivat asianomistajat polttamaan hasista, eikä heitä pyyn-
nöistä huolimatta päästetty pois asunnosta. Maria oli poliisitutkinnassa kertonut polt-
taneensa hasista vapaaehtoisesti. Vastaajat pakottivat asianomistajat nukkumaan yh-
dessä vastaajien kanssa samassa 120 cm:n levyisessä sängyssä ja tuossa sängyssä vas-
taaja L raiskasi Ulla Britin ja vastaaja A puolestaan Marian väkivaltaa käyttäen ja sillä
uhaten. Ulla-Brit ja Maria itkivät ja Ulla-Brit nauroi välillä hysteeerisesti. Vastaajat L
ja A ovat puolestaan kertoneet, että asianomistajat tulivat asunnolle vapaaehtoisesti,
polttivat hasista vapaaehtoisesti ja halusivat jäädä asunnolle yöksi. Sängyssä nukuttiin
siten, että asianomistajat nukkuivat keskellä ja L nukkui Ulla-Britin ja A nukkui Mari-
an vieressä sängyn reunoilla. L oli ollut sukupuoliyhteydessä Ulla-Britin kanssa tä-
män suostumuksella. Vastaaja A kiisti sukupuoliyhteyden Marian kanssa, mutta väitti
Marian yrittäneen lähennellä häntä. Ulla-Brit ja Maria menivät aamulla asunnolta suo-
raan Ulla-Britin isoäidin luokse ja kertoivat tälle asiasta. Isoäidin mukaan Ulla-Brit
käyttäytyi normaalisti. Ulla-Brit teki rikosilmoituksen heti saman päivänä, Maria pari
päivää myöhemmin. Ulla-Brit on hovioikeudessa kertonut todenneensa, että A piti
Mariaa kuristusotteessa, korkeimmassa oikeudessa hän on sanonut Marian itkeneen.
Maria on Korkeimmassa oikeudessa todennut, ettei hän huomannut, mitä tapahtui L:n
ja Ulla-Britin välillä. Marian kaulassa ei havaittu puristusjälkiä poliisikuulustelun yh-
teydessä eikä muutamaa päivää myöhemmin tehdyssä lääkärintutkimuksessa.

Sekä käräjäoikeus että hovioikeus tuomitsivat, mutta Korkein oikeus hylkäsi syyt-
teen. Korkeimman oikeuden mukaan ei riitä, että asianomistajien kertomaa on pidettä-
vä vastaajien kertomaa uskottavampana. Vastaajien syyllisyydestä ei muutenkaan saa
jäädä järkevää epäilystä. Diesenin mukaan korkein oikeus on tässä tapauksessa ottanut
esille hypoteesin, johon vastaaja ei ole viitannut, mutta jolle löytyy tukea tapauksen
tosiseikoista.40 Vaihtoehtoisen hypoteesin mukaan A olisi ollut sukupuoliyhteydessä
Marian kanssa tämän suostumuksella. Korkeimman oikeuden mukaan siihen, että vas-
taaja A kuitenkin kiisti tapahtuneen, saattaisi syynä olla se, että A oli aikaisemmin
tuomittu siveettömyydestä 13-vuotiaan kanssa (otukt med en trettonårig flicka).
Diesenin mukaan A on mahdollisesti halunnut kieltää tapauksen myös tyttöystävänsä
takia. 41 Asianomistajien kyvyttömyys tukea toistensa väitteitä raiskauksesta 42 ja se,
että he muuttivat osin antamiaan kertomuksia, lienevät korkeimman oikeuden mukaan
olleet pääasiallisina syinä sille, että vastaajien syyllisyydestä jäi järkevä epäilys.

Tapauksessa asianomistajien ja vastaajien kertomat ovat ristiriitaiset. Mitään
järkytystä ei asianomistajissa ole seuraavana aamuna ollut havaittavissa, toinen asian-
omistajista on tehnyt rikosilmoituksen vasta muutamaa päivää myöhemmin eivätkä
asianomistajat ole juurikaan kyenneet vahvistamaan toistensa kertomaa.  Mielestäni
vaihtoehtoisen tapahtumahypoteesin asettaminen on tässä tapauksessa tarpeetonta,
koska syyte olisi ilman sitäkin voitu hylätä näyttämättömänä.

40 Diesen 1993 s. 588.
41 Diesen 1993 s, 587. Maria oli tapahtuma-aikaan 15-vuotias ja Ulla-Brit 14-vuotias.
42 Diesen 1993 s. 588
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3.3. NJA 1988 s. 40 (Våldtäkt) 43

Syytteen mukaan A oli pakottanut B:n sukupuoliyhteyteen omistamansa kuntosalin
solariumissa. Tapahtuma-aikaan kuntosalissa oli muita asiakkaita. B oli selvästi sa-
noin ilmaissut, ettei halunnut sukupuoliyhteyttä. A on kertonut näyttäneensä ensim-
mäistä kertaa paikalla olleelle B:lle paikkoja, mutta kiistänyt sukupuoliyhteyden ta-
pahtumisen. B on kertonut asiasta sulhaselleen, joka tuntee A:n ja kävi samalla kunto-
salilla, sekä pitkäaikaiselle ystävättärelleen. A:n morsian on kertonut, ettei B selkä-
vaivojensa vuoksi pysty sukupuoliyhteyteen B:n kertomalla tavalla.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteen, hovioikeus ja korkein oikeus tuomitsivat. Edellä
kerrotussa ”tunisialaisten tapauksessa” vaihtoehtoinen hypoteesi eli suostumuksella
tapahtunut yhdyntä katsottiin tapauksen perusteella arvioiden järkeväksi vaihtoehdok-
si ja syyte hylättiin. Mielestäni saman vaihtoehdon harkinta olisi sopinut tähänkin ta-
paukseen. A oli kiistänyt sukupuoliyhteyden.44 Jo käräjäoikeus totesi, että joko yhdyntää
ei ole tapahtunut tai se on tapahtunut suostumuksella. Yhtä lailla kuin ”tunisialaisten
tapauksessa” voisi tässä tapauksessa ottaa vaihtoehtoiseksi hypoteesiksi suostumuksen.
Vastaaja A on voinut kiistää sukupuoliyhteyden, koska samassa kuntosalissa oli
väitettyyn tapahtuma-aikaan paikalla myös hänen avopuolisonsa. Niinikään A ja B:n
miesystävä tunsivat toisensa eikä B ehkä halunnut kertoa miesystävälleen koko totuut-
ta.45 Käsittääkseni edellä mainituista seikoista löytyy myös konkreettista tukea vaihto-
ehtoiselle tapahtumien kuvaukselle eli suostumukselle.46 Asianomistaja  B ei ole huu-
tanut apua, vaikka kuuloetäisyydellä oven takana on ollut muita henkilöitä, mitään
asetta A:lla ei ole ollut eikä hänen väitettykään esittäneen mitään vakavaa uhkausta.
Lisäksi B on tapahtuman jälkeen käynyt suihkussa ja vielä lähtiessään jutellut A:n
kanssa ennen poistumistaan salilta. Hovioikeudessa ja Korkeimmassa oikeudessa on
tämän lisäksi viitattu siihen riskiin, minkä A on ottanut liikkeensa kannalta katsottuna,
jos hän on väkisinmaannut ensimmäistä kertaa paikalle saapuneen asiakkaan, jonka
reaktioista hänellä ei ole voinut olla mitään tietoa entuudestaan. Vaikka väkisinmakaa-
minen ei sinänsä edellytäkään fyysistä vastustamista, kuten korkein oikeus toteaa, on
kuitenkin varsin epäuskottavaa, ettei sen kohteeksi joutunut pelkästään asian kiusal-
lisuuden vuoksi reagoi.47

43 Diesen 1993 s. 589.
44 Diesen lyhyessä selostuksessaan toteaa vastaajan myöntäneen sukupuoliyhteyden, mikä ei tapaus-

selostuksen mukaan pidä paikkaansa. Ks. Diesen 1993 s. 589.
45 ”Tunisialaisten tapauksessa” asianomistajien arveltiin puhuneen väkisinmakaamisesta, koska heille

muuten olisi aiheutunut vaikeuksia heidän ollessaan yön pois kotoaan, vastaaja A:n taas arveltiin
kokonaan kieltäneen sukupuoliyhteyden sen vuoksi, että hänellä oli pitkäaikainen seurustelusuhde
takanaan.

46 Toisin ilmeisesti Diesen, joka toteaa, ettei suostumukselle löytynyt tukea tapahtumatiedoista. Tähän
saattaa vaikuttaa se, että Diesen virheellisesti toteaa vastaajan myöntäneen sukupuoliyhteyden. Ks.
Diesen 1994 s. 123.

47 Asianomistaja on käräjäoikeudessa kertonut, ettei huutanut koska ”hon inte visste vad som kunde
hända i så fall och situationen var pinsam för henne”.
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Sekä edelliseen että tähän tapaukseen voi todeta sen, etteivät ne niin kuin monet muut-
kaan tapaukset sovi valmiisiin todistusharkintamalleihin. Erityisesti tämän tyyppisissä
asioissa asianomistajan kertomus ja sen uskottavuus ovat ratkaisevassa asemassa.48

3.4. NJA 1982 s. 164 (Narkotikakurirerna) 49

Syyttäjä vaati Lars H:lle ja Leonard van G:lle rangaistusta avunannosta törkeään
huumausainerikokseen, koska nämä olivat 13. heinäkuuta edistäneet toisen henkilön
huumausainerikosta, Lars H luovuttamalla Leonard G:lle 240 000 kruunua maksuksi
joko toimitetusta huumausaine-erästä tai maksuksi toimitettavasta erästä ja Leonard G
ottamalla rahat vastaan aikomuksenaan toimittaa ne Hollantiin. Vastaajat ovat kiistä-
neet rikollisen menettelyn. Poliisit ovat tulleet paikalle siinä vaiheessa, kun rahojen
luovutuksen oli tarkoitus tapahtua.

Käräjäoikeus ja hovioikeus tuomitsivat, korkein oikeus vapautti. Korkeimman oi-
keuden perusteluista ilmenee, että olosuhteet luovuttamisen yhteydessä viittaavat sii-
hen, että rahoilla on liittymä huumausainerikokseen. Tätä olettamaa tukee Korkeim-
man oikeuden mukaan se, etteivät vastaajat ole esittäneet mitään järkevää selitystä
tapahtumalle. Lisäksi on ilmennyt, että vastaajilla on yhteyksiä henkilöihin, joita Hol-
lannissa epäillään ammattimaisesta huumausainerikollisuudesta. Syyttäjän syytteestä
puuttuu kuitenkin konkreettisuus ja kun kaikenlainen tekeminen huumausaineiden
kanssa ei ole rangaistavaa, jää monta vapauttavaa vaihtoehtoa jäljelle.50

Huumausainerikosten käsittelystä saamani käytännön kokemuksen perusteella täs-
tä tapauksesta voi todeta, ettei vastaavanlaisen syytteen nostaminen Suomessa ole ko-
vin todennäköistä. Ero saattaa johtua ruotsalaisesta lainsäädännöstä, jossa tuomio-
istuimella on suurempi vastuu siitä, että asia tulee riittävästi selvitetyksi.51 Toisaalta
kuitenkin syytteen nostaminen edellyttää Ruotsissa ”riittäviä syitä”, mikä on enem-
män kuin Suomessa vaadittavat ”todennäköiset syyt”.52

48 Tapauksia, joissa itse sukupuoliyhteyden tapahtuminen on epäselvää, ei nykyisten tutkintamenetelmien
aikana kovin usein enää pitäisi esiintyä. Mikäli asianomistaja laiminlyö tutkimusten tekemisen, voi se
käsitykseni mukaan koitua, muun näytön ollessa heikkoa, hänen vahingokseen.

49 Diesen 1993 s. 589.
50 Diesen 1994 s. 123–126.
51 Ks. RB 46:4.2, jonka mukaan ”rätten skall också se till att målet blir utrett efter vad dess beskaffenhet

kräver.” ROL 6 luvun 5 § koskee tuomioistuimen velvollisuuksia asian käsittelyssä ja liittynee lähin-
nä vain prosessin ulkonaisen kulun johtamiseen ja asianosaisten lausumien epäselvyyksien poistami-
seen. Ks. HE 82/1995 s. 82–83. OK 17 luvun 8 § mahdollistanee periaatteessa sen, että tuomioistuin
omasta aloitteestaan hankkii todisteita. Lainkohtaa ei kuitenkaan voida soveltaa yksipuolisesti rikos-
asian vastaajan vahingoksi. Ks. esim. KKO 1995:44. Käytännössä lienee harvinaista, että tuomiois-
tuin hankkisi lisänäyttöä myöskään syytetyn eduksi, mikä saattaa johtua muun muassa siitä, ettei
välttämättä ole etukäteen selvää, koituuko hankittava selvitys lopulta syytetyn eduksi vai hänen
vahingokseen. Jokela 2004 s. 157.

52 RB 23:2: ”Under förundersökningen skall utredas vem som skäligen kan misstänkas för brottet och
om tillräckliga skäl föreligga för åtal mot honom ”. Ekelöf 1994 s. 124, Jonkka 1991 s. 18 sekä ROL 1
luku 6 §. Jokela toteaa kuitenkin, ettei ero käytännössä kuitenkaan liene merkittävä. Jokela 2000 s. 40.
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4. Diesenin metodin kritiikkiä

Vaihtoehtoisten hypoteesien poissuljenta ei sinänsä sisällä mitään poikkeuksellista.53

Käytännön tuomitsemistoiminnassa on varsin tavallista sen pohtiminen, olisiko jokin
muu kuin syyttäjän esittämä tapahtumienkulku mahdollinen. Tätä pohditaan sekä vi-
ran puolesta että silloin kuin vastaaja esittää puolustuksekseen tällaisen vaihtoehdon.
Syytteen hylkääminen jo sinänsä sisältää usein sen, että joku toinen kuin syytteessä
mainittu tapahtumien kuvaus on mahdollinen, vaikka arvioita erilaisista vaihtoehtoi-
sista tapahtumista ei tuomioissa ole ollut tapana selostaa.54 Diesenin hypoteesimallissa
ongelmana käsitykseni mukaan on, että siinä vaihtoehtojen etsiminen tuntuu muodos-
tuvan itsetarkoitukseksi.55 Selvimmin se näkyy käsitykseni mukaan tapauksessa NJA
1990 s. 555.  Ottaen huomioon asiassa esitetty näyttö kokonaisuudessaan, on oma
käsitykseni se, että syytteen tueksi esitetty näyttö ei jätä tilaa järkevälle epäilylle.56

 Ajatus siitä, että tuomioistuin viran puolesta asettaa hypoteeseja, joihin vastaaja ei
ole vedonnut, herättää joitakin kysymyksiä.57 Tämä on katsottu perustelluksi sen vuoksi,

53 Ks. Heinonen 1980 s. 385, joka jo tuolloin esitti, että uusi avaus perustelemisessa saattaisi olla se, että
vaihtoehtoinen tapahtumainkulku, jonka esimerkiksi syytetty on esittänyt, perustelemalla suljettai-
siin pois.

54 Ks. Jääskeläinen 1997 s. 249 alaviite 451, jossa viitataan Jonkan tekemään tutkimukseen kirjassa
Todistusharkinnasta. Jonkka on siinä päätellyt, että Suomessa tuomioistuimet soveltavat suhteellisen
yleisesti vaihtoehtojen poissuljentametodia.

55 Diesen toteaa arvometodista ja hypoteesimetodista ” Båda dessa metoder... har också den svagheten,
attt motsatsbevisning övervärderas; bedömaren gör en alltför försiktig skattning av positiva bevisfakta
(värdemetoden) eller ”jagar tvivel” (hypotesmetoden). Diesen 1997 s. 44.  Kumpula toteaa, että
”hypoteesimallin ongelmana tuskin kuitenkaan ovat langettavat tuomiot tilanteissa, joissa tuomari ei
vielä ole syytetyn syyllisyydestä vakuuttunut. Ongelma lienee päinvastainen: Tuomarin oma vakau-
mus jo antaisi myöten, mutta analyysin ankara logiikka sanoo, että syyte ei ole ainoa järkevä tapahtuma-
hypoteesi”. Kumpula 2004 s. 143. Ekelöf toteaa yleensä olevan vaikea ratkaista, onko todellinen
tapahtumienkulku ristiriidassa sekä syyttäjän että vastaajan tapahtumakuvauksen kanssa. Hän viittaa
Boldingiin, jonka mukaan ”domaren måste såsom led i sin bevisvärdering formulera egna mothypoteser
intill det absurdas gräns för att det skall kunna bli en realistisk uppskattning utav just den teoris
sannolikhet som åklagaren har fört fram”, ja toteaa, että hänelle riittää hypoteesien tutkiminen esite-
tyn prosessimateriaalin puitteissa. Ks. Ekelöf 1992 s. 37–38.

56 Kumpula toteaa, että hypoteesimallin etuna voidaan pitää sitä, että todistusharkinnan lopuksi ei tarvi-
ta mitään teemoja ylittävää kokonaisharkintaa, vaan näyttö arvioidaan sillä tavoin teemoittain, että
jotain teemaa koskeva varmuus ei pääse ”vuotamaan” muihin teemoihin. Kumpula 2004 s. 141. Diesenin
mukaan ”delarna ska prövas före helheten”. Ks. Diesen 1997 s. 78. Mahdollista on kuitenkin, että hän
tarkoittaa tällä nimenomaan kunkin teeman osalta sen puolesta ja vastaan puhuvan todistelun
kokonaisarviointia. Teemametodia, arvometodia ja myös hypoteesimetodia koskeva keskustelu on
käsitykseni mukaan ollut vilkkaampaa Ruotsissa kuin Suomessa, mikä voisi johtua aikaisemmin
siteeratuista todistelun harkintaa koskevista lain esitöistä, joiden mukaan todistusharkinta ei saa (ai-
nakaan yksinään) perustua oikeudenkäyntiaineistosta saatuun kokonaisvaikutelmaan. Meillä nähdäk-
seni todistusharkinnan kokonaisvaltaisuudella ja intuitiolla on edelleen suuri merkitys. Ks. Lappalai-
nen 2003 s. 546, Huovila 2003 s. 174, Jokela 2004 s. 249 ja Kumpula 2004 s. 124.

57 Diesen kysyy ” om den tilltalade varit passiv och inte ens själv gjort denna invändning – varför skulle
den då vara rimlig?, mutta toteaa myöhemmin, ettei syytetyllä ole minkäänlaista velvollisuutta edesaut-
taa rikoksen selvittämistä tietoja antamalla tai selvittää hänelle raskauttavaa seikkaa eli näitä laimin-
lyöntejä ei voida ottaa ratkaisua tehtäessä huomioon häntä vastaan lukevina seikkoina (informationsbörda/
förklaringsbörda). Diesen 1994 s. 68–72. Ks. myös Virolainen – Pölönen 2003 s. 170.
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että vastaaja voi pysyä vaiti välttääkseen esimerkiksi leimautumisen moraalisesti moitit-
tavamman teon tekijäksi, suojellakseen toisia henkilöitä tai pelätessään kostoa.58 Ta-
pauksessa NJA 1980 s. 725 Korkein oikeus viran puolesta otti esille sen hypoteesin, että
sukupuoliyhteys olisi vastoin vastaajan kertomaa tapahtunut, mutta asianomistajan suos-
tumuksella. Hypoteesi oli sinänsä vastaajalle edullinen, koska se johti syytteen hylkää-
miseen. Olen jo aikaisemmin todennut, että käsitykseni mukaan syytteen hylkäämiseen
olisi voinut päätyä ilman vaihtoehtoisen hypoteesin esittämistäkin. Joka tapauksessa voi
kysyä, onko vastaavanlaisissa tapauksissa aina vastaajan intressissä se, että kovin pitkäl-
le otetaan esille vaihtoehtoja, joita vastaaja itse ei ole halunnut esittää. 59

Diesenin metodin hypoteesien etsiminen viittaa kovasti aineellisen totuuden etsi-
miseen.60 Kuitenkin se itse sisältää tältä osin sen rajoituksen, että etsitään vain mah-
dollisia syytetylle edullisia aineellista totuutta vastaavia vaihtoehtoja. Oikeuskirjal-
lisuudessa on jonkin verran eri käsityksiä siitä, tähdätäänkö rikosprosessissa aineelli-
seen vai prosessuaaliseen totuuteen.61 Lehtimaja toteaa 62, että prosessuaalinen totuus
on puhtaasti normatiivisen järjestelmän tuotos: Todistelusääntöjen puitteissa esitetyn
luvallisen näytön pohjalta muodostunut vakaumus siitä, mitä osia syytteestä voidaan
katsoa oikeudenkäynnissä selvitetyksi niin perusteellisesti, ettei niistä jää järkevää
epäilystä (beyond reasonable doubt). Sen rinnalla on täysin yhdentekevää, mitä todel-
lisuudessa on tapahtunut. Onko näin ollen syytä tutkia asiaa sellaisten vaihtoehtojen

58 Pölönen 2003 s.172.
59 Huovila puhuu hienotunteisuusperiaatteesta eli siitä, että perustelujen sisällössä on vältettävä yksityi-

syyteen ja kunniaan liittyviä loukkauksia. Ks. Huovila 2003 s. 335–336. Nyt esittämässäni arviossa ei
ole sinänsä kysymys tällaisesta loukkauksesta, mutta esitetynlaiset olettamukset saattavat kuitenkin
olla kiusallisia vastaajan kannalta hänen suhteessaan lähipiiriinsä.

60 Diesenin mukaan ”eftersom det materiellt riktiga avgörandet är målet för brottmålsprocessen...”Diesen
1993 s. 623.

61 Tirkkonen toteaa, että pyrkimys oikeudenmukaiseen ratkaisuun johtaa rikosprosessissa välttämättömästi
siihen, että menettelyssä on voimassa aineellisen totuuden periaate. Sen vuoksi rikosprosessissa on
paljon suuremmassa määrin kuin riita-asioissa otettava huomioon se, että se, mikä asiassa on totta,
todella tulee selvitetyksi. Tirkkonen 1969 s. 24–25. Tolvasen mukaan aineellisen totuuden selvittämi-
nen on perinteisesti määritelty rikosprosessin tavoitteeksi, mutta kirjallisuudessa on esitetty myös
näkemyksiä, joiden mukaan rikosprosessissa voidaan päästä vain prosessuaaliseen totuuteen eikä ai-
neellista totuutta ole siten realistista edes tavoitella. Ks. Tolvanen DL 2003 s. 1015–1016. Virolainen
ja Pölönen katsovat, ettei rikosprosessissa ensisijaisesti etsitä aineellista totuutta, vaan pyritään huo-
lehtimaan yksilön oikeusturvasta ja toteuttamaan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. He toteavat,
että rikoksen uhrin sekä rikoksesta epäillyn ja syytetyn samoin kuin eräissä tapauksissa todistajan
perusoikeuksien kunnioittaminen ja ihmisarvon suojelu (yksilönsuojaperiaate) johtaa siihen, ettei ai-
neellisen totuuden selvittämistä voida pitää ainakaan prosessin ensisijaisena, muut rikosprosessuaalisen
normiston intressit sivuuttavana tavoitteena. Ks. Virolainen – Pölönen 2003 s. 171–175. Virolainen
toteaa, että aineellisen totuuden asemesta olisi realistisempaa puhua prosessiaineiston mukaisesta
totuudesta tai lyhyemmin vain prosessuaalisesta totuudesta, josta voidaan käyttää myös nimitystä
systeemin sisäinen totuus. Ks. Virolainen 1995 s. 105. Myös Ekelöf näyttää pitävän pyrkimystä
prosessuaaliseen totuuteen rikosprosessissa riittävänä. Ks. Ekelöf 1992 s. 38. Huovilan mukaan tuo-
marin suorittamassa todistusharkinnassa aineellisen totuuden periaate on edelleen ylin periaate, mut-
ta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteeseen liittyvien arvojen merkityksen lisääntymisen
johdosta sen suhteellinen lähtökohtainen painoarvo on laskenut. Ks. Huovila 2003 s. 179.

62 Lehtimaja LM 1981 s. 170–174.
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pohjalta, joita vastaaja ei itse ole tuonut esille, vai riittääkö vain se, että tutkitaan, onko
syyttäjä esittänyt riittävän näytön syytteen tueksi?63

Diesenin metodi herättää joitakin kysymyksiä sen suhteen, miten hyvin sen mu-
kaan toimittaessa toteutuvat rikosprosessissa noudatettavat käsittelyn suullisuus- ja
välittömyys- periaatteet. Oikeudenkäynnin suullisuudella tarkoitetaan paitsi suullista
käsittelyä myös prosessitointen esittämistapaa ja yleensä asiaan osallisten kommuni-
kointitapaa, puhuttua sanaa.64 Välittömyysperiaatteessa on kysymys siitä, että oikeu-
denkäyntiaineisto esitetään ja otetaan vastaan suoraan, ilman pöytäkirjaa tai muita-
kaan välikäsiä, asian ratkaiseville tuomareille ja ratkaisu saadaan perustaa vain näin
vastaanotettuun aineistoon ja tuomarin sen perusteella tekemiin välittömiin näkö- ja
kuulohavaintoihin.65 Tämän voisi ajatella merkitsevän myös sitä, ettei tuomareiden
pääsääntöisesti ole syytä tutustua esitutkintapöytäkirjoihin etukäteen, eikä ainakaan
sen tarkemmin kuin pääkäsittelyn toimittaminen sitä edellyttää. Tällöin voidaan pa-
remmin välttää se, ettei esitutkinnassa kerrottu, joka ei ilman, että siihen oikeuden-
käynnissä viitataan, tule oikeudenkäyntiaineistoksi, tosiasiassa kuitenkin pääse vai-
kuttamaan asian ratkaisuun.66 Diesenin metodi sen sijaan näyttäisi edellyttävän varsin
tarkkaa poliisitutkintapöytäkirjojen lukemista jo asian kirjallisessa valmistelussa. Näin
sen vuoksi, että tuomari jo tuossa vaiheessa voi aloittaa mahdollisten vaihtoehtoisten
tapahtumienkulkujen arvioimisen ja harkinnan.67 Diesenin perusteos hypoteesimallin
esittelystä koskee rikoksia, jotka käsitellään vastaajan poissaollessa ja tällöin yksi tarkoi-
tus esitutkintapöytäkirjan tutkimisella on sen ratkaiseminen, voidaanko asia todellakin
ratkaista vastaajan poissaolosta huolimatta. Hypoteesimetodi on kuitenkin käsitykseni
mukaan tarkoitettu käytettäväksi kaikissa rikosasioissa eikä meillä rikosasioiden käsittely-
menettelyuudistuksen jälkeen ole enää käytäntönä, että esitutkintapöytäkirjaan entiseen
tapaan tarkoin tutustuttaisiin.68 Myös lautamiesten asema saattaa olla ongelmallinen,
mikäli tuomari etukäteen tutkii esitutkintapöytäkirjoja ja asettelee itselleen joitakin vaih-
toehtoisia hypoteeseja ja todistelua seuratessaan pyrkii selvittämään, aiheuttavatko ne
järkevää epäilyä syytettä kohtaan. Tulisiko tuomarin tällöin selvittää lautamiehille ennen
istuntoa ne ajatukset, mitkä hänelle ovat esitutkintaan tutustumalla syntyneet, jotta myös
nämä osaisivat todistelua kuunnellessaan kiinnittää huomiota samoihin asioihin?

63 Lehtimajan mukaan rikosoikeudenkäynnin todistelupäämääräksi voidaan asettaa vastaus yksinkertai-
seen kysymykseen: jättääkö syyte ja sen tueksi esitetty luvallinen näyttö sijaa järkevälle epäilylle?
Lehtimaja LM 1981 s. 173.

64 Virolainen – Pölönen 2003 s. 364.
65 Virolainen– Pölönen 2003 s. 370, Virolainen 1995 s. 227–228.
66 Puheenjohtajalla on oikeus, mutta ei velvollisuus lukea pöytäkirjoja. On katsottu, että esimerkiksi

ROL 5 luvun 5–11 §:ien valmistavista toimenpiteistä päättäminen edellyttää jonkinasteista
esitutkintapöytäkirjoihin tutustumista. Ks. Pölönen 2003 s. 346 ja Frände 2003b s. 853–854. Kysy-
mykseksi jää, miten voidaan huolehtia siitä, ettei ”tuomari jo kuulustelukertomuksia lukiessaan omaksu
ennakkokäsitystä siitä, miten juttu on ratkaistava. ” Frände 2003b s. 854.

67 Diesen 1993 s. 608.
68 Kleinin tutkimuksen mukaan 34 % suomalaisista tuomareista lukee säännönmukaisesti pääkäsittelyn

valmistelemiseksi esitutkintapöytäkirjat, 60 % tuomareista vain laajemmissa ja oikeudellisesti vai-
keammissa tapauksissa. Ks. Klein 2003 s. 270.
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Metodiin liittyy toinenkin ongelma suullisuutta ja välittömyyttä ajatellen. Rikos-
asioissa toivottavana pidetään sitä, että tuomio mahdollisimman usein julistetaan heti
istunnon jälkeen. Diesenin metodi vähänkin monimutkaisemmissa tapauksissa edel-
lyttäisi kuitenkin aikaa vievää ”paloitteluoperaatiota”, mikä käytännössä ei useinkaan
ole mahdollista. Vaikka tuomio annetaan kansliassakin, käytäntönä on kuitenkin pää-
sääntöisesti, niin kuin ROL 11 luvun 7 § edellyttää, suorittaa tuomion harkinta heti
istunnon jälkeen samana päivänä. Tässäkään tilanteessa ei kovin monimutkaisiin ope-
raatioihin ole aikaa. Mikäli taas tehdään niin, että vasta tuomarin tekemän todisteiden
jaottelun perusteella jälkeenpäin harkitaan se, mikä on tullut näytetyksi, vaarana on,
että vastaanotettu todistelu alkaa ”elää omaa elämäänsä” mallin puitteissa, eikä
todistelun välittömyydestä ja sen perusteella tehtävästä ratkaisusta enää voida puhua.

Tuomion perustelemisen ideaalimallia ei ole olemassa tällä hetkellä eikä kaikille
sopivan yhteisen mallin löytyminen ole kovin todennäköistä tulevaisuudessakaan. Sel-
vää on kuitenkin, että tuomarin on pyrittävä perustelemaan näyttöratkaisun lopputu-
los. On sanottu muun muassa, että perustelun tulisi olla sellainen, että oikeudenkäyn-
nin ulkopuoliset henkilöt voisivat pitää lopputulosta perusteltuna, että se vakuuttaa
muut auditorion jäsenet kannanottojen oikeellisuudesta.69 Jos ajatellaan kuitenkin, että
rikostuomion perustelujen ensisijainen kohde ovat asianosaiset, liittyy rikosasioihin
aina ongelma, johon perusteluilla ei voida kovin paljon vaikuttaa. Valtaosassa rikok-
sista asianomistaja ja vastaaja tietävät, mitä todellisuudessa on tapahtunut. Kun vas-
taaja tietää olevansa syytön, eivät mitkään perustelut syyllisyydestä voi häntä vakuut-
taa.70 Toisaalta, jos syyte hylätään, voidaan olettaa, että vastaaja perustelujen laadusta
riippumatta on tyytyväinen, olipa hän syyllinen tai syytön. Tämä perustelujen ongel-
ma koskee myös asianomistajaa. Jos lähtökohdaksi otetaan prosessuaalinen totuus,
täytynee perusteluissa tyytyä vakuuttamaan muut oikeusyhteisön jäsenet eli kansalai-
set ratkaisujen järkevyydestä.

Pölösen mukaan hypoteesimetodi soveltuu rakenteensa ja käsitteistönsä puolesta
sellaisenaan käytäntöön ja niin sanotun maalaisjärjen perusteella suoritettavaan todistus-
harkintaan.71 Käytännön käräjätuomarina näen asian toisin. Tästä erityisen hyvänä
esimerkkinä on mielestäni edellä selostettu tapaus NJA 1990 s. 555, jossa ehkä oire-
ellisesti käräjäoikeus ja hovioikeus, jossa molemmissa on maallikkojäseniä, tuomitsi-
vat, mutta Korkein oikeus hylkäsi.72

69 Virolainen – Martikainen 2003 s. 141 ja Lappalainen 2003 s. 545. Aarnion regulatiivinen periaate
toteaa: Perustele tulkintaratkaisusi niin, että oikeusyhteisön rationaalisesti harkitsevien jäsenten enem-
mistö voisi hyväksyä kantasi. Ks. Aarnio LM 1989 s. 611.

70 Erityisesti näihin tapauksiin soveltuu mielestäni hyvin Itä-Suomen hovioikeuden presidentti Markku
Arposen lausuma ” vaikka kirjoittaisi tuomion enkelien kielellä, vakuuttaminen ei onnistu”. Ks. Viro-
lainen – Martikainen 2003 s. 69.

71 Pölönen 2003 s. 161.
72 Jokela ilmoittautuu ns. induktiivisen metodin kannattajaksi todistusharkinnan selitysmallina. Siinä

metodin valinta perustuu siihen, miten tavalliset ihmiset päättelevät eli järkeilevät (resonoivat) kysei-
sessä tilanteessa. Todistusharkinnan osalta ei hänen mukaansa ole aihetta tehdä eroa maallikko-
tuomareiden ja lainoppineiden tuomareiden välillä, koska myös meillä lautamiehet osallistuvat todistus-
harkintaan ja kun todistusharkinnan perustelujen tulee joka tapauksessa olla ymmärrettäviä myös maal-
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Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan rikosasiassa kantajan
tulee näyttää toteen ne seikat, joihin hänen vaatimuksensa nojautuu. Tirkkosen mu-
kaan totena voidaan pitää vain sitä, mistä on esitetty täysi näyttö. Täydellä näytöllä
tarkoitetaan taas eräänlaista korkeamman asteen todennäköisyyttä eli sellaista toden-
näköisyyden määrää, joka riittää tekemään järkevän ja tunnollisen henkilön vakuuttu-
neeksi tosiseikan olemassaolosta.73 Diesenin metodissa on näyttökynnys rikosasioissa
ilmaistu sanoin ”utom rimligt tvivel”, joka pohjautuu alunperin anglo-amerikkalaisen
oikeuskulttuurin ilmaisuun ”beyond reasonable doubt”. Myös Heinonen on jo vuonna
1980 esittänyt yhdeksi näyttökynnyksen kielelliseksi ilmaisuksi ”jos syyllisyydestä ei
jää järkevää epäilystä”.74 Ilmaisua käytetään nykyisin Suomen lisäksi myös muissa
Pohjoismaissa. Käytetäänpä mitä tahansa kielellistä ilmaisua, ei se kerro sitä, mitä
näyttökynnykseltä tosiasiassa edellytetään. Diesenin metodi on kunnianhimoinen yri-
tys konkreettisesti selvittää näyttökynnys, mutta siinä on puutteensa, kuten muissakin
yrityksissä. Sen tärkein tehtävä on auttaa käytännön tuomareita hahmottamaan rikos-
asian näyttöön liittyvät ongelmat, mutta se ei niitä ratkaise. Heinonen on tapauksesta
KKO 1975 II 86 todennut, että jos intuitiosta siihen liittyvien vaarojen vuoksi haluttai-
siin luopua ja vaatia tuomitsemisen perustamista aina lopputulokseen vievään
päättelyyn, itse asiassa edellytettäisiin varmuutta syytetyn syyllisyydestä. Tämä muu-
tos mitä todennäköisimmin vähentäisi tapauksia, joissa syytön tuomitaan. Samalla se
kuitenkin paljon useammin estäisi tuomitsemisen, vaikka syytetyn syyllisyys on jok-
seenkin ilmiselvä.75 Diesenin metodin mukainen näytön arviointi saattaa käsitykseni
mukaan johtaa Heinosen mainitsemaan tilanteeseen. Selvältä vaikuttaa, että järkevän
epäilyksen arvioiminen Diesenin hahmottamalla tavalla ylittää in dubio pro reo- peri-
aatteen vaatimuksen.76  Mikäli Suomessa laajemmin on tarkoitus siirtyä käyttämään
Diesenin metodia todisteiden harkinnassa77, edellyttäisi se käsitykseni mukaan tie-
toista kannanottoa siihen, onko tuomitsemiskynnystä tarkoitus aikaisemmasta nostaa
ja mille tasolle se on syytä asettaa.78 Henkilökohtaisesti en olisi valmis hyväksymään

likoille. Ks. Jokela 2004 s. 249–250. Mielestäni tällä on merkitystä myös tuomioistuinten uskottavuu-
den kannalta. Käsitykseni on, ettei tuomioistuimelta edellytetäkään ”täydellistä tietämystä”, vaan
sellaisia perusteluja, jotka ovat maallikon ymmärrettävissä ja hyväksyttävissä. Mikäli vastaaja vapau-
tetaan johonkin todistusharkintamalliin perustuen sellaisilla perusteluilla, jotka eivät ole yleisen oikeus-
tajun mukaisia, ei se ole omiaan lisäämään kansalaisten luottamusta tuomioistuinten toimintaan.

73 Tirkkonen 1972 s. 129.
74 Ks. Heinonen LM 1980 s. 329.
75 Heinonen LM 1980 s. 332.
76 Näin myös Frände 2003a s. 563.
77 Kumpulan mukaan tapauksessa KKO 1998:83 ensimmäistä kertaa argumentointi perustuu vaihtoeh-

toiselle tapahtumainkululle ja sen poissulkemiselle, vaikka sitä ei vielä ilmaistakaan käsitteellä ”jär-
kevä epäilys”. Ks. Kumpula 2004 s. 131.

78 Edellä selostettujen tapausten perusteella vaikutelma metodista on sinänsä varsin ristiriitainen. Tapa-
uksessa NJA 1990 s. 555 on käsitykseni mukaan tuomitsemiskynnys asetettu korkeammalle kuin
meillä tällä hetkellä oikeuskäytännössä. Toisaalta tapauksessa NJA 1988 s. 40 se käsitykseni mukaan
on liian alhaalla. Voitaneen arvioida, ettei tuomitseminen tapauksessa 1975 II 86 esitetyillä perusteil-
la Diesenin metodia noudattaen olisi mahdollista. Niemi-Kiesiläisen mukaan hypoteesimetodi ei so-
vellu naisiin kohdistuvan väkivallan arviointiin, koska näyttökynnys tällaisissa tapauksissa nousee mah-
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dottoman korkealle. Niemi-Kiesiläinen 2004 s. 365 ja 391. Diesen itse toteaa, että metodi saattaa
vaikuttaa suosivan liian voimakkaasti syytettyä ja jatkaa ”Att metoden framtvingar en mer allsidig
utredning från polis och åklagares sida är en följd av detta metodval”. Diesen 1993 s. 625. Tilanne
saattaa kyllä resurssien kannalta johtaa kestämättömään tilanteeseen ja siihen, että yhä useammat
syylliset vapautuvat näytön puuttuessa. Kuten Klami – Sorvettula – Hatakka toteavat, on myös korke-
alla näyttökynnyksellä omat haittansa. Ks. Klami – Sorvettula – Hatakka DL 1990 s. 20.

Diesenin menetelmää sellaisenaan sen edellä esittämieni puutteiden vuoksi enkä siten
toivo, että sitä laajemmin suomalaisessa oikeuskäytännössä alettaisiin käyttää.
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Pirjo Aaltonen

Ehdollisen vankeuden perusteleminen
vuoden 2001 uudistuksen jälkeen

Havaintoja erityisesti korkeimman oikeuden
ja Helsingin hovioikeuden ratkaisukäytännöstä

1. Taustaa

1.1. Ehdollisen rangaistuksen kehitys

Ehdollinen rangaistus tuli Suomen rikosoikeudelliseen seuraamusjärjestelmään vuon-
na 1918 annetulla lailla ehdollisesta rangaistustuomiosta (44/1918). Enintään yhden
vuoden pituinen vapausrangaistus voitiin määrätä ehdolliseksi, jos voitiin olettaa, että
tuomittu ojentuu, vaikka rangaistusta ei pantaisikaan täytäntöön. Ehdollinen rangais-
tus oli tarkoitettu tilapäisrikollisille, jotka tuomittiin suhteellisin lyhyisiin vankeus-
rangaistuksiin.1  Ehdollinen rangaistus tarjosi keinon säädellä sodan jälkeen nopeasti
kasvanutta vankilukua.2  Lain tavoitteena oli myös pyrkimys vaikuttaa rikoksentekijän
käyttäytymiseen, koska ehdollinen rangaistus voitiin tuomita vain erityisestävin pe-
rustein.3  Vuoden 1918 ehdollisesta rangaistustuomiosta annettu laki oli voimassa vuo-
teen 1976, jolloin ehdollista rangaistusta koskeva lainsäädäntö uudistettiin kokonai-
suudessaan.

Ehdollisesta rangaistuksesta annettu laki (135/1976) tuli voimaan 1.4.1976. Ehdol-
lisen rangaistuksen käyttöala laajeni uudistuksen myötä, kun ehdollisena määrättävän
vankeusrangaistuksen enimmäispituus korotettiin kahteen vuoteen ja aikaisempien
rikostuomioiden estevaikutusta rajoitettiin. Merkittävin muutos kuitenkin koski eh-
dollisen rangaistuksen käyttöedellytyksiä. Uudessa laissa ehdollisen rangaistuksen
käyttö kytkettiin yleisestävyyteen, koska entisen lain 3 §:ssä ollut oletus tuomitun
ojentumisesta oli useimmiten perustunut tuomioistuimen ongelmalliseksi katsottuun

1 HE 108/1975 II vp. s. 1.
2 Lappi-Seppälä 2002a s. 254.
3 Rangaistus voitiin ehdollisesta rangaistustuomiosta annetun lain 3 §:n mukaan tuomita ehdollisena

silloin, ”kun rikoksentekijän aikaisempaan elämään sekä rikoksen vaikuttimiin ja sen teossa
ilmaantuneisiin asianhaaroihin nähden voidaan olettaa, että hän ottaa ojentuaksensa, vaikka rangais-
tusta ei pantaisikaan täytäntöön.”
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arvioon.4  Muutosta perusteltiin myös oikeudenmukaisuudella ja kansalaisten yhden-
vertaisen kohtelun näkökohdilla.5  Uuden lain 1 §:n 2 momentin mukaan vankeusran-
gaistus voitiin määrätä ehdolliseksi, jollei yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitäminen vaa-
tinut rangaistuksen tuomitsemista ehdottomana. Rangaistuksen ehdottomuus aiheu-
tuisi lain esitöiden mukaan siitä, että ehdollisuus käsiteltävänä olevassa yksittäista-
pauksessa voisi horjuttaa kunnioitusta lakia kohtaan. Tuomioistuimen olisi otettava
huomioon rikoksentekijän olot ja elämäntavat sekä olosuhteet, joissa rikos on tehty
sekä rikoksen laatu.6  Ehdollisesta rangaistuksesta annettu laki säilyi lähes sellaise-
naan aina 2000-luvulla toteutettuun uudistukseen asti.

1.2. Nykytila

Rikoslain yleisen osan kokonaisuudistuksen yhteydessä ehdollista rangaistusta koske-
vat säännökset siirrettiin osaksi rikoslakia, ensin 2b luvuksi (520/2001) ja myöhem-
min rangaistuksen määräämistä koskevaan 6 lukuun (515/2003). Syyskuun 1. päivänä
2001 voimaan tulleeseen rikoslain 2b lukuun otettiin ehdollista vankeutta koskevat
säännökset. Muutoksen yhteydessä ehdollisen rangaistuksen nimi muutettiin ehdolli-
seksi vankeudeksi, koska samassa yhteydessä luovuttiin ehdollisesta sakkorangaistuk-
sesta. Yli vuoden pituisen ehdollisen vankeuden oheisseuraamukseksi voitiin tuomita
myös yhdyskuntapalvelua. Keskeisin muutos tapahtui kuitenkin ehdollisen vankeuden
edellytyksissä: yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitämisen vaatimuksesta luovuttiin sen
epämääräisyyden vuoksi.7  Yleisestävyyden katsottiin soveltuvan huonosti yksittäisen
lajivalintaa koskevan ratkaisun kriteeriksi, koska yleisestävyys riippuu ennen kaikkea
noudatetusta vakiintuneesta rangaistuskäytännöstä eikä niinkään yksittäisestä tuomiosta.
Tilalle tulivat käytännössäkin ehdollisen rangaistuksen perusteluina käytetyt rikoksen
vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus.8

Muutoksen tavoitteena oli tarkistaa ehdollisen vankeusrangaistuksen tuomitsemisen
edellytyksiä siten, että ne entistä paremmin ohjaisivat lajivalintaa ja loisivat edellytyk-
set mahdollisimman yhdenmukaisen käytännön syntymiselle.9  Tavoitteena oli myös
vähentää useiden peräkkäisten ehdollisten vankeusrangaistusten tuomitsemisen mah-
dollisuutta.10 Lähtökohdaksi kuitenkin edelleen jäi vankeusrangaistuksen tuomitsemi-
nen ehdollisena.

Rikosoikeuden yleisiä oppeja koskeneen uudistuksen yhteydessä myös ehdollisen
vankeuden määräämisen edellytykset sijoitettiin 1.1.2004 alkaen rikoslain 6 lukuun,

4 HE 108/1975 II vp. s. 4.
5 Lappi-Seppälä 2002a s. 255.
6 HE 108/1975 II vp s. 4.
7 HE 177/2000 vp. s. 11–12.
8 HE 177/2000 vp. s. 18–19.
9 HE 177/2000 vp. s. 12.
10 HE 177/2000 vp. s. 19.
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jonka 9–12 §:ssä on rangaistuslajin valintaa koskevat säännökset. Rikoslain 2b lukuun
jäivät ehdollisen vankeuden sisältöä ja sen täytäntöönpantavaksi määräämistä koske-
vat säännökset. Uudistuksen tavoitteena oli koota rangaistuksen määrään ja laatuun
vaikuttavista periaatteista ja perusteista rikoslakiin johdonmukainen kokonaisuus ja
luoda entistä paremmat edellytykset yhdenmukaiselle rangaistuskäytännölle.11 Uu-
distus ei tuonut muutoksia rangaistuksen määräämisen perusideologiaan.12 Uudistuk-
sella ei myöskään tavoiteltu muutoksia yleiseen rangaistustasoon.13

Rikosoikeuden yleisiä oppeja koskeneen uudistuksen esitöissä on pohdittu myös
rangaistuksen määräämiseen liittyvän termistön ongelmakohtia. Rangaistuksen mit-
taaminen voidaan ymmärtää sekä laajassa että suppeassa mielessä, joista ensimmäi-
nen kattaa myös rangaistuslajin valintaa koskevan ratkaisun. Etenkin valinta sakon ja
vankeuden välillä on ratkaisun sisällön ja vaikutusten kannalta nimenomaan rangais-
tuksen mittaamista koskeva ratkaisu. Uudistuksessa rangaistuksen määräämisen on
todettu kattavan kaikki rangaistuksen määräämisen osaratkaisut, mukaan luettuna pää-
tökset rangaistuksen määrästä ja lajista. Mittaaminen puolestaan viittaa kaikkiin rat-
kaisuihin, joissa on kysymys rangaistuksen ankaruuden päättämisestä.14 Muutoksen
on todettu antavan entistä selvemmän kuvan vallinneesta oikeustilasta sitä ehdollisen
vankeuden osalta muuttamatta.15

Ehdollinen vankeus on saavuttanut asemansa ehdottoman vankeuden ja sakon vä-
lillä. Ehdollisten vankeusrangaistusten osuus kaikista vuonna 2002 yleisissä alioikeuk-
sissa tuomituista rangaistuksista oli 23 prosenttia. Yleisissä alioikeuksissa vuonna 2002
tuomituista vankeusrangaistuksista kaksi kolmesta tuomittiin ehdollisena. Joka toi-
seen ehdolliseen vankeusrangaistukseen liitettiin tehosteeksi oheissakko. Yhden vuo-
den ylittäviin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin liitettiin yhdyskuntapalvelua vajaassa
viidenneksessä tapauksista.16

2. Kirjoituksessa käsiteltävät aiheet

Tässä kirjoituksessa käsittelen rikoslain 6 luvun 9 §:n ja sitä edeltäneen samansisältöisen
rikoslain 2b luvun 1 §:n edellytyksiä ehdollisen vankeuden tuomitsemiselle täysi-ikäi-
sille rikoksentekijöille. Kirjoituksessa tarkastellaan lakimuutoksen vaikutuksia tuo-
mion perusteluihin korkeimman oikeuden ja Helsingin hovioikeuden ratkaisu-
käytännössä niissä tapauksissa, joissa tuomittu rangaistus on ollut yli vuoden pituinen
ja joissa on erityisesti pohdittu ehdollisen vankeuden edellytyksiä. Kirjoituksessa ei
käsitellä rikoslain 6 luvun 4–8 §:ssä säänneltyä rangaistuksen mittaamista.

11 HE 44/2002 vp. s. 11.
12 Lappi-Seppälä 2004 s. 437.
13 HE 44/2002 vp s. 12.
14 HE 44/2002 vp s. 12.
15 HE 44/2002 vp s. 26.
16 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisu 209/2004 s. 327.
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3. Ehdollisen vankeuden edellytykset

Rikoslain 6 luvun 9 §:n mukaan määräaikainen, enintään kahden vuoden vankeus-
rangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi (ehdollinen vankeus), jollei rikoksen vaka-
vuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus edellytä
ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista. Jo rikoslain 2b luvun uudistuksen tavoitteena
oli ollut, että peruslähtökohdasta, ehdollisen vankeuden tuomitsemisesta, poikkeamisen
kriteerit tulisi kirjoittaa entistä selkeämmin lakiin.17 Esitöiden mukaan rikoksen vaka-
vuus viittaa ensi sijassa ulkoiseen teonkuvaukseen, ennen kaikkea aiheutettuun vahin-
koon ja teolla tuotettuun vaaraan. Ulkoisen teonkuvauksen ohella teon moitittavuus-
ja törkeysarvosteluun vaikuttaa tekijän syyllisyys, joka on myös yksi rikoslain 6 luvun
4 §:n yleisistä mittaamisperusteista. Kysymyksessä on nimenomaan niin sanottu teko-
syyllisyys, eikä esimerkiksi tekijän yleistä elämäntapaa ja sen moitittavuutta painottava
syyllisyys. Esitöiden mukaan tekijän aikaisemmalla rikollisuudella tarkoitetaan nimen-
omaan rikoksia, joista syytetty on tuomittu rangaistukseen ennen kuin hän syyllistyi
tuomittavana olevaan rikokseen.18 Aikaisempien rikosten määrän ja rikosten törkeyden
lisäksi harkintaan vaikuttaa uusimisnopeus.19

Rikoslain 6 luvun 3 §:n 1 momentissa on rangaistuskäytännön yhtenäisyyden ni-
missä tuotu esille yhdenvertaisuuden periaate rangaistuksen määräämisessä.20 Ajatus
pohjautuu normaalirangaistusajatteluun: samankaltaisesta teosta samanlainen rangais-
tus. Rikoslain 6 luvun 4 §:n mukaan suhteellisuusperiaate on kuitenkin rangaistuksen
mittaamisen johtava periaate.21 Pykälässä edellytetyllä oikeudenmukaisuudella voita-
neen ymmärtää sellaista rangaistusta, joka vastaa suuren yleisön oikeustajua kyseises-
sä tapauksessa. Rangaistusten yleisestävä vaikutus kytkeytyykin oikeudenmukaisuus-
argumentaatioon ja ratkaisuihin, jotka pitkällä tähtäimellä lisäävät yleisön luottamusta
oikeusjärjestelmään.22

Ehdollisen vankeusrangaistuksen käyttöön vaikuttavat myös erilaiset kohtuus- ja tar-
koituksenmukaisuussyyt. Rikoslain 6 luvun 7 §:n kohtuullistamisperusteet saattavat ri-
koslain 2b luvun 1 §:n esitöiden mukaan johtaa siihen, että muutoin törkeä ja ehdotonta
vankeusrangaistusta vaativa rikos rangaistaan ehdollisella vankeudella. Esitöissä on täl-
laisina perusteina erikseen mainittu pitkä esitutkintavankeusaika tai syytetyn sairaus.23

17 HE 177/2000 vp s. 12.
18 Ks. myös KKO 2001:37, jossa todetaan myös, että koska kaikki rikokset olisi voitu käsitellä samalla

kertaa ja määrätä niistä yhteinen rangaistus, asia oli ratkaistava siltä pohjalta, olisiko kaikista rikok-
sista määrättävä yhteinen vankeusrangaistus ollut ehdoton vai ehdollinen.

19 HE 177/2000 vp. s. 18–19 ja HE 44/2002 vp. s. 218–219.
20 Rikoslain 6 luvun 3 § 1: ”Rangaistusta määrättäessä on otettava huomioon kaikki lain mukaan ran-

gaistuksen määrään ja lajiin vaikuttavat perusteet sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyys.”
21 Rikoslain 6 luvun 4 §: ”Rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikok-

sen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun teki-
jän syyllisyyteen.”

22 Ks. Lappi-Seppälä 2002b s. 373.
23 HE 177/2000 vp. s. 19.
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4. Ehdollisen vankeuden perusteleminen

4.1. Yleistä

Jo ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain voimaan tulon aikoihin kiinnitettiin oikeus-
kirjallisuudessa erityistä huomiota kahta vuotta lähestyvien tuomioiden ehdollisena
määräämisen ongelmiin. Tuolloin pidettiin poikkeuksellisena yli yhden vuoden pitui-
sen vankeusrangaistuksen tuomitsemista ehdollisena.24 Sama perusajatus on säilynyt
oikeuskäytännössä: mitä lähempänä tuomittu rangaistus on kahta vuotta, sitä suurem-
pi todennäköisyys on rangaistuksen tuomitsemiselle ehdottomana.25 Ehdollisen van-
keusrangaistuksen lähtökohta siten heikkenee rikoksen moitittavuuden ja rangaistuk-
sen pituuden kasvaessa.26 Valinnalla ehdollisen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen
välillä on yksittäiselle vastaajalle suuri merkitys.27 Tästä seuraa asiaa ratkaisevalle
tuomarille erityinen perusteluvelvollisuus, johon rikoslain 6 luvun 9 § esitöineen tar-
joaa jo sitä edeltäneessä oikeuskäytännössä käytettyjä perusteita.

4.2. Käytäntö

Tuomion ja sen perustelujen tehtävänä on tuomitun itsensä ja myös suuren yleisön
oikeusturvaodotusten täyttäminen. Poikkeaminen niin sanotusta normaalirangaistuk-
sesta tulee siten perustella erityisen huolellisesti, jotta oikeusturvaodotukset täyttyisivät
ja tuomittu kokisi saaneensa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin.28 Perustelujen mer-
kitystä rangaistuslajin valinnassa on korostettu jo vuonna 1976 rikoslakiin tulleen mit-
taamista koskeneen 6 luvun esitöissä.29 Jo tuossa yhteydessä on tuotu esille perustelu-
jen avoimuuden merkitys etenkin rajatapauksissa ja poikettaessa vakiintuneen oikeus-
käytännön mukaisesta normaalirangaistuksesta.30 Mutta kuinka usein nykyisin käy-
tännössä perustellaan yleisesti tiedossa olevasta normaalirangaistuksesta poikkeava
vankeusrangaistus muutoin kuin toistamalla rikoslain 6 luvun 9 §:ssä mainittuja pe-
rusteita? Seuraavassa muutamia viimeaikaisia korkeimman oikeuden ja Helsingin ho-
vioikeuden ratkaisuja, joissa on erityisesti tuotu esille seuraamusharkinnassa vankeuden
ehdollisuuteen vaikuttaneita seikkoja.

24 Heinonen s. 150–151.
25 Ks. esimerkiksi KKO 2004:45.
26 Ks. Lappi-Seppälä 2000 s. 178.
27 Ks. Mattila s. 364.
28 Ks. Huovila s. 304 ss. ja Virolainen – Martikainen s. 66 ss.
29 HE 125/1975 II vp. s. 7.
30 Heinonen s. 149.
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4.2.1. Korkeimman oikeuden ratkaisuja

Tuomitun henkilöön liittyviä seikkoja on yleisesti käytetty ehdollista vankeusran-
gaistusta puoltavina perusteina. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2004:45 kiin-
nittänyt huomiota henkilöön liittyvien seikkojen ohella myös yhteiskunnan etuun
rangaistuslajin valinnassa. Kysymyksessä oli huumausainerikoksesta yhden vuoden ja
kahdeksan kuukauden vankeusrangaistukseen tuomitun henkilön muuttuneen elämän-
tilanteen arvioimisesta. Korkein oikeus totesi alkuun, että ensikertalaisuudesta huoli-
matta rikoksen vakavuus edellytti lähtökohtaisesti ehdotonta vankeusrangaistusta.
Korkein oikeus kuitenkin katsoi, että huumausainetaustan omanneen henkilön halu ja
tarve päästä uudelleen eroon päihteistä oli vahva ja että hänen tulevaisuuden ennusteensa
oli hyvä. Näissä oloissa yhteiskunnan edun mukaista oli, että rangaistuslajia valittaes-
sa annetaan merkitystä sille henkiselle ja taloudelliselle panostukselle, joka huumaus-
aineen käyttäjän kuntouttamiseen pitkäaikaisessa hoidossa ja sen jälkeen käytetään.
Ratkaisussa otettiin huomioon myös rikosten liittyminen henkilön päihdeongelmai-
seen elämäntaustaan. Rikoksen vakavuudesta huolimatta vankeusrangaistus määrät-
tiin ehdolliseksi sekä oheisrangaistukseksi tuomittiin yhdyskuntapalvelua.

Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2003:134 (ään.) perustellut törkeästä kuole-
mantuottamuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, rattijuopumuk-
sesta ja liikennerikkomuksesta tuomittua ehdollista vankeusrangaistusta tuomittuun
henkilöön liittyvillä seikoilla sekä ottanut kantaa ehdollisen rangaistuksen osalta
sovellettavaan lakiin. Korkein oikeus on ensin katsonut rikoslain 2b luvun säännösten
johtavan lievempään lopputulokseen niissä tilanteissa, joissa uuden rangaistusvaih-
toehdon, ehdollisen vankeusrangaistuksen ja yhdyskuntapalvelun yhdistelmän, edel-
lytykset täyttyvät. Korkein oikeus on todennut tuomitun henkilöön liittyneiden seik-
kojen puoltaneen vankeusrangaistuksen määräämistä ehdolliseksi. Tällaisina henki-
löön liittyvinä seikkoina on perusteluissa mainittu ensikertalaisuus ja ettei tuomittua
ollut teon jälkeen epäilty uusista rikoksista. Lisäksi tuomitun todettiin palanneen
ammattiopintoihinsa, minkä lisäksi hänellä oli avovaimo sekä pieni lapsi. Korkein oi-
keus alensi yhden vuoden kahdeksan kuukauden vankeusrangaistuksen yhdeksi vuo-
deksi neljäksi kuukaudeksi ja määräsi sen ehdolliseksi. Ehdollisen vankeusrangais-
tuksen ohella määrättiin yhdyskuntapalvelua. Vähemmistön mukaan rangaistus tuli
määrätä ehdollisena ilman oheisseuraamusta tekohetkellä voimassa olleen ehdollises-
ta rangaistuksesta annetun lain nojalla, koska vastaajan syyllisyyttä ei voitu pitää huo-
mattavan suurena ja koska häntä ei ollut aikaisemmin rangaistu.

Oikeuskäytännössä on viime aikoina otettu kantaa myös tuomitun korvausvelvol-
lisuuden ja prosessin keston vaikutuksiin harkittaessa vankeusrangaistuksen ehdol-
lisuutta. Korkeimman oikeuden 15.3.2005 antamassa ratkaisussa nro 603 (R2003/1116:
ään.) on ollut kysymys raiskauksesta, jossa Itä-Suomen hovioikeus oli 23.10.2003
antamallaan tuomiolla nro 1245 alentanut käräjäoikeuden tuomitseman kahden vuo-
den ehdottoman vankeusrangaistuksen yhdeksi vuodeksi kahdeksaksi kuukaudeksi ja
määrännyt ehdolliseksi oheisseuraamuksenaan yhdyskuntapalvelua. Hovioikeus on
perustellut lajinvalintaa seksuaalirikosten seuraamuskäytännön epäyhtenäisyydellä
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ehdottoman ja ehdollisen vankeusrangaistuksen välillä. Teon vakavuuden on todettu
puoltavan ehdotonta vankeusrangaistusta. Ehdollisen vankeuden puolesta on todettu
taas puhuvan tekijän ensikertalaisuuden sekä tekijälle teon vuoksi tuomitun vahingon-
korvausvastuun (n. 7.400 euroa) suuruuden. Tekijän perheeseen on kerrottu kuuluvan
puolison lisäksi kolme alaikäistä lasta. Lisäksi tekijällä on ollut pitkä työsuhde, joka
katkeaisi ehdottoman vankeusrangaistuksen myötä. Hovioikeus on punninnut ehdol-
lista vankeutta puoltavat seikat painavammiksi kuin ehdottoman puolesta puhuvat.
Ehdollisen vankeuden ohella on tuomittu yhdyskuntapalvelua. Korkeimmassa oikeu-
dessa on ollut kysymys vain rangaistuksen mittaamisesta ja määräämisestä ehdolliseksi.
Korkein oikeus ei ollut korottanut syyttäjän vaatimuksen mukaisesti rangaistusta.
Ehdollisuuden osalta korkein oikeus on todennut, että raiskaus on vakava, seksuaalista
itsemääräämisoikeutta loukkaava teko. Ehdollista vankeutta puoltavana seikkana on
pidetty ensikertalaisuutta. Tekoon ei ole kuitenkaan katsottu liittyneen mitään lieven-
täviä asianhaaroja, minkä lisäksi teko oli tehty asianomistajan tahdon vastaisesti, yllät-
täen ja ruumiillista väkivaltaa käyttäen. Moitittavuutta on perustelujen mukaan lisän-
nyt se, ettei vastaaja ollut käyttänyt ehkäisyvälinettä, jolloin tartuntariski oli ollut omiaan
lisäämään asianomistajan kärsimystä. Rikoksen vahingollisuutta on todettu osoittavan
sen, että asianomistaja on tapahtuman jälkeen joutunut sairaalahoitoon ja säännölli-
seen terapiaan. Sen sijaan vastaajan maksettavaksi tuomittujen, sinänsä hänen talou-
dellisiin oloihinsa nähden melko huomattavina pidettyjen vahingonkorvausten, ei kat-
sottu puoltaneen vankeusrangaistuksen määräämistä ehdollisena. Vahinkojen on to-
dettu olleen tyypillisiä tämän laatuisille teoille.31 Perusteina ehdollisuudelle ei ollut
myöskään pidetty vastaajan perhesuhteita tai vankeusrangaistuksen suorittamisesta
aiheutuvia vaikutuksia vastaajan pitkään työsuhteeseen. Korkein oikeus on katsonut,
että rikoksen vakavuus ja rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys vaativat vankeusran-
gaistuksen tuomitsemista ehdottomana. Vähemmistöön jäänyt jäsen on todennut, ettei
vastaajalla ollut ollut käräjäoikeudessa teonkuvauksen oikeaksi myöntäessään
oikeudenkäyntiavustajaa, minkä lisäksi teko näyttäisi asiakirjojen valossa olevan
raiskauksena lievä. Vastaaja on ollut ensikertalainen, perheellinen ja työssäkäyvä hen-
kilö, millä perusteella ei ollut ollut syytä epäillä, ettei vastaaja olisi ojentunut ehdolli-
sella tuomiolla. Erikseen on vielä todettu, etteivät yleisestävät näkökohdat edellyttäneet
teon laatu huomioon ottaen rangaistuksen tuomitsemista ehdottomana.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2002:52 on ollut kysymys törkeästä lap-
sen seksuaalisesta hyväksikäytöstä määrätyn yhden vuoden kahdeksan kuukauden pi-
tuisen vankeusrangaistuksen ehdollisuudesta. Korkein oikeus on tosin soveltanut teko-
aikana voimassa ollutta ehdollisesta rangaistuksesta annettua lakia, mutta se on katso-
nut, ettei teon rikostutkinnan ja oikeuskäsittelyn vaatimaa aikaa voitu olosuhteet huo-
mioon ottaen pitää kohtuuttoman pitkänä eikä ajan kuluminen siten ollut rangaistuk-
sen ehdollisuutta puoltava seikka. Rikoksen tekoaika oli ajoittunut kevään 1991 ja
tammikuun 1996 väliseen aikaan. Käräjäoikeus oli antanut ratkaisunsa asiassa

31 Ks. KKO 2005:5.
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16.3.1999. Korkeimman oikeuden mukaan teon törkeys edellytti ehdotonta vankeus-
rangaistusta, toisin kuin käräjäoikeus oli alun perin katsonut. Lopuksi korkein oikeus
on vielä todennut, etteivät vastaajalle määrätyt seuraamukset johtaneet teon moititta-
vuuteen nähden kokonaisuudessaan kohtuuttomaan lopputulokseen. Vastaaja oli vel-
voitettu suorittamaan asianomistajalle vahingonkorvausta 165.000 markkaa.32

Talousrikollisuuteen liittyy säännönmukaisesti korvausvelvollisuus, jota korkein
oikeus on aiemmassa oikeuskäytännössään pitänyt rangaistuksen ehdollisuutta puol-
tavana seikkana.33 Korkein oikeus on jo ennen rikoslain 2b luvun voimaantuloa anta-
missaan ratkaisuissaan KKO 2001:24 ja KKO 2001:25 kuitenkin katsonut, etteivät
tekijän maksettavaksi tuomitut korvaukset puolla rangaistuksen määräämistä ehdolli-
sena. Korkein oikeus on perusteluissaan todennut, että rikosta, jolla tavoitellaan talou-
dellista hyötyä toisen kustannuksella tai vahingoksi, on perusteltua pitää sitä moititta-
vampana mitä suurempi hyöty tai aiheutettu vahinko on. Huomattavaa vahinkoa vas-
taavan korvausvelvollisuuden katsominen tällaisesta rikoksesta seuraavan rangaistuk-
sen ehdollisuutta puoltavaksi perusteeksi on ristiriidassa edellä lausutun periaatteen
kanssa eikä se siten voi olla seikka, joka säännönmukaisesti puhuisi ehdollisuuden
puolesta. Perusteluissa on painotettu rikosten tahallisuutta ennen kaikkea hyödyn ta-
voittelemisen osalta. Korkein oikeus määräsi yhden vuoden vankeusrangaistukset eh-
dottomina noin miljoonan markan määräisistä korvausvastuista huolimatta.

Korkein oikeus on ratkaisussaan 17.5.2005 nro 1346 pohtinut ehdottoman ja ehdol-
lisen välistä suhdetta, kun tuomitun rangaistuksen pituus on ollut yksi vuosi kahdek-
san kuukautta. Tekijä oli tuomittu kahdesta törkeästä petoksesta, joista aiheutuneet
vahingot olivat yhteensä noin 165.000 euroa. Yhden vuoden ja kahdeksan kuukauden
vankeusrangaistus katsottiin oikeudenmukaiseksi seuraukseksi teosta. Vaikka tekijä
oli ensikertalainen, rikosten vakavuus ja teoista ilmenevä tekijän syyllisyys edellytti
rangaistuksen tuomitsemista ehdottomana. Myöskään huomattava korvausvelvollisuus
ei ollut ehdollisuutta puoltava seikka, kun kysymys oli sen vahingon korvaamisesta,
jota rikoksella oli tavoiteltu. Tässä korkein oikeus viittasi aikaisempiin ratkaisuihinsa
KKO 2001:24 ja 2001:25. Myöskään perheen tilanne ei ollut tekijä, joka olisi puoltanut
vankeuden määräämistä ehdolliseksi. Näin ollen korkein oikeus päätyi siihen, että te-
kijä on tuomittava ehdottomaan vankeuteen.  Huolimatta tekijän ensikertalaisuudesta,
rangaistus oli rikoksen vakavuus ja tekijän syyllisyys huomioon ottaen määrätty eh-
dottomana. Perusteluissa on tekijän syyllisyyden yhteydessä sulkeissa maininta ”ylei-
nen lainkuuliaisuus”, millä lienee tarkoitettu perustella ensimmäistä vuosina 1999–
2000 tehtyä tekoa. Toinen teko on tehty rikoslain 2b luvun voimaantulon jälkeen.

32 Vrt. KKO 1995:132.
33 Ks. KKO 1985 II 117 ja KKO 1997:140.
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4.2.3. Helsingin hovioikeuden ratkaisut

Rikoslain 2b luvun voimaantulon jälkeen annetuista Helsingin hovioikeuden ratkai-
suista on lajinvalintaa ehdollisen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen välillä pohdittu
muun muassa seuraavissa tuomioissa, joissa ehdollista vankeutta on perusteltu lähinnä
tuomittuun henkilöön liittyneillä syillä.

Helsingin hovioikeuden 11.12.2003 antamassa tuomiossa nro 3722 (lainvoimainen)
vastaaja on tuomittu kahdesta eri henkilöön kohdistuneesta pahoinpitelystä, joista toi-
nen oli ollut törkeä, yhden vuoden kahden kuukauden pituiseen vankeusrangaistukseen.
Teoissa oli käytetty teräasetta, ja ne olivat kohdistuneet pään alueelle. Perusteluissa on
todettu, että rikosten vakavuus ja niistä ilmenevä tekijän syyllisyys eivät kuitenkaan
tässä tapauksessa edellyttäneet rangaistuksen määräämistä ehdottomana. Edelleen pe-
rustelujen mukaan tekijästä esitetyn lääkärinlausunnon mukaan hän liikkui yhden ke-
pin varassa ja hänen liikuntakykynsä oli selvästi laskenut. Rangaistus on hovioikeu-
dessa määrätty ehdolliseksi ilmeisesti juuri liikuntakyvyttömyyden perusteella, koska
perusteluissa edellä todetut rikosten vakavuus ja tekijän syyllisyys sekä rangaistuksen
pituus puoltaisivat ehdottoman rangaistuksen määräämistä. Tekijän aikaisemmalle,
vuonna 1994 annetulle kolmen vuoden pituiselle tuomiolle vastaavantyyppisistä tör-
keistä väkivaltarikoksista ei hovioikeuden perusteluissa ollut annettu merkitystä, vaik-
ka käräjäoikeus oli muun muassa tällä perusteella määrännyt rangaistuksen ehdotto-
mana. Käräjäoikeus oli myös nimenomaisesti todennut, ettei ehdoton rangaistus ollut
kohtuuton tuomitun terveydentilasta esitettyyn nähden.

Helsingin hovioikeuden 10.4.2002 antamassa tuomiossa nro 972 (lainvoimainen)
on pahoinpitelyn tekotavan, moottorisahaa käyttäen, todettu puoltavan ehdottoman
vankeusrangaistuksen määräämistä. Perusteluissa on nimenomaisesti kiinnitetty huo-
miota rikoslain 2b luvun 1 §:n mukaisiin rikoksesta ilmenevään tekijän syyllisyyteen
ja tekijän aikaisempaan rikollisuuteen, vaikkakin teko oli tehty vuonna 2000. Rikoksen-
tekijällä ja uhrilla ei ollut tekoa edeltäneiden vähintään pari viikkoa kestäneen yhdes-
säolon aikana selvitetty olleen erimielisyyttä tai riitaa. Kysymyksessä oli ollut kahden
vahvassa humalatilassa olleen henkilön välillä yllättäen ja ilman selitettävää syytä ta-
pahtunut pahoinpitely. Tekijä oli aiemmin, jo lähes neljä vuotta ennen käräjäoikeuden
tässä asiassa antamaa tuomiota, tuomittu neljän kuukauden viidentoista päivän mittai-
seen vankeusrangaistukseen. Hovioikeus on perusteluissaan todennut ottaen huomi-
oon tekijän syyllisyys ja aikaisempi rikollisuus, että vankeusrangaistus tässä tapauk-
sessa teon vakavasta laadusta huolimatta määrätään ehdolliseksi, toisin kuin käräjäoikeus
oli tehnyt. Juopuneiden keskinäisen välienselvittelyn voidaan siten katsoa puoltaneen
yhden vuoden kuuden kuukauden vankeusrangaistuksen määräämistä ehdollisena sen
pituudesta huolimatta.34

Ehdollisen vankeusrangaistuksen lähtökohdasta huolimatta lyhyt vankeusrangaistus
on myös hovioikeuskäytännössä määrätty ehdottomana aikaisemman rikollisuuden ja

34 Ks. KKO 1990:157.
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seuraavassa tapauksessa teon tekijälleen tuottaman hyödyn perusteella.35 Helsingin
hovioikeuden 7.5.2004 antamassa tuomiossa nro 1651 (lainvoimainen) henkilö oli tuo-
mittu 1.9.–30.12.2001 tehdystä muun muassa luvattomasta alkoholipitoisen aineen
valmistuksesta ja välittämisestä 60 päivän pituiseen vankeusrangaistukseen. Henkilö
oli aiemmin tuomittu vuonna 1997 kahdesti petoksista ja väärennyksistä sekä vuonna
2001 pahoinpitelystä ja vahingonteosta. Nyt kysymyksessä olleet teot oli tehty osittain
ennen vuonna 2001 annettua tuomiota, eikä henkilö ollut noin neljään vuoteen ennen
vuonna 2001 annettua tuomiota syyllistynyt rikoksiin. Henkilö oli kuitenkin hankki-
nut rikoksella itselleen merkittävää lisätuloa, mikä lienee ollut todellinen peruste ly-
hyen vankeusrangaistuksen määräämiseen ehdottomana.36

5. Johtopäätökset

Tuomioistuimille on jätetty runsaasti harkintavaltaa valittaessa ehdollisen ja ehdotto-
man vankeusrangaistuksen välillä. Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2004:45 on
laajentanut ehdollista vankeusrangaistusta puoltavat näkökohdat jopa kriminaalipo-
litiikan ulkopuolelle, yhteiskunnan resurssien järkevään käyttämiseen. Sekä tämän että
korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2003:134 (ään.) rangaistuksen ehdollisuutta
puoltavat näkökohdat tukeutuvat rikoksentekijän henkilökohtaisten olojen positiivi-
seksi arvioituun kehitykseen. Näissä ratkaisuissa korkein oikeus on kuitenkin käyttä-
nyt oheisrangaistuksena yhdyskuntapalvelua ikään kuin varmistaakseen vastaajien
ojentumisen.

Korkeimman oikeuden viimeisimmissä ratkaisuissa on entistä selvemmin punnittu
ehdollista ja ehdotonta vankeusrangaistusta puoltavia ja niitä vastaan puhuvia seikko-
ja. Runsaasti julkisuutta aikanaan saaneessa raiskausjutun ratkaisussaan (KKO
15.3.2005 nro 603) korkein oikeus on nimenomaisesti todennut, ettei ehdollista van-
keutta voitu perustella rangaistuksen vaikutuksilla vastaajan perhe- ja työsuhteisiin.
Korkein oikeus on vuosien varrella rajannut ehdollista vankeutta puoltavien seikkojen
ulkopuolelle myös rikoksesta seuranneet määrältään suuret vahingonkorvaukset. Ky-
symyksessä ovatkin olleet rikoksesta tekijälle aiheutuneet normaalit seuraamukset,
joiden huomioon ottaminen rangaistusta ”lieventävänä” seikkana olisi yleisen oikeus-
tajun vastaista.

Edellä selostetuissa Helsingin hovioikeuden ratkaisuissa 11.12.2003 nro 3722 ja
10.4.2002 nro 972 ei ollut määrätty ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksena
yhdyskuntapalvelua, vaikka se vastaajien taustat huomioon ottaen olisi voinut olla
perusteltua. Tätä vaihtoehtoa ei ollut perusteluissa edes harkittu, vaikka käräjäoikeus

35 Ks. KKO 2001:24 ja KKO 2001:25.
36 Perustelut kuuluivat ”M on rikollisella toiminnallaan hankkinut itselleen merkittävää lisätuloa. Tä-

män vuoksi rikosten laatu ja rikoksista ilmenevä tekijän syyllisyys edellyttävät vankeusrangaistuksen
tuomitsemista ehdottomana.”
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oli määrännyt rangaistukset ehdottomina. Helsingin hovioikeuden 11.12.2003 anta-
massa tuomiossa nro 3722 lajinvalintaa puoltavat perustelut vaikuttavat jopa tarkoitus-
hakuisilta tekotapa (teräase) huomioon ottaen ja siten suorastaan ehdolliseen rangais-
tukseen tähtäävältä perustelulta. Ongelmana hovioikeuskäytännössä lienee yleisem-
minkin, ettei lajinvalinnan perusteluja pääsääntöisesti kirjoiteta avoimesti, vaan perus-
teluissa on useasti sekoitettu tapaukseen liittyviä, haluttuun lopputulokseen soveltuvia
seikkoja sekä fraasinomaisesti rikoslain 6 luvun 9 §:ssä mainittuja ehdollisen vankeuden
edellytyksiä. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimus edellyttää kuitenkin pe-
rustelujen avoimuutta. Valinta ehdollisen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen välillä
tulisikin aina tehdä tapauskohtaisesti avoimesti punniten, riippumatta tuomitun ran-
gaistuksen pituudesta. Näin menettelemällä turvataan ratkaisun tuleminen ymmärre-
tyksi, vaikkakaan ei aina hyväksytyksi.

Viimeaikaisessa oikeuskäytännössä on rangaistuslajin valinnan osalta selvästi ha-
vaittavissa kahta vuotta lähestyvien vankeusrangaistusten lajinvalinnan ongelmallisuus.
Juuri näihin rangaistuksiin liittyy vastaajien oikeusturvan kannalta aivan erityinen
perustelemisvelvollisuus. Oikeuskäytännöstä on havaittavissa, että tekoon liittyviä
perusteita käytetään rangaistuksen ehdottomuutta puoltavina seikkoina, kun taas teki-
jän henkilöön liittyvillä seikoilla perustellaan ehdollista rangaistusta. Kaiken kaikki-
aan etenkin edellä mainittujen korkeimman oikeuden viimeaikaisten ratkaisujen pe-
rusteella on todettavissa, että ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain mukainen ylei-
sen lainkuuliaisuuden ylläpitämisen vaatimus näyttää tuomioiden perusteluissa kor-
vautuneen lainsäätäjän toivomalla tavalla konkreettisilla, tapauskohtaisilla perusteilla.
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Marjatta Kaskenmäki

Rangaistuksen määräämisen perusteleminen

I Rangaistuksen mittaaminen

1. Johdanto

Rangaistuksen mittaamissäännökset painottavat rikosoikeudellisen järjestelmän
yleisestävää vaikutusta. Yleisestävyyden ohella painotetaan rangaistuksen oikeuden-
mukaisuuden ajatusta: rikosoikeuden soveltamisen tulee olla ennalta arvattavaa ja yh-
denvertaista sekä rankaisemisen oikeasuhtaista ja kohtuuttomuudet välttävää.1  Jo vuon-
na 1976 mietintönsä antanut rikosoikeuskomitea tähdentää, että rikoksista seuraavat
seuraamukset eivät saa olla julmia eivätkä loukata suhteellisuus- tai yhdenvertaisuus-
periaatetta; niiden tulee kohdistua vain rikoksentekijään; rangaistulle ei tule aiheuttaa
tarpeettomia kärsimyksiä; rangaistukset eivät saa aiheuttaa sääntelemätöntä kasautu-
mista ja rangaistusjärjestelmän tulee olla taloudellinen.2   Rangaistusjärjestelmää ei
saa kytkeä yksipuolisesti rangaistusten ankaruuteen.  Tuomioistuimen ei yksittäista-
pauksessa tulisi perustaa ratkaisuaan siihen, missä määrin se arvelee tuomiolla olevan
yleisestävää merkitystä. Yleisestävä vaikutus syntyy vasta kun päätöksistä syntyy käy-
täntö.3

Rangaistuksen mittaaminen ja rangaistuslajin valinta nivoutuvat aina yhteen. Kun
kysymys on valinnasta ankaruudeltaan toisistaan eroavien vaihtoehtojen välillä, mit-
taaminen ja lajinvalinta tarkoittavat samaa asiaa. Rangaistuksen mittaamisen voidaan
laajassa mielessä katsoa viittaavan kaikkiin ratkaisuihin, joissa on kysymys rangaistuk-
sen ankaruudesta päättämisestä, koskipa tuo ratkaisu sitten suoraan kvantitatiivisesti
mitattavia suureita (päiväsakkojen lukumääriä tai vankeusrangaistuksen pituutta) tai
ankaruudeltaan toisistaan poikkeavia lajeja (esimerkiksi sakko tai vankeus, ehdollinen
tai ehdoton vankeus).4

Kaikki rangaistuksen määrään ja laatuun vaikuttavat perusteet on 1.1.2004 voimaan
tulleessa laissa rikoslain muuttamisesta (515/2003) sijoitettu rangaistuksen määrää-
mistä koskevaan 6 lukuun. Rangaistus määrätään noudattaen rikoksesta säädettyä ran-
gaistusasteikkoa. Luvun 4 § sisältää yleisperiaatteen rangaistuksen mittaamisesta, 5 §

1 Lahti 2004 s. 414.
2 KM 1976:72 s. 67–72.
3 Lappi-Seppälä 2002 s. 373.
4 HE 44/2002 vp. s. 12.
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koventamisperusteet, 6 § lieventämisperusteet ja 7 § kohtuullistamisperusteet. Erittäin
tärkeä rangaistuksen määräämisessä huomioitava lähtökohta sisältyy luvun 3 §:ään,
jossa säädetään, että rangaistusta määrättäessä on otettava huomioon rangaistuskäy-
tännön yhtenäisyys. Luvun 8 § sisältää rangaistusasteikon lieventämisperusteet eli ai-
kaisemmat rangaistuksen vähentämisperusteet ja aikaisemmin 3 luvun 5 §:n 2 mo-
menttiin sisältyneen rangaistusasteikosta poikkeamisen.

Jäljempänä keskitytään tuomion perustelemiseen rangaistuksen mittaamista koske-
vien rikoslain 6 luvun 4–7 §:n kannalta. Samalla kirjoitus edellä mainituista syistä osin
koskettelee myös periaatteita ja normeja, jotka koskevat myös rangaistuksen lajinva-
lintaa. Rangaistusasteikon lieventämistä koskevat säännökset samoin kuin rangaistuk-
seen tuomitsematta jättämistä koskevat säännökset jäävät tässä kokonaan tarkastelun
ulkopuolelle.

2. Tuomion perustelemisesta yleensä

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 4 § velvoittaa tuomioistuimen
perustelemaan ratkaisunsa. Perusteluista on sen mukaan ilmettävä, mihin seikkoihin
ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu. Perusteluissa on myös selostettava, millä
perusteella riitainen seikka on tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä.

Oikeudenkäynnillä voidaan määritellä olevan kolme tehtävää: 1) oikeussuojan an-
taminen, 2) ohjausfunktio eli tavoite ohjata ihmisten käyttäytymistä niin, että he nou-
dattavat aineellisen oikeuden normeja, ja 3) oikeusriitojen ja konfliktien ratkaisemi-
nen sinänsä.5

Oikeusperiaatteita, joilla on vaikutusta tuomion perustelujen laatimiseen, ovat oi-
keudenkäynnin tavoiteperiaatteista varmuus, nopeus ja halpuus, joista kaikista perin-
teisesti prosessioikeuden ylimpänä periaatteena pidetty tarkoituksenmukaisuusperiaate
koostuu.  Menettelyperiaatteista merkitystä on kontradiktorisella, prosessuaalisen tasa-
arvon ja ymmärrettävyyden periaatteella.6

Laissa olevia säännöksiä tuomion perustelemisesta on pidetty suhteellisen kattavina.7

Asteikon määrätessä rikoksesta, kuten esimerkiksi törkeästä pahoinpitelystä tai törkeästä
huumausainerikoksesta, rangaistukseksi yhdestä kymmeneen vuotta vankeutta, on tuo-
mioistuimen harkintavalta laaja. Useissa tapauksissa vastaajalle tuomittavan rangais-
tuksen mittaamista ei kuitenkaan käytännössä perustella.

5 Huovila 2003 s. 109–133.
6 Ks. tarkemmin Huovila 2003 erityisesti 3. luku ja Virolainen – Martikainen 2003 s. 23–26.
7 Vuonna 2003 mietintönsä antanut Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea ei ole nähnyt tarvetta

perustelemista koskevien säännösten täydentämiseen. Komitea painottaa kuitenkin, että laissa olevat
säännökset muodostavat vain perustelujen vähimmäisvaatimuksen, ja että kussakin perustelemistilan-
teessa joudutaan erikseen harkitsemaan, mitä perusteluilta juuri tuossa tapauksessa edellytetään. Oikeus-
kysymyksen perustelemisen osalta komitea näkee ongelmana, että kaikkia ratkaisun tekemiseen vaikut-
taneita oikeuslähteitä ei ilmoiteta ja eri ratkaisuvaihtoehtoja ei aina riittävästi punnita. KM 2/2003 s.
216.
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Hyväksyttäviltä perusteluilta edellytetään seikkaperäisyyttä, informaation avoimuutta
ja pro & contra -argumentaatiota, jossa otetaan kantaa myös valittua lopputulosta vas-
taan puhuviin argumentteihin ja kerrotaan, miksi lopputulosta puoltavat argumentit
ovat kuitenkin olleet kyseisessä tapauksessa painavampia. Perusteluilta edellytetään
myös selkeyttä ja ymmärrettävyyttä, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia perusteluissa
käytettävälle kielelle ja retoriikalle ja perustelujen havainnollisuudelle. Perustelujen
on oltava sekä rakenteeltaan että kielelliseltä ja ulkoiselta asultaan niin selkeät, että
kaikki ne, joille ne on kohdistettu, kykenevät ymmärtämään ne vaivattomasti ja ratkai-
sijan tarkoittamalla tavalla.

Perustelemisen hyötynä voidaan nähdä, että perustelujen avulla voidaan varmistaa
tuomion lopputulos ja kontrolloida se sekä varmistaa lopputuloksen lainmukaisuus,
minkä lisäksi perusteluilla voidaan ohjata alempien oikeusasteiden toimintaa ja yksi-
tyisten henkilöiden toimintaa.8

Joukkotiedotuksen kiinnostus rikosjuttuja kohtaan voi aiheuttaa ongelmia peruste-
lujen kirjoittamisessa. Käytännössä avoimien mittaamisratkaisujen perustelujen kir-
joittamista vältetään pelossa, että toimittajat irrottavat asiayhteydestä muutamia virkkeitä
ja tekevät niistä sensaatiouutisen.

3. Rangaistuksen mittaamisperiaatteet

Rangaistuksen mittaamiseen vaikuttavat perusteet voidaan jakaa erityisiin ja yleisiin
mittaamisperusteisiin. Erityiset rangaistuksen määrään vaikuttavat perusteet on kuvat-
tu yksittäisissä rikosten tunnusmerkistöissä. Rikosten tunnusmerkistöihin kuuluvat
seikat, jotka vaikuttavat rikosten törkeysarvostelussa, vaikuttavat myös rangaistuksen
määräämisessä. Niiden ohella rangaistuksen määrään vaikuttavat 6 luvun 5–8 §:ssä
mainitut koventamis- ja lieventämisperusteet sekä erityyppiset kohtuullistamisperusteet
sekä rangaistuslajista ja -asteikosta poikkeamiseen oikeuttavat perusteet. Mittaamis-
perusteiden tyhjentävä luetteleminen on mahdotonta ja 6 luvussa mainitut mittaamis-
perusteet ovatkin vain ohjeellisia.

Tunnusmerkistöstä ilmenevien seikkojen sekä rangaistuksen mittaamisnormeihin
kirjattujen perusteiden ohella teon moitearvostelussa tulevat pohdittaviksi itse asiassa
kaikki ne perusteet, joiden nojalla tehdään ero rangaistavan ja rankaisemattoman käyt-
täytymisen välillä. Näiden tulkinta ja perusteleminen jää viime kädessä oikeuskäytän-
nössä ja -kirjallisuudessa tehtäväksi.9

Useiden rikosten tunnusmerkistöissä on mainittu seikkoja, jotka ovat esimerkiksi
yleisiä rangaistuksen koventamisperusteita. Mikäli rikoksen tunnusmerkistössä on
kvalifiointiperusteena mainittu jokin yleisten mittaamisperusteiden tuntema seikka, ei
tuota seikkaa tule uudelleen arvottaa mittaamisessa. Tunnusmerkistössä kvalifiointi-

8 Huovila 2003 s. 110.
9 HE 44/2002 vp. s. 190.
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perusteena mainittu seikka voidaan ottaa mittaamisperusteena huomioon vain jos se
esiintyy teossa poikkeuksellisen korostuneena. Eräiden maiden lainsäädäntöön on tämä
kaksinkertaisen kvalifioinnin kielto nimenomaan kirjattu.

3.1. Yhdenvertaisuusperiaate

3.1.1. Normaalirangaistusjärjestelmä

Rangaistuksen mittaamista koskevat säännökset otettiin rikoslain 6 lukuun 1.1.1977
voimaan tulleella lailla (466/1976). Tuota ennen tuomioistuimen sovellettavan ran-
gaistusasteikon määräsivät rikoksen tunnusmerkistöön liittyvät rangaistussäännökset
sekä yleiset rangaistuksen vähentämis- ja enentämisperusteet. Rangaistuksen määrää-
miseen liittyvät normit vaikuttivat siis vain sovellettavaan asteikkoon. Rikoslakiin otet-
tujen mittaamissäännösten katsottiin lisäävän syytetyn oikeusturvaa ja niillä katsottiin
voitavan varmistaa myös se, että rikoksentekijälle tuomittava rangaistus on riittävän
ankara ja oikeudenmukaisessa suhteessa tekoon. Tuomioistuinten harkintavaltaa ran-
gaistuksen mittaamisessa ei tarkoitettu poistaa vaan mittaamissäännökset oli tarkoitet-
tu olemaan tuomioistuinten harkinnan ohjeina.10  Vanhat rangaistusasteikon ylittämi-
sen mahdollistaneet säännökset kumottiin vuoden 1976 lailla.

Lakiesityksen perustelujen mukaan mittaamissäännöstön avulla pyrittiin kohden-
tamaan rangaistukset oikeudenmukaisesti ja yleisestävyyden kannalta tarkoituksenmu-
kaisesti. Pyrkimyksenä oli puuttua suunnitelmalliseen ja meilläkin ilmenneeseen järjes-
täytyneeseen rikollisuuteen ankarammin kuin satunnaisiin rikoksiin. Ankarien rangais-
tusten oletettiin vaikuttavan tehokkaimmin rikoksensa perusteellisesti harkitseviin ri-
koksentekijöihin.11

Uudistuksella luotiin niin sanottu normaalirangaistusajattelu12, jonka mukaan ran-
gaistuksen mittaamistapahtuma muodostuu karkeasti kaksivaiheiseksi: Ensin määrite-
tään mittaamisen vertailulähtökohdat, nimittäin rikostyypin tavallisimmat tapaukset
eli tyyppitapaukset ja näihin liittyvät rangaistukset eli normaalirangaistusvyöhyke.
Seuraavana vaiheena on konkreettisen tapauksen vertaileminen tyyppitapaukseen ja
sen toteaminen, onko erityisiä perusteita, jotka vaikuttavat lisäävästi tai vähentävästi
rikoksentekijän syyllisyyteen.13  Vuoden 1976 uudistus lähti ajatuksesta, että tuomari

10 HE 125 /1975 II vp. s. 1.
11 HE 125/1975 II vp. s. 7.
12 Hallituksen esityksessä puhutaan ”normirangaistuksesta”. Heinonen pitää termiä ” normaalirangaistus”

normirangaistusta parempana ilmauksena. Normirangaistus johtaa hänen mukaansa ajatukset norma-
tiiviseen rangaistukseen eli sellaiseen rangaistukseen, joka jossakin vahvistettaisiin ja jota lainkäyttäjä
olisi velvollinen soveltamaan. Tästä ei ”normaalirangaistusajattelussa” ole kysymys. Pyrkimyksenä
on vain selvittää, mikä on kunkin rikostyypin normaalitapauksen rangaistus. Heinonen 1977 s. 18.
Lappi-Seppälä katsoo, että on perustellumpaa puhua ”tyyppirikoksista” ja ”tyyppirangaistusvyö-
hykkeistä”: Lappi-Seppälä 2004 s. 438.

13 Grönqvist – Lindholm 1977 s. 6.
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ensin valitsisi rangaistuslajin, sen jälkeen tekisi mittaamisratkaisun, sen jälkeen ratkai-
sisi vankeuden ehdollisuuden ja ehdottomuuden ja ehdottomaan vankeuteen päätyessään
ratkaisi yhdyskuntapalvelun käyttämisen mahdollisuuden. Näin ei seuraamusta käy-
tännössä ole määrätty, vaan mittaamisratkaisuun on aina käytännössä olennaisesti vai-
kuttanut se, mitä mittaamisratkaisusta seuraa esimerkiksi vankeusrangaistuksen eh-
dollisuuden ja yhdyskuntapalvelun käytön osalta.

Kovin yksityiskohtaisten ohjeiden antamisen rangaistusta mitattaessa huomioon
otettavista seikoista katsottiin saattavan johtaa oikeuskäytännön epäyhtenäisyyteen,
koska ne edellyttävät liian monen asian samanaikaista huomioon ottamista. Lisäksi
pelättiin, että ne syrjäyttäisivät yhden tärkeimmistä rangaistuksen mittaamisen perus-
teista, vakiintuneen oikeuskäytännön.14  Lakiesityksen perusteluissa kiinnitettiin huo-
miota myös siihen, että tuomioistuimet eivät yleensä nimenomaisesti perustele ran-
gaistuksen mittaamista, vaikka oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 3 §:n15 säännös vel-
voittaakin perustelemaan tuomiot. Rangaistuksen mittaamisen perusteleminen ei pe-
rustelujen mukaan ollutkaan tärkeää, jos rangaistus oli mitattu normaalirangaistus-
vyöhykkeen sisällä. Sen sijaan poikkeaminen normirangaistuksesta tai normaaliran-
gaistusvyöhykkeestä piti esityksen mukaan erityisesti perustella. Tämä oli sitä tärkeäm-
pää, mitä enemmän normirangaistuksesta poikettiin, erityisesti mitä ankarampaan
rangaistukseen normirangaistukseen nähden päädyttiin.16  Rangaistuskäytännön kat-
sottiin useissa varsinkin vähäisissä rikoksissa olleen niin vakiintunut että perusteleminen
ei ollut tärkeää. Aikaisemmin mittaamisratkaisuja ei juuri perusteltu, nykyisin rangais-
tuslajien valintaan ja rangaistuksen määrään liittyviin kysymyksiin saatetaan ratkai-
suissa ottaa laajastikin kantaa.

Normaalirangaistusajattelu hyväksytään edelleen 1.1.2004 voimaan tulleessa rikos-
lain yleisiä oppeja koskevassa uudistuksessa. Uudistuksella oli hallituksen esityksen
mukaan keskeisenä tavoitteena koota rangaistuksen määrään ja laatuun vaikuttavista
periaatteista ja perusteista rikoslakiin johdonmukainen kokonaisuus ja luoda siten ai-
kaisempaa paremmat edellytykset yhdenmukaiselle rangaistuskäytännölle. Tarkoituk-
sena oli kehittää sellainen normisto, jossa tuodaan esille keskeiset ratkaisua ohjaavat
periaatteet ja perusteet.17  Perusteluissa korostetaan kuitenkin, että mallia ei tule ym-
märtää liian mekaanisesti, koska selvää on, että luonnehdinta ”normaalirikos” on ran-
gaistuksen mittaamisprosessina vain karkea yksinkertaistus.18

Normaalirangaistuksen määrää siis vakiintunut oikeuskäytäntö. Suomen rangaistus-
tilasto on kansainvälisesti ottaen poikkeuksellisen tarkka.19 Jopa eri tuomiopiirien keski-
rangaistukset ovat yksityiskohtia myöten saatavissa rikollisuustilastoista. Rangaistus-
tason seurantaa ja normaalirangaistuksen ”löytämistä” tilastojen avulla vaikeuttavat

14 HE 125/1976 II vp. s. 7.
15 Kyseinen OK 24 luvun 3 § on sittemmin kumottu ja rikostuomion perustelemisen keskeinen säännös

on nykyisin ROL 11 luvun 4 §.
16 HE 125/1976 II vp. s. 7.
17 HE 44/2002 vp. s. 11–12.
18 HE 44/2002 vp. s. 187.
19 Lappi-Seppälä – Hinkkanen 2004 s. 3.
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rikosten tunnusmerkistöissä ja rangaistusasteikoissa tapahtuneet muutokset sekä
1.4.1992 voimaan tullut yhtenäisrangaistusjärjestelmä, jonka mukaan samalla kertaa
tuomittavaksi tulleista rikoksista määrätään yksikkörangaistusten asemesta yksi yhtei-
nen rangaistus, ja 1.10.1997 voimaan tullut rangaistusten kohtuullistaminen, jonka
mukaan aikaisemmista ehdottomista rangaistuksista ei enää määrätä yhteistä rangais-
tusta, vaan tuomioistuimet ottavat uutta rangaistusta määrätessään kohtuuden mukaan
huomioon aikaisemmin tuomitut rangaistukset, jos uusi rikos on tehty ennen niiden
tuomitsemista. Yksittäisestä rikoksesta tuomitun rangaistuksen määrää ei käytännössä
pysty rangaistustilastoista selvittämään. Vuoden 1992 jälkeisessä tilastoinnissa erote-
taan kolme ryhmää: 1) Yksi rikos -tilastossa kerrotaan rangaistustiedot tapauksissa,
joissa tuomittavana on vain yksi rikos. 2) Yhtenäisrangaistustilasto ottaa mukaan myös
tapaukset, joissa tuomioon sisältyy useampi rikos. Tilasto kertoo siis useammasta ri-
koksesta tuomitun yhtenäisrangaistuksen suuruuden. 3) Kaikki syyksi luetut rikokset
mukaan ottavassa tilastossa ovat mukana tekijälle eri tuomiokerroilla syyksi luetut
rikokset.20

Tuomioistuimet ovat laatineet rangaistuksia koskevia taulukoita, minkä lisäksi
rangaistuskäytännön yhtenäisyyttä on pohdittu seminaareissa ja tuomarikokouksissa
sekä hovioikeuspiirien laatuhankkeissa. Rangaistuksen mittaamisesta rattijuopumus-
ja huumausainerikoksissa eli rikoksissa, joissa mittaaminen voidaan perustaa aineen
määrään, on laadittu rangaistustaulukot, jotka ovat käytössä koko maassa. Huumaus-
aineen käyttörikosten osalta on käytössä Valtakunnansyyttäjänviraston ohje (VKSV
2003:3).

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten Laatuhankkeen työryhmäraportit si-
sältävät tietoja anastusrikosten, liikennejuopumusten, pahoinpitelyrikosten ja huumaus-
ainerikosten rangaistuskäytännöstä.

Turun hovioikeuspiirin lainkäytön kehittämistyöryhmä on vuosina 2003 ja 2004
tehnyt kaikille rikosasioita käsitteleville hovioikeuspiirin ali- ja hovioikeustuomareille
sekä syyttäjille suunnattuun kyselytutkimukseen perustuvan rangaistuksen lajivalin-
taa ja mittaamista koskevan selvityksen. Työryhmä on yleishavaintona vastauksista
todennut, että normaalirangaistusajattelu on omaksuttu erittäin hyvin ali- ja hovioike-
uksissa. Ongelmana työryhmä on nähnyt sen, että tuomioistuimilla ei ole monissakaan
rikoslajeissa tietoa normaalirangaistusvyöhykkeistä eikä siitä, millainen rikos vastaa
tyyppitapausvyöhykettä. Huumausainerikosten osalta työryhmä on todennut rangaistus-
käytännön olevan poikkeuksellisen yhtenäistä. Myös varkausrikoksissa on oikeus-
käytännön todettu Turun hovioikeuspiirissä osoittavan kiitettävän suurta asiantunte-
musta. Vankeusrangaistusten keskipituuden on kuitenkin todettu ylittävän hovioikeus-
piirissä valtakunnallisen mediaanin. Talousrikoksissa sen sijaan rangaistuskäytännön
hajonta on nähty ongelmallisena. Sekä mittaamisen että lajivalinnan on niissä todettu
olevan kovin epäyhtenäistä. Rangaistusten mediaanipituuden ja lajin on Turun hovi-
oikeuspiirissä todettu ylittävän lievästi valtakunnallisten oikeustilastojen osoittamat.

20 Rikollisuustilanne 2003 s. 304.
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Liikennerikosten rangaistuskäytännön yhtenäisyyden osalta työryhmä ei ole nähnyt
huomauttamista. Rattijuopumusten ja huumausainerikosten rangaistustaulukoita työ-
ryhmä pitää tarpeellisina, mutta korostaa, että yksittäisten tapausten olosuhteet on otet-
tava huomioon. Laatutyöryhmän käsityksen mukaan tekoon, tekijään ja teon olosuh-
teisiin suhteutettu rangaistus ei tapausten arvioinnissa yleensäkään näytä olevan siinä
määrin huomioon otettu kuin rikoslain yleisen osan uudistuksessa 515/2003 on edel-
lytetty.21

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen hovioikeuksien raiskausrangaistuksista ja
rangaistuskäytännön yhtenäisyydestä vuonna 2004 tekemässä tutkimuksessa todettiin
lopputuloksena, että kokonaisuutena arvioiden raiskausrikoksista tuomitut rangaistukset
ovat jokseenkin yhtä ankaria eri puolilla maata. Vaikka rangaistusten kokonai-
sankaruudessa ei todettu esiintyvän huomattavia eroja, ei käytäntö silti ole yhtenäistä.
Rangaistuksen ankaruuden asemesta erot ovat siinä, millaisen päättelyketjun kautta
lopputulokseen eri puolilla maata päädytään. Tutkimuksessa vertailtiin myös perin-
teisten omaisuusrikosten ja väkivaltarikosten rangaistuskäytäntöä. Varkausrikosten
osalta todettiin, että huomattava osa yksittäisistä käräjäoikeuksista ja hovioikeuspiireistä
poikkeaa tilastollisesti merkitsevästi koko maan keskiarvosta. Rangaistusten pituuksissa
todettiin eroja, jotka ovat tilastollisesti merkitseviä. Rangaistusten pituudet vaihtelevat
kymmeniä prosentteja. Pelkästään satunnaisvaihtelu ei tutkimuksen tekijöiden mukaan
kykene selittämään havaittuja poikkeamia. Lopputuloksena tutkimuksessa on, että
maltillinen ja oikeasuhtainen huoli oikeuskäytännön yhtenäisyydestä on paikallaan.22

Normaalirangaistusperiaatteen soveltamisen riskitekijänä on pidetty, että tuomiois-
tuimet sitoutuvat liiaksi tilastollisiin keskirangaistuksiin kykenemättä ottamaan huo-
mioon tuomittavan tapauksen erityispiirteitä. Tämän on katsottu pätevän etenkin
harvinaisiin rikoksiin, joista yksittäisellä tuomarilla ei välttämättä ole paljonkaan ko-
kemusta.23  Ongelmallisina voi käytännöstä mainita esimerkiksi dopingrikokset ja
huumausainerikokset, joissa on kysymys huumausaineina pidettävistä lääkkeistä, joi-
den vaikutuksesta ei useinkaan ole mitään tietoa.24

Oikeuskäytännössä rangaistusten määriä muutetaan muutoksenhakutuomioistuimissa
usein vain toteamalla: ”Rangaistus on yleiseen rangaistuskäytäntöön nähden liian anka-
ra” (HHO R 04/573), ”Oikeudenmukainen seuraamus X:n syyksi luetuista rikoksista on

21 Ks. lähemmin THO:n lainkäytön kehittämistyöryhmä 2004.
22 Lappi-Seppälä – Hinkkanen 2004 s. 43.
23 Lappi-Seppälä 2000 s. 319.
24 Karkeana esimerkkinä oikeuskäytännön epäyhtenäisyydestä voidaan mainita huumausaineina pidet-

täviä Subutex-tabletteja koskevat ratkaisut, esimerkiksi VHO R 00/586: 276 kpl:n myynti ja hallussa-
pito 1 v 8 kk vankeutta, HHO R 01/3658: 840 kpl:n maahantuonti 1 v 1 kk vankeutta, THO R 02/
2432: 600 kpl:n hallussapito 1 v 11 kk vankeutta, KKO 2004:127: 3574 kpl:n maahantuonti 1 v 8 kk
vankeutta. Viimeksi mainitussa jutussa syyttäjä oli KKO:ssa nimenomaan vaatinut rangaistuksen ko-
rottamista. Mittaamista perusteltiin toteamalla:” Korkein oikeus katsoo, ettei tässä asiassa ole kuiten-
kaan syytä korottaa hovioikeuden B:lle tuomitsemaa rangaistusta.” KKO katsoi, että kysymyksessä
on erittäin vaarallinen huumausaine. Kun otetaan huomioon, että määrästä olisi saatu noin 14000
käyttöannosta ja myytäessä voittoa noin 35.000 euroa, ei rangaistus vastaa mitään normaalirangaistusta.



335

yhden vuoden kuuden kuukauden vankeusrangaistus” (HHO R 02/4227), ”A:lle tuo-
mittu vankeusrangaistus on yleiseen rangaistuskäytäntöön verrattuna liian ankara” (KKO
1997:140).

Jos käytäntö on vakiintunut, siihen voidaan viitata:” Rangaistusta teosta mitattaessa on
perusteltua ottaa lähtökohdaksi yleisesti noudatettu, huumausainerikoksen kohteena ol-
leeseen hasiksen määrään perustuva rangaistuskäytäntö” (KKO 1999:89).

Aikaisemmin tuomittuihin rangaistuksiin voidaan verrata: ”HO:n tuomitsemat rangais-
tukset lähestyvät tapon yrityksistä viime aikoina tuomittujen rangaistusten keskitasoa”
(KKO 2002:3).

Kun kysymyksessä on uusi rangaistussäännös, on rangaistusasteikko sanottu peruste-
luissa ja mainittu, että kysymyksessä olevan laatuista tekoa koskevaa oikeuskäytäntöä,
jolla olisi merkitystä arvioitaessa tekijälle tuomittavaa rangaistusta rangaistuskäytännön
yhtenäisyyden kannalta, ei ole olemassa (KKO 2002:39).

Yhdenvertaisuusperiaatteen noudattaminen on nimenomaan mainittu: ”Kestitsemis-
käytäntö on ilmeisesti muodostunut aikojen kuluessa ja ollut laaja-alaista. Yhdenvertai-
suusperiaatteen toteutuminen puoltaa sakkorangaistusta” (KKO 2000:40).

Asteikkojen lieventämisellä tai ankaroittamisella pyritään ohjaamaan rangaistuskäy-
täntöä lievempään tai ankarampaan suuntaan. 1970-luvulta alkaen toteutettujen rikos-
lainsäädännön muutosten yleisen suuntauksen on todettu olevan rangaistustason lie-
veneminen, käytetäänpä mittarina sitten rangaistusasteikkoja, vankilukuja tai vankeus-
ja sakkorangaistusten keskinäistä suhdetta. Rangaistusten ankaruuden merkityksen,
sen jälkeen kun rangaistuksissa on ylitetty määrätty minimitaso, on todettu olevan
siinä määrin marginaalinen, ettei kansallisten tai kansainvälisten tutkimusten perus-
teella ole voitu osoittaa ainoatakaan tilannetta, jossa maltillisilla kovennuksilla (tai
lievennyksillä) olisi ollut pysyvää tilastoista nähtävää vaikutusta rikoksiin.25 Yleinen
mielipide taas on, että rangaistukset ovat liian lieviä. Mitä yleisemmällä tasolla asiaa
tiedustellaan, sitä kovempia tuomioita ollaan valmiita langettamaan. Tulos on sama
siihen katsomatta, missä tutkimus on tehty ja mikä on vallitseva sanktiotaso.26  Ran-
gaistuksella tavoitellaankin perimmiltään rikosten ehkäisyä (ennen kaikkea yleispre-
ventiota) sekä yhteiskunnan ja sen jäsenten turvallisuuden parantamista.27

Käytännössä tuomitut rangaistukset sijoittuvat yleensä rangaistusasteikon ensim-
mäiseen neljännekseen.28  Tämän on selitetty johtuvan siitä, että lieviä tekomuotoja on
aina enemmän kuin törkeitä. Selvänä poikkeuksena ovat huumausainerikokset, joissa
käytössä on koko asteikko.

25 Lappi-Seppälä 1994 s. 76–77.
26 Lappi-Seppälä 2000 s. 316.
27 Lahti 2004 s. 418.
28 Lappi-Seppälä 2000 s. 330. Samoin on todennut THO:n lainkäytön kehittämistyöryhmä 2004.
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3.1.2. Koventamisperusteet

Rikoslain 6 luvun 5 §:ssä on lueteltu rangaistuksen koventamisperusteet: 1. rikollisen
toiminnan suunnitelmallisuus; 2. rikoksen tekeminen vakavien rikosten tekemistä var-
ten järjestäytyneen ryhmän jäsenenä; 3. rikoksen tekeminen palkkiota vastaan; 4. ri-
koksen kohdistaminen kansalliseen, rodulliseen, etniseen tai muuhun sellaiseen kansan-
ryhmään kuuluvaan henkilöön tähän ryhmään kuulumisen perusteella; ja 5. tekijän
aikaisempi rikollisuus, jos sen ja uuden rikoksen suhde rikosten samankaltaisuuden
johdosta tai muuten osoittaa tekijässä ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja
käskyistä. Koventamisperusteita on oikeusturvasyistä tulkittava suppeasti.29

Rikoksen tekeminen ”vakain tuumin” osoittaa aina vahvaa rikollista tahtoa. Harki-
ten ja suunnitelmallisesti tehdyt rikokset rangaistaan aina ankarammin kuin hetken
mielijohteesta tehdyt. Mitä suurempi tekijän yhteiskunnanvastainen tahto on, sen an-
karampi rangaistuksen tulee olla.30

Suunnitelmallisuus sisältyi jo 1.1.1977 voimaan tulleen lain 6 luvun 2 §:ään ran-
gaistuksen koventamisperusteena. Lakiesityksen perustelujen mukaan suunnitelmal-
lisuudella tarkoitetaan, ettei rikos ole tehty pelkästä mieleenjohtumasta tai lyhyen har-
kinnan jälkeen, vaan että tekoa on punnittu puolelta ja toiselta ennen täytäntöönpanoa.
Ilmaisulla rikollisen toiminnan suunnitelmallisuus pyritään korostamaan, ettei perusteen
soveltamiseen riitä lyhyt täytäntöönpanohetkinen harkinta vaan rikoksen tekemisen ja
siihen tähtäävän pitempiaikaisen toiminnan tulee olla suunniteltua. Äärimuodossaan
suunnitelmallisuus on hyvinkin perusteellista ja yksityiskohtaista laskelmointia. Suun-
nitelmallisuus voidaan päätellä usein rikoksen tekotavasta. Erityisesti pitkäaikaiset
valmistelutoimet ennen rikosta yleensä viittaavat suunnitelmallisuuteen.31

Oikeuskäytäntö teon suunnitelmallisuuden osalta ei ole ollut johdonmukaista:

Murtovälineiden hankkiminen ja puhelinsoitto murtokohteeseen osoittivat suunnitel-
mallisuutta (KKO 1977 II 56).

Ennakkosuunnitelma ja ulkonäön muuttaminen eivät olleet osoituksena suunnitelmal-
lisuudesta (KKO 1978 II 104).

Varkausrikoksen kohdistuminen ennalta valittuun kohteeseen ja rikoksen tekotapa, mur-
tautuminen vääntörautaa käyttäen rakennukseen, osoittivat rikokseen liittyvän syyllisyyt-
tä lisäävää suunnitelmallisuutta ja rikollisen tahdon voimakkuutta (KKO 1980 II 81).

Petoksen tekotavan, kun rikos oli tehty käyttämällä hyväksi toisen erityistä heikkoutta,
alttiutta mielenterveyshäiriöiden takia taloudelliselle hyväksikäytölle ja asianomistajan
tekijää kohtaan tuntemaa luottamusta ja toiveita yhteisestä elämästä, katsottiin ilmentäneen
suunnitelmallisuutta32 (KKO 1997:140).

29 HE 44/2002 vp. s. 195.
30 HE 44/2002 vp. s. 191.
31 HE 12/1975 II vp. s. 10–11.
32 Rikoksesta tuomittiin kuitenkin KKO:n ratkaisuselosteesta ilmenevään nähden hämmästyttävän lievä

yhden vuoden vankeusrangaistus.
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A oli viljellyt hamppua käytettäväksi huumausaineena tai sen raaka-aineena vartavasten
rakennetulla tuulettimilla ja lämmittimillä varustetussa kasvihuoneessa. Teon erityinen
suunnitelmallisuus, pitkäkestoisuus ja liiketoimenomaisuus huomioon ottaen rangais-
tus tuli mitata ankarammin kuin yleensä vastaavanlaatuisen ja -suuruisen hasiserän ol-
lessa rikoksen kohteena (KKO 1999:89).

A oli toiminut johdonmukaisesti etukäteen suunnittelemansa vaihtoehdon mukaan. A:n
katsottiin syyllistyneen murhaan. Huomioon otettiin myös A:n käyttäytyminen teon jäl-
keen: A:n jälkikäteinen suhtautuminen uhrin kuolemaan oli ollut pikemminkin välin-
pitämätöntä (KKO 2004:119).

Vielä vuoden 1976 lakiesityksen perusteluissa todetaan, että Suomi on toistaiseksi
säästynyt vakavammalta järjestäytyneeltä rikollisuudelta ja että toistaiseksi järjestäy-
tyneestä rikollisuudesta on ollut havaittavissa vasta lähinnä oireita eikä vaaraa rikolli-
suuden laajemmasta järjestäytyneisyydestä meidän yhteiskuntaoloissamme voida vie-
lä pitää kovin suurena.33  Vuoden 2002 esityksen mukaan järjestäytynyt rikollisuus
edustaa erityistä uhkaa oikeusjärjestyksen suojaamille eduille.34  Järjestäytymisen tu-
lee esityksen mukaan olla niin tiivistä, että siitä voidaan päätellä käskyvaltasuhteiden
olemassaolo ja työnjaon eriytyminen. Rikosten, joiden tekemistä varten ryhmä on jär-
jestäytynyt, tulee olla vakavia.

Ryhmällä oli sotilaallinen järjestys. Siitä erottiin vain kuoleman kautta. A:n aseman
kerhon johtajana todettiin olleen kiistaton. Uhrille suunnitellusta tehtävästä ilmenee ryh-
män toiminta-ajatus: hänen tuli ottaa vastaan tappamistehtävä (KKO 2004:119).

Ryhmän, johon huumausainerikoksista syytetyt kuuluivat, todettiin täyttävän RL 6 luvun 2
§:n 2-kohdan mukaiset järjestäytyneen rikollisryhmän tunnusmerkit (KouHO R 03/1190)35.

Palkkion ottaminen rikoksen tekemisestä kertoo jotakin tekijästä ja hänen luonteen-
piirteistään. Palkkiosta toimivalla ei useinkaan ole rikokseen mitään sellaisia vaikutti-
mia, jotka ehkä muuten voisivat tehdä rikoksesta ymmärrettävän. Se, että tekijä suos-
tuu rikkomaan yhteiskunnan normeja vastaan, kunhan saa siitä korvauksen, osoittaa
hänessä erityistä piittaamattomuutta muiden intressejä kohtaan. Toisaalta luvattu palk-
kio voi muodostua tekijälle niin suureksi houkutukseksi, että hän ei ole voinut vastus-
taa kiusausta, mikä puolestaan voi antaa aihetta rangaistuksen lieventämiseen. Palk-
kion ei tarvitse olla välttämättä rahaa vaan palkkioksi voidaan katsoa kaikki oikeu-
dettomat taloudelliset hyvikkeet.36

33 HE 125/1975 II vp. s. 11.
34 HE 44/2002 vp. s. 191.
35 HO totesi, että kyseessä olevat huumausainerikokset voitiin katsoa törkeiksi pelkästään huumausai-

neen määrän ja laadun perusteella ja, että RL 50 luvun 2 §:n 3 kohdan mukaisella perusteella ei ole
tapauksessa erityistä painoarvoa huumausainerikoksen törkeysarvostelussa ja rangaistuksen mittaa-
misessa. Tämän vuoksi rikoslain (466/1976) 6 luvun 2 §:n 2 kohtaa voitiin käyttää koventamisperusteena
mitattaessa rangaistusta törkeän huumausainerikoksen rangaistusasteikon puitteissa.  HO siis katsoi,
että tunnusmerkistön mukainen kvalifiointiperuste ja RL 6 luvun koventamisperuste olivat tässä ta-
pauksessa toisensa poissulkevia.

36 HE 44/2002 vp. s. 192.



338

Palkkion ottamisen rikoksen tekemisestä osoittaa yleensä erityisen suurta syylli-
syyttä:

B:n asema rikosta tehtäessä oli ollut täyttää A:n hänelle antama tehtävä. Teon vakavuus
huomioon ottaen voitiin pitää ilmeisenä, että matkan aikanakin esille tulleella palkkio-
mahdollisuudella oli ollut vaikutusta tekoon ryhtymiseen. Tapauksessa ei kuitenkaan,
huolimatta siitä, että palkkiomahdollisuus houkuttimena viittaa myös harkintaan, mai-
nittujen seikkojen ja myös B:stä suullisessa käsittelyssä saadun näkemyksen perusteella
voitu päätellä, että B olisi tehnyt tekonsa vakaasti harkiten (KKO 2003:53).

Rikoksen kohdistaminen kansalliseen, rodulliseen, etniseen tai muuhun sellaiseen kan-
sanryhmään kuuluvaan henkilöön tähän ryhmään kuulumisen perusteella on otettu
1.1.2004 voimaan tulleeseen lakiin uutena rangaistuksen koventamisperusteena. Sään-
nöstä on perusteltu sillä, että yhteiskunnallisten muutosten seurauksena rasismi ja
muukalaisviha ovat saaneet yhä näkyvämpiä ilmauksia.37 Säännöksen tarkoituksena
on perustelujen mukaan ennen kaikkea suojata kansallisia, rodullisia ja etnisiä vähem-
mistöjä rotuvihaan perustuvaa niin sanottua rasistista väkivaltaa vastaan.

Suomessa väkivaltarikoksia kohdistuu ennen kaikkea pakolaisiin ja maahanmuut-
tajiin:

Teon moitittavuutta perusteltiin tekijän tietoisuudella siitä, että pahoinpitelyn uhri oli
tekijän tieten turvapaikanhakijana Suomessa ja että hänen yrittäessään vieraasta kult-
tuurista tulleena sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan, teko oli ollut omiaan vaikutta-
maan erityisen voimakkaasti hänen henkiseen terveydentilaansa (KKO 1995:143).

Tekijän aikaisempi rikollisuus on käytännössä tärkein rangaistuksen koventamisperuste.
Ennen vuotta 1977 uusimiselle pantiin painoa jokseenkin mekaanisten sääntöjen mu-
kaan. Periaate, että ensikertalainen ansaitsee lievemmän kohtelun, tavallaan uuden
mahdollisuuden rikkeettömään elämään, on yleisesti hyväksytty. Tuomion kautta saa-
dun moitteen ja varoituksen odotetaan vaikuttavan uuden rikoksen tekemistä estävästi.
Henkilö, joka saamastaan varoituksesta huolimatta toistaa rikoksensa, osoittaa piittaa-
mattomuutta oikeusjärjestyksen normeja ja toisten oikeudellisesti suojattuja intressejä
vastaan. Rangaistukset on tarkoitettu vakavasti otettaviksi, minkä vuoksi järjestelmän
ylläpito vaatii, että seurauksia asteittain kovennetaan uusimisen jatkuessa. Rikoksilta
edellytetään samankaltaisuutta. Ei riitä, että tekijällä on tilillään aikaisempaa rikolli-
suutta, vaan kussakin tapauksessa erikseen on lisäksi selvitettävä uusimisen ehkä osoit-
tama erityinen syyllisyys.38  Jos rikosten välillä on kulunut pitkä aika, ei aikaisempia
rikoksia huomioida koventamisperusteena.

Rikosten samankaltaisuus ei riitä koventamisperusteeksi, jos rikosten toistaminen
on osoitus pikemminkin rikoksiin urautuneesta elämäntavasta kuin tietoisesta ja ilmei-
sestä oikeusjärjestyksen uhmaamisesta:

37 HE 44/2002 vp. s. 192.
38 Lahti 1977 s. 63–91.
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Tekijä oli piintynyt huumeiden käyttäjä ja ainakin jonkinasteisesti huumeriippuvainen.
Koventamisperustetta ei sovellettu, koska uusimisen voitiin olettaa johtuneen tekijän
riippuvuudesta huumausaineista (KKO 2003:100).

3.1.3. Lieventämisperusteet

Rikoslain 6 luvun 6 §:n mukaan rangaistuksen lieventämisperusteita ovat: 1. rikoksen
tekemiseen vaikuttanut huomattava painostus, uhka tai muu sen kaltainen seikka; 2.
rikokseen johtanut voimakas inhimillinen myötätunto taikka poikkeuksellinen ja äkki-
arvaamaton houkutus, asianomistajan poikkeuksellisen suuri myötävaikutus tai muu
vastaava seikka, joka on ollut omiaan heikentämään tekijän kykyä noudattaa lakia; 3.
tekijän ja asianomistajan välillä saavutettu sovinto, tekijän muu pyrkimys estää tai
poistaa rikoksensa vaikutuksia taikka hänen pyrkimyksensä edistää rikoksensa selvit-
tämistä; ja 4. 8 §:n 1 ja 3 momentissa mainitut perusteet. Lieventämisperusteet vaikut-
tavat syytetyn eduksi. Sen vuoksi niiden, toisin kuin koventamisperusteiden, väljää
määrittelyä ja laajentavaa tulkintaakin voidaan pitää perusteltuna.39

Tekijälle voi syntyä yleisen lainkunnioituksen rinnalle sen kanssa ristiriitainen käyt-
täytymisodotus, jonka rikkomisesta tekijä pelkää joutuvansa jonkun ulkopuolisen ai-
heuttaman epämiellyttävän seuraamuksen kohteeksi. Tapauksissa tekijällä ei ole ollut
täyttä valinnanvapautta eikä teko ole myöskään syntynyt tekijän omasta aloitteesta tai
halusta. Tekijällä on ollut väärä käsitys kuuliaisuuden ja käskynalaissuhteen velvoituk-
sista. Jotta lieventämisperustetta voidaan soveltaa, edellytyksenä on, että painostus,
uhka tai muu vastaava vaikutin on ollut huomattava. Lievemmän asteen ryhmäpaineet
eivät oikeuta rangaistuksen lieventämiseen. Lakiesityksen perusteluissa mainitaan esi-
merkkinä esimiehen antama käsky, jota työntekijä olettaa olevansa velvollinen nou-
dattamaan.40

Voimakas inhimillinen myötätunto rangaistuksen lieventämisperusteena joudutaan
ratkaisemaan yleisen elämänkokemuksen perusteella. Myötätunnon lievempää ran-
kaisemista puoltavat argumentit eivät välttämättä edellytä, että tunne olisi heikentänyt
tekijän kykyä noudattaa lakia. Sanamuodon mukaan viittaus lainnoudattamiskyvyn
heikkenemiseen liittyy vain kohdan 2 muihin perusteluihin.

Poikkeuksellinen ja äkkiarvaamaton houkutus lieventää rangaistusta. Lievennys on
tarkoitettu rajattavaksi vain päähänpistosta tehtyihin rikoksiin, joiden olennainen aihe
on houkutteleva ja suotuisa tilaisuus. Mikäli tekijä on odotellut sopivaa tilaisuutta ri-
koksen tekemiseen, ei kysymys ole lainkohdassa tarkoitetusta tilanteesta. Houkutus ei
ole äkkiarvaamaton. Toteutuksen helppous ei myöskään oikeuta lievempään rangais-
tukseen.

Asianomistajan poikkeuksellinen myötävaikutus oli alkuperäisessä hallituksen esi-
tyksessä kirjoitettu muotoon ”tekijään kohdistunut karkea loukkaus”, minkä kuitenkin

39 HE 44/2002 vp. s. 195.
40 HE 44/2002 vp. s. 195.
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katsottiin viittaavan liiaksi sanalliseen provokaatioon ja sen vuoksi sanamuotoa muu-
tettiin41. Perusteluissa korostettiin, että kun provokaation lieventävä vaikutus perustuu
ärsytyksen nostattamaan tunnekuohuun, tulee vastareaktion seurata ärsytystä verraten
nopeasti. Perhetilanteen aiheuttama stressi huomioitiin rangaistuksen mittaamisessa:

Rikoksen uhri oli vuosia käyttänyt alkoholia ja saanut käyttäytymisellään kodissaan
aikaan ahdistavan ilmapiirin. Hän oli suhtautunut vihamielisesti erityisesti rikoksen teki-
jään. Perhetilanteen aiheuttaman stressin vuoksi rikoksen tekijä oli joutunut toimimaan
sietokykynsä äärirajoilla (KKO 1998:2).

Tietynlaiset rikoksen tekemisen jälkeiset tapahtumat voivat lieventää rangaistusta.
Lainkohdan lieventämisperusteet perustuvat lain esitöiden mukaan kriminaalipoliittisiin
tarkoituksenmukaisuussyihin.42 Vahinkoja hyvittäneelle rikoksentekijälle tarjottava
lievennys palvelee ennen kaikkea uhrin etuja; hän saattaa saada osan vahingoistaan
paremmin korvatuksi.

Sovinto mainitaan perusteena syyttämättä ja tuomitsematta jättämiselle. Sovinnon
tekemisellä ja tekijän ja uhrin välillä toimitetulla sovittelulla täytyy olla yhtäläinen
merkitys rangaistuksen mittaamisessa kuin toimenpiteistä luopumista harkittaessa.

Rikoksen selvittäminen lieventämisperusteena voi tulla kysymykseen esimerkiksi,
jos pahoinpitelijä auttaa uhrin sairaalahoitoon tai tuhotyöhön syyllistynyt hälyttää pa-
lokunnan, varas palauttaa anastamansa tavaran, kunnian loukkaukseen syyllistynyt
oikaisee levittämänsä valheellisen tiedon. Selvittämisen tulee kohdistua omaan rikok-
seen. Toisin kuin aikaisemmin selvittämisen ei 1.1.2004 voimaan tulleen lain mukaan
enää tarvitse olla oma-aloitteista.

A oli huumausainerikoksesta epäiltynä esitutkinnassa oma-aloitteisesti kertonut huu-
mausaineen käytöstään saman vuoden aikana ja siten edistänyt rikoksensa selvittämistä
(KKO 2003:62).

Rikos kytkeytyi ammattimaisesti harjoitettuun ja organisoituun kansainväliseen huume-
rikollisuuteen. Tällaisen vakavan rikollisuuden torjumisen ja selvittämisen kannalta kes-
keinen merkitys on tiedon keräämisellä huumausaineiden kuljetusreiteistä, rikosten teko-
tavoista ja laittomaan toimintaan eri portaissa osallistuvista. Selvittämällä omaa rikostaan
ja sen taustaa A oli kartuttanut poliisin tietoja Virosta Suomeen suuntautuvasta
huumausainekaupasta. Rangaistuksen lieventäminen oli KKO:n vähemmistön mielestä
perusteltua.  Enemmistö oli sitä mieltä, että lieventämisperuste koskee vain tekijän oman
rikoksen selvittämistä (KKO 1998:162).

A oli kiinnijäämisensä jälkeen tuloksellisesti ollut päihdehoidon piirissä, mikä oli pe-
rusteltua huomioida lieventämisperusteena (KKO 2003:63).

41 LaVM 28/2002 vp. s. 11.
42 HE 44/2002 vp. s. 198.
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3.2.  Suhteellisuusperiaate

Rikoslain 6 luvun 4 §:n yleisperiaate määrää, että rangaistus on mitattava niin, että se
on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon
vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen.

Suhteellisuusperiaate vaatii, että rikoksesta määrätään rangaistus, joka vastaa sen
törkeyttä tai moitittavuutta eli sen rangaistusarvoa.43  Rangaistusarvo voidaan määrit-
tää siten, että se on abstraktio, joka sisältää kaikki ”hyvät syyt” liittää tekoon rangais-
tus. Rangaistusarvo laajassa mitassa käsittää sekä sanktion kohteeksi joutuneen henki-
lön käsityksen seuraamuksen tuottamasta haitasta että myös käsityksen siitä, kuinka
tehokkaasti rangaistus a) pelottaa muita, b) varoittaa tekijää, c) parantaa rikoksenteki-
jän tai d) tekee tuomitun vaarattomaksi jne.44  Lainsäätäjä määrää rikoksen absoluutti-
sen rangaistusarvon asettamalla rangaistusasteikon, lainkäyttäjä määrää konkreettisen
rangaistusarvon määräämällä rikoksesta rangaistuksen.

Suhteellisuusperiaate merkitsee, että eri rikoksia arvotetaan toisiinsa ja tuomittuja
rangaistuksia suhteutetaan eri rikoksiin. Rangaistuksen mittaamisarvostelussa on kyse
ennen kaikkea teon moitittavuusarvostelusta. Rangaistuksen määrä ilmaisee sen moit-
teen määrää, joka tekoon kohdistuu. Moitearvostelun kohteena on tekijän syyllisyy-
den suuruus. Rangaistusten tule erota toisistaan tavalla, josta ilmenevät oikeasuhtaisesti
eri rikosten moitittavuusasteissa olevat erot.

3.1. Vahingollisuus ja vaarallisuus

Teon vahingollisuudella ja vaarallisuudella mittaamisperusteena tarkoitetaan sitä va-
hinkoa ja vaaraa, joka teosta ennakolta arvioitaessa todennäköisesti syntyisi. Ennakoidun
seurauksen ei välttämättä tarvitse syntyä. Lakiesityksen perustelujen mukaan kyse on
aina nimenomaan tunnusmerkistön mukaisten seurausten arvottamisesta. Lähtökohta-
na ovat säännöksen suojeluobjekti ja suojaamistavoite. Rikoksen seurauksista on lupa
ottaa arviointiin mukaan vain ne, joihin tekijän syyllisyys on ulottunut. Myös tuotta-
mukselliset seuraukset vaikuttavat vastuun määrään joko omien tunnusmerkistöjensä
kautta tai, milloin oikeushyvälle ei tarjota suojaa tuottamuksellisten kriminalisointien
muodossa, soveltamalla lain ilmaisemaa yleistä vaarantamisperiaatetta.45

Aineen vaarallisuus mainitaan perusteena ankaralle rangaistukselle huumausaine-
rikoksissa:

43 Ruotsin vapausrangaistuskomitea ymmärtää rangaistusarvon rikosten keskinäistä törkeyttä määrittäväksi
suhdekäsitteeksi (ks. Lappi-Seppälä 1987 s. 120).  Ruotsin korkeimman oikeuden mukaan ”Utgångs-
punkten för påföljdsbestämningen i enskilda fall är brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde.
Straffvärdet i det enskilda fallet skall bedömas med beaktande av den allmänna bedömning av brottets
straffvärde som lagstiftaren gett uttryck för genom den straffskala som föreskrivits för brottet” (HD B
1699-03).

44 Näin on rangaistusarvon määritellyt Lappi-Seppälä: ks. Lappi-Seppälä 1987 s. 511–512.
45 HE 44/2002 vp. s. 188.
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Itse aineen vaarallisuus vaikuttaa paitsi rangaistusasteikon valintaan – törkeä vai tavalli-
nen huumausainerikos – myös rangaistuksen määrään. Huumausaineet ovat vaarallisia,
koska pienikin ainemäärä voi aiheuttaa vakavan terveydellisen vaurion, aineen käytöstä
irtautuminen ja hoitoon hakeutuminen on vaikeata ja yliannostus voi aiheuttaa kuole-
man (KKO 2002:111).

Huumausaineen oma käyttö rangaistaan aina lievemmin kuin aineen levittäminen muil-
le. Jo hallussa pidetyn huumausaineen suurehko määrä voi vaikuttaa rangaistuksen määrää
korottavasti. Suuren määrän hallussapitoon katsotaan nimittäin aina liittyvän vaara, että
myös muutkin henkilöt saavat hallussapitäjän kautta ainetta haltuunsa (KKO 2003:63).

Huumausaineiden levittämistä henkilöille, jotka niitä vielä eivät ole käyttäneet, tai vaa-
rallisten huumausaineiden levittämistä vain mietoja aineita käyttäneille henkilöille pi-
detään erittäin moitittavana. Esim. kahvilan pitäjän toiminnan, tämän luovuttaessa hasista
kymmenille henkilöille, joista osa oli 18–20-vuotiaita ja suurin osa ei ollut hasiksen
vakiokäyttäjiä, ja joka oli ollut omiaan johtamaan useita nuorehkoja henkilöitä käyttä-
mään huumausaineita, katsottiin olevan erityisen moitittavaa, ja tekijä tuomittiin, vaik-
ka luovutukset olivat tapahtuneet korvauksetta ja kullakin kerralla oli ollut kysymys
pienestä määrästä, yleiseen rangaistuskäytäntöön nähden ankaraan vankeusrangaistukseen
(KKO 1995:43).

Väkivaltarikosten rangaistusten perusteluissa kiinnitetään huomiota esim. tekoon liit-
tyneeseen hengenvaaraan, uhrin asemaan tekijään nähden sekä kykyyn puolustautua:

Kun uhrina oli 7-vuotias lapsi, ei täysi-ikäiselle tekijälle tuomittavaa rangaistusta har-
kittaessa voitu nojautua pahoinpitelyrikoksia koskevaan yleiseen rangaistuskäytäntöön
(KKO 2002:2).

Tekijä ja uhri olivat ikänsä puolesta tasavertaisia. Tekijä oli vasta teon loppuvaiheessa
käsittänyt, että hänen menettelystään seurasi uhrin kuolema. Tekijän ikä, tekotapa ja
tahallisuuden aste otettiin huomioon rangaistusta mitattaessa (KKO 2004:63).

3.2.2. Teon vaikuttimet

Teon vaikuttimia ei ennen 1.1.2004 voimassa olleessa rikoslain 6 luvun 1 §:ssä ollut
mainittu rikoksen moitearvostelun yleisenä lähtökohtana. Sen lisäämistä rikoksen
moitearvostelun yleisiin lähtökohtiin pidettiin sanamuodollisena ja osin sisällöllisenäkin
muutoksena aikaisempaan rikoslain 6 luvun 1 §:n säännökseen.46 Jo vuoden 1976
lakiesityksen perusteluissa kuitenkin mainitaan, että rikoksen motiivit vaikuttavat
syyllisyysarviointiin.

Rangaistuksella mitataan tekosyyllisyyttä. Sen vuoksi seikkoihin, jotka johtaisivat
rangaistuksen koventamiseen tekijän persoonallisuuspiirteiden nojalla, tulee lakiesi-
tyksen perustelujen mukaan suhtautua pidättyvästi. Sellaisiin hylättäviin motiiveihin,
kuten esim. kateus, ilkeys, ahneus, egoismi ja mustasukkaisuus, vaikka ne kertovatkin

46 HE 44/2002 vp. s. 23.
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jotakin tekijästä ja tämän luonteesta, on koventamisperusteina suhtauduttava pidätty-
västi.47 Rangaistuksen käyttö ja rangaistusta koventavat seikat tulee voida perustella
järkevin syin. Huomioon otettavien motiiviperusteiden on kyettävä todistamaan riittä-
vän riidattomasti tekijän suuremmasta syyllisyydestä tai teon vaarallisuudesta.

Vastaavasti rikoksen tunnusmerkistön täyttävä teko on lievemmin rangaistava, jos
se on tehty tarkoituksella edistää yhteisön arvokkaina pitämiä päämääriä ja yksilöiden
hyvinvointia. Esimerkiksi säälistä, myötätunnosta tai auttamishalusta tehtyihin tekoi-
hin liitetään myös positiivisia moraalisia arvosteluja. Teko on paitsi ymmärrettävä,
myös tiettyyn pisteeseen saakka hyväksyttävä.

Taloudellisen hyödyn tavoittelu voi liittyä lähes kaikenlaisiin rikoksiin:

Huumausainerikollisuuden motiivina on useimmiten suurten rahallisten voittojen tavoit-
telu (KKO 1999:89).

Tehtaan toiminnan jatkaminen taloudellista kannattavuutta varten lupaehtojen vastai-
sesti on katsottu toiminnaksi, joka korottaa ympäristörikoksesta tuomittavan rangais-
tuksen määrää (KKO 1991:183).

Rikoksen tekemistä kostoksi jostakin uhrin toimesta on pidettävä erittäin moitittavana. Ta-
pon yrityksestä tuomittujen rangaistusten keskitasoa vastaavaa rangaistusta ei pidetty riittä-
vänä tapon yrityksestä, joka oli tapahtunut kostoksi uhrin ”vasikoinnista” (KKO 2002:3).

Lääkäri, joka toi laittomasti maahan tuhansia huumausaineena pidettäviä lääketabletteja
ja luovutti niistä osan korvausta vastaan muille potilailleen sekä hankki ”harmaatuon-
tina” toisia samoin huumausaineina pidettäviä tabletteja, syyllistyi huumausainerikokseen.
Lääkärin tarkoituksena oli ollut järjestää hoitoa potilaille, joille Suomen virallinen
terveydenhuoltojärjestelmä ei pystynyt järjestämään hoitoa. Lääkäri oli arvioinut pelasta-
neensa kymmenkunta huumeriippuvaista henkilöä itsemurhalta tai yliannostukselta.
Tapauksen todettiin poikkeavan olennaisesti tavallisesta huumausainerikoksesta, jolle
on ominaista pyrkimys huumausaineiden levittämiseen taloudellisen hyödyn saamisek-
si. Huumausainerikoksille on tyypillistä myös, että rikoksessa käytetään häikäilemättö-
mästi hyväksi uhrien huumeriippuvuutta piittaamatta heidän terveydestään. Tällaisesta
ei siis tässä tapauksessa ollut kysymys, minkä vuoksi rangaistus mitattiin yleistä
rangaistuskäytäntöä huomattavasti lievemmin (KKO 2002:97).

Eläinaktivistien tavoitteena oli ollut kohdistaa huomiota tarhaeläinten olojen parantami-
seen.  He olivat useissa turkistarhoissa avanneet kettujen häkkejä, jolloin suuri määrä
eläimiä oli päässyt karkuun. Vastaajat olivat kohdistaneet tekonsa sellaisiin yksityis-
henkilöihin ja pieniin perheyrityksiin, jotka harjoittivat sinänsä täysin hyväksyttävää
elinkeinotoimintaa ja saivat elantonsa turkistarhauksesta. Tekijöiden tavoitteelle ei sen
vuoksi annettu rangaistusta olennaisesti alentavaa merkitystä (VHO R 96/208).

47 HE 44/2002 vp. s. 188.
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3.2.3. Tekijän syyllisyys

Kolmantena rangaistuksen mittaamiseen vaikuttavana tekijänä on otettava huomioon
tekijän syyllisyys. Rikoksen törkeysasteen määrittelyssä ja siten myös rangaistuksen
mittaamisessa on ratkaiseva merkitys rikostyyppiä koskevilla säännöksillä ja niiden
tulkinnalla. Rikostyypin tunnusmerkistöstä ilmenevät ne merkittävimmät perusteet,
jotka vaikuttavat myös rangaistuksen laatuun ja määrään. Rangaistusta mitattaessa jou-
dutaan harkitsemaan, onko esillä oleva teko muihin saman rikostyypin tekoihin näh-
den törkeämpi vai lievempi.48

Rangaistuksen mittaamisen pohjaksi on otettava teko- eikä tekijäsyyllisyys. Arvos-
telu ei siis kohdistu tekijän henkilöön, hänen persoonallisuuteensa ja elämäntapaansa,
vaan konkreettiseen tekoon. Syyllisyysarvostelun rajaaminen konkreettisiin yksittäis-
tekoihin perustuu oikeusvaltiolliseen käsitykseen rikoslain tehtävästä ja toimintata-
voista.49 Rikoslaki rankaisee tekoja, ei elämäntapaa. Syyllisyysarvostelua ei saa koh-
distaa tekijään hänen persoonallisuutensa takia vaan se tulee kohdistaa häneen hänen
yksittäisessä teossa osoittamansa moitittavan mielenlaadun, ”pahuuden”, vuoksi.

Syyksiluettavuudesta ja tahallisuudesta on rikoslain rikosoikeudellisen vastuun ylei-
siä edellytyksiä koskevaan 3 lukuun otettu erityiset säännökset. Syyksiluettavuutta
koskevan 5 §:n mukaan rangaistusvastuun edellytyksenä on tahallisuus tai tuottamus.
Luvun 6 §:n mukaan tekijä on aiheuttanut tunnusmerkistön mukaisen seurauksen ta-
hallaan, jos hän on tarkoittanut aiheuttaa seurauksen taikka pitänyt seurauksen aiheu-
tumista varmana tai varsin todennäköisenä. Seuraus on aiheutettu tahallaan myös, jos
tekijä on pitänyt sitä tarkoittamaansa seuraukseen varmasti liittyvänä.

Rangaistusta mitattaessa syyllisyyttä on tarkasteltava sen sosiaalisen tilanteen poh-
jalta, jossa rikoksentekijä toimii.50 Syyksiluettavuuden eli tahallisuuden ja tuottamuksen
asteet vaikuttavat syyllisyysarviointiin ja niiden erottelu eriasteisiin mahdollistaa
syyllisyysmoitteen jyvittämisen rangaistuksen mittaamisen kannalta.

Rikoslain 4 luku sisältää uutena kokonaisuutena erehdyssäännökset. Tunnusmerkis-
töerehdystä koskevan 1 §:n mukaan teko ei ole tahallinen, jos tekijä ei teon hetkellä ole
selvillä niiden seikkojen käsilläolosta, joita rikoksen tunnusmerkistön toteutuminen
edellyttää. Vastuu tuottamuksellisesta rikoksesta voi kuitenkin tulla kysymykseen
tuottamuksen rangaistavuutta koskevien säännösten mukaan. Luvun 2 §:ssä määritel-
ty kieltoerehdys voi vapauttaa vastuusta, jos erehtymistä on tiettyjen seikkojen vuoksi
pidettävä ilmeisen anteeksiannettavana. Vastuusta vapauttavaa seikkaa koskeva ereh-
dys voi 3 §:n mukaan aiheuttaa sen, että tekijää ei rangaista tahallisesta rikoksesta.
Vastuu tuottamuksellisesta rikoksesta voi kuitenkin tulla kysymykseen tuottamuksen
rangaistavuutta koskevien säännösten mukaan.

Oikeuskäytännöstä löytyy lukuisia esimerkkejä, joissa tekijän tahallisuuden aste on
huomioitu rangaistuksen mittaamisessa:

48 HE 44/2002 vp. s. 188.
49 HE 44/2002 vp. s. 189.
50 HE 44/2002 vp. s. 189.
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A oli kuristanut B:tä vuoroin käsin ja vuoroin housun vyöllä. B oli kuristamisen seu-
rauksena ollut konkreettisessa hengenvaarassa. Sen oli aiheuttanut kuristamiseen liitty-
vä heijasteellisen sydänpysähdyksen vaara, jonka toteutumista ei kuitenkaan ole mah-
dollista ennakoida. Kuristamiseen liittyvä heijastekuoleman mahdollisuus ei ole ylei-
sesti tiedossa. Teon laatu ja muut teko-olosuhteet otettiin huomioon rangaistusta mitat-
taessa (KKO 1998:1).

Rangaistusta mitattaessa kiinnitettiin huomiota siihen, minkä verran tekijällä oli ollut
aikaa harkita tekoaan, ja oliko teko seurannut spontaanisti sitä edeltänyttä tilannetta
(KKO 2001:104).

Surmaamisteko oli sinänsä ollut raaka ja julma. Tapahtumat olivat kuitenkin edenneet
nopeasti eikä A:n ollut näytetty pitkittäneen tekoa aiheuttaakseen tarkoituksellisesti tus-
kaa tai kärsimystä (KKO 2003:25).

Tappoon syyllistyneiden A:n, B:n ja C:n teoissa oli kysymys tahallisuuden lievimmästä
asteesta eikä ero siihen, että teot olisi arvioitu tehdyiksi törkeästä tuottamuksesta ollut
suuri. Rangaistus mitattiin lähelle minimirangaistusta (KKO 2004:120).

Rikoksen tekeminen ”vakain tuumin” osoittaa aina vahvaa rikollista tahtoa. Harkiten
ja suunnitelmallisesti tehdyt rikokset rangaistaan aina ankarammin kuin hetken mieli-
johteesta tehdyt. Mitä suurempi tekijän yhteiskunnanvastainen tahto on, sen ankaram-
pi rangaistuksen tulee olla.

Tekijän tiedon tasolla voi olla vaikutusta myös rangaistuksen mittaamisen kannalta.
Tiedon taso vaikuttaa sekä yleisen tahallisuus- ja tuottamusarvioinnin kautta että myös
tilanteissa, joissa tekijä on tietämätön tekonsa oikeudenvastaisuudesta. Mitä korkeam-
pi tekijän tietoisuuden taso on ja mitä suurempaa piittaamattomuutta muiden suojatuista
eduista tekijä osoittaa, sitä suurempaa syyllisyyttä teko osoittaa.

Tekijän tietoinen riskinotto tieliikenteessä huomioitiin rangaistusta mitattaessa (KKO
1983 II 37).

Tekijöiden syyllisyyttä harkittaessa ja rangaistusta mitattaessa otettiin huomioon, että
kysymyksessä olevan laatuiset virkamiehiin kohdistuneet kestitykset, joihin oli osallis-
tunut myös korkeassa asemassa olevia virkamiehiä, olivat yleistyneet, eikä virkamiehil-
le ollut annettu tarkempia ohjeita suhtautumisesta kestityksiin (KKO 1980 II 73).

Teko ei osoittanut tekijässä tietoista haluttomuutta noudattaa lakia. Tekijän alentunut
kyky arvioida tekoaan vallinneessa tilanteessa otettiin huomioon rangaistusta mitattaes-
sa (KKO 1992:74).

A oli ilmoittanut olleensa perättömien ilmiantojen ”henkinen isä”. Oikeustieteellisen
koulutuksen saaneena hänen olisi tullut käsittää kuinka vakavasta asiasta oli kysymys.
Hän oli asemansa perusteella nauttinut erityistä luottamusta, minkä vuoksi häneltä voi-
tiin edellyttää korostettua nuhteettomuutta (KKO 1999:114).

Syyllisyys on ennen kaikkea moitittavuutta. Tekoon voidaan kohdistaa moite vain, jos
tekijä olisi voinut toimia toisin. Jos tekijällä ei ole ollut mahdollisuutta toimia toisin, ei
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häntä voi teosta moittia. Kysymykseen tulevat tällöin rikoslain vastuuvapausperusteet.
Jos tekijän mahdollisuudet toimia toisin kuin hän toimi, olivat jostakin syystä heiken-
tyneet, voidaan tämä ottaa syyllisyysarvostelussa lieventävänä seikkana huomioon:

Runsaan alkoholimäärän nauttiminen oli vaikuttanut 16-vuotiaan A:n muistiin. A oli
ollut ympärillään olleen poikajoukon tönimisen ja kiinnikäymisen kohteena ja hän oli
kokenut tilanteen uhkaavaksi. Rangaistusta mitattaessa otettiin huomioon mainittujen
seikkojen vaikutus A:n kykyyn arvioida tekoaan ja sen seurauksia (KKO 1997:204).

3.3. Kohtuusperiaate

Rangaistusta lieventävien perusteiden joukkoon on rikoslain 6 luvun 7 §:ään otettu
moitearvosteluun kuulumattomina kohtuusperusteina: 1. tekijälle rikoksesta johtunut
tai hänelle tuomiosta aiheutuva muu seuraus, 2. tekijän korkea ikä, heikko terveyden-
tila tai muut henkilökohtaiset olot sekä 3. rikoksen tekemisestä kulunut huomattavan
pitkä aika, jos vakiintuneen käytännön mukainen rangaistus johtaisi näistä syistä
kohtuuttomaan tai poikkeuksellisen haitalliseen lopputulokseen.

Lainkohdassa mainituissa kohtuusperusteissa ei niinkään ole kyse rikoksen vaka-
vuuden tai tekijän syyllisyyden arvottamisesta vaan paino on tekijälle tuomittavan seu-
raamuksen vaikutusten arvioimisessa ja tarvittaessa sen kohtuullistamisessa ja tar-
peettomien haittojen välttämisessä.51

Lainkohdassa tarkoitetuilla muilla seurauksilla tarkoitetaan esitöiden mukaan en-
sinnäkin viranomaisten määräämiä seuraamuksia, kuten huomattavaa vahingonkorva-
usta, lastensuojelun pakkotoimia, tuntuvia konfiskaatiomääräyksiä ja virkamiehelle
määrättyjä kurinpitotoimenpiteitä. Myös epäviralliset seuraamukset kuten työpaikan
menetys ja rikoksen saama poikkeuksellinen julkisuus kuuluvat säännöksen piiriin.
Säännönmukainen mediajulkisuus ei sinänsä riitä lievennyksen perustaksi. Lievennys
voi tulla kysymykseen vain jos julkisuus nousee kohtuuttomiin mittasuhteisiin ja jos
sillä on muita vakavia seuraamuksia tuomittujen tai jo epäiltyjen elämään. Rangais-
tuksen oikeudenmukaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon myös se kokonaisnäke-
mys, joka rikoksentekijälle muodostuu rikoksen poikkeuksellisen raskaista välittömistä
vaikutuksista ja rikoksen johdosta määrättävistä muistakin seuraamuksista kuin varsi-
naisesta rangaistuksesta.52

Kohtuusperusteisiin näytetään oikeuskäytännössä suhtautuneen ankarasti:

Törkeään rattijuopumukseen syyllistynyt A oli ilmoittanut menettävänsä rikoksen vuoksi
mahdollisesti taksilupansa. KKO, viitaten lain esitöihin, totesi, että rikoslain 6 luvun 4
§:n säännös on poikkeusluonteinen eivätkä sen piiriin kuulu rikokseen ja rangaistukseen
säännönmukaisesti liittyvät seuraukset. Rangaistusta ei lievennetty (KKO 1999:87).

51 HE 44/2002 vp. s. 200.
52 HE 44/2002 vp. s. 199–201.
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Pommin räjäyttämällä tehdyn tuhotyön ja murhan yrityksen katsottiin olevan rikoksina
niin vakavia, että rikosten laatuun nähden rikoslain 6 luvun 4 §:ssä tarkoitettua rikoksen
tekijälle aiheutunutta muuta haitallista seuraamusta ei lähtökohtaisesti tule rangaistusta
mitattaessa ottaa huomioon. B:lle teosta aiheutuneiden vammojen poikkeuksellinen va-
kavuus (B oli räjähdyksessä itse saanut laaja-alaiset hengenvaaralliset vammat, joiden
vuoksi hänelle oli jouduttu suorittamaan hoitotoimenpiteitä vielä yli vuosi teon jälkeen)
huomioon ottaen hänen loukkaantumisensa voitiin ottaa huomioon rangaistusta mitatta-
essa. (KKO 2003:53).

A oli rikoksen paljastuessa ollut 21-vuotias ja vailla ammattikoulutusta.  Työpaikan
menettämisen rikoksen johdosta ei yhdessä tuomittavan rangaistuksen kanssa katsottu
johtavan tulokseen, jota voitaisiin hänen olosuhteensa huomioon ottaen pitää kohtuut-
tomana, ja jolla siten olisi vaikutusta rangaistuksen mittaamiseen (KKO 2003:63).

Oikeudenmukaisuus vaatii, että rangaistusten eriasteinen kohdentuminen eri ihmisille
otetaan rangaistuksen mittaamisessa huomioon.53 Sakkorangaistuksissa erilainen va-
rallisuusasema otetaan huomioon päiväsakon rahamäärää määrättäessä. Myös vapaus-
rangaistus kohtaa eri ihmisiä eri tavoin. Hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa oleva
menettää vankilaan joutuessaan paitsi vapautensa, myös siihen saakka saavuttamansa
aseman. Pelkästään se, että jollakin on enemmän menetettävää kuin toisella, ei ole
peruste rangaistuksen lieventämiseen. Vakava sairaus tai korkea ikä voi olla peruste
välttää vapausrangaistuksen käyttöä tai lyhentää rangaistusaikaa. Oikeuskäytäntö on
tiukka:

Virkarikosta ym. koskevassa jutussa todettiin, että merkittävässä yhteiskunnallisessa
asemassa olevan henkilön edellytetään noudattavan korkeita moraali- ja laillisuus-
vaatimuksia. Kansalaisten oikeusturvan kannalta erityisen vaarallisia ovat väärinkäy-
tökset, joihin syyllistyvät yhteiskunnan vaikuttajahenkilöt yhdessä. Tällaisten tekojen
paljastaminen ja selvittäminen on vaikeaa. Erityisesti pienellä paikkakunnalla jo muuta-
man vaikutusvaltaisen henkilön syyllistyminen yhdessä väärinkäytöksiin luo merkittä-
vän vaaran kansalaisten oikeusturvalle. Se on myös omiaan heikentämään yleistä lain-
kunnioitusta. Kaavoitusinsinööri ja nimismies määrättiin viraltapantaviksi. Rangaistuk-
sia ei alennettu kohtuusperusteella (KKO 1999:114).

A oli tuomittu huumausainerikoksesta sakkorangaistukseen sen vuoksi, että hän oli pi-
tänyt laittomasti hallussaan 0,06 grammaa heroiinia ja kahta Oxepam-tablettia. Valituk-
sessaan A vetosi huumausaineen määrän vähäisyyteen, päihdeongelmaansa ja heikkoon
sosiaaliseen asemaansa. Vaikka huumausaineen määrä oli ollut vähäinen ja se oli ollut
tarkoitettu omaan käyttöön, ei tekoa heroiinin ominaisuuksiin liittyvistä syistä voitu
pitää vähäisenä. Rikoksen vahingollisuus ja vaarallisuus kuten myös siitä ilmenevä A:n
syyllisyys sekä hänen sosiaalinen asemansa otettiin huomioon rangaistuksen määrää-
misessä. Rangaistusta ei pidetty A:n henkilökohtaiset olot huomioon ottaen kohtuutto-
mana tai tarkoituksettomana (KKO 2002:111).

Lähellä vanhentumisaikaa oleviin rikoksiin täytyy olla mahdollista suhtautua tavallis-
ta lievemmin. Rikoksen muiston hälvetessä ei yleisestävyys eikä sovitusajatuskaan

53 HE 44/2002 vp. s. 200.
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enää vaadi rikoksen täyttä rankaisemista. Tekijän elämäntilanne voi olla kokonaan
toinen kuin se on ollut rikoksen tekohetkellä. Normaalirangaistus saattaa tällaisessa
tapauksessa olla keskimääräistä ankarampi tai haitallisempi.54

Rikoksesta kulunut pitkä aika otettiin kohtuusperusteena huomioon:

Liikenneonnettomuuden uhri oli kuollut saamiinsa vammoihin jutun ollessa tuomitun
valituksesta hovioikeuden tutkittavana. Apulaisoikeuskansleri oli saattanut asian KKO:n
tietoon sellaista toimenpidettä varten, johon oli aihetta. Hovioikeuden ratkaisua ei pu-
rettu, kun liikennevahingosta ja siitä aiheutuneesta oikeudenkäynnistä oli kulunut jo
melko pitkä aika ja uudesta oikeudenkäynnistä olisi koitunut kohtuutonta haittaa
tuomitulle eikä rangaistus todennäköisesti olisi ollut aikaisemmin tuomittua olennaises-
ti ankarampi (KKO 1981 II 75).

4. Yhteenveto

Perusteluja laadittaessa tulee optimoida aineellisen totuuden/varmuuden, oikeuden-
mukaisen oikeudenkäynnin ja kustannustehokkuuden periaatteet. Tuomio on aina pe-
rusteltava sen merkityksen edellyttämällä tavalla. Asian merkitys voidaan arvioida sen
perusteella kuinka suuria taloudellisia kustannuksia ja moraalisia haittoja väärä ratkai-
su aiheuttaa. Asianosaisten käsitys asian merkityksestä on tässä otettava huomioon.

Perusteluissa tulee välttää virkavaltaista tyyliä ja pyrkiä käyttämään samaa kieltä
kuin asianosaiset. Perusteleminen tulee tehdä avoimesti, rehellisesti ja konkreettisesti.
Silloin kun syyttäjä ja vastaaja ovat esittäneet toisistaan poikkeavat kannat määrättävästä
rangaistuksesta, on heidän saatava vastaus väitteisiinsä ja tuomio on rangaistuksen
mittaamisen osalta perusteltava. Perustelut tulee aina suunnata hävinneelle osapuolel-
le. Perusteluihin on kiinnitettävä tavallista suurempaa huomiota, jos ratkaisu näyttää
tulevan häviävälle asianosaiselle yllätyksenä.

Mikäli kysymyksessä on vähäinen tunnustettu rikos, jossa tekijän syyllisyydestä ei
ole epäilystä, ja jonka rangaistuskäytäntö on vakiintunut, ei perustelemiselle aseteta
suuria vaatimuksia. Perustelemisen tavoiteperiaatteiden, varmuuden, nopeuden ja
halpuuden voidaan perustellusti katsoa toteutuvan, jos mittaaminen kuitataan vain ly-
hyellä fraasilla. Asian käsittely on tavallisesti ollut suullista, vastaajaa on asianmukai-
sesti henkilökohtaisesti kuultu ja tuomio on julistettu heti käsittelyn päätyttyä. Menette-
lyperiaatteet, kontradiktorisuus, prosessuaalisen tasa-arvon ja ymmärrettävyyden pe-
riaate ovat toteutuneet. Perustelujen kirjoittamisen voisi tällaisessa tapauksessa jopa
sanoa olevan vastoin nopeuden ja halpuuden tavoiteperiaatteita. Toisaalta sellainenkin
perustelu, joka ei sisällä mitään ”todellista” pohdintaa, voi olla asianosaiselle merki-
tyksellinen. Rangaistuksen määräämistä koskevien ratkaisujen perustelujen kehittä-
minen on myös keskeinen väline rangaistuskäytännön yhtenäisyyden parantamisessa.

54 HE 44/2002 vp. s. 200.
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Syyttäjän velvollisuutena on ottaa kantaa myös rikoksesta tulevaan seuraamukseen.
Syyttäjän tulisi jo haastehakemuksessa mahdollisuuksien mukaan ottaa kantaa aina-
kin rangaistuslajiin ja loppulausunnossaan myös rangaistuksen määrään esittämällä
perusteltu käsityksensä ainakin minimirangaistuksesta. Jos tuomioistuimen käsitys
rangaistuksesta poikkeaa syyttäjän käsityksestä, tulee asia ottaa keskusteltavaksi. Voi-
dakseen asianmukaisesti vastata vaatimukseen vastaaja tarvitsee tiedon rangaistusas-
teikosta ja vastaavanlaisesta rikoksesta yleensä tuomittavasta rangaistuksesta. Myös
puolustuksen tulee esittää perusteltu käsitys seuraamuksesta.

Aina, kun tuomittu rangaistus poikkeaa normaalirangaistuksesta, on perusteltava,
miksi tällaiseen on päädytty. Mitä enemmän normaalirangaistuksesta poiketaan, sitä
tärkeämpää on perusteluissa ilmaista ne syyt, jotka ovat aiheuttaneet poikkeamisen.
Ongelman tässä muodostaa normaalirangaistuksen epämääräisyys. Jos ei lähtökohtaa
tiedetä, on vaikea perustella miksi ja miten siitä on poikettu. Tyydyttävinä perusteluina
ei voida pitää lausumia: ”Teko on varsin vakava”, ja: ”Oikeudenmukaisena rangais-
tuksena on pidettävä kahta vuotta vankeutta”.

Mallikelpoinen mittaamisratkaisun perustelu sisältyy korkeimman oikeuden ratkai-
suun 2004:73, jossa ensin todetaan, minkälainen rangaistus kysymyksessä olevan
laatuisesta rikoksesta on vakiintuneessa rangaistuskäytännössä yleensä seurannut, sen
jälkeen todetaan lieventämis- ja koventamisperusteet ja kiinnitetään huomiota vielä
oikeuskäytännön yhtenäisyyteen ja niiden perusteella todetaan, mikä on oikeudenmu-
kainen rangaistus. Mallia voidaan ottaa myös Ruotsista: ”Sammanfattningsvis finner
Högsta domstolen att den samlade brottsligheten får anses ha ett straffvärde som
motsvarar fängelse i två år och sex månader. Något skäl att skärpa straffet utöver av
vad som följer av straffvärdet med stöd av bestämmelsen om återfall i 29 kap. 4 §
brottsbalken finns inte liksom inte heller anledning att sänka detta med tillämpning av
34 kap. 3 § andra stycket brottsbalken” (HD  B 1699-03).
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Ville Parkkari

Murha vs. tappo

Rajanvedon perustelut Korkeimman oikeuden
ratkaisuissa vuosina 2000–2004

1. Rajanvedon merkitys

Tahallisista henkirikoksista eli taposta ja murhasta tuomitut henkilöt muodostavat mer-
kittävän osan pitkää vankeusrangaistusta suorittavista vangeista.1  Väkivaltarikoksista
tuomiotaan suorittavien vankien lukumäärä on ollut viime vuosina kasvussa.2

Tapon ja murhan välinen rajanveto on ainakin rikoksentekijän kannalta erityisen
merkityksellinen. Tapon rangaistusasteikko on vankeutta 8–12 vuotta. Jos tekoon tai
tekijään tulee sovellettavaksi rikoslain (RL) 6 luvun 8 §:n 1 momentin rangaistusastei-
kon lieventämisperuste, on rangaistus mitattava asteikolta vankeutta 14 päivää – 9
vuotta. Jos teko on tehty alentuneesti syyntakeisena (RL 3 luku 4 § 3 momentti) ran-
gaistusasteikko on vankeutta 14 päivää – 12 vuotta (RL 6 luku 8 § 3 momentti). Tosin
lain rikoslain muuttamisesta 515/ 2003 esitöissä korostetaan, että alentunutta syyn-
takeisuutta tulisi edelleen pitää, tiettyjä poikkeuksellisia tapauksia lukuun ottamatta,
perusteena rangaistuksen lieventämiseen.3

Murhasta on säädetty rangaistukseksi vain elinkautinen vankeusrangaistus.4  Rikos-
lain 6 luvun 8 §:n 1 momentin mukaisten rangaistusasteikon lieventämisperusteiden

1 Rikosseuraamusviraston tilaston mukaan 1.5.2003 vankeusvangeista 18,7 % oli tuomittu henkirikoksesta
tai sen yrityksestä. Yllättävää kyllä naisvangeista vielä suurempi osuus eli peräti 27,4 % prosenttia oli
tuomittu henkirikoksesta tai sen yrityksestä. Tilastokeskuksen tilaston 15.4.2004 mukaan poliisin tie-
toon tulleiden tahallisten henkirikosten tapon, murhan ja surman vuosittaiset määrät ovat pysytelleet
varsin tasaisina vuosina 2000–2003 keskiarvon ollessa noin 134 henkirikosta vuodessa. Vuonna 2004
henkirikosten määrä oli poliisin tilaston mukaan 148. Nähtäväksi jää onko henkirikosten määrä käänty-
nyt nousuun esimerkiksi keväällä 2004 toteutetun alkoholin hintojen merkittävän alentamisen ja tuonti-
rajoitusten poistamisen vuoksi, vai onko kyse vain sattumanvaraisesta vuosittaisesta vaihtelusta.
Rikoslain 21 luvun 3 §:n mukaisesta surmasta ja 21 luvun 4 §:n mukaisesta lapsensurmasta on tuomit-
tu vuosittain vain muutamia tekijöitä.

2 Rikosseuraamusviraston tiedote 15.4.2004.
3 HE 44/2002 vp. s. 204.
4 Rikoslain kokonaisuudistuksen toisen vaiheen valmistelun yhteydessä ehdotettiin hallituksen esityk-

sessä (HE 94/1993 vp. s. 93) murhalle vaihtoehtoisena rangaistuksena määräaikaisen vankeusrangais-
tuksen enimmäismäärää 12 vuotta vankeutta. Eduskunnan lakivaliokunta ei kuitenkaan asettunut kan-
nattamaan ehdotusta (LaVM 22/1994 vp. s. 11) viitaten tuleviin muutoksiin ehdonalaisen vapauden
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soveltuessa on rangaistukseksi tuomittava vankeutta asteikolta 2 vuotta – 12 vuotta.
Alentuneesti syyntakeinen tekijä voidaan tuomita myös elinkautiseen vankeus-
rangaistukseen, jolloin rangaistusasteikko olisi siis vankeutta 2 vuotta – elinkaudeksi.

Viime vuosina mielentilatutkimuksissa on tapahtunut merkittävää syyntakeisuus-
kannanottojen kiristymistä.5  Yhä harvempi syytetty katsotaan alentuneesti syyntakei-
seksi tai syyntakeettomaksi. Näin ollen murhan ja tapon rangaistusasteikkojen erot
ovat korostuneet. Käytännössä murhasta voi seurata lähes kolme kertaa ankarampi
vapaudenmenetys kuin taposta. Täydessä ymmärryksessä tehdystä taposta tuomitaan
keskimäärin 10 vuoden vankeusrangaistus.6  Taposta tuomitulla on mahdollisuus pääs-
tä ehdonalaiseen vapauteen kun hän on suorittanut rangaistuksesta kaksi kolmannesta.
Jos tuomittu ei ole rikoksen tekopäivää edeltäneiden kolmen vuoden aikana ollut
rangaistuslaitoksessa suorittamassa vankeusrangaistusta eikä eristettynä pakkolaitok-
seen, ehdonalaiseen vapauteen voi päästä suoritettuaan puolet tuomitusta rangaistuk-
sesta. Elinkautisen vankeusrangaistuksen murhasta saanut rikoksentekijä voi vapau-
tua vain tasavallan presidentin armahduksella. Keskimääräinen elinkautisesta ran-
gaistuksesta vankeudessa suoritettavan osuuden pituus on vaihdellut eri aikoina.7  Vii-
me vuosina aika on kuitenkin pidentynyt esimerkiksi 1980-luvun noin 11 vuodesta
tämän päivän noin 14–15 vuoteen. Näin ollen taposta tuomittu rikosoikeudellisesti
ensikertalainen voi vapautua ehdonalaiseen vapauteen suoritettuaan rangaistuksesta
noin viisi vuotta, mutta elinkautiseen vankeusrangaistukseen tuomittu saattaa vapau-
tua suoritettuaan rangaistuksesta lähes 15 vuotta.

Edellä todetulla konkreettisen rangaistuksen pituuden erolla on myös suuri krimi-
naalipoliittinen merkitys, mistä syystä tuomioistuinten murhan ja tapon rajanvetoa
koskevat ratkaisut herättävät silloin tällöin myös oikeuspoliittista keskustelua. Edellä
todettu syyntakeisuusarvioinnin kiristyminen on osaltaan vaikuttanut elinkautisvankien
määrän huomattavaan kasvuun.8  Tämä on ollut omalta, tosin pieneltä, osaltaan vaikut-
tamassa keskivankiluvun nousuun vuosituhannen vaihteen jälkeen.9

Murhan ja tapon välisen rajanvedon merkityksellisyys on todennäköisesti ollut
vaikuttamamassa siihen, että korkein oikeus on varsin usein myöntänyt valitusluvan
näissä asioissa. Useissa tapauksissa korkein oikeus on myös muuttanut hovioikeuden
ratkaisua. Useasta ratkaisusta on äänestetty. Näin ollen murhan ja tapon välistä rajan-
vetoa koskevien ratkaisujen tarkastelu antaa hyvän lähtökohdan arvioida korkeimman
oikeuden rikosasioissa käyttämiä perustelumetodeja ja perustelujen kehitystä.

edellytyksissä. Kriminaalipoliittisten asenteiden kiristyttyä 1990- luvun lopulta lähtien ja rangaistus-
käytännön ankaroiduttua ei keskustelua murhan rangaistusasteikon lieventämisestä ole enää käyty.

5 Wagner-Prenner s. 351.
6 Lappi-Seppälä s. 560.
7 Lappi-Seppälä s. 138.
8 Elinkautisvankien määrä on kasvanut voimakkaasti 1990-luvun alkupuolen keskimäärin noin kolmesta-

kymmenestä vangista. Rikosseuraamusviraston tiedotteen 9.6.2004 mukaan elinkautisvankeja oli
1.5.2004 yhteensä 103.

9 Keskivankiluku on kasvanut tasaisesti vuodesta 1999 lukien. Vuoden 1999 alussa vankiloissa oli yh-
teensä 2772 vankia ja rikosseuraamusviraston tiedotteen 9.6.2004 mukaan 1.5.2004 vankien luku-
määrä oli yhteensä noin 3700.
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2. Rikoslain 21 luvun 1 ja 2 §

Tapon ja murhan tunnusmerkistöt ovat rikoslain 21 luvun 1 ja 2 §:ssä.

Rikoslain 21 luvun 1 §:

Tappo. Joka tappaa toisen, on tuomittava taposta vankeuteen määräajaksi, vähintään
kahdeksaksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.

Rikoslain 21 luku 2 §:

Murha. Jos tappo tehdään
1) vakaasti harkiten,
2) erityisen raa´alla tai julmalla tavalla,
3) vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen tai
4) tappamalla virkamies hänen ollessaan virkansa puolesta ylläpitämässä järjestystä tai
turvallisuutta taikka virkatoimensa vuoksi
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava mur-
hasta vankeuteen elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

Nykyisin voimassa olevat rikoslain 21 luvun säännökset henkeen ja terveyteen koh-
distuvista rikoksista sisältyivät rikoslain kokonaisuudistuksen toiseen vaiheeseen, jon-
ka osalta hallituksen esitys eduskunnalle annettiin vuonna 1993 (HE 94/1993 vp.).
Eduskunnan lakivaliokunta antoi uudistuskokonaisuudesta lausuntonsa vuonna 1994
(LaVM 22/1994 vp.) ja laki rikoslain muuttamisesta (578/1995) tuli voimaan 1.9.1995.

Rikoslain 21 luku oli uudistettu jo vuonna 1969. Tuolloin tehdyt muutokset olivat
merkittäviä. Teon törkeys tuli arvioitavaksi tekohetken olosuhteiden mukaisesti ja henki-
rikossäännökset rakennettiin puhtaan tahallisuusvastuun varaan.10 Rikoslain kokonais-
uudistuksen yhteydessä rikoslain 21 lukuun ei tehty muita merkittäviä muutoksia kuin
kvalifioitujen tekomuotojen kvalifiointiperusteiden muuttaminen tyhjentäväksi.11  Li-
säksi edellytettiin kokonaisharkintaa teon törkeyden osalta. Tämä vastasi rikoslain
kokonaisuudistuksessa omaksuttua peruslinjausta.12  Vuoden 1969 uudistuksessa
kvalifiointiperusteiden luettelo rikoslain 21 luvun 2 §:ssä ei ollut tyhjentävä mikä il-
meni suoraan lain sanamuodosta ”...tai muissa tapauksissa..., pidettävä erityisen
törkeänä...”. Sinänsä kvalifiointiperusteita ei vuoden 1995 uudistuksen yhteydessä mer-
kittävästi muutettu. Rangaistusasteikot säilyivät myös ennallaan lukuunottamatta erit-
täin lieventävien asianhaarojen vallitessa tehdyn tapon rangaistusasteikkoa. Tapon osalta
tämä alempi asteikko 4–12 vuotta vankeutta poistettiin. Rikoslain 21 luvun 3 §:ään
kirjattiin kokonaisuutena arvostellen lieventävien asianhaarojen vallitessa tehdyn tapon

10 Lappi-Seppälä – Nuutila: Rikosoikeus 1999 s. 413.
11 Matikkala s. 14, HE 94/1993 vp. s. 92.
12 HE 94/1993 vp. s. 14.
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eli surman rangaistussäännös ja rangaistusasteikkoa alennettiin jonkin verran vuoden
1969 lakiin verrattuna eli 4–10 vuodeksi vankeutta. Vuoden 1995 jälkeen tahallisia
henkirikoksia koskeviin säännöksiin ei ole tehty muutoksia vaikkakin tiettyjä vaati-
muksia tähän suuntaan onkin esitetty.13 Jäljempänä kuvatut korkeimman oikeuden rat-
kaisut on siis annettu tilanteessa, jota ei ole edeltänyt lainsäädännön muutoksia ja jos-
sa on ollut hyödynnettävissä jo varsin pitkältä ajalta murhan ja tapon välistä rajanvetoa
käsitteleviä korkeimman oikeuden prejudikaatteja.14

3. Korkeimman oikeuden ratkaisut

Vuosina 2000–2004 korkein oikeus on antanut yhteensä 10 julkaistua ratkaisua, joissa
on käsitelty murhaa tai tappoa tai näiden yritystä. Näistä ratkaisuista ratkaisut KKO
2000:63, KKO 2002:124, KKO 2004:16 eivät sisällä rajanvetoa murhan ja tapon välil-
lä. Ratkaisussa KKO 2002:3 rajanvetoa on käyty vain käräjäoikeudessa ja hovioikeu-
dessa. Tämän kirjoituksen näkökulmasta mielenkiintoisia ovat korkeimmassa oikeu-
dessa vedetyn rajanvedon sisältävät ratkaisut KKO 2000:3, KKO 2000:29, KKO
2003:53, KKO 2004:57, KKO 2004:63, KKO 2004:80 ja KKO 2004:119.

Julkaistujen ratkaisujen lisäksi korkein oikeus on vuosina 2000–2004 antanut yh-
den julkaisemattoman ratkaisun, jossa on kyse murhan tai tapon välisestä rajanvedosta.
Tämä ratkaisu on annettu 28.11.2001 nro 2508 (diaarinumero R 2000/869).

4. Käytetyt perustelumetodit

4.1. Metodeista yleensä

Perustuslain 21 § takaa jokaiselle oikeuden saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti
ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa ja saada
asiastaan perusteltu päätös.

Käsitykset tuomion perusteluiden tarpeellisesta tai riittävästä laajuudesta ja laadus-
ta ovat vaihdelleet. Suomalaisten tuomioistuinten tapa perustella tuomionsa on pitkän
kehityksen tulos. Perustelut ovat pitkään olleet niukkoja ja erityisesti tämä on korostu-
nut ylempien oikeusasteiden tuomioiden osalla.15  Suomen liittyminen Euroopan neu-
voston ihmisoikeussopimukseen vuonna 1990 on ollut omiaan korostamaan tuomion
perustelemisen merkitystä. Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen oikeus-

13 Katso jäljempänä professori Terttu Utriaisen mielipidekirjoituksesta todettu.
14 Myös niin sanotun vanhan lain aikaiset prejudikaatit ovat käyttökelpoisia harkittaessa esimerkiksi

kysymystä siitä, milloin surmaamista on in concreto pidetty erityisen törkeänä kuten Matikkala (s.
56) toteaa.

15 Sakari Laukkanen on teoksessaan Selvä ja täsmällinen tuomio (s. 24–40) käsitellyt laajasti perustelu-
ja koskevan lainsäädännön ja tuomioiden kirjoitustavan kehitystä.
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käytännön kautta on tullut selväksi, että oikeus- ja näyttökysymysten perusteleminen
on osa ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan edellyttämää oikeudenmukaista oikeuden-
käyntiä.16  Vuonna 1993 toteutettu alioikeusuudistus riita-asioiden osalta ja vuonna
1997 toteutettu rikosasioiden käsittelyn uudistaminen ovat vaikuttaneet tuomioiden
perustelemiseen. On huomattava, että vasta noiden uudistusten yhteydessä säädettiin
lailla velvollisuus perustella tuomioistuimen todistusharkinta.17  Jo 1990-luvulle tultaes-
sa oli kuitenkin selvää, etteivät niin sanotut ”on katsottava” perustelut, jotka jättävät
ratkaisun todelliset perustelut näkymättömiin, täytä asianmukaisten perustelujen
kriteereitä.18

Viime vuosikymmeninä on oikeustieteellisessä tutkimuksessa ja oikeuskirjalli-
suudessa tuotu esiin lukuisia metodeja näyttö- ja oikeuskysymyksiä koskevien perus-
telujen kirjoittamisesta. Metodilla tässä yhteydessä tarkoitetaan lähinnä tietynlaista
tapaa, jota tuomioistuin käyttää perustellessaan tuomiota. Esimerkkinä voidaan mai-
nita Christian Diesenin hypoteesimetodi.19 Diesenin metodin ydin on metodin sovel-
tamisvaiheen nelivaiheinen kysymyksenasettelu. Ensin on kysyttävä, onko syyttäjä
esittänyt prima facie riittävän näytön kaikista tunnusmerkistön mukaisista oikeustosi-
seikoista. Kielteinen vastaus johtaa luonnollisesti syytteen hylkäämiseen. Toiseksi on
kysyttävä voidaanko syytteen teonkuvaukselle esittää relevantteja vaihtoehtoisia
tapahtumahypoteeseja. Jos ei voida on syyte näytetty toteen. Jos vaihtoehtoisia tapah-
tumahypoteeseja voidaan esittää, on kysyttävä kolmanneksi voidaanko relevantti vaih-
toehtoinen tapahtumahypoteesi eliminoida. Jos eliminointi ei ole mahdollista on vielä
esitettävä neljäs kysymys; aiheuttaako vaihtoehtoinen tapahtumahypoteesi järkevän
epäilyn syytetyn syyllisyydestä. Jo tässä on syytä todeta, että Diesenin hypoteesimetodia
ei ole tunnistettavissa nyt tarkasteltavissa korkeimman oikeuden ratkaisuissa.

Toisena esimerkkinä perustelumetodeista voidaan mainita pro & contra -metodi,
jota Virolainen ja Martikainen esittelivät vuonna 2003 ilmentyneessä kirjassaan. Me-
todi nähdään ikään kuin synteesinä arviointimetodista, dialogimetodista, oikeustie-
teellisestä metodista ja punnintamallista,20 joita pro & contra argumentaatio yhdistää
ja jotka täyttävät perustelujen rationaalisen hyväksyttävyyskriteerin.21 Strömbergin
metodijaottelun mukainen arviointimetodi painottaa tietyn säännöksen sovelta-

16 Pellonpää s. 326–327.
17 Oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 4 §:n (165/1998) ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain

11 luvun 4 §:n (165/1998) perusteella tuomioistuimilla on velvollisuus selostaa, millä perusteella
riitainen seikka on tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä.

18 Ks. esimerkiksi Aarnio 1993 s. 258 ja Virolainen s. 131, Virolainen – Pölönen s. 431 ja Huovila s. 1–
2. Kehitys on kuitenkin jo alkanut ainakin 1970-luvulla näyttökysymysten perustelujen osalta, kuten
Olavi Heinonen toteaa (Heinonen: LM 1980 s. 334). Vasta 1980-luvulla korkein oikeus alkoi palaut-
taa juttuja näyttökysymyksen perustelemattomuuden vuoksi (Virolainen: Matkalla pohjoiseen s. 479).
Tärkeä merkitys kehityksen vauhdittajana on ollut myös Aulis Aarnion 1980-luvulla julkaisemilla
lukuisilla tuomion perustelemista koskeneilla kirjoituksilla.

19 Metodiaan Diesen esittelee teoksessaan Bevisprövning i brottmål s. 120–148.
20 Virolainen – Martikainen s. 141.
21 Perustelu on rationaalisesti hyväksyttävä, jos perusteluauditorion rationaalisesti harkitsevien jäsenten

enemmistö voi hyväksyä perustelun lopputuloksen.
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misedellytysten ja soveltamistavan avointa pohdintaa perusteluissa. Tuomioistuimen
on myös selvitettävä, miksi se on hylännyt jonkin vaihtoehtoisen ratkaisun.22  Dialogi-
metodi, joka esiintyy Peczenikin metodijaottelussa, painottaa perustelujen dialogi-
luonnetta. Perusteluissa on ilmoitettava sekä lopputulosta tukevat että sitä vastaan pu-
huvat seikat. Lisäksi on perusteltava, miksi lopputulosta tukevat seikat on katsottu
painavammiksi kuin sitä vastaan puhuvat seikat. Perzenic on jaottelussaan tuonut esiin
myös oikeustieteellisen metodin, joka perustuu siihen, että lopputulosta tukevat seikat
muotoillaan siten, että ratkaisu seuraa niistä loogisesti. Myös tässä metodissa esitetään
ratkaisua vastaan puhuvat seikat avoimesti perusteluissa ja pyritään selkeään kysymyk-
senasetteluun ja siihen nojaavaan pro et contra-argumentointiin.23 Punnintamallissa
on kysymys oikeusperiaatteiden, jotka nähdään oikeussäännöistä poiketen eriasteises-
ti noudatettavina optimointikäskyinä, noudattamisen perusteiden avoimesta julkituo-
dusta punninnasta, joka ilmenee tuomioistuimen perusteluista tilanteessa, jossa rat-
kaistavana olevaan kysymykseen liittyy useampia eri suuntiin vaikuttavia oikeuspe-
riaatteita.24 Virolainen ja Martikainen lähtevät siitä, että myös punnintamallissa on
kyse itse asiassa pro et contra -argumentaatiosta.

Pro et contra -perustelumetodi voidaan siis pelkistää lähtökohdaltaan jo Aarnion
esiin tuomaan regulatiiviseen periaatteeseen. Ratkaisu on perusteltava siten, että mah-
dollisimman moni rationaalisesti harkitseva oikeusyhteisön jäsen voisi kaikki asian-
haarat huomioon ottaen ratkaisun hyväksyä. Tämä edellyttää, että perustelut ovat seik-
kaperäiset, informaatioltaan avoimet ja perustuvat tarvittaessa pro et contra -argumen-
taatioon. Perustelujen kieleltä ja retoriikalta edellytetään selkeyttä ja ymmärrettävyyttä.

Eri maiden tuomioistuinten toiminta ja käyttämät perustelumetodit ovat sidoksissa
kyseisen maan oikeuskulttuuriin ja oikeushistorialliseen kehitykseen. Voidaan puhua
eroista perustelukulttuureissa. Yhdeksän maan korkeimman oikeuden perustelumetodien
eroja prejudikaattien sisältämien oikeuskysymysten perusteluissa on tutkittu 1980-lu-
vulla niin sanotussa ”Bielefelder Kreis” -tutkimusryhmässä. Vertailun maat, jotka edus-
tivat hyvin eri oikeuskulttuureja, olivat Argentiina, Saksa(n liittotasavalta), Suomi,
Ranska, Italia, Puola, Ruotsi, Englanti ja Yhdysvallat. Ryhmä julkaisi tutkimuksensa
nimeltä Interpreting Statutes vuonna 1992.25 Tutkimuksessa perustelutyylit jaettiin
kahteen pääryhmään.26 Kussakin ryhmässä oli eritelty kahdeksan keskeistä ryhmää
määrittävää perustelujen ominaisuutta, jotka samalla muodostavat vastinparin vertailu-
ryhmän vastaavan kohdan kanssa. Ryhmä A edusti selkeästi loogisen syllogismin opille
rakentuvaa perustelua, jossa ei tuoda avoimesti esiin säännösten tulkinnanvaraisuutta
ja useamman mahdollisen ratkaisun mahdollisuutta. Niukat perustelut sisältävät run-
saasti legalistista, teknistä ja byrokraattista kieltä. Perustelut nojaavat pitkälti formaalisiin

22 Strömberg s. 184–192.
23 Peczenik s. 338–340.
24 Virolainen – Martikainen s. 135–139.
25 Tutkimusta ja sen tuloksia on selostettu esimerkiksi Virolaisen ja Martikaisen teoksessa Pro et Contra

s. 142–148 ja Aarnio kirjoituksessaan Oikeussäännöksiä tulkitsemassa.
26 Virolainen – Martikainen s. 146.
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argumentteihin eikä tuomioistuinten oikeutta luovaa roolia tunnusteta. Toisen ääri-
pään muodostaa ryhmä B, jossa avoimesti tunnustetaan säännösten tulkinnanvarai-
suus, usean eri ratkaisuvaihtoehdon mahdollisuus ja tuomioistuimen oikeutta luova
arvovalintoja sisältävä rooli. Laajat ja seikkaperäiset perustelut eivät ole syllogistiset
vaan diskursiiviset rakentuen materiaalisille argumenteille ja dialogille. Tutkimukseen
Suomen osuuden kirjoittanut Aulis Aarnio totesi jo vuonna 1993 Suomen korkeim-
man oikeuden olevan liikkeessä kohti mallia B ja jo etääntyneen mallin A mukaisista
syllogistisista perusteluista.27

Vallitsevana metodina suomalaisissa tuomioistuimissa ja korkeimmassa oikeudessa
ei ole tällä ja viime vuosikymmenellä ollut loogisen syllogismin muotoon puettu pe-
rustelu. Seuraavassa käydään läpi vuosilta 2000–2004 korkeimman oikeuden ratkai-
sujen perusteluja murhan ja tapon välisestä rajanvedosta pyrkien analysoimaan, min-
kälaiseen kehitysvaiheeseen perustelujen metodologiassa on vuosituhannen vaihteen
jälkeen edetty huomioiden tarkastelun kohteena olevan oikeudellisen ongelman eri-
tyispiirteet.

4.2. Korkeimman oikeuden ratkaisu 2000:3

Kyseessä on paljon julkisuutta saanut henkirikos, jossa mieshenkilö tappoi juhannuk-
sena kesäasunnolla lukuisilla veitseniskuilla avovaimonsa ja 2, 3 ja 7-vuotiaat lapsen-
sa. Korkein oikeus on tuomionsa perusteluissa todennut ensiksi tosiseikoista, kuinka
monta kertaa kutakin rikoksen uhria oli veitsellä lyöty ja tämän jälkeen viitannut hovi-
oikeuden perusteluihin teon erityisen raakuuden ja julmuuden sekä kokonaistörkeyden
osalta. Korkein oikeus ei siis ole rakentanut itsenäisiä omia perusteluja murhan ja tapon
välisestä rajanvedosta. Korkein oikeus on ainoastaan hovioikeuden ratkaisussa todettujen
seikkojen lisäksi todennut, ettei teon rikosoikeudellisen arvioinnin kannalta ole mer-
kitystä sillä, missä vaiheessa kukin uhreista on menettänyt tajuntansa ja ovatko lyönnit
tapahtuneet yhtäjaksoisesti vai onko tekijä kertomallaan tavoin myöhemmin palannut
varmistamaan uhrien kuoleman.

Korkeimman oikeuden perusteluista ei ilmene tekijän kertomuksen sisältöä muu-
toin kuin siltä osin kun korkein oikeus on tekijän kertomaan viitannut. Hovioikeus
totesi ratkaisussaan teon arvioinnin murhaksi perustuvan teon kohdistumiseen samas-
sa tilaisuudessa useisiin perheenjäseniin ja erityisesti puolustuskyvyttömiin lapsiin.
Erityisesti hovioikeus otti huomioon lukuisien veitseniskujen ja uhrien torjuntavam-
mojen perusteella tekijän määrätietoista surmaamispyrkimystä osoittavan tekotavan.
Perusteluissa mainitaan lisäksi, ikään kuin määrätietoisesta surmaamispyrkimyksestä
erillisenä, uhrien kuolemasta varmistuminen. Hovioikeus katsoi näillä perusteilla, että
teot oli tehty erityisen raa’alla ja julmalla tavalla. Hovioikeus ei enää erikseen perus-
tellut surmaamisen kokonaistörkeyttä.

27 Aarnio 1993 s. 267.
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Mielestäni korkeimman oikeuden ratkaisu noudatti määrätietoisen surmaamispyr-
kimyksen osalta jo aiemmin esimerkiksi ratkaisussa KKO 1995:102 omaksuttua lin-
jaa. KKO 2000:3 on kuitenkin ensimmäinen vuoden 1995 lainmuutoksen jälkeinen
prejudikaatti, jossa murhan ja tapon rajanveto on perustettu rikoslain 21 luvun 2 §:n 1
momentin 2-kohdan mukaiseen kvalifiointiperusteeseen eli teon erityiseen raakuuteen
tai julmuuteen. Lainmuutoksella painotettiin, että raakuus ja julmuus ovat teon eikä
lisäksi tekijän ja teon ulkoisen vaikutelman ominaisuuksia.28 Vaikka teon raakuus ja
julmuus ovat eri asioita, korkein oikeus ei ole eritellyt, mitkä tekojen ominaispiirteet
ovat olleet perusteluna tekojen katsomiseksi raa‘aksi ja mitkä julmaksi.29 Ratkaisun
perusteluista ei myöskään ilmene, miten korkein oikeus on hahmottanut ne tekijät,
jotka ovat täyttäneet kvalifiointiperusteen suhteessa niihin tekijöihin, jotka ovat teh-
neet teoista kokonaisuutena arvostellen törkeitä.

Ilmeisesti tekojen luonne, useilla veitseniskuilla tehdyn henkirikoksen kohdistaminen
tekijän omiin alaikäisiin puolustuskyvyttömiin lapsiin, on muodostanut selkeän
perusteen tekojen katsomiseksi murhaksi.30 Kaikki oikeusasteet ovat olleet tekojen
rikosoikeudellisesta luonteesta yksimielisiä.

Vaikka vuoden 1969 rikoslain 21 luvun 2 §:n tunnusmerkeistä ”erityistä raakuutta
tai julmuutta osoittaen” on olemassa korkeimman oikeuden prejudikaatteja, joita lain
muutoksesta huolimatta voitaisiin hyödyntää rajanvetoa perusteltaessa, korkein oikeus
ei ole näihin aikaisempiin prejudikaatteihin viitannut.31  Perusteluissa ei ole viitattu
myöskään lain esitöihin tai oikeuskirjallisuuteen. Muodoltaan perustelut ovat syllo-
gistiset eivätkä retoriikaltaan kovinkaan avoimet.

4.3. Korkeimman oikeuden ratkaisu 2000:29

Tapauksessa oli kyse viisivuotiaan lapsen surmaamisesta kuristamalla, isokokoisella
puukolla leukakulmaan ja niskaan pistämällä sekä kaulaan viiltämällä. Ennen surma-
työtä tekijä oli yrittänyt puukolla lyömällä tappaa lapsen äidin, joka oli onnistunut
pakenemaan paikalta.

Tässäkin tapauksessa korkein oikeus perusteli teon rikosoikeudellista luonnetta varsin
lyhyesti. Perusteluissa on selostettu rikoksen tekotapa ja todettu, että tappo on tehty
erityisen raa‘alla tavalla. Lisäksi on todettu surmatyötä edeltänyt tilanne, jossa lapsen
äiti oli joutunut pakenemaan paikalta ja jättämään puolustuskyvyttömän lapsen teki-
jän luo. Tämän lisäksi korkein oikeus on todennut, että teon kohdistuessa puolustus-
kyvyttömään pikkulapseen se on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Peruste-
luissa on siis erotettu ne seikat, jotka korkein oikeus on katsonut merkityksellisiksi

28 HE 94/1993 vp. s. 93 ja Matikkala s. 44.
29 On selvää, että eron tekeminen tältä osin on hankalaa, kuten Lahti on oikeustapauskommentaarissaan

todennut. Lahti s. 770.
30 Näin myös Frände ja Matikkala s. 33.
31 Esimerkiksi prejudikaatissa KKO 1983 II 8 oli kyse kolmevuotiaan lapsen surmaamisesta useilla veitsen-

iskuilla.
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arvioitaessa, onko tekoa kokonaisuutena arvioiden pidettävä törkeänä. Tämä lisää pe-
rustelujen selkeyttä ja avoimuutta verrattuna ratkaisun KKO 2000:3 perusteluihin.
Kysymys on varsin samanlaisesta tilanteesta kuin ratkaisussa KKO 2000:3. Teräaseella
tehty henkirikos on kohdistunut avuttomaan ja puolustuskyvyttömään lapseen.

Korkein oikeus ei ole tässäkään ratkaisussa viitannut aiempiin prejudikaatteihin.
Perustelujen lyhyys antaa vaikutelman siitä, ettei teon rikosoikeudellisen luonteen
määrittelyä ole nähty erityisen vaikeana oikeudellisena ongelmana. On kuitenkin huo-
mattava, että käräjäoikeuden kokoonpanon ainoa lainoppinut jäsen käräjätuomari olisi
tuominnut tekijän taposta. Lautamiesten äänin myös käräjäoikeus, kuten hovioikeuskin
yksimielisesti, katsoi teon murhaksi.

Käräjäoikeuden käräjätuomarin perusteluissa kiinnittää huomiota kohta, jossa on
viitattu tekijän hallitsemattomaan raivotilaan, johon joutumiseen oli perustelujen mu-
kaan tekijän naisystävän äksyilyn ja nalkutuksen lisäksi myötävaikuttanut nautittu voi-
makas pirtusekoitus. Käräjätuomari katsoi, ettei tekijä kyennyt raivotilassaan kontrol-
loimaan toimintaansa, vaan oli tehnyt teot hallitsemattomassa, agressiivisessa ja yhtä-
jaksoisessa raivonpurkauksessa. Näin ollen hän ei pitänyt tekoa sen raakuudesta ja
julmuudesta huolimatta kokonaisuutena arvioiden törkeänä. Käräjätuomarin ratkai-
sun perusteluissa ongelmana on mielestäni se, että perusteluista saa sen kuvan, että
pirtusekoituksen juomisen aiheuttama humalatila on ollut omiaan vaikuttamaan teki-
jän kykyyn säädellä käyttäytymistään eli siis tekijän mielentilaan ja syyntakeisuuteen.
Tämä ei kuitenkaan suoraan ilmene perusteluista. Vaikka käräjätuomarin esittämä kanta,
siltä osin kun alkoholin nauttimisen vaikutus tekijän kykyyn säännellä toimintaansa,
on otettu huomioon teon törkeyttä arvioitaessa, on käsitykseni mukaan vallitsevan
oikeuskäytännön vastainen, ylemmät oikeusasteet eivät ole perusteluissaan lainkaan
ottaneet kantaa tähän kysymykseen32. Ratkaisun selkeyttä olisi lisännyt se, että kor-
kein oikeus olisi avoimesti todennut, ettei humalatila yleensä vaikuta teon kokonaisar-
vostelussa lieventävästi. Tämä johtopäätös on kuitenkin tehty tapausta koskevassa
oikeustapauskommentaarissa.33  Korkein oikeus ei myöskään ole perusteluissaan otta-
nut esiin sitä tosiasiaa, ettei uhri ollut omalla toiminnallaan aiheuttanut tekijän raivo-
tilaa. Ilmeisesti tätä ei ole pidetty tarpeellisena, kun tekijän kiihtymys- ja humalatilaa
ei pidetty asiassa merkityksellisenä arvioitaessa teon rikosoikeudellista luonnetta.

32 Rikoksen tekohetkellä ja korkeimman oikeuden tuomion antohetkellä oli voimassa rikoslain 3 luvun 4
§:n 2 momentti, jonka mukaan päihtymystä tai muuta senkaltaista mielenhäiriötä, johon rikoksentekijä
on itsensä saattanut, ei pidetä perusteena arvioida tekijän olleen rikosta tehdessään täyttä ymmärrystä
vailla. 1.1.2004 voimaan tulleen lain rikoslain muuttamisesta (515/2003) mukaisen rikoslain 3 luvun 4
§:n 4 momentin mukaan päihtymystä tai muuta tilapäistä tajunnan häiriötä, johon tekijä on saattanut
itsensä, ei oteta syyntakeisuusarvioinnissa huomioon, ellei siihen ole erityisen painavia syitä. Hallituk-
sen esityksessä koskien rikoslain yleisten oppien uudistamista (HE 44/2002 vp. s. 68) mainittiin erityi-
sen painavina syinä esimerkiksi yhteisvaikutustilanteet, yllättävä teho, kokemattomuus, väsymys tai
pitkäaikaisen käytön myötä alentunut toleranssi. Lakiehdotuksen eduskuntakäsittelyssä havahduttiin
kuitenkin huomaamaan minkälaisen ”vaaran lähteen” hallituksen esityksen muotoilu olisi avannut ja
lakivaliokunta otti mietinnössään selkeän kannan, jonka mukaan ei ole tarkoitus muuttaa syyntakei-
suusarvioinnissa aiemmin noudatettua tiukkaa suhtautumista päihtymykseen (LaVM 28/2002 vp. s. 9).

33 Ks. Tolvanen s. 182.
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4.4. Korkeimman oikeuden ratkaisu 2003:53

Kyseessä oli tapaus, jossa B oli asentanut pommin asuinkerrostalon pysäköintipaikalla
olleen auton alle tarkoituksena surmata auton käyttäjä. Pommi oli kuitenkin sitä asen-
nettaessa räjähtänyt aiheuttaen B:lle vaikeita vammoja teon jäädessä näin surmaamisen
osalta yritykseksi. B:n oli pysäköintialueelle kuljettanut autollaan A, joka kiisti toimi-
neensa rikoskumppanina ja katsoi syyllistyneensä vain avunantoon. Myös kolmatta hen-
kilöä C:tä vastaan oli nostettu syyte törkeästä tuhotyöstä ja kahden murhan yrityksestä.

Tapauksessa tuli esiin lukuisia rikosoikeuden yleisten oppien kysymyksiä.34  Keskityn
tässä perustelujen tarkasteluun vain siltä osin kun niissä on otettu kantaa kysymykseen
siitä, oliko kyse B:n ja kaikissa oikeusasteissa tekijäkumppaniksi katsotun A:n osalta
tapon vai murhan yrityksestä. Kaikki oikeusasteet katsoivat jääneen näyttämättä C:n
osallisuuden tekoon avunantajana tai tekijäkumppanina.

Asiassa järjestettiin korkeimmassa oikeudessa suullinen käsittely.35 Tämä on ym-
märrettävää ottaen huomioon A:n, B:n ja C:n osallisuutta koskevan näytön perustuminen
lähinnä heidän ja yhden todistajan kertomuksiin ja kertomusten osittainen muuttumi-
nen esitutkinnassa ja myöhemmin käräjä- ja hovioikeudessa. Korkeimman oikeuden
perusteluissa onkin selostettu varsin laajasti jutussa ratkaisevassa asemassa olleen
henkilötodistelun sisältöä. Korkein oikeus on perusteluissaan keskittynyt ottamaan
kantaa kuultujen henkilöiden kertomusten uskottavuuteen. Tämä on tapahtunut ar-
vioimalla kertomusten johdonmukaisuutta ja yksityiskohtaisuutta suhteessa saman hen-
kilön esitutkinnassa ja oikeudenkäynnin eri vaiheissa kertomaan sekä muiden kuultujen
henkilöiden kertomaan. Todistajien kertomusten luotettavuuden arvioinnin perustelut
ovat avoimia ja rakenteeltaan selkeitä ja johdonmukaisia.

Tapon ja murhan yrityksen välisen rajanvedon osalta korkein oikeus on ensin to-
dennut, että A:n ja B:n syyksi luetun pommin räjäyttäminen asuinkerrostalon pysä-
köintialueella olisi onnistuessaan epäilyksittä aiheuttanut tekotapansa ja -paikkansa
sekä suunnitellun tekoajankohdan johdosta vakavaa hengen ja terveyden vaaraa useil-
le ihmisille. Asiassa oli henkilötodistelulla selvitetty, että pommi oli tarkoitus asentaa
pysäköintialueella olleen auton alle kuljettajan istuimen kohdalle. Pommin oli tarkoi-
tus räjähtää eturenkaan alle asennetun laukaisimen reagoidessa kun autolla lähdettäi-
siin liikkeelle. Kuullun asiantuntijan mukaan vakavan loukkaantumisen ja kuoleman
vaara on ollut noin 20 metrin säteellä pommista ja varoalue noin 100 metrin säteellä.
Korkein oikeus ei kuitenkaan ole näihin pommin laatuun ja vaarallisuuteen liittyviin
seikkoihin viitannut erikseen perustellessaan rajanveroa tapon ja murhan yrityksen
välillä. Tämä ratkaisu on omiaan selkeyttämään perusteluja vähentämällä turhaa tois-
toa. Ratkaisun teko ei tältä osin ole ollut ongelmallista. Kyse ei ollut mielestäni raja-
tapauksesta. Kaikki oikeusasteet katsoivat, että teko onnistuessaan olisi aiheuttanut

34 Nuutila: KKO 2003:53 s. 376.
35 Suullinen käsittely korkeimmassa oikeudessa on edelleen harvinaista. Tästä esimerkiksi Virolainen –

Pölönen s. 309 alaviite 61.
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vakavaa yleistä vaaraa hengelle tai terveydelle. A:n ja B:n teko siis täytti rikoslain 21
luvun 2 §:n 1 momentin 3-kohdan kvalifiointiperusteen.

Kvalifiointiperusteen jälkeen korkeimman oikeuden perusteluissa on käsitelty A:n
ja B:n suhdetta tekoon. A:n osalta korkein oikeus totesi edelleen, että pommin laukai-
simen rakentaminen ja B:n ja pommin kuljettaminen yöllä autolla pitkän matkan teko-
paikalle osoittaa suunnitelmallisuutta ja määrätietoista pyrkimystä suunnitellun teon
toteuttamiseksi. Näillä perusteilla korkein oikeus katsoi A:n toimineen vakaasti harkiten.

B:n osalta korkein oikeus totesi ensiksi, ettei mitään motiivia tekoon ole ilmennyt.
Näin on todennut perusteluissaan myös hovioikeus. Käräjäoikeus oli niin ikään toden-
nut samoin perustellen kantaansa sillä, ettei B edes tuntenut henkilöä, joka pommilla
oli tarkoitus surmata. Korkeimman oikeuden perusteluista jää siis hieman epäselväksi
onko korkein oikeus perustanut käsityksensä B:n motiivin puutteesta samoihin seikkoi-
hin kuin käräjäoikeus.

Korkein oikeus katsoi edelleen selvitetyksi, viitaten B:n käräjäoikeudessa palkkio-
mahdollisuudesta kertomaan, että esiin tulleella palkkiomahdollisuudella on ollut vai-
kutusta tekoon ryhtymiseen. Korkein oikeus katsoi kuitenkin, ettei B:n voida esiin
tulleesta palkkiomahdollisuudesta huolimatta katsoa tehneen tekoaan vakaasti harki-
ten.36 Tätä perusteltiin ensiksi sillä, että B oli korkeimmassa oikeudessa kiistänyt, että
palkkiolla olisi ollut hänen toiminnalleen merkitystä. Toiseksi korkein oikeus totesi,
ettei B:stä suullisessa käsittelyssä saadun näkemyksen perusteella voida päätellä hä-
nen tehneen tekoaan vakaasti harkiten. Korkein oikeus ei ole perusteluissaan lausunut
siitä, mikä tämä B:stä suullisessa käsittelyssä saatu näkemys on. Perusteluissa jäävät
tältä osin valitettavasti auki ne syyt, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että esiin tulleesta
palkkiomahdollisuudesta huolimatta B:n tekoa ei ole pidetty vakaasti harkiten tehty-
nä. Onko kyseessä ollut jokin mitä B on käsittelyssä lausunut, jättänyt lausumatta,
hänen lausumiensa mahdollinen ristiriitaisuus, B:n ulkoinen olemus ja esiintyminen
häntä tai muita asianosaisia kuultaessa vai edellä mainittujen tai joidenkin muiden
seikkojen yhteisvaikutus.

Suljettuaan toisen kvalifiointiperusteen täyttymisen pois B:n osalta korkein oikeus
toteaa perustelujen lopussa, että silloin kun tappamista yritetään räjäyttämällä pommi
niin, että räjähdys suunnitellulla tavalla toteutuessaan aiheuttaisi vakavaa yleistä vaa-
raa, ovat käsillä lähtökohtaisesti niin erityiset raskauttavat olosuhteet, että vain poikkeus-
tapauksessa voidaan teon kokonaisarvostelun katsoa johtavan siihen, että tekoa pidet-
täisiin lievempänä kuin murhan yritystä. Vielä korkein oikeus toteaa, ettei tällaisia
poikkeuksellisia seikkoja A:n eikä B:n kohdalla ole ilmennyt.

Korkeimman oikeuden tapa perustella A:n ja B:n tekojen kokonaistörkeyttä on kä-
sittääkseni murhan ja tapon välistä rajanvetoa ajatellen poikkeuksellinen. Rikoslain 21

36 Palkkiomahdollisuudessa on ollut siis kyse siitä, täyttyykö B:n osalta myös rikoslain 21 luvun 2 §:n 1
momentin 1-kohdan mukainen kvalifiointiperuste. Lain esitöissä todettiin, että omanvoitonpyyntö,
eli rikoksen tekeminen palkkiota vastaan, voidaan poistaa ankaroittamisperusteista, koska se edellyt-
tää vakaata harkintaa ja siis sisältyy rikoslain 21 luvun 2 §:n 1 momentin 1-kohdan mukaiseen
kvalifiointiperusteeseen (HE 94/1993 vp. s. 93).
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luvun 1 § ja 2 § on rakennettu rikoslain kokonaisuudistuksen mukaisesti siten, että 1
§:n mukainen tappo käsittää teon, eli henkilön tahallisen tappamisen, perusmuodon ja
2 §:n mukainen murha törkeämmän tekomuodon. Vastaavasti 21 luvun 3 §:n mukai-
nen surma käsittää perustunnusmerkistöön eli tappoon nähden lievemmän tekomuodon.
Tästä lähtökohdasta tapon ja murhan rajanvedon perustelut rakentuvat yleensä niin,
että tahallinen surmaaminen on tapon sijasta murha, jos yksi tai useampi 2 §:n mukai-
sista kvalifiointiperusteista täyttyy ja teko tämän lisäksi on myös kokonaisuutena ar-
vioiden törkeä.37 Ratkaisun KKO 2003:53 perusteluissa ikään kuin käännetään teon
törkeyden arviointi toisin päin. Vakavaa yleistä vaaraan aiheuttaen tehty teko täyttää
yhden kvalifiointiperusteista, mutta ei pelkästään tällä perusteella vaatimusta siitä, että
teko myös kokonaisuutena arvostellen on törkeä. Kuten edellä todettiin, korkein oi-
keus totesi A:n tehneet tekonsa vakaasti harkiten. Näin ollen A:n osalta on täyttynyt
kaksi kvalifiointiperustetta. B:n osalta korkein oikeus totesi, että palkkiomahdollisuu-
della on ollut vaikutusta tekoon ryhtymiseen. Tämä tarkoittaa käsittääkseni sitä, että
korkein oikeus on tältä osin katsonut kvalifiointiperusteen olemassaoloon viittaavien
seikkojen olleen olemassa. On mahdollista, että korkein oikeus on harkinnassaan otta-
nut huomioon, että A:n osalta teon kokonaistörkeyteen vaikuttaisi kahden kvalifiointi-
perusteen täyttyminen ja B:n osalta se, että vakaaseen harkintaan viittaavia seikkoja
oli ilmennyt.38 On selvää, että voimakkaan pommin räjäyttäminen kerrostalon pysä-
köintipaikalla auton lähtiessä liikkeelle, jolloin läheisyydessä on mahdollisesti sivulli-
sia henkilöitä, on tekona törkeä. Perusteluiden avoimuuden kannalta olisi ollut edullis-
ta eritellä vielä tarkemmin kokonaistörkeyden perusteena olleita syitä.

Tässäkään ratkaisussa korkein oikeus ei ole viitannut prejudikaatteihin, vaikka esi-
merkiksi ratkaisussa KKO 1981 II 32, johon käräjäoikeus ratkaisunsa perusteluissa
viittasi, on kyse kirjepommin lähettämisestä, jonka katsottiin tapahtuneen vakaasta
harkinnasta. Niin ikään korkein oikeus ei ole viitannut oikeuskirjallisuuteen tai lain
esitöihin, kuten hovioikeus esitöiden osalta teki. Kuten edellä on todettu, on oikeus-
kirjallisuudessa käsitelty kvalifiointiperusteiden ja kokonaistörkeyden täytymisen yh-
tymäkohtia, joista tässäkin asiassa on ollut kysymys.

4.5. Korkeimman oikeuden ratkaisu 2004:57

Kyseessä on niin sanottu Oulun taksisurma. Tekijä oli mennyt taksiautoon, ampunut
kuljettajaa kolmasti ja anastanut tämän jälkeen kuljettajan lompakon.

Kaikki oikeusasteet katsoivat oikeuslääketieteellisellä ja teknisellä näytöllä selvitetyn,
ettei syytetyn kertomus autossa käydyn kamppailun aikana tapaturmaisesti tapahtu-

37 On selvää, että kahden kvalifiointiperusteen täyttyessä saman tekijän osalta tekoa voidaan myös
lähtökohtaisesti pitää kokonaisuutena arvioiden törkeänä, kuten esimerkiksi Matikkala on todennut.
Matikkala s. 56.

38 Matikkalan mukaan olosuhteet, joissa on piirteitä kvalifiointiperusteen täyttymisestä, lisäävät rikok-
sen kokonaistörkeyttä. Matikkala s. 56.
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neesta syytetyn kädessä olleen pistoolin laukeamisesta kolme kertaa peräkkäin yhtä-
jaksoisesti pitänyt paikkaansa, vaan että syytetty oli tahallisesti ensin ampunut taksi-
autoilijaa kahdesti laukausten osuttua posken alueelle aiheuttaen autoilijan toiminta-
kyvyn menetyksen ja vasta tämän jälkeen syytetty oli ampunut autoilijaa lähietäisyy-
deltä takaraivoon viimeisen laukauksen oltua kuolettava.

Käräjäoikeus ja hovioikeus katsoivat tekijän syyllistyneen murhaan, koska teko oli
tehty vakaasti harkiten ja se oli myös kokonaisuutena arvioiden törkeä. Alempien oi-
keusasteiden ratkaisut perustuivat siihen, että syytetty oli suunnitellut ryöstävänsä taksi-
auton ja varustautunut tätä varten ladatulla ja panostetulla pistoolilla ollen siten valmis
myös väkivallan käyttöön. Koska viimeinen kuolettava laukaus oli ammuttu vasta taksi-
autoilijan menetettyä toimintakykynsä, oli teko tehty vakaasta harkinnasta. Koska vä-
littömästi ennen kuolemaan johtanutta laukausta autoilijalle oli aiheutettu ampumalla
ja muutoin pahoinpitelemällä vammoja ja teko kohdistui yleisöpalveluksessa ollee-
seen työtehtäväänsä hoitaneeseen henkilöön, oli teko käräjä- ja hovioikeuden mukaan
myös kokonaisuutena arvioiden törkeä. Hovioikeudessa asiassa äänestettiin. Vähem-
mistöön jäänyt hovioikeudenneuvos katsoi, että syytetty oli toiminut suunnitellusti
vain ryöstön osalta mutta taksiautoilijan surmaamisen osalta vakaasta harkinnasta jäisi
varteenotettava epäily. Näin ollen kyseessä olisi tappo.

Korkeimman oikeuden perustelujen rakenne poikkeaa edellä käsitellyistä ratkai-
suista. Perusteluissa on ensiksi, ikään kuin johdantona, lyhyesti todettu asian tausta eli
sinänsä riidattomat tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu eli se, onko kyseessä am-
pumisen osalta tuottamuksellisesta rikoksesta vai tahallisesta tappamisesta ja jos tekoa
pidettäisiin tahallisena onko teko tappo vai murha. Tämä aloitusjakso on, kuten perus-
telujen muutkin toisistaan selvyyden vuoksi erotettavissa olevat osat, kirjoitettu oman
väliotsikkonsa alle.

Seuraavaksi korkein oikeus on väliotsikon ”tuottamuksellinen vai tahallinen teko”
alla ottanut kantaa teon tahallisuuteen edellä todetuin tavoin. Tämän kirjoituksen kan-
nalta kiinnostavin osa perusteluista löytyy ytimekkään väliotsikon ”murha vai tappo”
alta. Perusteluissa on tältä osin ensi todettu syytetyn kiistäneen syytteen murhasta,
koska hän ei ole toiminut vakaasta harkinnasta ja koska rikos ei ainakaan kokonaisuu-
tena arvostellen ollut törkeä.

Tämän jälkeen korkein oikeus on perusteluissaan todennut rikoslain 21 luvun 2 §:n
1 momentin 1 kohdan sisällön todeten, että asiassa on ensin arvioitava, onko syytetty
tehnyt rikoksensa vakaasti harkiten. Tämän perustelujen johdanto-osan jälkeen on ly-
hyesti selostettu, mitä syytetty on asiasta korkeimmassa oikeudessa lausunut.

Seuraavaksi korkein oikeus on käynyt läpi hallituksen esityksessä (HE 94/1993 vp.)
murhan tunnusmerkistötekijöistä ja luonteesta lausuttua, joka korkeimman oikeuden
perusteluiden mukaan on vaikuttavana taustatekijänä arvioitaessa yksittäisen tunnus-
merkistötekijän, kuten vakaan harkinnan, täyttymistä. Edelleen perusteluissa on va-
kaan harkinnan osalta viitattu lakivaliokunnan mietinnössä todettuun. Esitöiden tar-
kastelun jälkeen perusteluissa on kattavasti käyty läpi korkeimman oikeuden prejudi-
kaatteja ensin siltä osin kun niissä on katsottu surmaaminen tehdyksi vakaasta harkin-
nasta ja sitten siltä osin kun prejudikaateissa on päädytty vastakkaiselle kannalle. Tältä
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osin korkein oikeus toteaa johtopäätöksenään, että sen oikeuskäytännössä on edelly-
tetty varsin vahvojen perusteiden olemassaoloa, ennen kuin tappo on katsottu tehdyksi
vakaasti harkiten.

Tämän jälkeen korkein oikeus perustelujen kappaleessa 3139 viittaa tapahtumien
kulusta selvitettyyn ja tuo esille seikkoja, jotka viittaavat siihen, että teko olisi tehty
vakaasti harkiten sekä seikkoja, jotka puoltavat vastakkaista johtopäätöstä. Loppu-
päätelmänään korkein oikeus kuitenkin toteaa, ettei teko ole tehty rikoslain 21 luvun 2
§:ssä tarkoitetulla tavalla vakaasti harkiten.

Korkeimman oikeuden ratkaisu syntyi äänin 4–1. Vähemmistöön jäänyt oikeus-
neuvos Lehtimaja olisi tuominnut tekijän murhasta katsoen teon olleen tehty vakaasti
harkiten, koska tekijä oli ryhtyessään tekoon varustautunut ladatulla ampuma-aseella,
eikä tekijä ollut teon hetkellä erityisen kiihtyneessä tai muuten poikkeuksellisessa mie-
lentilassa. Näin siitä huolimatta, vaikka tappamisen ei näytetty sellaisenaan kuuluneen
ennalta päätettyyn rikossuunnitelmaan. Lisäksi Lehtimaja katsoi teon olleen myös
kokonaisuutena arvioiden törkeän, koska uhrin tappaminen ei ollut ryöstön toteutta-
miseksi välttämätöntä viimeisen tappavan lähilaukauksen ollessa teloituksen luonteinen
ja koska rikos oli kohdistunut yövuorossa olleeseen taksinkuljettajaan, jonka oli palvelu-
ammatin luonteen vuoksi vaikea suojautua tällaisia rikoksia vastaan.

Mielestäni prejudikaatin KKO 2004:57 perustelut murhan ja tapon välisen rajan-
vedon osalta ovat erinomaisen selkeät ja hyvin rakennetut. Tämä siitä huolimatta, että
ratkaisu herätti varsin paljon keskustelua ja myös kriittisiä kommentteja esitettiin.40

Katson, että esitetty kritiikki kohdistuu ennen kaikkea syyksilukemisen lopputulok-
seen eikä niinkään tapaan, jolla perustelut on rakennettu.

Prejudikaatissa on ensin todettu, mitkä oikeusohjeet tapaukseen soveltuvat. Perus-
teluissa on tältä osin mainittu lain sanamuoto, esityöt ja korkeimman oikeuden preju-
dikaatit. Tämän jälkeen oikeuskäytännön sisällöstä ja siinä omaksutusta linjasta on
tehty johtopäätökset. Seuraavaksi esiin on nostettu ne selvitetyt oikeustosiseikat, jotka
ovat relevantteja asian ratkaisun kannalta. Näiden pohjalta on lopuksi päädytty ratkai-
suun. Perustelut ovat siis rakenteensa puolesta selkeät ja loogiset. Myös pro et contra -
argumentaatioon vivahtavia piirteitä on havaittavissa esiteltäessä oikeuskäytäntöä ja
etenkin kappaleessa 31 vedettäessä johtopäätöksiä teon rikosoikeudellisesta luontees-
ta oikeustosiseikkojen ja lain esitöistä ja prejudikaateista lausutun perusteella. Perus-

39 Tämä on nyt tarkastelun kohteena olevista prejudikaateista ensimmäinen, jossa korkein oikeus on
käyttänyt, ilmeisesti Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mallin mukaisesti, numerointia prejudikaatin
kappaleissa. Tarkoituksena on ilmeisesti ollut prejudikaatin selkeyden lisääminen ja mahdollisesti
siihen viittaamisen helpottaminen.

40 Professori Nuutila arvosteli ratkaisua oikeustapauskommentaarissaan. Nuutila KKO 2004:57 s. 402 ja
professori Utriainen Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa, jossa kritiikin kärki
kylläkin kohdistuu lainsäädäntöön. Nuutilan mukaan korkein oikeus poikkesi aikaisemmasta linjas-
taan, jota ilmensi esimerkiksi ratkaisu KKO 1988:42 niin sanotussa Imatran taksisurmatapauksessa.
Utriainen viittasi kirjoituksessaan, esittäessään rikoslain muuttamista murhan ja tapon rangaistus-
säännösten osalta, Saksan ja Ruotsin lainsäädäntöön, joiden mukaan henkirikoksen perusmuotona on
murha. Lieventävät seikat muuttavat teon tapoksi.
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teluissa on myös avoimuutta. Ratkaisusta on luettavissa, ettei päätöksentekotilanne
ole ollut helppo vaan että on liikuttu raja-alueella. Tätä luonnollisesti korostaa eriävän
mielipiteen esittäneen jäsenen punnittu kannanotto.

Ratkaisussa ole otettu kantaa siihen mahdollisuuteen, että teko täyttäisi jonkin muun
kvalifiointiperusteen kuin vakaan harkinnan. Kyseeseen voisi tällöin tulla lähinnä vain
rikoslain 21 luvun 2 §:n 1 momentin 2-kohta eli tapon tekeminen erityisen raa´alla tai
julmalla tavalla. Tämän perusteen mahdolliseen soveltuvuuteen viittaisi ainakin vä-
hemmistöön jääneen oikeusneuvos Lehtimajan kannanotto tekotavan teloituksen omai-
sesta luonteesta. Myöskään alemmat oikeusasteet eivät ole käsitelleet tämän kvalifioin-
tiperusteen sovellettavuutta. Kysymys siitä, onko tämän kvalifiointiperusteen soveltu-
mista tapaukseen korkeimmassa oikeudessa pohdittu jää näin ollen avoimeksi.

4.6. Korkeimman oikeuden ratkaisu 2004:63

Kyseessä on niin kutsuttu Eveliina Lappalaisen tapaus Imatralta. Etenkin tämä tapaus
sai tiedotusvälineissä laajaa huomiota osakseen. Tekijä oli tekohetkellä vain 15-vuo-
tias poika, joka surmasi sattumalta ulkoilutiellä vastaan tulleen Lappalaisen painamal-
la tämän pään pahoinpitelyn jälkeen ojan pohjalla olleeseen mudansekaiseen veteen ja
seisomalla uhrinsa päällä tätä kuristaen.

Käräjäoikeudessa syyttäjä vaati syytetylle rangaistusta taposta tai toissijaisesti tör-
keästä pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Uhrin vanhemmat ja si-
sar vaativat syytetylle rangaistusta murhasta. Käräjäoikeus katsoi tekijän syyllistyneen
nuorena henkilönä tehtyyn tappoon. Käräjäoikeus katsoi, että tekijän täytyi käsittää,
havaitessaan uhrin hengitysteiden olevan mudansekaisen veden pinnan alapuolella ja
tämän liikehdinnän vaimentuvan ja lopulta kokonaan lakkaavan, että hänen menettelys-
tään varmuudella seuraisi uhrin kuolema. Näin ollen syytetyn katsottiin tahallisesti
surmanneen uhrinsa. Käräjäoikeus katsoi edelleen teon johtuneen paljolti tilanteen
odottamattomasta kehityksestä eikä siten olleen tehty vakaasta harkinnasta. Käräjä-
oikeus ei myöskään pitänyt tekoa siten erityisen raakana ja julmana, että tekoa voitai-
siin pitää murhana.

Kouvolan hovioikeus katsoi, kuten käräjäoikeuskin, syytetyn tahallaan surmanneen
uhrinsa. Hovioikeus katsoi, ettei tekoa ollut tehty vakaasta harkinnasta mutta piti te-
koa, joka osoitti poikkeuksellisen sitkeää, johdonmukaista ja määrätietoista surmaa-
mispyrkimystä sekä uhrille erittäin tuskallista surmaamistapaa, erityisen julmana. Koska
teolle ei ollut minkäänlaista motiivia ja se oli kohdistunut satunnaiseen vastaantulijaan
ja koska syytetty oli teon aikana toiminut täysin kylmäverisesti hovioikeus katsoi, että
teko myös kokonaisuutena arvostellen oli törkeä ja syytetty oli näin ollen syyllistynyt
murhaan.

Sekä käräjäoikeus että hovioikeus olivat päätöksissään yksimielisiä.
Korkeimman oikeuden ratkaisu perustelut on laadittu rakenteellisesti pitkälti sa-

maan tapaan kuin prejudikaatissa KKO 2004:57. Ensin perusteluissa käydään läpi
tapahtumatiedot erotellen omien väliotsikkojen alle riidattomat ja riitaiset seikat. Tä-
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män jälkeen otsikon näytön arviointi jälkeen seuraa väliotsikoin erotettuna lyhyet se-
lostukset syytetyn ja todistajien korkeimmassa oikeudessa kertomasta siltä osin kun
kertomuksilla on ollut merkitystä asian lopputulokselle.41 Lopuksi on kappale näytön
arvioinnista, jossa korkein oikeus ottaa yksityiskohtaisesti kantaa siihen, mitä näytön
perusteella voidaan pitää selvitettynä tapahtumien kulusta. Kappale on jaettu kolmeen
osaan, jossa kussakin on käsitelty yhden merkityksellisen oikeustosiseikan osalta sitä
koskevan näyttökynnyksen ylittymistä. Neljäntenä on yhteenvetokappale, jossa korkein
oikeus toteaa jääneen näyttämättä, missä teon vaiheessa uhri on ollut tajuissaan, milloin
hän on menettänyt tajuntansa ja milloin hän on kuollut. Selvitetyksi kuitenkin katsottiin
syytetyn jatkaneen kuristamista kunnes uhrin liikehdintä oli loppunut. Tämä perustuu
ilmeisesti syytetyn omaan kertomukseen ja on todettu jo kohdassa riidattomat seikat.

Näytön arvioinnin jälkeen korkein oikeus väliotsikon tahallinen vai tuottamuksellinen
rikos alla päätyy pääpiirteissään samoilla perusteilla kuin käräjä- ja hovioikeus siihen,
että kyseessä on tahallinen teko.

Murhan ja tapon välistä rajanvetoa käsitellään jälleen väliotsikon murha vai tappo
alla. Perustelut ovat tältä osin rakenteensa osalta lähes kopio asian KKO 2004:57 peruste-
luista. Ensin on esitetty lyhyt yhteenveto asianosaisten ja syyttäjän näkemyksistä. Sit-
ten on todettu lain sisältö ja viitattu lain esitöihin. Tämän jälkeen korkein oikeus on
erikseen selostanut, mitä esitöissä ja prejudikaateissa on todettu tekotavan raakuudesta
ja julmuudesta sekä vakaasta harkinnasta. Molempien kvalifiointiperusteiden osalta
on selostettu sekä sellaisia korkeimman oikeuden ratkaisuja, joissa kvalifiointiperuste
on katsottu täyttyneen, että sellaisia, joissa näin ei ole tapahtunut.

Seuraavaksi korkein oikeus oman väliotsikon alla esittää kantansa edellä todettujen
kvalifiointiperusteiden toteutumiseen asiassa. Perustelut muistuttavat vakaan harkin-
nan osalta hovioikeuden perusteluja. Ydin on se, että teko on alkanut suunnittelemat-
tomasti ja on edennyt syytetyn kannalta hallitsemattomalla tavalla – ei siis vakaasti
harkiten. Teon raakuuden ja julmuuden osalta korkein oikeus toteaa perusteluissaan
ensin, kuten käräjäoikeus, että teko on ollut sinänsä raaka ja julma. Korkein oikeus
viittaa tämän jälkeen siihen, mitä se on todennut lain esitöistä lausutusta ja prejudikaa-
teissa todetusta ja toteaa, ettei surmaamista voida pitää sillä tavoin erityisen raakana
tai julmana kuin rikoslain 21 luvun 2 §:ssä tarkoitetaan. Perusteluissa ei kuitenkaan
tältä osin ole tarkennettu, mitkä seikat tai minkä tekijöiden puuttuminen on lopulta
johtanut edellä todettuun lopputulokseen. Tältä osin perustelujen osalta enemmistön
kanssa eri mieltä olleen oikeusneuvos Tulokkaan lausunto on avoimempi. Tulokas
toteaa, ettei kuristamisen ja tukehduttamisen ole oikeuskäytännössä sinänsä katsottu
täyttävän laissa tarkoitettua tunnusmerkistötekijää. Lisäksi Tulokas toteaa, ettei tekoon
liity sellaisia erityisiä piirteitä, kuten kiduttamista ja surmaamisen pitkittämistä, joita
lain esitöissä mainitaan. Tulokas on siis perusteluissaan tuonut avoimesti julki ne sei-
kat, joiden perusteella hän on katsonut, ettei tekotapa ole ollut erityisen raaka tai julma
rikoslain 21 luvun 2 §:n tarkoittamassa mielessä. Perusteluiden juuri tällä kohdalla on

41 Myös tässä asiassa järjestettiin suullinen käsittely korkeimmassa oikeudessa.
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käsittääkseni myös jutun asianosaisille suuri merkitys. Tapahtumat ovat olleet sen
luonteisia, että asianomistajien on varmasti ollut helpompi ymmärtää, miksi tekoa ei
ole pidetty vakaasta harkinnasta tehtynä kuin miksi tekoa ei ole pidetty rikoslain 21
luvun 2 §:n tarkoittamalla tavalla raakana tai julmana. Kaiken kaikkiaan voidaan tode-
ta, että se mitä olen todennut perusteluiden selkeydestä ja johdonmukaisuudesta rat-
kaisun KKO 2004:57 osalta koskee myös tätä ratkaisua. Ratkaisun lopputulosta on
myös esitetyissä arvioissa pidetty korkeimman oikeuden aiemman linjan mukaisena.42

4.7. Korkeimman oikeuden ratkaisu 2004:80

Tapauksessa mieshenkilö oli tappanut vaimonsa ampumalla tätä kohti pistoolilla usei-
ta kertoja yli kymmenen laukauksen osuessa. Käräjäoikeus katsoi teon tehdyksi vakaasta
harkinnasta, koska syytetty oli todistajien kertoman mukaan uhkaillut vaimonsa tap-
pamisella jo aikaisemmin, syytetty oli hankkinut ennakolta ampuma-aseen ja siihen
sopivat panokset sekä panostanut aseen kaksi lipasta kätkien viritetyn aseen vyönsä
alle ja koska syytetty oli ensimmäisten laukausten jälkeen hakenut piilottamansa toi-
sen panoslippaan ja seurannut pakenevaa vaimoaan pihalle missä lähietäisyydeltä
ampunut maahan kaatunutta uhria neljä kertaa. Käräjäoikeus katsoi myös, että teko oli
tehty erityisen julmalla tavalla, koska syytetty oli ampunut vielä neljä kertaa maassa
maannutta vaikeasti haavoittunutta ja puolustuskyvytöntä vaimoaan. Käräjäoikeus katsoi
kuitenkin, ettei teko ollut kokonaisuutena arvioiden niin törkeä, että kyseessä olisi
murha.

Turun hovioikeus katsoi lähes samoin perustein kuin käräjäoikeus, että teko oli tehty
vakaasta harkinnasta. Hovioikeuden mukaan surmaaminen oli myös tapahtunut erityisen
raa‘alla ja julmalla tavalla. Hovioikeus perusteli varsin laajasti teon törkeysasteen
kokonaisarvostelua ja päätyi siihen, että teko oli myös kokonaisuutena arvioiden erityi-
sen törkeä. Sekä käräjäoikeus että hovioikeus olivat ratkaisuissaan yksimielisiä.

Korkein oikeus perusteli murhan ja tapon välistä rajanvetoa varsin laajasti ja yksi-
tyiskohtaisesti väliotsikon murha vai tappo alla. Syytetyn oman näkemyksen jälkeen
perusteluissa on käyty läpi lain sisältö ja lyhyesti lain esitöissä murhan luonteesta poik-
keuksellisen törkeänä henkirikoksena lausuttua. Tämän jälkeen perusteluissa on erik-
seen omien otsikoiden alla arvioitu esitöissä ja prejudikaateissa vakaasta harkinnasta
ja tekotavan erityisestä raakuudesta ja julmuudesta todettua. Vakaan harkinnan osalta
on käyty prejudikaattien KKO 2004:57 ja KKO 2004:63 perustelujen tavoin läpi sekä
sellaisia prejudikaatteja, joissa vakaan harkinnan on katsottu olleen olemassa että sel-
laisia prejudikaatteja, joissa on päädytty vastakkaiseen lopputulokseen.

Murhan tunnusmerkistön täyttymisen perustelut on sijoitettu omaan kappaleeseen,
joka puolestaan on jaettu kahteen osaan käsittäen perustelut kvalifiointiperusteiden
osalta ja erikseen teon kokonaisarvostelun osalta. Vakaan harkinnan osalta korkein

42 Ks. Nuutila KKO 2004:63 s. 459.



318

oikeus kiinnitti huomiota samoihin seikkoihin kuin käräjäoikeus ja katsoi kvalifiointi-
perusteen täyttyvän. Vielä erikseen korkein oikeus totesi, ettei syytetyn humalatila ja
mielentilatutkimuksessa hänen persoonallisuushäiriöstään lausuttu antanut aihetta ar-
vioida asiaa toisin. Teon raakuuden ja julmuuden osalta korkein oikeus on hovioikeutta
enemmän kiinnittänyt huomiota siihen, miltä teko on sen uhrista tuntunut. Kyse on siis
tältä osin teon julmuuden arvioinnista. Lisäksi perusteluissa on viitattu siihen, että
laukausten ampuminen lähietäisyydeltä kahdessa eri vaiheessa osoittaa päättäväisyyt-
tä ja kylmäverisyyttä. Tältä osin katson, että kyse on ollut teon raakuuden arvioinnis-
ta.43 Perusteluissa ei kuitenkaan ole lähdetty erittelemään sitä, mikä osa teosta olisi
raakuutta ja mikä osa julmuutta. Erittelyn tekemistä on oikeuskirjallisuudessa suo-
siteltu.44  Perustelut kvalifiointiperusteiden täyttymisen osalta ovat kuitenkin ytimekkäät
ja selkeät.

Teon kokonaisarvostelusta korkein oikeus on tuonut esiin edellä todetuin tavoin
oikeuskirjallisuudessa esitetyn kannan, jonka mukaan useamman kvalifiointiperusteen
soveltuminen merkitsee, että tappoa on yleensä myös kokonaisuutena arvostellen pi-
dettävä törkeänä. Perusteluissa ei kuitenkaan tältäkään osin viitata oikeuskirjallisuuteen.
Tämän peruslähtökohdan toteamisen jälkeen perusteluissa todetaan lyhyesti, ettei uh-
rin käyttäytymiseen tai syytetyn psyykkiseen tilaan liity seikkoja, jotka vaikuttaisivat
lieventävästi tekoon tai sen rikosoikeudelliseen kokonaisarviointiin. Perusteluissa kiin-
nittää tältä osin huomiota niiden niukkuus. Korkein oikeus on todennut hyväksyvänsä
hovioikeuden perustelut teon kokonaisarvostelun osalta lukuun ottamatta viittausta
uhrin lapsiin kohdistuneeseen järkytykseen, jota ei ole pidetty kokonaisarvosteluun
vaikuttavana seikkana. Myöskään hovioikeus ei ole perusteluissaan lausunut miksi
tekoon ei liity lieventäviä seikkoja. Totean, että tältä osin perusteluissa olisi ehkä voi-
nut tuoda esiin seikkoja, jotka olisivat mahdollisesti vaikuttaneet tekoon lieventävästi
ja joihin vastaaja on vedonnut, mutta jotka eivät ole esitetyn näytön valossa tulleet
toteen näytetyksi. Tämä olisi ollut mahdollista tehdä viittaamalla perusteluissa jo ai-
emmin todettuun esimerkiksi siltä osin kun on katsottu, ettei mikään ole viitannut
siihen, että uhrilla olisi ollut aikomus uhata syytettyä. Toisaalta viittaaminen jo aiem-
min lausuttuun ei ole omiaan edistämään perustelujen selkeyttä ja johdonmukaisuutta.
Tekoa lieventävillä seikoilla on kuitenkin tässä asiassa ollut merkitystä vastaajan
vedottua niihin kaikissa oikeusasteissa.

4.8. Korkeimman oikeuden ratkaisu 2004:119

Tapaus on edellisiin verrattuna poikkeuksellinen. Kyseessä on järjestäytyneeseen ri-
kollisuuteen liittyvän ammattirikollisten muodostaman Natural Born Killers kerhon
sisäinen välienselvittely, jossa kerhon perustaja ja johtaja surmasi kerhon jäsenen.

43 Raakuuden ja julmuuden sinänsä ei aina selvästä erosta. Ks. Matikkala s. 45.
44 Matikkala s. 48.
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Surmaaminen liittyi erimielisyyksiin kerhon johtajan antaman tappamistoimeksiannon
suorittamisesta ja kerhon toiminnasta erkaantumisesta. Syytetty ei missään vaiheessa
kiistänyt surmaamisen liittymistä kerhon toimintaan tai omaa osuuttaan ja rooliaan
kerhossa. Syytetty lähti kuitenkin siitä, että tekoon oli johtanut tilanteen ja tapahtu-
mien yllättävä ja odottamaton kehitys surmapaikalla metsässä ja ettei tekoa kokonai-
suutena arvioiden voi pitää törkeänä.

Korkeimman oikeuden perustelut seuraavat rakenteeltaan ratkaisuissa KKO 2004:80,
KKO 2004:63 ja KKO 2004:57 omaksuttua linjaa. Asian taustan ja kysymyksenasettelun
jälkeen on käyty läpi murhan tunnusmerkistö lainsäädännössä, lain esitöissä ja oikeus-
käytännössä. Tältä osin perustelut ovat lähes sanatarkasti samat kuin edellä mainituis-
sa kolmessa ratkaisussa.

Surmaaminen on tapahtunut metsässä eikä paikalla ole ollut muita silminnäkijöitä
kuin syytetty ja uhri. Ratkaiseva kysymys tässäkin tapauksessa on ollut, onko teko
tehty vakaasti harkiten ja onko sitä pidettävä myös kokonaisuutena arvioiden törkeänä.
Molempia kysymyksiä on perusteluissa arvioitu oman alaotsikkonsa alla.

Vakaan harkinnan osalta perusteluissa on ensin käyty läpi henkilötodistelussa45 esiin
tulleita seikkoja syytetyn ja uhrin välisistä suhteista ja heidän suhtautumisestaan toi-
siinsa ja toisaalta heidän asemastaan kerhon toiminnassa. Perusteluissa on myös käyty
läpi syytetyn ja muiden kerhon jäsenten välisiä puhelinkuuntelutietoja. Korkein oi-
keus on tehnyt edellä todetuista seikoista johtopäätökset viittaamalla varsin suppeasti,
mutta käsittääkseni kuitenkin riittävästi, näytön sisältöön. Perustelujen rakenne on täl-
tä osin selkeä ja niistä on helposti hahmotettavissa, mihin näyttöön kukin johtopäätös
perustuu. Korkein oikeus on katsonut selvitetyksi, että syytetty on ollut kerhon johtaja
ja että uhri oli asettunut vastustamaan häntä sekä että heidän välinsä olivat ennen tekoa
huonontuneet. Selvitetyksi katsottiin myös, että syytetty oli puhunut uhrin kuolemasta
käsitellessään keskusteluissa tämän mahdollisuuksia erota kerhon toiminnasta.

Itse teon osalta korkein oikeus on perusteluissaan käynyt läpi syytetyn esitutkinnassa,
käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa lausumat ja niiden ris-
tiriitaisuuden ja tehnyt johtopäätöksen siitä, ettei syytetyn kertomuksen todistusarvoa
voida pitää merkittävänä ainakaan siltä osin kun kertomus on muuttunut. Kertomuk-
sen näyttöarvon avoin punninta on ollut erityisen perusteltua, koska syytetty on ollut
ainoa henkilö, joka on oikeudessa voinut kertoa hänen ja uhrin välisestä kanssakäymi-
sestä juuri ennen surmaamista ja itse teosta. Syytetyn kertomuksen näyttöarvon ar-
vioinnin jälkeen perusteluissa on vielä selvitetty todistelua siltä osin kun sen on kat-
sottu osoittavan, etteivät syytetty ja uhri olleet ennen tapahtumapäivää ja tapaamisessaan
Mäntsälässä tekopäivänä sopineet erimielisyyksiään. Tästä on perusteluissa tehty se
johtopäätös, ettei syytetyn kertomus pidä paikkaansa siltä osin kun hän on väittänyt
vasta metsässä, juuri ennen tekoa, saaneensa yllättäen tietää uhrin kieltäytyvän hänelle
annetusta tappamistehtävästä. Vielä korkein oikeus on selostanut näyttöä sen osalta,
että syytetyn on katsottu etukäteen harkinneen tilanteen ratkaisemista siten, että uhri

45 Tässäkin asiassa järjestettiin suullinen käsittely korkeimmassa oikeudessa.
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menettää henkensä, ja että syytetty on varmistanut surma-aseen käsilläolon tekopäivänä.
Tämän jälkeen perusteluissa on tehty se edellä näytöstä todetun jälkeen hyvin johdon-
mukainen loppupäätelmä, että syytetyllä on ollut tekoonsa motiivi ja että etukäteis-
suunnittelua ja valmistautumista sisältänyt teko on tehty vakaasti harkiten.

Rikoksen kokonaistörkeyden arvioinnin osalta perustelut ovat lyhyet. On selvää,
ettei aihetta ja tarvetta pitkiin perusteluihin ole ollut – niin selvä tapaus on. Peruste-
luissa on todettu keskeisimmät oikeustosiseikat eli tappamisen motiivina ollut uhrin
kieltäytyminen hänelle kerhon johtajan määräämästä tappotehtävästä ja syytetyn pyr-
kimys rikoksella säilyttää arvovaltansa kerhon johtajana sekä perustamansa rikollis-
järjestön yhtenäisyys.

Yhteenvetona on todettava, että tämän poikkeuksellisen henkirikoksen perustelut
erityisesti vakaan harkinnan kvalifiointiperusteen täyttymisen osalta ovat laadukkaat.
Perusteluissa on pitkälti vältetty se ongelma, joka syntyy näytön liiallisesta selostami-
sesta ja sitä seuraavasta irrallaan olevasta loppupäätelmäosasta. Näyttöä on kirjoitettu
”auki” hyvin harkiten ja sen osalta on heti perään tehty johtopäätökset oikeustosisei-
koittain. Vakaan harkinnan osatekijät on siis selvitetty yksi kerrallaan ja lopuksi loppu-
yhteenvedossa on koottu ikään kuin langat yhteen.

4.9. Korkeimman oikeuden julkaisematon ratkaisu
28.11.2001 nro 2508 (R 2000/869)

Helsingin hovioikeus oli tuominnut syytetyn murhasta. Korkein oikeus ei ole muutta-
nut hovioikeuden ratkaisua. Syytä tähän ei ole perusteltu lainkaan. Tuomiossa tode-
taan vain, että korkein oikeus katsoo, ettei ole syytä arvioida syyksilukemista toisin
kuin hovioikeus.

Todennäköisesti perustelujen suppeus johtuu siitä, ettei ratkaisua ole julkaistu. Rat-
kaisun prejudikaattifunktion puuttuminen on ollut tässä painavana tekijänä. Sinänsä
mitään estettä ratkaisun normaalille edellä kuvattua tasoa edustavalle perustelemiselle
ei olisi ollut. Voidaan kysyä, onko perustelemattomuus asianosaisten näkökulmasta
kohtuullista ottaen huomioon asian laatu ja merkitys henkirikoksen uhrin lähiomaisille
ja toisaalta elinkautiseen vankeusrangaistukseen tuomitulle valittajalle, joka kiisti syyt-
teen murhasta katsoen syyllistyneensä vain tappoon. Ratkaisun perustelemista kor-
keimmassa oikeudessa olisi käsitykseni mukaan puoltanut ainakin se, ettei hovioikeus-
kaan perustellut ratkaisuaan murhan ja tapon välisen rajanvedon osalta. Helsingin ho-
vioikeuden tuomiossa on vain lyhyesti todettu pääkäsittelyssä esitetty näyttö ja hen-
kilötodistelun perusteella tehty johtopäätöksiä kolmen yksityiskohdan osalta siitä, mitä
todistustosiseikoista on katsottu toteen näytetyksi. Tämän jälkeen hovioikeus toteaa
vain lyhyesti, ettei sillä ole pääkäsittelyn perusteella aihetta arvioida esitettyä näyttöä
toisin kuin käräjäoikeus. Ainoat perustelut teon rikosoikeudellisesta luonteesta löyty-
vät siis käräjäoikeuden tuomiosta. Käräjäoikeuden perusteluissa on ensin kirjoitettu
auki henkilötodistelua ja tämän jälkeen todistelusta on tehty johtopäätöksiä todistus-
ja oikeustosiseikkojen olemassaolosta. Osittain perusteluja vaivaa tältä osin edellä to-
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dettu, nyttemmin jo pitkälti oikeushistoriaan siirtyneen perustelujen rakenteen tyyppi-
ongelma; todistelusta tehdyt johtopäätökset jäävät irralliseksi sinänsä hyvinkin tark-
kaan siteerattuihin todistajien kertomuksiin nähden. Joiltain kohdin saattaa lukijalle
siis jäädä epäselväksi se perimmäinen kysymys, miksi käräjäoikeus on katsonut jon-
kin oikeustosiseikan tulleen näytetyksi.

Käräjäoikeuden perusteluissa todetaan teko tehdyksi vakaassa harkinnassa, mutta
teon kokonaistörkeysarviointia ei perusteltu lainkaan. Perusteluissa ei viitata lain
esitöihin tai oikeuskäytäntöön. Katson, että ainakin teon kokonaistörkeysarvioinnin
osalta olisi ollut hyvä saada korkeimman oikeuden perusteltu kannanotto. Tapaus, jos-
sa oli kyse uhrin surmaamisesta vasaralla ja moskalla pään alueelle hakkaamalla, on
tältä osin ollut käsittääkseni niin sanottu rajatapaus.

5. Oikeuskäytännön ohjaaminen

Vuonna 1980 voimaan tulleen muutoksenhakujärjestelmän uudistuksen jälkeen kor-
kein oikeus on selkeästi ollut prejudikaattituomioistuin. Käsitykset prejudikaattien
merkityksestä suhteessa alempiin tuomioistuimiin ja toisaalta lainsäätäjään ovat
vaihdelleet. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat korkeimman oikeuden presidenttien kan-
nat. Presidentti Curt Olsson painotti prejudikaattien sitovuutta ja oikeutta luovaa vai-
kutusta.46 Presidentti Olavi Heinonen suhtautui prejudikaattien oikeutta luovaan vai-
kutukseen varovaisesti varoitellen tuomarivaltion vaaroista ja korostaen lainsäätäjän
asemaa.47 Heinosen mukaan korkein oikeus prejudikaattituomioistuimenakin ratkai-
see yksittäisiä juttuja eikä anna oikeusohjeita ohitse ratkaistavan tapauksen.48 Presi-
dentti Leif Sevón on painottanut prejudikaattien antamista korkeimman oikeuden
tärkeimpänä tehtävänä. Sevónin mukaan prejudikaattien tehtävä on selventää lain-
tulkintaa. Sevón katsoo, että lisääntynyt lainsäädäntö, ja mahdollisesti alentunut lain-
valmistelun ja lainsäädännön taso, lisäävät prejudikaattien merkitystä. Samaan suun-
taan vaikuttaa Sevónin mukaan erilaisten yleislausekkeiden käytön lisääntyminen lain-
säädännössä.49

Prejudikaattien merkitys niiden oikeutta luovan ja kehittävän vaikutuksen kautta
siis tunnustetaan nykyisin yleisesti.50 Prejudikaattien institutionaalinen tuki on Suo-
messa vahva etenkin korkeimman oikeuden vahvennettuun prejudikaattioikeudelliseen
asemaan liittyen.51  Murhan ja tapon rajanvetoa luotaavat prejudikaatit eivät tältä osin
muodosta poikkeusta. On kuitenkin selvää, että tapon ja murhan välisen rajanvedon

46 Virolainen – Martikainen s. 270–271 ja Tulokas.
47 Virolainen – Martikainen s. 271.
48 Tolonen s. 125.
49 Sevón 10.4.2002.
50 Oikeusneuvos Mikko Tulokas toteaa prejudikaattien oikeutta luovan ja kehittävän merkityksen

asianajajapäivillä vuonna 2001 pitämässään puheessa.
51 Siltala s. 268.
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oikeudellisten ongelmien erityispiirteet vaikuttavat paitsi prejudikaattien luonteeseen
myös siihen, kuinka prejudikaatit vaikuttavat alempien tuomioistuinten käytännössä eli
miten korkeimman oikeuden ratkaisujen prejudikaattifunktio käytännössä toteutuu.

Prejudikaatteja ja tapoja, joilla niiden avulla pyritään ohjaamaan oikeuskäytäntöä,
voidaan luokitella eri tavoin. Prejudikaatit voidaan esimerkiksi niiden sisältämän oikeus-
ohjeen perusteella jakaa deklaratorisiin ja demonstratiivisiin prejudikaatteihin.52

Deklaratoriset prejudikaatit sisältävät selkeän ja yksiselitteisen oikeusohjeen, josta
poikkeaminen alemmissa oikeusasteissa ei käytännössä ole mahdollista. De-
monstratiiviset prejudikaatit eivät ilmaise mitään tiettyä oikeusohjetta eikä niistä löy-
dy, ainakaan yksittäisen prejudikaatin muodossa, valmiita ratkaisuja tiettyyn oikeu-
delliseen ongelmaan. Niiden vaikutus on lähinnä siinä, että ne tuovat esiin vaikeiden
oikeudellisten ongelmien ratkaisuesimerkkejä ja argumentteja sekä tilanteen oikeu-
dellisen arvioinnin kannalta olennaisia kriteerejä.53

Prejudikaatteja voidaan myös luokitella sen mukaan, kuinka avointa on niiden si-
sältämä ohjausinformaatio eli kuinka avoimet perustelut ovat suhteessa todellisessa
päätöksentekoprosessissa käytettyihin oikeuslähteisiin ja esiin tulleisiin pro & contra
argumentteihin.54

Mitä abstraktimmat perustelut ovat, sitä enemmän prejudikaatin prejudikaattifunktion
toiminnan osalta voidaan puhua etenevästä prejudikaattirelaatiosta.55  Etenevässä
prejudikaattirelaatiossa prejudikaatin antaja pyrkii prejudikaatilla määrittelemään sään-
töjä, joita alempien tuomioistuinten tulee noudattaa. Toisaalta mitä konkreettisemmin
ja avoimemmin perustelut on kirjoitettu sitä paremmin prejudikaatti toteuttaa niin sa-
nottua takenevaa prejudikaattirelaatiota.56 Kyse on tällöin siitä, että prejudikaatin tut-
kija, esimerkiksi alioikeustuomari, muodostaa prejudikaatista ratkaisuohjeen itselleen
tulkitsemalla prejudikaattia ja vertaamalla sitä käsiteltävänä olevaan oikeuskysymyk-
seen. Oleellista on, että prejudikaatin tulkitsija ymmärtää perustelujen perusteella, mikä
on ollut päätöksen takana ollut keskeisin ratio, ja tätä kautta muodostaa prejudikaatin
perusteella noudatettavan ratkaisuohjeen.

Murhan ja tapon välistä rajanvetoa kuvaavat prejudikaatit ovat luonteeltaan selke-
ästi demonstratiivisia. Kvalifiointiperusteet ja teon törkeyden kokonaisvaltainen arvi-
ointi ovat tiukasti sidoksissa juttukohtaisesti kaikilta osin vaihtelevaan oikeustosisei-
kastoon. Oikeustosiseikoiltaan kahta samanlaista tapausta ei ole. Deklaratoristen
prejudikaattien antaminen rajanvedon osalta on käsittääkseni mahdotonta. Näin ollen
prejudikaattien alempien oikeusasteiden oikeuskäytäntöä ohjaava vaikutus syntyy toi-
saalta yksittäisen demonstratiivisen prejudikaatin edellä kuvatun ohjausvauikutuksen
kautta, mutta ennen kaikkea useiden prejudikaattien sarjan muodostaman ohjausvai-
kutuksen, eli oikeuskäytännön, kautta. Tällä perusteella on tervetullutta, että korkein

52 Möller s. 193–195 ja Välimäki.
53 Möller s. 195.
54 Linna LM 1993 s. 138.
55 Linna LM 1993 s. 139.
56 Linna LM 1993 s. 139 ja Tulokas.
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oikeus myös itse, edellä todetulla tavalla, käy ratkaisujensa perusteluissa läpi aiempia
prejudikaatteja. Tämä lisää prejudikaatin ohjausinformaatiota, koska lukijan on näin
helpompi sijoittaa uusi prejudikaatti vanhempien prejudikaattien muodostamaan kon-
tekstiin ja hahmottaa oikeuskäytännön kehitystä mahdollisine muutoksineen. Toisaalta
prejudikaattien edellä todetun kaltainen demonstratiivisuus asettaa korkeimmalle oikeu-
delle erityisiä haasteita päätösten perustelujen laadun ja avoimmuuden suhteen. Erityisesti
tämä korostuu tilanteessa, jossa halutaan poiketa aiemmasta oikeuskäytännöstä.

On myös selvää, ettei murhan ja tapon välistä rajanvetoa koskevissa prejudikaateissa
voida lähtökohtana pitää etenevää prejudikaattirelaatiota. Tapauksen oikeustosi-
seikkoihin sidotuissa ratkaisuissa on mahdotonta muotoilla yleispäteviä sääntöjä, joita
vastaanottajan tulisi noudattaa ja tarvittaessa tulkita. Näin ollen prejudikaattifunktion
optimaalinen toteutuminen edellyttää tälläkin perusteella ratkaisujen perustelujen avoi-
muutta. Vain tällaisten perustelujen pohjalta prejudikaatteja ratkaisutoiminnassaan
oikeuslähteenä käyttävä alemman oikeusasteen tuomari kykenee hahmottamaan
prejudikaatin ydinidean ja toisaalta useiden prejudikaattien perusteella vallitsevan
oikeuskäytännön sisällön.

Yhteenvetona voidaan todeta, että erityisesti murhan ja tapon välistä rajanvetoa
luotaavilta prejudikaateilta edellytetään perustelujen osalta avoimuutta, konkreettisuutta
ja myös mahdollisten contra -argumenttien esiintuomista, jotta prejudikaattien
prejudikaattifunktio toteutuisi optimaalisesti.

6. Perustelujen adressaatit

Perustelujen tärkeimmät adressaatit ovat jutun asianosaiset. Korkeimman oikeuden
perustelujen osalta adressaattina on ratkaisujen prejudikaattifunktion kautta myös aina
koko suomalainen oikeusyhteisö. Murhan ja tapon rajanvetoa koskevat ratkaisut ovat
myös herättäneet suurta yleistä mielenkiintoa. Näin ollen perustelujen adressaattina
ovat viime kädessä tiedotusvälineiden välittämän uutisoinnin kautta kaikki asiasta kiin-
nostuneet suomalaiset.

Edellä läpikäydyissä prejudikaateissa ei käsittääkseni ole kohtia, jotka olisi selvästi
kirjoitettu erityisesti tiettyä asianosaistahoa varten. On selvää, että perustelut merkit-
sevät eniten sille asianosaistaholle, jolle päätös merkitsee häviötä asiassa. Erityisen
merkitykselliset perustelut ovat tilanteessa, jossa ratkaisu näyttää tulevan hävinneelle
asianosaiselle yllätyksenä.57 Tälläinen tilanne on ollut käsillä ainakin edellä kuvatussa
tapauksessa KKO 2004:63, jossa asianomistajataho, eli henkirikoksen uhrin lähiomaiset,
osallistuivat prosessiin poikkeuksellisen aktiivisesti vaatien tekijälle rangaistusta mur-
hasta virallisen syyttäjän vaadittua rangaistusta taposta. Käräjäoikeus tuomitsi tekijän
taposta, mutta hovioikeus katsoi kyseessä olleen murhan. Näin ollen korkeimman oi-
keuden ratkaisu teon lukemisesta vastaajan syyksi tappona on tullut asianomistajille

57 Huovila s. 414.
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ainakin jossain määrin yllätyksenä. Kuten edellä on todettu, oikeusneuvos Tulokkaan
perustelujen osalta eriävä mielipide on ehkä avoimuudessaan asianosaisien kannalta
informatiivisempi erityisesti siltä osin kuin korkein oikeus katsoi, ettei tekoa oltu tehty
erityisen raa’alla ja julmalla tavalla. On mahdollista, että Tulokkaan eriävän mielipi-
teen taustalla on ollut nimenomaisesti halu kirjoittaa perusteluja asianosaistahoa, lä-
hinnä uhrin lähiomaisia, varten.

Mielestäni korkein oikeus on edellä kuvatuissa ratkaisuissa vakiintuneen käytän-
nön mukaisesti keskittynyt lausumaan itse kyseisen tapauksen oikeudellisesta ratkai-
suharkinnasta. Perusteluissa ei ole tämän ratkaisun ratio decidendin lisäksi esitetty
yleisiä pohdintoja ratkaisun sisältämään oikeudelliseen ongelmaan liittyvistä havain-
noista, joilla olisi prejudikaattinormia vähäisempi ohjausvaikutus mutta periaatetason
merkitystä vastaavan tyyppisissä asioissa. Vaikka näiden Englannin common law -
oikeuteen kiinteästi kuuluvien obiter dicta -lausumien puuttuminen on ymmärrettävää
vakiintuneen oikeuskulttuurin tradition perusteella, ei voida sulkea pois sitä mahdolli-
suutta, että tulevaisuudessa korkeimman oikeuden ratkaisujen perustelut saattaisivat
sisältää argumentaatiota, joka ulottuu laajemmalle kuin vain ratkaisun käsittämä prejudi-
kaattinormin ratio decidendin esittäminen edellyttää.58

Vaikka murhan ja tapon rajanvetoa koskeviin korkeimman oikeuden ratkaisuihin
kohdistuu usein merkittävää yleistä mielenkiintoa, on selvää, ettei tiedotusvälineiden
tiedon tarpeen palvelemista voida ottaa perusteluissa määräävänä tekijänä huomioon.
Korkein oikeus on tiedotusohjeensa mukaisesti laatinut yleistä mielenkiintoa
herättäneistä päätöksistään lehdistötiedotteita. Aloitteen tiedotteen laatimisesta tekee
korkeimman oikeuden tiedottaja, asian esittelijä tai asiaa käsittelevä jaosto. Tiedote
laaditaan yhteistyössä asian esittelijän kanssa ja sen tarkastaa joku ratkaisukokoonpanon
jäsenistä, yleensä tarkastava jäsen tai jaoston puheenjohtaja.59 Lyhyt 1–2 sivun tiedo-
te, joka sisältää uutisen muotoon puristettuna ratkaisun keskeisen asiakysymyksen ja
lisäksi asian taustatietoja ja mahdollisuuksien mukaan ratkaisun perusteluja, on usein
tiedotusvälineiden kannalta käyttökelpoisempi tiedonlähde kuin ratkaisun perustelut.
Koska tiedote pyritään laatimaan selkeäksi ja sellaisenaan, tai lyhennettynä,
julkaisukelpoiseksi, on se omiaan myös vähentämään väärinymmärryksestä ja virheistä
johtuvia sekaannuksia ja väärää informaatiota. On selvää, että avoimesti, konkreetti-
sesti ja selkeästi laaditut perustelut ovat myös tiedotusvälineiden kannalta käyttökel-
poisia uutisoinnin pohjaksi.

Vielä on todettava, että tiedotusvälineiden ja muiden korkeimman oikeuden ratkai-
suista kiinnostuneiden tiedontarvetta palvelee korkeimman oikeuden internetsivusto
osoitteessa http://www.kko.fi, jossa uusimmat ratkaisut julkaistaan niiden antopäivänä
samassa muodossa, jossa ne myöhemmin julkaistaan korkeimman oikeuden vuosikir-
jassa. Sivut avattiin keväällä 1999. Tältä osin on tärkeää, että korkein oikeus pyrkii

58 Oikeusneuvos Lehtimaja totesi alustuksessaan 15.10.2004 olevan mahdollista sisällyttää korkeim-
man oikeuden prejudikaatteihin tulevaisuudessa nykyistä useammin myös obiter dicta -argumentaatiota.

59 Korkeimman oikeuden tiedotusohje s. 3.
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huolehtimaan siitä, että asianosaiset saavat tiedon päätöksestä viimeistään samaan ai-
kaan kuin tiedotusvälineet tai mieluummin jonkin verran ennen.60

Prejudikaattituomioistuimena toimivan korkeimman oikeuden päätösten adressaat-
teina on aina myös suomalainen oikeusyhteisö kokonaisuudessaan, tärkeimpinä ryh-
minä alempien tuomioistuinten lainkäyttöhenkilöstö ja oikeustieteellinen tutkimus. Tältä
osin viittaan edellä ratkaisujen prejudikaattifunktion toteutumisen osalta lausuttuun.
Korkeatasoiset perustelut palvelevat oikeusyhteisön tarpeita parhaiten.

7. Lopuksi

Edellä on käyty läpi korkeimman oikeuden ratkaisuja vuosilta 2000–2004. Vaikka
vertailuajanjakso on lyhyt, on ratkaisuista havaittavissa kehitystä kohti avoimempaa
perustelukulttuuria. Keskustelukulttuuri korkeimmassa oikeudessa on avautunut.61

Perustelut ovat selvästi edelleen lähestymässä ”Bielefelder Kreis” -tutkimusryhmän
luokituksen mallin B perusteluja.

Korkein oikeus on vuonna 2004 myöntänyt useita valituslupia rikosasioissa, joissa
on kyse rajanvedosta murhan ja tapon välillä (esimerkiksi VL 2004–24, VL 2004–37,
VL 2004–70 ja VL 2004–71). On mielenkiintoista nähdä, miten perustelujen lisäänty-
vä avoimuus ja konkreettisuus tulevat tulevaisuudessa näkymään. Milloin pro & cont-
ra -argumentaatio laajenee eri mieltä olevien jäsenten lausunnoista enemmistön peruste-
luihin. Tuleeko korkein oikeus antamaan obiter dicta -lausumia? Murhan ja tapon vä-
listä rajanvetoa koskevat prejudikaatit tulevat myös tulevaisuudessa olemaan suuren
yleisen mielenkiinnon kohteena ja kuvaamaan korkeimman oikeuden perustelujen ja
laajemminkin koko suomalaisen oikeusyhteisön perustelukulttuurin kehitystä.
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Matti Rintala

Hovioikeuden ratkaisu
– perustelut ja oikeuslähdeoppi

Havaintoja Helsingin hovioikeuden helmikuussa 2005
ratkaisemista rikosasioista.

1. Johdanto

1.1. Kirjoituksen näkökulmasta

Tuomarikin, jonka työ on paljolti yksittäisten juttujen ratkaisemista, kantaa sisällään
toivetta laajempien kokonaisuuksien hallinnasta. Yksi tie yleisempään käsitykseen oi-
keuden soveltamisessa kulloinkin vallitsevasta tilanteesta on oikeuskäytäntöön tutustu-
minen. Eräänlaisen oikeustiedettä sivuavan vivahduksen tarkasteltavaan kokonaisuu-
teen voi tuoda valittu näkökulma, joka osaltaan saattaa myös syventää selvitystä.

Tässä kirjoituksessa pyritään käsittelemään tällaista kokonaisuutta melko kapeasta
raosta: kirjoituksen aiheena ovat hovioikeuden ratkaisun perustelut ja niistä ilmenevät
oikeuslähteet täsmäkohteena Helsingin hovioikeuden rikosasioiden ratkaisujen perus-
telukäytäntö helmikuussa 2005. Näkökulman avartamiseksi käytäntö pyritään puke-
maan tieteen väriseen takkiin käymällä kirjoituksessa ensin läpi (rikos)tuomion ja -pää-
töksen perustelemista koskevia prosessioikeudellisia säännöksiä ja niiden esitöitä sekä
tuomion perustelemista koskevaa oikeuskäytäntöä ja -kirjallisuutta. Selvityksen koh-
teena olevien tuomioiden perusteluja pyritään arvioimaan näiden prosessioikeudellisten
säännösten ja niiden tulkintaa koskevien kannanottojen kautta. Selvityksessä pyritään
myös tarkastelemaan kulloinkin ratkaistavana ollutta (rikosoikeudellista) oikeuskysy-
mystä koskevien säännösten ja muiden oikeusohjeiden soveltamiseen ja tulkintaan liit-
tyviä kannanottoja: sisältyykö tuomioiden perusteluihin tällaisia kannanottoja ja mil-
laisia ne ovat. Tuomioiden perusteluja arvioidaan myös oikeuslähdeopin näkökulmas-
ta: takin saumat pyritään harsimaan kokoon rikos- ja rikosprosessioikeudellisten sään-
nösten tulkinnassa käytettyjen oikeuslähteiden ”virvoittavalla vedellä”. Tämän vuoksi
kirjoituksessa selvitetään lyhyesti melko yleisellä tasolla myös oikeuslähdeoppia ja
sen yhteyttä tuomion perusteluihin.

Kirjoituksen kohteena oleva selvitys muodostuu ”kaksiulotteiseksi”: toisaalta tar-
kastellaan selvityksen kohteena olevien tuomioiden perustelujen (rikosprosessi-
oikeudellista) muotoa ja toisaalta sitä tapaa, millä kulloinkin ratkaistavana oleva lähin-
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nä aineellisen rikosoikeuden alaan kuuluva oikeuskysymys on ratkaistu: onko ratkai-
sujen perustelujen muodosta ja itse perusteluista tehtävissä jotain havaintoja ja johto-
päätöksiä myös (tulkinnassa) käytettyjen oikeuslähteiden suuntaan. Prosessi- ja aineel-
lisoikeudellisten säännösten vuorovaikutus näyttää vahvalta – asian (aineellinen) sel-
vyys oikeuttaa seulomisen ja todistelun ”uskottavuusongelmien” puuttuminen asian
ratkaisemisen kirjallisessa täystutkinnassa. Prosessioikeuden vaatimus ratkaisun pe-
rustelemisesta sisältää vaatimuksen aineellisen rikosoikeuden kulloinkin sovellettavan
säännöksen ilmoittamisesta ja tuon säännöksen tulkinnan perustelemisesta sekä myös
vaatimuksen näytön arvioinnista ottaen huomioon rikosprosessioikeuden näytön ar-
viointia koskevat säännökset ja periaatteet (esimerkiksi syytetyn suosimisen periaate
ja in dubio pro reo -periaate).

1.2. Hovioikeuden ratkaisutoiminnasta

Selvityksen kohteena oleva rikosasioista koostuva oikeustapausaineisto eritellään tar-
kemmin jäljempänä jaksossa 4. Aluksi on hyvä ottaa esille kuitenkin muutamia ylei-
sempiä tietoja Helsingin hovioikeuden ratkaisutoiminnasta.

Työtilastoista ilmenee, että Helsingin hovioikeus ratkaisi helmikuussa 2005 yhteensä
251 rikosasiaa1  ja antoi ratkaisun (”ulos” asianosaisille) 249 rikosasiassa2 . Rikosasioista

1 Helsingin hovioikeus ratkaisi helmikuussa 2005 yhteensä 389 asiaa ja antoi (”ulos”) 377 asiaa.
Ratkaistuista asioista oli hakemusasioita 20 (annettiin 25), riita-asioita 109 (92), rikosasioita 251
(249) ja ulosottoasioita 9 (10). Helmikuussa 2005 hovioikeus ei ratkaissut yhtään ensimmäisen asteen
asiaa (0) eikä sotilasoikeudenkäyntiasiaa (1). Helmikuun 2005 lopussa ratkaisematta oli yhteensä
3205 asiaa (28.2.2004/3866) ja antamatta 3526 asiaa (28.2.2004/4246). Tarkastettavana oli 321 asiaa;
nämä asiat oli ratkaistu, mutta ratkaisua ei ollut vielä annettu asianosaisille.
Hovioikeus ratkaisee pääosan asioista esittelystä kirjallisessa menettelyssä: tavallisesti asian esittelee
esittelijä, mutta eräissä tapauksissa myös hovioikeuden jäsen. Osa asioista ratkaistaan ilman esittelyä
suullisessa pääkäsittelyssä, joskin esittelijä on tavallisesti mukana pääkäsittelyssä. Vuonna 2005 hel-
mikuun loppuun mennessä ratkaistuista asioista pääkäsittelyssä ratkaistujen osuus oli 21,8 prosenttia:
riita-asioissa 22,6 prosenttia ja rikosasioissa 23,6 prosenttia. Asia voidaan ratkaista kirjallisessa
menettelyssä myös ilman esittelyä. Näin menetellään esimerkiksi seulontamenettelyssä OK 26 luvun
2a §:n 3 momentin nojalla, kun hovioikeuden jäsen valmistelee seulottavan asian. Hovioikeuslain
(HOL) 9 § 2 momentin nojalla hovioikeus on päätösvaltainen eräissä intressiltään pienemmissä riita-
, rikos- ja hakemusasioissa kokoonpanossa, johon kuuluu kaksi jäsentä ja mainitun säännöksen 4
momentissa säädetyt erityiset kelpoisuusehdot täyttävä kokeneempi esittelijä. Tällaisia ”HOL 9” -
asioita on karkeasti arvioiden noin puolet hovioikeuteen saapuvista valitusasioista. Kun HOL 9 §:n 2
momentin tarkoittamat asiat jaetaan pääsääntöisesti suoraan kelpoisuusehdot täyttävälle esittelijälle
ja kun esittelijä hovioikeudessa omaksutun käytännön mukaisesti toimii näissä asioissa myös OK 26
luvussa tarkoitettuna valmistelusta vastaavana jäsenenä, noin puolet Helsingin hovioikeudessa
ratkaistavista asioista päätetään esittelystä tai pääkäsittelyssä kokoonpanossa, johon kuuluu kaksi
jäsentä ja HOL 9 §:n 4 momentin kelpoisuusehdot täyttävä esittelijä.

2 Siitä, kun asia päätetään esittelystä tai ilman esittelyä kirjallisessa menettelyssä taikka suullisessa
pääkäsittelyssä, siihen kun ratkaisu (tuomio/päätös) annetaan asianosaiselle, kuluu tavallisesti jonkin
verran aikaa (asia on tarkastettavana). Huomattavaa osaa niistä asioista, jotka on ratkaistu helmi-
kuussa 2005, ei anneta asianosaisille saman kuukauden aikana. Näin ollen helmikuussa 2005 ratkaistut
ja annetut asiat ovat melko suurelta osin eri juttuja. Tätä asian ratkaisemisen ja antamisen välistä
”viivettä” pyritään jatkuvasti supistamaan työtapoja kehittämällä (ks. muun muassa oikeusministeriön
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päätettiin seulontamenettelyssä oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 §:n (381/2003)
nojalla 63 eli n. 25 prosenttia annetuista asioista. Pääkäsittely toimitettiin 56 rikos-
asiassa eli noin 22 prosentissa helmikuussa 2005 ratkaistuista rikosasioista.3

1.3. Hovioikeuden ratkaisua koskevista säännöksistä

Hovioikeuden ratkaisua koskevat säännökset ovat OK 24 luvun 15–19 §:ssä. Pe-
russäännös on OK 24 luvun 15 §, jonka 1 momentin 5 kohdan mukaan hovioikeuden
tuomiossa ja lopullisessa ratkaisussa on oltava perustelut, 6 kohdan mukaan sovelletut
lainkohdat ja oikeusohjeet ja 7 kohdan mukaan tuomio- tai päätöslauselma. OK 24
luvun 19 §:n mukaan, ellei toisin ole säädetty, on hovioikeuden ratkaisusta muutoin
soveltuvin osin voimassa, mitä käräjäoikeuden ratkaisusta säädetään. Käräjäoikeuden
ratkaisua riita-asiassa koskevat säännökset ovat OK 24 luvun 1–14 §:ssä ja ratkaisua
rikosasiassa koskevat säännökset ROL 11 luvussa. OK 24 luvun 1 §:n mukaan pää-
asian ratkaisu riita-asiassa on (nimeltään) tuomio ja muu ratkaisu päätös. Vastaava
säännös rikosasian ratkaisun nimestä on ROL 11 luvun 1 §:ssä. OK 24 luvun 4 §:ssä ja
ROL 11 luvun 4 §:ssä ovat tuomion perustelemista ja OK 24 luvun 14 §:n 2 momentis-
sa ja ROL 11 luvun 13 §:n 2 momentissa päätöksen perustelemista koskevat säännökset.

Menettelytapa, jota noudattaen hovioikeus ratkaisee asian,4  vaikuttaa hovioikeu-
den ratkaisun perusteluille asetettaviin vaatimuksiin. Seulontamenettelyssä annettu
ratkaisu on nimeltään päätös, joka perustellaan tavallisesti suoraan OK 26 luvun 2
§:stä johdetuilla fraasiperusteluilla. Koska osa käräjäoikeuden ratkaisuista hyväksy-
tään ”sellaisenaan” – eli hovioikeus ei muuta käräjäoikeuden ratkaisun perusteluja
eikä lopputulosta – osa kirjallisessa menettelyssä täystutkinnan jälkeen annettavista
hovioikeusratkaisuista perustellaan OK 24 luvun 16 §:n mukaisella ”ilmoituksella”,
jonka mukaan ”käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuus on tutkittu ja ettei ole ilmennyt

kansliapäällikön asettaman työryhmän 27.5.2004 päivätty raportti ”Hovioikeuksien työmenetelmien
kehittäminen” ja Helsingin hovioikeuden työnkehittämistyöryhmän raportti 9.12.2004). Vaikka työ-
tapojen muutokset ovat olleet voimakkaita, hovioikeuden tuomion julistaminen pääkäsittelyssä asi-
anosaisten läsnäollessa on edelleen selvästi harvinaisempaa kuin tuomion antaminen kirjallisesti myö-
hemmin OK 24 luvun 17 §:n 2 momentin mukaisessa pääsääntöisesti 30 päivän määräajassa. Esimer-
kiksi hovioikeuden 6. osasto on 1.1.–31.3.2005 toimittanut 31 pääkäsittelyä, joista 8:ssa ratkaisu on
julistettu pääkäsittelyssä. Saman osaston mainittuna ajanjaksona ratkaisemista 218 asiasta yhteensä
109:ssä jäsenet ja esittelijä allekirjoittivat OK 24 luvun 15 §:n 3 momentin mukaisen ratkaisutaltion
jo esittelyssä, mikä osaltaan lyhentää päätöksen tekemisen ja asianosaisille antamisen välistä aikaa.
OK 24 luvun 15 §:n 3 momentin ja 24 luvun 18 §:n mukaan asianosaiselle annetaan toimituskirjana
kappale hovioikeuden ratkaisusta.

3 Maaliskuun loppuun mennessä pääkäsittelyjen osuus 1.1.–31.3.2005 ratkaistuista rikosasioista oli
noussut 25 prosenttiin: riita-asioista prosenttiluku oli 19,1 ja kaikista asioista 21,5 prosenttia. Vuotta
aikaisemmin viimeinen luku oli 18,5 prosenttia. Kesäkuun 2005 loppuun mennessä pääkäsittelyjen
osuus on edelleen kasvanut.

4 Onko siis kysymyksessä kirjallisessa menettelyssä annettava seulontapäätös tai kirjallisessa
menettelyssä täystutkinnan jälkeen annettava tuomio (tai päätös) taikka suullisen pääkäsittelyn jäl-
keen julistettava tai annettava tuomio (tai päätös).
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aihetta ratkaisun muuttamiseen”.5  Näin voidaan perustella myös hovioikeuden suulli-
sen pääkäsittelyn jälkeen julistettava/annettava ratkaisu erityisesti silloin, kun hovioi-
keus hyväksyy sellaisenaan myös käräjäoikeuden näytön arvioinnin ja siitä tehtävät
johtopäätökset.

Hovioikeuden ratkaisut valitusasioissa ovat lähes yksinomaan niin kutsuttuja liite-
päätöksiä. Ratkaisussa ei tällöin selosteta OK 24 luvun 15 §:n 1 momentin 3 kohdan
edellyttämällä tavalla käräjäoikeuden ratkaisua, vaan hovioikeuden ratkaisuun liite-
tään OK 24 luvun 15 §:n 2 momentin nojalla kokonaan tai tarpeellisilta osin jäljennös
käräjäoikeuden ratkaisusta. Erittäin harvoin hovioikeus itse selostaa omassa ratkaisus-
saan (ratkaisutaltiossaan) käräjäoikeuden ratkaisua. OK 24 luvun 16 §:n mukaisessa
”ilmoitus” -ratkaisussa ei tarvitse olla selostusta käräjäoikeuden ratkaisusta ja ratkai-
suun on jo mainitun säännöksenkin nojalla aina liitettävä jäljennös käräjäoikeuden
ratkaisusta.

Hovioikeuden ratkaisun rakenteeseen ja perusteluihin palataan tarkemmin jaksossa 2.

1.4. Oikeuslähteistä ja oikeuslähdeopista

Jussi Virtasen mukaan kaikenlaisen oikeudellisen ratkaisutoiminnan keskeisiä kysy-
myksiä ovat, mistä ratkaisuohje eli normi löydetään ja mitä oikeuslähteitä argumen-
taatiossa käytetään.6  Suomessa on tukeuduttu pitkään Aulis Aarnion esittämään mal-
liin oikeuslähteiden jaosta kolmeen portaaseen (vahvasti velvoittavat, heikosti velvoit-
tavat ja sallitut oikeuslähteet).

Oikeuslähdeoppi on kuitenkin noussut ajankohtaiseksi teoreettisen keskustelun ai-
heeksi. Kimmo Nuotion mukaan Suomen oikeusjärjestyksen kansainvälistyminen ja
siihen liittyvä oikeuslähteiden rikastuminen ovat pakottaneet pohtimaan sitä, kuinka
tällaiset uudet oikeuslähteet ovat sovitettavissa perinteiseen käsitykseemme oikeus-
lähteistä ja niiden keskinäissuhteista.7  Toisaalta oikeusteoreettisessa keskustelussa on
noussut esille uudentyyppisiä tapoja tarkastella oikeudellisessa päätöksenteossa ilme-
neviä sitoumuksia oikeuteen. Nuotio toteaa myös, että oikeuslähdeopin tehtäväksi on
oikeuspositivistisessa perinteessä nähty ennen muuta vastaaminen siihen kysymyk-
seen, millaisia yleisiä hierarkkisia tai tärkeysjärjestystä koskevia suhteita eri normi-

5 Tällaisten ratkaisujen ehkä yllättävänkin pienestä määrästä ks. jakso 4. Aikaisemmin tällaista ratkai-
sua kutsuttiin ratkaisun perustelujen sanamuodon mukaisesti niin sanotuksi ”ei syytä”-ratkaisuksi.
Ratkaisu kirjoitettiin yhtenä virkkeenä muotoon: ”Hovioikeus on tutkinut jutun ja katsoo, ettei ole
syytä muuttaa käräjäoikeuden tuomiota.” Ilmaisua ”ei syytä” – ratkaisu käytetään puhekielessä edel-
leenkin OK 24 luvun 16 §:n mukaisesta ratkaisusta. Lakivaliokunta katsoi HE:een 33/1997 vp. liitty-
vässä mietinnössään, että aikaisempi ”ei syytä” -perustelu oli liian lyhyt. Lakivaliokunnan mukaan
päätöksessä tuli olla asian käsittelyä koskevat tiedot sekä ilmoitus, että käräjäoikeuden ratkaisun oi-
keellisuus on tutkittu ja ettei ole ilmennyt aihetta ratkaisun muuttamiseen. Ks. LaVM 19/1997 vp. s.
10.

6 Virtanen: LM 2004 s. 1048–1071.
7 Nuotio: LM 2004 s. 1267–1291.
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lähteiden välillä voi vallita: oikeuslähdeoppi on syntynyt tarpeesta luoda yleinen oppi-
rakennelma, jonka avulla voidaan konkreettisessa soveltamis- ja tulkintatilanteessa ottaa
rationaalisesti kantaa eri normilähteiden keskinäisiin suhteisiin ja määrittää niiden pai-
noarvoja. Kyse on Nuotion mukaan järjestämisen ongelmasta, siitä, että kun erilaista
oikeudellisesti ratkaisijaa velvoittavaa lähteistöä on yhä enemmän, on syytä yleisellä
tasolla pyrkiä selvittämään erityyppisen normiston ratkaisijaa tavalla tai toisella sito-
vaa vaikutusta.

Tässä kirjoituksessa pyritään tarkastelemaan oikeuslähteiden ja oikeuslähdeopin
näkökulmasta sitä oikeustapausaineistoa – erityisesti ratkaisujen perustelujen ”muo-
toa ja sisältöä” – joka on selvityksen kohteena. Onko esimerkiksi näkyvissä jotain
uutta – voidaanko hovioikeuden kysymyksessä olevien rikosasioiden ratkaisujen
perusteluista tehdä mitään päätelmiä oikeuslähteistä ja niitä koskevasta muutoksesta.
Onko näkyvissä mitään merkkejä Nuotion mainitsemista oikeuslähdeoppia rikastutta-
neista uusista oikeuslähteistä: perus- ja ihmisoikeusnormien soveltamisesta, Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) käytännöstä ja EY-oikeudesta sekä eduskunnan pe-
rustuslakivaliokunnan kannanotoista.

Ja toisaalta, vaikka edellisessä kappaleessa mainittuja merkkejä ei näkyisikään, ei
voida sulkea pois näiden monesti eräällä tavalla periaatteellisten normien vaikutusta
konkreettiseen ratkaisutoimintaan. Näin jo siksikin, että esimerkiksi uusien prosessi-
oikeudellisten lakien valmistelussa ja säätämisessä on merkittävänä tausta-arvona ol-
lut Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) ja Suomen hallitusmuodon vuoden 1995
perusoikeusuudistuksen ja vuoden 2000 perustuslain oikeudenmukaista oikeudenkäyn-
tiä koskevat säännökset.8  Oikeudelliset säännöt ja käytännöt – sekä menettelylliset
säännökset että aineellisen rikosoikeuden soveltaminen – ovat ehkä eräällä tavalla ai-
nakin osaksi ”sisäistäneet” uusien oikeuslähteiden kautta oikeusjärjestykseen tulleet
oikeusnormit ja periaatteet.

Oikeuslähteitä ja oikeuslähdeoppia tarkastellaan enemmän kirjoituksen jaksossa 3,
jossa pyritään rakentamaan jonkinlainen yhteys selvityksen kohteena olevien tuo-
mioistuinratkaisun perustelujen ja oikeuslähteitä koskevan teorian välille.

2. Hovioikeuden ratkaisusta ja sen perusteluista

2.1. Hovioikeuden ratkaisun perustelemista koskevista säännöksistä
ja alustavia havaintoja soveltamiskäytännöstä

Tämän kirjoituksen kannalta hovioikeuden ratkaisua (tuomion ja lopullisen päätök-
sen) ja sen perusteluja koskevat keskeiset säännökset ovat OK 24 luvun 15 §:n 1
momentin 5–7 kohdat, joiden mukaan hovioikeuden tuomiossa ja lopullisessa päätök-
sessä on oltava perustelut (5), sovelletut lainkohdat ja oikeusohjeet (6) sekä tuomio- ja

8  Perusoikeusuudistus ks. laki 969/1995 ja uusi perustuslaki 731/1999.
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päätöslauselma (7). Ellei toisin säädetä (kurs. MR), hovioikeuden ratkaisun peruste-
luihin noudatetaan soveltuvin osin OK 24 luvun 19 §:n nojalla OK 24 luvun 4 §:n ja
ROL 11 luvun 4 §:n tuomion perustelemista sekä OK 24 luvun14 §:n 2 momentin ja
ROL 11 luvun 13 §:n 2 momentin päätöksen perustelemista koskevia säännöksiä.9

OK 26 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan hovioikeus päättää ensin, otetaanko valitus
enempään tutkintaan (seulontamenettely). Valituksen tutkimista ei jatketa, jos hovioi-
keus yksimielisesti toteaa olevan selvää, että säännöksen 1–3 kohtien mukaiset seu-
lonnan edellytykset täyttyvät. Seulontamenettelyssä tehtävissä päätöksissä – kun
käräjäoikeuden ratkaisusta tehty valitus päätetään seuloa – käytetään tavallisesti mai-
nitun säännöksen 1–3 kohtiin perustuvia fraasiperusteluja: ”Asiassa on selvää, ettei
valituksen tutkimiseen ole laissa säädettyjä perusteita. Käräjäoikeuden ratkaisu (tai
siellä noudatettu menettely) ei ole virheellinen (2 kohta/kirj. huom.) eikä myöskään
asianosaisen oikeusturva asian laatu huomioon ottaen muustakaan syystä edellytä va-
lituksen käsittelyn jatkamista (3 kohta/kirj. huom.).” Päätöslauselmassa todetaan: ”Va-
litusta ei oteta enempään tutkintaan. Käräjäoikeuden ratkaisu jää voimaan. Oikeuden-
käymiskaari 26 luku 2 §.” Perusteluja voidaan lähinnä siinä tapauksessa, että valituksessa
on riitautettu käräjäoikeuden suorittama näytön arviointi, modifioida toteamalla lisäk-
si, että ”Asiassa ei ole OK 26 luvun 15 §:n nojalla toimitettava pääkäsittelyä (1 kohta/
kirj. huom.).” On tietysti mahdollista, että seulontapäätös perustellaan laajemmin kuin
pelkät OK 26 luvun 2 §:n mukaiset fraasit mainitsemalla.10

9 OK 24 luvun 4 §:n mukaan käräjäoikeuden tuomio riita-asiassa on perusteltava. Perusteluissa on
säännöksen mukaan ilmoitettava, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu.
Tuomion perusteluissa on myös selostettava, millä perusteella riitainen seikka on tullut näytetyksi tai
jäänyt näyttämättä toteen. ROL 11 luvun 4 §:n 1 momentin säännös rikostuomion perusteluista vastaa
OK 24 luvun 4 §:ää. ROL 11 luvun 4 §:n 2 momentissa todetaan kuitenkin vielä erikseen, että tuomio
rikosasiassa on joko syylliseksi tuomitseva tai vapauttava. OK 24 luvun 14 §:n 2 momentin mukaan
käräjäoikeuden päätös riita-asiassa on perusteltava, jos sillä hylätään asiassa esitetty vaatimus tai
väite taikka perusteleminen on muutoin tarpeen. Vastaavasti  ROL 11 luvun 13 §:n 2 momentin mu-
kaan päätös rikosasiassa on perusteltava, jos asia jätetään tutkimatta, asiassa esitetty vaatimus tai
väite hylätään taikka jos perusteleminen on muutoin tarpeen.

10 Seulontapäätöksen perustelemisesta ks. myös jäljempänä jakso 2.2.1. sekä alaviite 28. Hovioikeudet
”etsivät” vuonna 2003 yhteistä seulontapäätöksen kirjoitustapaa. Esimerkiksi Helsingin hovioikeu-
den presidentti asetti syksyllä 2003 työryhmän, jonka tehtävänä oli seulontaohjeiden ja seulontaan
liittyvien toimituskirjojen sisällön suunnittelu. Työryhmä oli aktiivisesti yhteydessä muihin hovi-
oikeuksiin ja joulukuussa 2003 pidetyn johtoryhmän kokouksen jälkeen presidentti määräsi työryh-
män mietinnön mukaisen menettelyn noudatettavaksi valitusten seulontaa harkittaessa. Hovioikeuk-
sien presidenttien kokouksessa 22.10.2003 oli oikeusministeriön kansliapäällikön Kirsti Rissasen aloit-
teesta päätetty asettaa myös työryhmä selvittämään mahdollisuuksia kehittää ja tehostaa  hovioikeuk-
sien työmenetelmiä (ks. alaviitteessä  2 mainittu työryhmän selvitys).
Oikeustieteellisessä keskustelussa on katsottu, että myös seulontapäätökset tulisi perustella
seikkaperäisemmin eikä tyytyä pelkkiin fraasiperusteluihin. Ks. esimerkiksi Norrman 2004 s. 29–50.
Seulontaratkaisun perustelemisesta ks. myös Krook 2001.
Korkeimman oikeuden vuoden 2004 lopulla (KKO 2004:116 ja 117) ja sen jälkeen antamien ennakko-
päätösten jälkeen oikeusministeriö asetti Helsingin hovioikeuden entisen presidentin selvitysmiehenä
tutkimaan seulontaa koskevien säännösten uudistamista. Selvitysmiehen tueksi asetettiin taustaryhmä.
Erityisesti on kysymys seulontasäännösten ja OK 26 luvun 15 §:n mukaisen pääkäsittelyn
toimittamisvelvollisuutta koskevan säännöksen suhteesta (ks. oikeusministeriön tiedote 2.12.2004).
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Kohdassa 1.3. selostetulla tavalla hovioikeuden ratkaisun perustelut kirjalliseen tai
suulliseen täystutkintaankin otetussa asiassa voidaan OK 24 luvun 16 §:n mukaan
”kuitata” ilmoituksella, ”että käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuus on tutkittu ja ettei
ole ilmennyt aihetta ratkaisun muuttamiseen”, jos hovioikeus ei muuta käräjäoikeuden
ratkaisun perusteluja eikä lopputulosta.11 OK 24 luvun 15 §:n 2 momentin toisen virk-
keen mukaan ”Käräjäoikeuden perusteluja, jotka hovioikeus hyväksyy, ei tarvitse tois-
taa.” Säännöksistä seuraa, että jos käräjäoikeuden ratkaisua muutetaan perustelujen ja/
tai lopputuloksen osalta, hovioikeuden ratkaisu on näiltä osin perusteltava.

OK 24 luvun 15 §:n 2 momentin mukaan saman säännöksen 1 momentin 3 kohdan
mukainen selostus käräjäoikeuden ratkaisusta saadaan kokonaan tai osittain korvata
liittämällä (hovioikeuden) tuomioon tai lopulliseen päätökseen jäljennös käräjäoikeuden
ratkaisusta kokonaan tai tarpeellisilta osiltaan, jollei hovioikeuden ratkaisun selvyys
siitä vaarannu. Hovioikeuden ratkaisua kutsutaan näissä tapauksissa jo edellä maini-
tulla tavalla liitepäätökseksi. OK 24 luvun 16 §:n ensimmäisen virkkeen mukainen
pelkällä lainmukaisella ilmoituksella perusteltava ”ei syytä” – ratkaisu on saman sään-
nöksen toisen ja kolmannen virkkeen mukaisesti liitepäätös.

Onkin syytä todeta, että kun tässä kirjoituksessa selvitetään hovioikeuden rikos-
asioissa antamien ratkaisujen perusteluja, kiinnitetään huomiota ainoastaan hovioike-
uden omasta OK 24 luvun 15 §:n 3 momentin mukaisesta taltiosta ilmeneviin peruste-
luihin. Näin ollen kirjoituksessa ei tarkastella niitä käräjäoikeuden ratkaisujen perus-
teluja, jotka hovioikeus esimerkiksi ”ei syytä” -ratkaisussaan tai muutoin hyväksyy
sellaisenaan.12 Vaikka hovioikeuden ratkaisun ymmärtämisen ja sisäisen logiikan kan-

Selvitysmies on laatinut 2.2.2005 päivätyn OK 26 luvun 2 §:n seulontasäännöksen uudistamisesityksen
(Hovioikeuden seulontamenettelyn tarkistaminen). Oikeusministeriö 2.2.2005. Lausuntoja ja selvi-
tyksiä 2005:1). Selvitysmiehen esitys näyttää saaneen osakseen melko voimakasta arvostelua muun
muassa korkeimman oikeuden ja Vaasan hovioikeuden sekä myös eräiden asiantuntijoiden (mm. pro-
fessori Juha Lappalainen) taholta.  Selvitysmiehen esityksen ja siitä annettujen lausuntojen perusteel-
la hallitus on antanut kesäkuussa 2005 eduskunnalle esityksen laiksi oikeudenkäymiskaaren 26 luvun
2 §:n muuttamisesta. HE 87/2005 vp. Toimeksiannon mukaan selvitysmiehen tulee antaa muuta selvitys-
työtä koskeva (loppu)raporttinsa 31.12.2005 mennessä.

11 OK 26 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan seulontapäätös voi koskea myös valituksen osaa. OK 26
luvun 13 §:n 2 momentin mukaan pääkäsittely saadaan rajoittaa koskemaan sellaista osaa valituksen
kohteena olevasta asiasta, joka voidaan ratkaista itsenäisesti. Näin ollen saman jutun eri osat voidaan
ratkaista erilaisessa menettelyssä. Koska näissä menettelyissä tehtävät ratkaisut perustellaan niitä kos-
kevien säännösten tai noudatetun käytännön perusteella eri tavalla, hovioikeuden samassa asiassa
antaman ratkaisun eri osien perustelemista voivat koskea erilaiset perustelemista koskevat säännökset
ja perustelukäytäntö.

12 Kirjoituksessa ei tarkastella enempää myöskään eräitä muita läheisesti tuomioistuimen ratkaisun
perustelemiseen liittyviä säännöksiä. Näin ollen tarkastelun ulkopuolelle jäävät muun muassa OK 24
luvun 2–3 §:n säännökset riita-asian tuomiossa huomioon otettavasta oikeudenkäyntiaineistosta ja
siitä, että tuomioistuin ei saa tuomita muuta tai enempää kuin asianosainen on vaatinut ja että asiassa,
jossa sovinto on sallittu, tuomiota ei saa perustaa seikkaan, johon asianosainen ei ole vaatimuksensa
tai vastustamisensa tueksi vedonnut. Rikosasian tuomiossa huomioon otettavaa oikeudenkäyntiaineistoa
koskeva säännös on ROL 11 luvun 2 §:ssä ja ROL 11 luvun 3 §:n mukaan tuomioistuin saa tuomita
vain siitä teosta, josta rangaistusta on vaadittu tai josta tuomioistuin voi omasta aloitteestaan lain
mukaan tuomita rangaistukseen. Säännöksen toisen virkkeen mukaan tuomioistuin ei ole kuitenkaan
sidottu rikosnimikkeeseen eikä lainkohtaan, jonka nojalla rangaistusta on vaadittu. Hovioikeuden osalta
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nalta OK 24 luvun 15 §:n 1 momentin 3 kohdan mukainen hovioikeuden tuomiossa
oleva selostus asianosaisten vaatimuksista ja vastauksista hovioikeudessa perusteluineen
(kertoelma/resiitti) on kulloinkin kysymyksessä olevassa asiassa annettavan tuomion
perustelujen ymmärtämisen kannalta ensiarvoisen tärkeää, tässä kirjoituksessa ei pa-
neuduta seikkaperäisesti kertoelman ja hovioikeuden tuomion perustelujen välisiin on-
gelmiin.13

2.2. Hovioikeuden ratkaisun perustelut lakien esitöissä,
oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa

2.2.1. Lakien esityöt

Hovioikeuden ratkaisun rakennetta ja perusteluja koskevien voimassa olevien OK 24
luvun säännösten esitöissä14 käsitellään mainittuja seikkoja vain hyvin yleisellä tasol-
la: rakenteen osalta viitataan aikaisemmin uudistetun käräjäoikeuden riita-asiassa an-
taman tuomion rakenteeseen ja toisaalta hovioikeuden muutoksenhakuasiassa anta-
man ratkaisun eräiltä osin käräjäoikeuden ratkaisusta poikkeaviin rakenteellisiin teki-
jöihin. OK 24 luvun rakenne kuitenkin uudistettiin kokonaan lakivaliokunnan mietin-
nöstä ilmenevällä tavalla. Lakivaliokunta kiinnitti huomiota myös hovioikeuksien työ-
tapojen kehittämiseen ja uusimiseen. Tuomioistuimen ratkaisun perusteluja koskevat
säännökset – nykyiset OK 24 luvun 4 § ja ROL 11 luvun 4 § – olikin uudistettu jo
aikaisemmin riita-asioiden osalta 1.12.1993 voimaan tulleella lailla 1064/1991 ja rikos-
asioiden osalta 1.10.1997 voimaan tulleella lailla 689/1997, mitä viimeksi mainittuja
säännöksiä koskeva viittaussäännös tuli LaVM:stä 19/1997 vp. ilmenevällä tavalla laki-
valiokunnan ehdotuksesta OK 24 luvun 19 §:ään.15

on tässä yhteydessä mainittava OK 26 luvun 1 §, jonka mukaan oikeudenkäynti hovioikeudessa kos-
kee käräjäoikeuden ratkaisun kohteena ollutta asiaa valituksessa ja mahdollisessa vastauksessa
vedotuilta osin, ja että hovioikeuden tutkittavana on, onko ja miten käräjäoikeuden ratkaisua muutet-
tava (hovioikeuden ns. tarkastusfunktio). OK 26 luvun 1a §:n 1 momentin mukaan hovioikeus voi
kuitenkin rikosasiassa muuttaa käräjäoikeuden rangaistusvaatimuksesta antamaa tuomiota vastaajan
eduksi silloinkin, kun vain virallinen syyttäjä on hakenut muutosta. Viimeksi mainitun säännöksen 2
momentin mukaan ”Jos käräjäoikeuden tuomioon rikosasiassa haetaan muutosta ainoastaan
rangaistuseuraamuksen osalta, hovioikeus ei saa ilman erityistä syytä tutkia, onko vastaaja syyllisty-
nyt hänen syykseen luettuun tekoon.

13 OK 27 luvussa säädetään menettelystä hovioikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemissä riita- ja
rikosasioissa. OK 27 luvun 1 §:n ja 5 §:n sekä OK 24 luvun 19 §:n nojalla menettelyyn näissä asioissa
sekä myös niissä tehtäviin ratkaisuihin tulevat soveltuvin osin noudatettaviksi käräjäoikeuden riita- ja
rikosasioita koskevat säännökset. Tässä kirjoituksessa ei selvitetä erikseen näiden I-asteen asioiden
hovioikeusratkaisujen perusteluja. Helsingin hovioikeus ei helmikuussa 2005 antanut yhtään ratkai-
sua tällaisessa asiassa. Kesäkuun 2005 loppuun mennessä I asteen asioita oli tänä vuonna saapunut 5
ja ratkaistu 3.

14 Ks. HE 33/1997 vp. ja LaVM 19/1997 vp. sekä PeVL 9/1997 vp.
15 Riita-asioiden osalta ks. HE 154/1990 vp. ja LaVM 18/1990 vp. Rikosasioiden osalta ks. HE 82/1995

vp. ja LaVM 9/1997 vp.
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Riita-asioita koskevassa HE:ssä 154/1990 vp. ratkaisun perustelemista koskevaa
säännöstä (nykyisin OK 24 luvun 4 §) pidettiin tärkeänä sen vuoksi, että asianosainen
ymmärtää, miksi tuomioistuin on päätynyt tuomiosta ilmenevään ratkaisuun.16 Tuo-
mioiden tarkan perustelemisen otaksuttiin vähentävän muutoksenhakutarvetta. Toi-
saalta selvät perustelut auttavat asianosaista kohdistamaan muutoksenhaun oikein.
Tuomion yksityiskohtainen perusteleminen lisäisi myös oikeusvarmuutta ja antaisi
muutoksenhakutuomioistuimelle paremmat mahdollisuudet saada selville alioikeuden
ratkaisun perusteet. Perusteleminen vahvistaisi myös luottamusta tuomioistuimen työ-
hön. Oikeudellisen päättelyn selostamisen osalta tässä HE:ssä todetaan, että tuomiosta
olisi käytävä ilmi, millä seikoilla tuomioistuimen mielestä on ollut merkitystä asiaa
ratkaistaessa sekä millä oikeudellisella perusteella tuomioistuin on tuomiossa todettujen
tosiseikkojen perusteella päätynyt tuomiosta ilmenevään lopputulokseen. HE:n mu-
kaan (riita-asian) tuomion oikeudellisen perustelun yhteydessä on tarvittaessa
selostettava esimerkiksi kauppatavasta tai tuomioistuimen ennakkopäätöksestä ilme-
nevä sääntö, jota asiaa ratkaistaessa on sovellettu. Edelleen joskus saattaa olla tarpeen
viitata lain esitöihin tai muuhun kuin asiaan suoraan sovellettavasta lainkohdasta
ilmenevään periaatteeseen. Se, mistä syystä tuomioistuin on tulkinnut lainkohtaa tuo-
miosta ilmenevällä tavalla, olisi perusteluissa selostettava HE:n mukaan muun muassa
silloin, kun asianosaiset ovat olleet eri mieltä sovellettavasta lainkohdasta tai sovellet-
tavan lainkohdan tulkinnasta taikka kun lainkohtaa sovelletaan aikaisemmasta käytän-
nöstä poikkeavalla tavalla. HE:ssä todetaan edelleen, että tuomiot tulisi perustella sii-
nä esitetyllä tavalla myös riippumatta siitä, onko tuomion antanut alioikeus vai muu-
toksenhakutuomioistuin. Erityisesti perusteluvelvollisuus koskisi muutoksenhaku-
tuomioistuimen ratkaisua, jolla on merkitystä ennakkoratkaisuna. Muilta osin viita-
taan jäljempänä olevaan oikeuskirjallisuutta koskevaan jaksoon 2.2.3., jossa esitetty
vastaa pitkälti HE:n perusteluja.

Rikosasioita koskevan HE 82/1995 vp. mukaan ROL 11 luvun 4 §:n säännös vastaa
nykyistä OK 24 luvun 4 §:n säännöstä.17 Säännöksen perustelut vastaavat pitkälti riita-
asian ratkaisun perustelemista koskevan voimassa olevan säännöksen perusteluja.
HE:ssä korostetaan, että erityisen tärkeätä tuomion perusteleminen rikosasiassa on sil-
loin, kun syyte hylätään tai vastaaja tuomitaan kiistämisestään huolimatta. Syytteen
hylkäävästä tuomiosta tulisi käydä muun muassa ilmi perustuuko ratkaisu vastaajan
syyttömyyteen tai näytön riittämättömyyteen. Myös vastaajan henkilöön liittyvät rat-
kaisuun vaikuttavat seikat olisi mainittava tuomion perusteluissa. Rangaistuksen mit-
taamisen osalta HE:ssä todetaan, että useassa tapauksessa vastaajalle tuomittavaa ran-
gaistusta ei erityisesti pienissä rikosasioissa rangaistuskäytännön vakiintuneisuuden
vuoksi tarvitse perustella. Asianosaisten ollessa erimielisiä tuomittavasta rangaistuksesta
tai rangaistuksen poiketessa yleisestä rangaistuskäytännöstä, tulisi ratkaisu HE:n mu-

16 HE 154/1990 vp. s. 29 ss. Tuomion perustelemisen funktioista yleisemmin ks. esimerkiksi Virolainen
ym. 2003 s. 63 ss.

17 HE 82/1995 vp. s. 127 ss.
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kaan myös näiltä osin perustella. Oikeudellisen päättelyn perustelemisen osalta HE
vastaa pitkälti edellisessä kappaleessa selostettua riita-asioita koskevaa HE:tä. Rikos-
asia ratkaisun perustelun osalta lakivaliokunta totesi mietinnössään18 muun muassa,
että viimeaikaisessa oikeuskirjallisuudessa käydyssä keskustelussa on ihmisoikeus-
säännöksiin viitaten korostettu erityisesti perustelujen merkitystä oikeudenkäynnin
julkisuuden lisäämiseksi. Näiltä osin valiokunta piti säännöksiä riittävinä. Sen sijaan
tuomiot eivät lakivaliokunnan mukaan olleet rakenteeltaan riittävän selkeitä siinä suh-
teessa, että ulkopuolisen lukijan olisi mahdollista hahmottaa tuomiosta oikeudenkäyn-
nin kulku ja vähänkään laajemman tuomiolauselman sisältö. Jotta tuomioista saatai-
siin riittävän selkeitä ja yhdenmukaisia, mikä helpottaa niiden ymmärtämistä, lakiva-
liokunta edellytti mietinnössään, että tuomioiden rakenne vakioidaan ja tuomioistuin-
ten käyttöön laaditaan useampia erityyppisiä mallituomioita vielä ennen rikosasioita
koskevan lainsäädännön voimaantulemista.19 Muilta osin viitataan rikosasian ratkai-
sun perustelujen osalta myös oikeuskirjallisuutta koskevaan jaksoon 2.2.3.

Sittemmin seulontamenettelyn käyttöönottamiseen 1.10.2003 lukien johtaneessa
HE:ssä 91/2002 vp. ei ollut OK 24 lukua koskevia muutosesityksiä. Esityksen yleispe-
rusteluissa viitattiin kuitenkin perustuslain 21 §:n 2 momentissa säädettyyn ratkaisun
perusteluvelvollisuuteen ja perustuslakivaliokunnan lausunnossa PeVL 9/1997 vp.
esitettyyn kritiikkiin koskien tuolloin ehdotetun muutoksenhakuluvan hylkäämistä
koskevan hovioikeuden ratkaisun perustelemista.20 Ehdotetussa mallissa, jossa ote-
taan kantaa siihen, edellyttääkö valitus täystutkintaista käsittelyä hovioikeudessa vai
onko alioikeuden ratkaisu selvästi oikea niin, ettei sitä tarvitse muuttaa, riittäisi HE:n
mukaan suppeat perustelut. HE:ssä viitataan näiltä osin vielä OK 24 luvun 16 §:ään.
Hovioikeuskäsittelyn aloittamisvaiheeseen liittyneen ehdotetun OK 26 luvun 2a §:n
yksityiskohtaisissa perusteluissa todettiin, että päättäessään valituksen käsittelyn lopet-
tamisesta (sittemmin seulomisesta/kirj. huom.) hovioikeuden oli tarvittaessa yksilöitävä
ratkaisussaan, mihin muuhun aineistoon kuin käräjäoikeuden ratkaisuun ja valitukseen
hovioikeuden ratkaisu perustuu. Muutoin hovioikeuden ratkaisu voitiin HE:n mukaan
kirjoittaa OK 24 luvun 16 §:n mukaisesti lyhyesti. Ratkaisun perustelut voivat olla
lyhyet ja hovioikeus lähinnä toteaisi, ettei valitus anna aihetta käräjäoikeuden ratkai-
sun muuttamiseen vaan se jää pysyväksi. HE:n mukaan käytäntö jäisi hovioikeus-
käytännön lähemmin muovattavaksi ja ilmaisutavat ilmeisesti vaihtelisivat tapauksittain.
HE:tä koskevassa lausunnossaan21 perustuslakivaliokunta seulontaratkaisun peruste-
lujen osalta huomautti ”painokkaasti, että oikeus saada perusteltu päätös kuuluu pe-
rustuslain 21 §:n 2 momentissa nimenomaisesti mainittuihin oikeudenmukaisen oi-
keudenkäynnin takeisiin.” ...  ” Seulontaratkaisut on siksi perusteltava, ja perustelujen
tulee kaikissa tapauksissa täyttää oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 16 §:ssä säädetyt
vähimmäisvaatimukset.” Lakivaliokunta totesikin mietinnössään tarkoituksena olevan,

18 LaVM 9/1997 vp. s. 15.
19 Laukkasen selvityksen (Laukkanen 2002) eräs syy oli ko. lakivaliokunnan lausuma.
20 HE 91/2002 vp. s. 27 ja s. 43 ss.
21 PeVL 35/2002 vp.
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että seulontaratkaisu perustellaan OK 24 luvun 16 §:n mukaisesti.22 Lakivaliokunnan
käsityksen mukaan kun ratkaistaan vain se, onko asia otettava täystutkintaan vai ei,
tutkinnan epäävää päätöstä ei pidä ryhtyä perustelemaan ikään kuin se olisi ratkaistu
täystutkinnassa. Tällöin on lakivaliokunnan mukaan luontevaa käyttää ratkaisun pe-
rusteluina laissa ilmaistuja epäämiskriteerejä lisätoteamuksin, että käräjäoikeuden rat-
kaisu jää voimaan.

2.2.2. Oikeuskäytäntö

Finlex-oikeustapaustietokannassa on 15 Korkeimman oikeuden ennakkopäätöstä, joissa
hakusanana on ”Tuomion perusteleminen.”23 Tuorein tapaus on vuodelta 1999, mistä
saattaisi päätellä, että tuomion perustelemiseen liittyvät ongelmat eivät olisi olleet niin
suuria kuin mitä asia muutoin vaikuttaisi olevan.24 Kuitenkin on ehkä niin, että tuo-
mion (muodolliseen) perustelemiseen liittyvät ongelmat ovat usein laadultaan sellai-
sia, että ennakkopäätöksen antaminen niistä on vaikeaa. Ainakin tällä hetkellä on vai-
kea ajatella ennakkopäätöstä, jonka mukaan esimerkiksi liian laaja näytön selostami-
nen on tehnyt tuomiosta sekavan tai että puutteellinen näytön arviointi ja erityisesti
näyttöön sisältyvien eri tosiseikkojen riittämätön punninta otettaisiin ennakkopäätöksen
”teemaksi”. Tilanne voi tietysti muuttua. Aineellisen oikeuskysymyksen puutteellinen
arviointi päätöksen perusteluissa johtaa muutoksenhaussa tavallisesti siihen, että juri-
dinen argumentaatio kirjoitetaan uudelleen.25

22 LaVM 27/2002 vp.  s. 8
23 Tilanne 13.4.2005. Tapaukset ovat KKO 1999:84, 1999:40, 1998:40, 1998:38, 1997:205, 1997:35,

1995:121, 1995:72, 1995:12, 1989:1, 1985 II 139, 1985 II 59, 1984 II 215, 1984 II 114, 1984 II 7 ja
1980 II 107. Tapauksista 1 koski vakuutusoikeuden ja 2 maaoikeuden ratkaisuja. Tuomioistuinten
perustelukäytännön kehityksestä ks. esimerkiksi Virolainen ym. 2003 s. 229 ss. Teoksessa mainitaan
myös kolme 1970-luvulla annettua KKO:n ennakkopäätöstä. joita pidetään ensimmäisinä tuomion
perustelemista koskevina KKO:n ennakkoratkaisuina  (KKO 1971 II 66, 1973 II 49 ja 1975 II 86 s.
258 ss.).

24 Toisaalta Finlex-hakemistosta löytyy hakusanalla ”Oikeudenkäyntimenettely” lähes 400 korkeim-
man oikeuden ennakkopäätöstä, joista yli puolet on annettu viimeisen 15 vuoden aikana. Hovioikeus-
menettelyn vieläkin jatkuvilta uudistamisvuosilta 1998–2005 löytyy huomattavan paljon tapauksia,
joissa on kysymys suullisen pääkäsittelyn toimittamatta jättämisen edellytyksistä tai seulontamenettelyn
edellytyksistä.

25 Ks. myös Lappalainen 2003 s. 571 ss., jonka mukaan tuomioistuimen perusteluvelvollisuus johtaa
vielä kysymään, mitkä ovat prosessioikeudelliset seuraukset, jos tuomion perustelujen ei katsota täyt-
tävän lain asettamia vaatimuksia, kun kysymys on perustelujen riittämättömyydestä, joka on eri asia
kuin niiden virheellisyys. Ongelma ilmenee ensi sijassa muutoksenhaussa. Ylempi tuomioistuin voi
Lappalaisen mukaan luonnollisesti (muutoksenhakutuomioistuimen tutkimisvallan rajoissa) täyden-
tää tai korjata puutteellisiksi katsomiaan alemman oikeusasteen perusteluja – silloinkin kun ei katsota
olevan aihetta tuomion lopputuloksen muuttamiseen. Oikeuskäytännössä juttuja on myös palautettu
alempaan tuomioistuimeen, jos sen antaman tuomion perusteluissa on havaittu niin suuria puutteita,
ettei muutoksenhakua mielekkäällä tavalla ole pidetty mahdollisena. Lappalaisen mukaan palautta-
miseen johtava puute rasittaa tavallisesti faktaperusteluja. Sen sijaan jutun palauttamiseen yksin oi-
keudellisten perustelujen puutteellisuuden vuoksi ei yleensä ole tarvetta.
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Tässä kirjoituksessa ei perehdytä yksityiskohtaisesti Korkeimman oikeuden ratkai-
sun perustelemista koskevaan oikeuskäytäntöön.26 Oikeuskäytännöstä voidaan kui-
tenkin havaita, että Korkein oikeus on ratkaisun perustelemista koskeviin säännöksiin
nojautuen asettanut tuomioistuimelle velvoitteen perustella ratkaisu riittävästi. Velvoi-
te korostuu muun muassa silloin, kun eri viranomaiset/tuomioistuimet antavat asiasta
erilaisia ratkaisuja. (Vakuutusoikeuden) perusteluvelvollisuuden laiminlyönnin
koskiessa esimerkiksi keskeistä vahingonkorvauskysymystä oli olemassa edellytykset
poistaa alemman oikeuden antama päätös OK 31 luvun 1 momentin 4 kohdan nojalla
(KKO1999:84). Tapauksessa KKO 1999:40 Korkein oikeus palautti asian hovioikeu-
teen, kun hovioikeus oli jättänyt lausumatta asian ratkaisuun vaikuttavasta seikasta
(työntekijän myötävaikutus vahinkoon) ja hovioikeuden ratkaisun sisältö oli jäänyt
epäselväksi. Vastaavasti tapauksessa KKO 1997:205 hovioikeus ei ollut muuttaessaan
käräjäoikeuden tuomiota perustellut ratkaisuaan (aikaisemmin OK 24 luvun 15 §:n
mukaisesti) ja ilmoittanut mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu pe-
rustui. Näin myös KKO 1984 II 7 ja lapsen elatusapua koskeva KKO 1995:121 sekä
todistelun arviointiin liittyvä KKO 1995:12, jossa viimeksi mainitussa tapauksessa
hovioikeus ei ollut lausunut, miksi se oli todistelun merkitystä arvioidessaan päätynyt
toisenlaiseen ratkaisuun kuin alioikeus. Korkein oikeus on viimeksi mainitun päätök-
sensä perusteluissa todennut, että kun hovioikeus (kirjallisessa menettelyssä) arvioi
näytön toisin kuin käräjäoikeus, ei ole riittävää, että ensin selostetaan asiassa esitettyjä
todisteita ja sen jälkeen vain viittaamalla tähän selostukseen todetaan kanteen kiistämi-
sen perusteen jääneen näyttämättä. Ratkaisun KKO 1985 II 59 mukaan alempien oi-
keuksien ratkaisuista eivät ilmenneet ne (aikaisemmin OK 24 luvun 3 §:n edellyttämät)
pääsyyt, joihin ratkaisu perustui. Vanhemman tapauksen KKO 1980 II 107 perusteluissa
todetaan, että alempien oikeuksien olisi tullut hyväksyessään kanteen (aikaisemmin OK
24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaisesti) ilmoittaa selvästi ne pääsyyt, joihin päätös pe-
rustui, ja ottaen huomioon myös vastaväitteiden sisältö, antaa lausunto siitä, millä perus-
teella kanne oli katsottu näytetyksi. Rikostuomion perustelemista koskee KKO 1998:40.
Tuomioistuimen velvollisuus oli (aikaisemmin OK 24 luvun 3 §:n 1 ja 3 momenttien
nojalla) perustella miltä osin ja mistä syystä vastaajan katsottiin menetelleen syytteessä
väitetyllä tavalla (syyte oli koskenut useita petosrikoksia, jonka käräjäoikeus oli katso-
nut yhdeksi petosrikokseksi). Päätöksessä KKO 1984 II 114 hovioikeus oli käräjäoikeuden
hylättyä syytteen tuominnut vastaajan syytteen mukaisesti. Juttu palautettiin hovioikeu-
teen, koska hovioikeus ei ollut perustellut syyksilukemista. Maaoikeuden tuomion puut-
teellisia perusteluja koskevat ratkaisut KKO 1997:35 ja 1989:1.

Korkeimman oikeuden OK 26 luvun 2 §:n seulontasäännöksen tulkinnasta antamissa
ennakkoratkaisuissa ei ole otettu erikseen kantaa hovioikeuden seulontapäätösten

26 KKO:n tapaukset eivät ole aivan tuoreita eivätkä ne ehkä anna kovin paljon uusia ”eväitä” voimassa
olevien tuomioistuimen ratkaisun perustelemista koskevien säännösten tulkintaan, vaikka tapauksista
ilmenevät kannanotot näyttävät pitkälti vastaavan myös nykyisiä säännöksiä ja niiden tulkinnasta
oikeuskirjallisuudessa esitettyjä kannanottoja.  Laukkanen on selvityksessään käynyt yksityiskohtai-
sesti läpi alempana tässä kappaleessa mainittuja oikeustapauksia. Ks. Laukkanen 2002 s. 9 ss.
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perustelemiseen.27 Ennakkopäätöksissä on ollut ensisijaisesti kysymys seulonnan edel-
lytyksistä. Seulontapäätöksen perustelemisen osalta viittaan edellä jaksossa 2.2.1. sään-
nöksen esitöitä selostettaessa mainittuun sekä alaviitteessä 10 mainittuihin kirjoituk-
siin.28

2.2.3. Oikeuskirjallisuus

Tuomion perusteluissa tuomioistuin lausuu Juha Lappalaisen mukaan julki lopputu-
lokseen johtaneet syyt.29 Perustelut voidaan jakaa faktaperusteluihin (syllogismin ala-
lause) ja oikeudellisiin perusteluihin (syllogismin ylälause). Fakta- eli tosiasiaperuste-
luista ilmenee, minkä sisältöiseen oikeustosiseikastoon, tapahtumainkulkuun, tuomi-
on lopputulos perustuu. Oikeudelliset perustelut sisältävät tuomioistuimen kannan sii-
hen, miten tuota oikeustosiseikastoa on oikeudellisesti arvioitava. OK 24 luvun 4 § ja
ROL 11 luvun 4 §:n 1 momentti velvoittavat tuomioistuinta tuomaan julki sekä fakta-
perustelut että oikeudelliset perustelut. Faktaperusteluissa on Lappalaisen mukaan
vähimmäisvaatimuksena, että niistä käy ilmi se oikeustosiseikasto, johon tuomioistuin
on näyttökysymyksen ratkaistessaan päätynyt eli mitä tuomioistuin katsoo tulleen näy-
tetyksi. Oikeustosiseikat on aina kuvattava niiden konkreettisessa ilmenemismuodossa
eli mitä on tapahtunut, eikä faktakuvaukseen Lappalaisen mukaan saa ”lainata” laki-
tekstin abstrakteja tapahtumainkuvauksia. Tuomioistuimen on OK 24 luvun 4 §:n ja
ROL 11 luvun 4 §:n 1 momentin nojalla perusteltava myös oikeuskysymyksessä omak-
sumansa kanta eli mihin oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu.30

27 Päätöksissä ei ole ollut ainakaan hakusanana ”Päätöksen perusteleminen”. Korkein oikeus on kuiten-
kin useassa tapauksessa palauttanut hovioikeuteen täystutkintaan hovioikeuden seuloman asian. Näiltä
osin voidaan sanoa hovioikeuden tulkinneen väärin seulontamenettelyä koskevia prosessioikeudellisia
(asian käsittelymuotoa) koskevia säännöksiä. Tämä virheellinen tulkinta on vaikuttanut myös tapaan,
jolla hovioikeuden päätös on perusteltava.

28 Seulontapäätösten perustelemisesta ks. myös Virolainen 2003a s. 963–975 ja Jokela 2005  s. 41.
Helsingin hovioikeuden presidentti asetti lokakuussa 2004 kirjoitustapatyöryhmän, jonka tuli valmis-
tella ohjeet hovioikeuden ratkaisujen kirjoittamiseksi niin, että ”turhalta” kirjoittamiselta vältytään.
Työryhmä jätti raporttinsa 31.1.2005 ja sitä on käsitelty hovioikeuden eri osastojen osastokokouksissa.
Selvityksessä käydään tiiviissä muodossa läpi hovioikeuden ratkaisun kirjoittamiseen ja muistion
laatimiseen liittyviä kysymyksiä ja esitellään Mika Huovilan kirjoituksessa (Huovila 2004) mainitut
niin kutsutut perustelemisen peukalosäännöt. Ks. Helsingin hovioikeuden kirjoitustapatyöryhmän
raportti 31.1.2005. Helsingin hovioikeuden sisäisiä ohjeita on myös hovioikeuden atk-pohjaisen asian-
hallintajärjestelmän osana olevassa Helsingin hovioikeuden käsikirjassa, jonka jatkuvasta
päivittämisestä vastaa erikseen asetettu työryhmä.

29 Ks. Lappalainen 2003. s. 571 ss. Tämän kappaleen teksti perustuu Lappalaisen kirjoitukseen. Loo-
gisesta syllogismista laintulkinnan ja todistusharkinnan päämääränä ks. myös Laukkanen 2002 s. 118 ss.

30 Virolainen ym. 2003a  s. 432 ss. toteavat, että ”Tuomion perustelut on aiemmin ja vielä kymmenisen
vuotta sitten käsitetty lähinnä ratkaisun perustana olevien oikeustosiseikkojen kuvaukseksi ja tosi-
seikkoihin sovellettujen lainsäännösten ilmoittamiseksi. Tämä perustui käsitykseen tuomiosta loogi-
sena syllogismina, jossa tuomari ylälauseesta ilmeneviä lainkohtia (normipremissi) ja alalauseesta
ilmeneviä tosiseikkoja (faktapremissi) toisiinsa vertaamalla (subsumptio) päätyi johtopäätöksestä
ilmenevään lopputulokseen (tuomiolauselma). Ratkaisun katsottiin olevan asianmukaisesti perustel-
tu, jos premisseistä tehty deduktiivinen päätelmä on looginen ja moitteeton. Siihen, miten premissit
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Antti Jokela on kirjoittanut vuonna 1998 uudistettua hovioikeusmenettelyä koske-
van perusteoksen.31  Jokelan mukaan tuomioistuimen ratkaisun perustelujen osalta
Suomessa on vanhastaan ollut voimassa säännös, jonka mukaan jokainen tuomio on
perustettava ”syihin ja lakiin eikä mielivaltaan” ja siihen on pantava selvästi ne pää-
syyt ja lainkohta, joihin päätös perustuu (OK 24 luku 3 § 1 momentti, L:ssa 29.7.1948).
OK 24 luvun 1.12.1993 ja 1.5.1998 sekä ROL 11 luvun 1.10.1997 voimaan tulleet ja
pääosin edelleen voimassa olevat riita- ja rikosasian ratkaisun perustelemista koskevat
säännökset ovat korvanneet aikaisemmat vastaavat säännökset. Perustuslain oikeus-
turvaa koskevan 21 §:n 2 momentin mukaan oikeus saada perusteltu päätös kuuluu
osana perusoikeutena turvattuun oikeuteen oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.
Oikeus perusteltuun päätökseen kuuluu myös Suomea sitovan EIS:n 6 artiklan mukai-
seen oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia
oikeuksia koskevan yleissopimuksen (KP-sopimus) 14 artiklan mukaisiin kansalais-
oikeuksiin.32

Tuomioistuimen ratkaisun perusteluista on (OK 24 luvun 4 §:n ja ROL 11 luvun 4 §:n
mukaisesti) ilmettävä, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perus-
tuu. Perusteluissa on selostettava, millä perusteella riitainen seikka on tullut näytetyksi
tai jäänet näyttämättä. Perusteluissa on Jokelan mukaan33 selvitettävä se, millä perus-
teella tuomioistuin on päätellyt sellaisen seikan olevan olemassa, mistä asianosaiset
ovat eri mieltä. Jos todistajat ovat kertoneet seikasta eri tavalla, ratkaisun perusteluista

on muodostettu, ei kiinnitetty perusteluissa huomiota.” Ja edelleen, että ”Nykyisin tuomiota ei pidetä
loogisena syllogismina, eikä oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa kiinnitetä huomiota vain premisseistä
tehtävän johtopäätöksen moitteettomuuteen. Perustelujen keskeisemmäksi kysymykseksi on noussut
premissien muodostaminen ja niiden valinnan oikeuttaminen. Perusteluissa on siten kysymys ratkai-
sun perusteena olevien tosiseikkojen ja sovellettujen normien perustelemisesta. Asianosaiset haluavat
tietää, millä perusteella tiettyjen tosiseikkojen on katsottu olleen olemassa ja toisten taas ei, ja miksi
laissa mainitun perusteen joko on tai ei ole katsottu tulleen sovellettavaksi ja minkä vuoksi lain-
säännöksiä on tulkittu tapauksessa juuri ratkaisusta ilmenevällä tavalla. Faktat ja normit (tosiasia-
kysymys ja oikeuskysymys) esiintyvät oikeudenkäynnissä ja ratkaisua tehtäessä vuorovaikutussuh-
teessa toisiinsa nähden, sillä faktat vaikuttavat normien määräytymiseen ja toisaalta faktat valikoituvat
sovellettavien normien perusteella.”

31 Ks. Jokela 1998 s. 303. Perusteoksena tässä hovioikeuden tuomion perusteluja koskevassa jaksossa
on käytetty ko. Jokelan teosta s. 303–312. Tuomiosta ja sen perustelemisesta ks. myös Jokela 2004 s.
370 ss. (hovioikeuden ratkaisusta s. 406 ss.) ja Lappalainen 2001 s. 360 ss.
Hovioikeuden tuomiosta ks. myös Latvala 1995 s. 269–276 (kirjoitus on osa Robert Liljenfeldtin,
Matti Kuusimäen ja Jorma Latvalan yhteistä artikkelia: ”Alistusinstanssista” valitustuomioistuimeksi
– hovioikeusmenettely jo olennaisesti uudistettu)  ja Latvala 1998 s. 470–475. Latvala suhtautuu
muun muassa erittäin kriittisesti kirjoitusta laadittaessa vielä erittäin yleisiin ”ei syytä” -ratkaisuihin:
hovioikeuden on lausuttava asianosaisten muutosta hakiessaan esittämistä asiallisista näkökohdista,
joihin käräjäoikeuden tuomio ei anna riittävää vastausta. ”Ei syytä” – ratkaisut eivät Latvalan mukaan
kuulu nykyaikaan.
Todettakoon vielä, että tuomion perustelemisen ongelmia on viimeisten kymmenen vuoden aikana
käsitelty useasti eri hovioikeuksien tuomaripäivillä. Ks. esimerkiksi Taipale 1998 ja Arponen 1999.
Viimeksi mainitussa Kouvolan hovioikeuspiirin tuomaripäivien pöytäkirjassa on eräitä muitakin tuo-
mion perustelemista käsitteleviä puheenvuoroja.

32 Ks. Pellonpää 2000 s. 326 Lappalainen 2001 s. 362 sekä Ervo 2004 s. 18 ss.
33 Jokela 1998 s. 306 ss.
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on ilmettävä myös se, millä perusteilla tuomioistuin on pitänyt toisen todistajan kerto-
musta toista uskottavampana. Tuomion perustelutarpeeseen vaikuttaa myös onko kanne
(tai syyte) myönnetty tai kiistetty taikka onko vastaaja tunnustanut tehneensä syyttees-
sä tarkoitetun rikoksen.

Jokelan mukaan34 olennaisempaa on näytön arviointi eikä niinkään näytön selosta-
minen. Hovioikeudessa tarve selostaa näyttöä voi aiheutua siitä, että asianosaisten ja
todistajien kertomukset hovioikeuden suullisessa käsittelyssä eroavat käräjäoikeudessa
kerrotusta. Jos näyttöä selostetaan, sen olisi mahdollisimman hyvin vastattava todelli-
suutta ja esiin olisi tuotava sekä kanteen puolesta että sitä vastaan puhuvat tosiseikat ja
epävarmuustekijät. Näyttöä arvioitaessa on eriteltävä todistusfaktat ja niiden näyttö-
arvo ns. kokemussääntöjen ja apufaktojen avulla sekä otettava kantaa todistelun luo-
tettavuuteen. Näytön osalta olisi suoritettava myös kokonaisarviointi eli se, miltä osin
todisteet ovat yhdensuuntaisia tai erisuuntaisia ja onko näyttö kokonaisuudessaan riit-
tävää. Johtopäätösten teossa on punnittava kanteen puolesta puhuvaa näyttöä mahdol-
liseen vastanäyttöön.35

OK 24 luvun 15 §:n 2 momentin mukaisesti käräjäoikeuden perusteluja, jotka hovi-
oikeus hyväksyy, ei tarvitse toistaa. Jos alioikeuden ratkaisun perustelut ovat joltakin
osin puutteelliset tai virheelliset, hovioikeuden on Jokelan mukaan36 tarvittaessa täy-
dennettävä tai korjattava perusteluja silloinkin, kun käräjäoikeuden ratkaisun lopputu-
losta ei muuteta. Muutokset käräjäoikeuden tuomion lopputulokseen on luonnollisesti
perusteltava. Tuomion perusteluista on tosiseikkojen lisäksi ilmettävä myös se, mihin
oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu: tuomiosta on käytävä ilmi, millä oikeu-
dellisella perusteella tuomioistuin on toteamiensa tosiseikkojen perusteella päätynyt
tuomiosta ilmenevään lopputulokseen. Oikeudellinen päättely liittyy osaltaan sovel-
lettuihin lainkohtiin ja oikeusohjeisiin, jotka OK 24 luvun 15 §:n 1 momentin 6 koh-
dan nojalla on mainittava ratkaisussa. Esimerkiksi rikosasiassa syytetyn tuomitsemi-
nen perustuu aina johonkin säännökseen (nulla poena sine lege -periaate), mutta syyt-

34 Jokela 1998 s. 307 ss.
35 Lappalainen toteaa muun muassa: ”Jos näytön riittävyyttä saatetaan pitää tulkinnanvaraisena joko

näytön todistusvoimasyistä sinänsä tai sen vuoksi, että asiassa on esitetty samaa teemaa tarkoittaen
ristiriitaista näyttöä, tuomioistuin joutuu tuomaan perusteluissa julki, miten todisteita on punnittu ja
vertailtu keskenään. Tällöin tuomioistuin saattaa joutua myös selostamaan todisteiden sisältöä. Perus-
teluissa tulisi kuitenkin välttää todisteiden, esimerkiksi todistajankertomusten, yksityiskohtaista (pöytä-
kirjamaista) referoimista. Tärkeää on myös, ettei perusteluissa tyydytä vain luettelemaan toisiaan
vastaan puhuvia todisteita, joista yhtäkkiä päädytään johonkin lopputulokseen, vaan että peruste-
luista käy ilmi punnintaa koskeva päättely. Lappalainen 2003 s. 571 ss. Ks. myös Laukkanen 2002 s.
104 ss. Laukkasen mukaan OK 24 luvun 4 §:n ja ROL 11 luvun 4 §:n toisessa lauseessa tarkoitetut
seikat (lih. kirj.) merkitsevät tuomioistuimen velvollisuutta ilmoittaa ne oikeustosiseikat (vrt. todistus-
tosiseikat/kirj. huom.), jotka asetetaan ratkaisun perusteeksi. Velvollisuus tätä pidemmälle menevään
näyttökysymysten perustelemiseen johtuu Laukkasen mukaan kysymyksessä olevien säännösten kol-
mannessa lauseessa säädetystä velvollisuudesta ilmoittaa ne perusteet, joilla riitainen seikka on tullut
näytetyksi tai jäänyt näyttämättä. Näyttökysymysten perusteluissa erotetaan tavallisesti kolme osaa:
näytön selostaminen, näytön arvioiminen (todistusharkinta ja riittävyysratkaisu) ja johtopäätösten
teko.

36 Jokela 1998 s. 308 ss.
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teen tullessa hylätyksi ratkaisu voi Jokelan mukaan perustua myös muihin oikeusoh-
jeisiin kuin säännöksiin.

Perusteluissa on Jokelan mukaan37 tarvittaessa selostettava myös se, miksi tuomio-
istuin on tulkinnut kyseistä lainkohtaa tai oikeusohjetta tuomiosta ilmenevällä tavalla.
Tällainen perusteluvelvollisuus korostuu erityisesti silloin, kun säännöksen sovelta-
misesta ja/tai tulkinnasta on erimielisyyttä taikka kun säännöstä sovelletaan aikaisem-
masta poikkeavalla tavalla. Asiaosaisilla on oikeus saada perusteltu päätös myös oikeus-
normeja ja niiden tulkintaa koskeviin väitteisiinsä. Jos hovioikeus ei muuta käräjä-
oikeuden ratkaisun perusteluja eikä lopputulosta, perusteluiksi riittää OK 24 luvun 16
§:n mukainen ilmoitus.38

Asianosaisen kannalta tuomion tärkein kohta on OK 24 luvun 15 §:n 1 momentin 7
kohdan mukainen tuomio- tai päätöslauselma eli se lopputulos, johon ratkaisussa on
päädytty39.  Tuomio- ja päätöslauselman tulee Jokelan mukaan olla mahdollisimman
selkeä ja helposti ymmärrettävissä.40

2.3. Uudempi tuomion perustelemista koskeva keskustelu

Tuomarit ja oikeustieteilijät ovat myös viime vuosina käyneet vilkasta keskustelua
tuomion perustelemisesta. Hovioikeuden näkökulmasta tämä keskustelu on liittynyt
muun muassa näytön liian laajaan selostamiseen käräjäoikeuden perusteluissa. Näy-
tön arviointi ja siitä tehtävät johtopäätökset sekä käräjäoikeuden tuomion selkeys ovat
saattaneet tämän vuoksi kärsiä. Toisaalta käräjäoikeuden tuomiossa ei ole aina riittä-
vässä määrin ja eri puolilta punnittu sitä oikeudellista ongelmaa, jonka ratkaisemisesta
asiassa on kysymys.

Sakari Laukkanen on laatinut käräjäoikeuden tuomion kirjoittamisesta oikeusmi-
nisteriön toimeksiannosta vuonna 2002 julkaistun selvityksen.41 Selvityksen lähtö-

37 Jokela 1998 s. 309 ss. Ks. myös Lappalainen 2003 s. 578.
38 Eli: ”Hovioikeus on tutkinut käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden eikä ole ilmennyt aihetta rat-

kaisun muuttamiseen.”
39 Jokela 1998 s. 309 ss.
40 Hovioikeuden tuomion lopputuloksena on usein, että käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta. Toisaalta

käräjäoikeuden tuomioon voidaan tehdä rajoitettuja muutoksia taikka kumota tuomio kokonaan. Ku-
mottu tuomio voidaan korvata hovioikeuden toisensisältöisellä tuomiolla, mutta asia voidaan eräissä
tapauksissa myös palauttaa käräjäoikeuteen. Valitus voidaan myös jättää tutkimatta, jolloin
käräjäoikeuden ratkaisu jää myös voimaan.
Hovioikeuden tuomiosta on OK 24 luvun 15 §:n mukaan ilmettävä myös, onko siitä äänestetty. Hovi-
oikeuden tuomioon ja lopulliseen päätökseen on liitettävä eri mieltä olleiden jäsenten mielipiteet ja
hovioikeuden ratkaisusta poikkeava esittelijän mietintö.

41 Ks. Laukkanen 2002. Laukkasen selvitystä voidaan käyttää hyväksi arvioitaessa myös hovioikeuden
tuomion perustelemista, joskin edellä tässä kirjoituksessa mainitut muutoksenhausta johtuvat hovioike-
uden tuomion rakennetta ja sisältöä koskevat seikat on syytä pitää mielessä. Ks. myös selvitys s. 21.ss.
Laukkasen selvityksessä käydään yksityiskohtaisesti läpi tuomion laatimiseen ja sen perustelemiseen
liittyviä kysymyksiä. Tämän kirjoituksen kannalta kiinnittyy huomio mm. jaksoon 5.3. Sovelletut
lainkohdat ja oikeusohjeet, jossa Laukkanen esittää käsityksensä siitä, mitä OK:n tuomiota koskevis-
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kohtana olivat tuomioistuimien tuomioissa havaitut ongelmat.42 Selvityksen mukaan
tuomioiden ongelma ei ollut niinkään perustelujen puuttuminen sinänsä, vaan pikem-
min se, että käräjäoikeuden tuomiot olivat tarpeettoman laajoja ja sekavia. Laukkasen
mukaan heräisi kysymys, tiedostavatko tuomarit riittävästi, mitä perustelemisella tar-
koitetaan ja tavoitellaan.43

Näytön selostamista tuomioistuimen ratkaisussa käsitellessään Laukkanen44 toteaa
yhteenvetona muun muassa, että tosiasiaperustelujen tarkoituksena on antaa teemaksi
asetettuun kysymykseen perusteltu vastaus. ”Selkeä kysymyksenasettelu, eri todisteista
ilmenevien merkityksellisten todistustosiseikkojen tunnistaminen ja yksilöiminen sekä
analyyttinen todistusharkinta ovat hyvän perustelun rakennusaineet”. Lain edellyttä-
mä todistusharkinnan perusteleminen vastaa Laukkasen mukaan kysymykseen, miksi
oikeustosiseikkaa on pidetty tai ei ole pidetty selvitettynä eli millä perusteella on pää-
dytty harkinnan lopputulokseen. Riitaisen todistusteeman osalta tuomioistuimen tulee
tuomiossaan lausua ne todistustosiseikat, joiden nojalla riitainen teema on ratkaistu.
Todistusharkinnassa on otettava kantaa todisteiden näyttöarvoon ja päätettävä näytön
riittävyydestä. Näytön riittävyyttä koskeva kannanotto on Laukkasen mukaan osittain
normatiivinen kannanotto (muun muassa todistustaakka ja näytön vahvuuden vaati-
mus ratkaistaan oikeusohjeiden perusteella). Näytön ollessa ristiriitaista perusteluissa
olisi arvioitava kaikki merkitykselliset todisteet.

Oikeuskysymysten perustelemista käsitellessään Laukkanen45 toteaa, että oikeus-
kysymyksen perusteleminen on laintulkintaa, joka puolestaan on oikeudellisen tekstin
merkityksen vahvistamista. Laintulkinnan kannalta mielenkiintoisia ovat vain oikeu-
delliset tekstit, joita ovat lakitekstin ohella esimerkiksi lain esitöissä esitetyt kannan-
otot ja ylempien tuomioistuimien ratkaisut. Ne antavat Laukkasen mukaan tuomarille
tietoa oikeusjärjestyksen sisällöstä ja siitä, miten tiettyä laissa käytettyä termiä on sovittu

sa säännöksissä tarkoitetaan oikeusohjeella. Laukkanen käy läpi myös tuomioon sisältyvän kertoelman
kirjoittamisen periaatteita sekä vaatimusten ja niiden perusteiden selostamista (s. 97 ss.).
Jyrki Virolainen on kirjoittanut arvostelun Laukkasen selvityksestä. (Ks. Virolainen 2002 s. 717–
723.) Virolaisen mukaan Laukkasen mainitsemilla (jäljempänä tässä kirjoituksessa selostettavilla)
”kaikilla huomioon otettavilla seikoilla” sekä partikularistisella mallilla tarkoitetaan samaa kuin reaa-
liset tai teleologiset argumentit tai teleologinen tai ratio legis -tulkinta, joita käsitteitä käytetään ylei-
sesti. Kysymys on Virolaisen mukaan lain tarkoitukseen perustuvasta tulkinnasta, jota käytetään sil-
loin, kun laista ei saa suoraa vastausta oikeudelliseen ongelmaan. Virolainen on pettynyt siitä, että
Laukkasen selvityksen oikeuskysymyksen perustelemista koskevassa jaksossa ei sanallakaan puututa
niin kutsuttuun pro et contra -argumentointiin. Virolainen toteaa edelleen, että Laukkasen selvityksen
oikeuslähteisiin viittaamista koskeva jakso on puutteellinen, koska siinä mainitaan oikeuslähteinä
vain kotimainen laki, prejudikaatit ja oikeuskirjallisuus. Esimerkiksi ihmisoikeussopimuksia ja EY-
lainsäädäntöä ei Laukkasen selvityksessä mainita Virolaisen mukaan kertaakaan, ja jaksossa sivuute-
taan tärkeä oikeuslähde eli lakien esityöt kokonaan. Virolainen puolustaa myös punnittujen (ja
yksilöityjen) oikeustieteen kannanottojen mainitsemista argumentteina (s. 722).

42 Muun muassa eduskunta oli kiinnittänyt asiaan huomiota käsitellessään rikosasioiden oikeudenkäynti-
menettelyn uudistamista koskevaa hallituksen esitystä HE 82/1995 vp. kuten myös korkein oikeus.
Laukkasen selvitystyö oli käynnistynyt oikeusministeriössä kesällä 1998 pidetyn kokouksen jälkeen.

43 Laukkanen 2002 s. 9 ss.
44 Laukkanen 2002 s. 110 ss.
45 Laukkanen 2002 s. 113 ss.



274

käytettävän juridisessa käyttöyhteydessä. Päätöksen perusteleminen merkitsee kan-
nanottoa näiden sovittujen kielen kriteerien suhteen. Perustelemalla ratkaisun tuomi-
oistuin Laukkasen mukaan osoittaa, miksi (minkä kriteerien valossa) se on antanut
lakitekstille yksittäistapauksessa sellaisen merkityksen, joka on oikeuslähteissä il-
maistujen kielipelin sääntöjen perusteella hyväksyttävä. Normi, jonka perusteella asia
ratkaistaan, on laintulkinnan lopputulos. Laissa oleva säännös ei Laukkasen mukaan
ole siten yksi normi, vaan oikeussäännös pitää sisällään lukuisia merkitysvaihtoehtoja,
joista jokainen voi toimia ratkaisunormina yksittäistapauksessa. Tulkinnan avulla näi-
tä merkitysvaihtoehtoja etsitään ja määritellään. Oikeusjärjestyksen normit puolestaan
jaetaan sääntöihin ja periaatteisiin, jotka erotetaan niiden soveltamisehdon perusteel-
la: sääntöä sovelletaan kaavalla jo/tai – periaatteita puolestaan voidaan soveltaa kaa-
valla enemmän tai vähemmän. Periaatteet ovat eksakteihin sääntöihin nähden yleisem-
män tason normeja, jotka antavat sisältöä ja suuntaa laintulkinnalle välittämällä oikeu-
denalalle tiettyjä arvoja. Periaatteiden merkitys riippuu siitä, kuinka vakuuttavina ja
painavina argumentteina niitä pidetään. Oikeusperiaatteet kuuluvat oikeusjärjestykseen
ja niitä koskevat tekstit löytyvät oikeuslähteistä, ennen muuta oikeuskirjallisuudesta,
tuomioistuinratkaisuista ja lain esitöistä.

Laukkanen hahmottaa selvityksessään myös erilaisia argumentaatiomalleja ratkai-
sun oikeudellisten perustelujen käytännön kirjoitustilanteisiin.46 Hänen mukaansa pe-
rustelujen teoria on syytä erottaa perustelujen kirjoittamisesta. Teoriaa ja käytäntöä
välittävät kuitenkin ne lain säännökset, jotka ohjaavat tuomion perustelemista. OK 24
luvun 7 § ja 15 § sekä ROL 11 luvun 6 § edellyttävät, että tuomiossa ilmoitetaan
sovelletut lainkohdat ja oikeusohjeet. OK 24 luvun 4 § ja ROL 11 luvun 4 § edellyttä-
vät lisäksi, että perusteluissa ilmoitetaan, mihin oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu
perustuu. Laukkasen mukaan säännösten esitöistä voidaan päätellä oikeudellisen päät-
telemisen tarkoittavan lain tulkintaa. Laintulkinnan avulla muodostetaan tapauskoh-
tainen ratkaisunormi eli lainsäätäjän sanoja käyttäen se ”sääntö, jota asiaa ratkaistaessa
on sovellettu.” Oikeuslähteistä löydetään Laukkasen mukaan ne ratkaisun taustalla
olevat argumentit, joilla perustellaan, miksi on rationaalista ja oikein hyväksyä tulkin-
nan avulla määritelty normi voimassaolevaksi ja sovellettavaksi. Argumentit puoles-
taan voivat olla sisällöllisiä argumentteja, kuten periaatteita, tai auktoriteettiargumetteja,
joiden tehokkuus perustuu niiden muodolliseen ja viralliseen asemaan sinänsä. Lauk-
kasen mukaan perustelujen avulla ratkaisu oikeutetaan eli ratkaisun perusteeksi esite-
tään argumentit, jotka vakuuttavat kenet tahansa ratkaisun oikeellisuudesta.47

46 Laukkanen 2002 s. 119 ss.
47 Laukkasen mukaan (Laukkanen 2002 s. 120 ss.) käytännön ratkaisutoiminnassa on syytä erottaa rutiini-

ratkaisut monipuolisempaa laintulkintaa edellyttävistä harkintaratkaisuista.
Rutiiniratkaisut ovat Laukkasen mukaan usein toistuvia ja ratkaisijan kannalta ongelmattomia ratkaisu-
tilanteita. Rutiiniratkaisuissa oikeudelliseksi perusteluksi riittää usein viittaus siihen lainsäännökseen
tai oikeusohjeeseen, jonka nojalla ratkaisu on tehty.  Jos taas asianosaisen esittämät väitteet ja tuo-
mioistuimen ratkaistavaksi jäävät kysymykset osoittavat, että normia ei tunneta tai sen soveltaminen
tapaukseen on hiemankaan tulkinnanvaraista, tulee oikeudellista päättelyä kuitenkin tarkemmin pe-
rustella.
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Jyrki Virolainen ja Petri Martikainen ovat yhteisessä teoksessaan selvittäneet
seikkaperäisesti tuomion perustelemiseen liittyviä kysymyksiä.48 Teoksen tarkoituk-

Harkintaratkaisulla Laukkanen tarkoittaa ratkaisutilanteita, joissa laintulkinta on rutiiniratkaisua mo-
nimutkaisempaa. Kysymys voi olla tilanteesta, jossa vain yksi säännös tulee kysymykseen, mutta
säännösteksti ei sovellu suoraan esillä olevaan tapaukseen. Harkintaratkaisuja ovat myös tilanteet,
joissa ratkaisija joutuu tulkitsemaan, mitä säännöstä tapaukseen sovelletaan, tai peräti ratkaisemaan
asian, jossa säännöstä ei ole. Säädösteksti on myös harkintatilanteessa ensi käden kriteeri selvitettäes-
sä voimassa olevan oikeuden sisältöä (ns. presumptiivinen positivismi). Harkintaratkaisussa joudu-
taan Laukkasen mukaan kuitenkin usein kysymään, mitä säännös tarkoittaa, ja siten tutkimaan niitä
tulkintaohjeita (kriteerejä ja merkityksiä), joita säädöstekstille on oikeuslähteissä annettu. Säännös-
ten kaavamaiseen soveltamiseen tulee piirteitä  partikularistisesta, eli kaikki seikat huomioon ottavasta
päätösmallista. Harkintaratkaisussakin usein riittää sen selvittäminen, mitä kriteereitä säädöstekstin
käytölle on oikeuslähteissä annettu. Säännös ei Laukkasen mukaan syrjäydy, vaan sen taustalla olevia
argumentteja punnitsemalla arvioidaan, voidaanko säännöstä soveltaa epätavalliseen tosiseikastoon.
Kaikki seikat huomioon ottava päätöksentekomalli eroaa perinteisestä oikeuslähdeopista siinä, että
aineellisia argumentteja ei nähdä hierarkkisesti järjestyneinä, vaan eri tilanteissa oikeuslähteiden pai-
noarvo ja vaikuttavuus voivat vaihdella: Yhdessä tilanteessa ratkaisun oikeuttava argumentti voi löy-
tyä lain esitöistä ja toisessa tilanteessa korkeimman oikeuden ennakkoratkaisusta. Jossakin tilantees-
sa jopa säännösteksti voi syrjäytyä vakuuttavan aineellisen perustelun nojalla. Avoimessa harkinta-
tilanteessa, jossa säännös puuttuu tai on kovin tulkinnanvarainen, päätöksen perusteluissa painottuvat
aineelliset argumentit. Silloin sääntöpohjainen malli Laukkasen mukaan syrjäytyy ja argumentaation
painopiste on kaikki seikat huomioon ottavalla partikularistisella mallilla. Samalla oikeudellinen har-
kinta muuttuu suorasta soveltamisesta enemmän erisuuntaisia argumentteja punnitsevaksi. Painopis-
teen muutos vaikuttaa Laukkasen mukaan myös tuomion perustelemiseen niin, että pääosassa ovat
säännösten sanamuodon sijasta muissa oikeuslähteissä esitetyt aineelliset argumentit ja niiden punninta.
Muihin oikeuslähteisiin kuin OK:n edellyttämiin lainkohtiin ja oikeusohjeisiin on Laukkasen mukaan
perusteltua viitata tuomioistuimen ratkaisun perusteluissa, jos laintulkinnan oikeellisuudesta va-
kuuttaminen edellyttää oikeuslähteen ilmaisemista. Viittaus voidaan tehdä, jos se on tässä suhteessa
tarpeellinen. Riittävää on kuitenkin sen oikeuslähteen ilmaiseminen, josta ratkaiseva tulkinta-argument-
ti löytyy. Laukkasen mukaan tuomio ei ole tutkimus, joten tuomarin ei tule antautua oikeustieteellisen
keskustelun vietäväksi. Myös laintulkintaan liittyvän harkintaprosessin kuvailua tulisi välttää.
DL-lehdessä on vuoden vaihteessa 2004–2005 julkaistu kaksi mielenkiintoista KKO:n ratkaisujen
perusteluja rikosasioissa koskevaa artikkelia. Ks. Tapani 2004 s. 928–939 ja Tapani 2005  s. 15–26.

48 Ks. Virolainen ym. 2003. Teoksen ensimmäisessä niteessä käydään läpi perustelemisen ”yleisiä oppeja”.
Teokseen sisältyy myös Suomen prosessioikeuden perustelusäännösten historiallista kehitystä käsittele-
vä jakso (s. 199 ss.), perusteluja koskevan oikeudellisen ajattelutavan muuttumista käsittelevä jakso (s.
249 ss.) sekä myös hovioikeuskäytännön muuttumista selostava dokumentoitu jakso (s. 272 ss.), joskin
teoksen ilmestymisen jälkeen 1.10.2003 voimaan tulleet OK:n hovioikeusmenettelyä koskevat muutok-
set ja hovioikeuksien työmenetelmien kehittäminen ovat muuttaneet tai ainakin muuttamassa merkittä-
västi hovioikeuden jäsenen – ns. valmistelusta vastaavan jäsenen – tehtäviä asian valmistelussa.
Oikeudellisen ratkaisun tekemisessä voidaan Virolainen ja Martikaisen teoksen mukaan erottaa neljä
vaihetta: a) sovellettavien normien valinta ja niiden sisällön määrittäminen (normipremissin asettami-
nen), b) konkreettisten tosiseikkojen valinta (faktapremissin asettaminen), c) normien ja faktojen vä-
lisen vastaavuuden toteamista tarkoittava oikeudellinen päättely (subsumptio) eli varsinainen lain so-
veltaminen sekä d) johtopäätösten tekeminen eli subsumption tuloksesta riippuen joko kanteen (syyt-
teen) hylkääminen tai hyväksyminen ja siihen liittyen oikeusseuraamuksen määrääminen. Oikeus-
kirjallisuudessa puhutaan tosiseikka- eli faktakysymyksestä ja oikeuskysymyksestä. Tosiseikka-
kysymyksellä tarkoitetaan faktapremissin määrittämistä eli sen ratkaisemista, mitkä tosiseikat on pan-
tava ratkaisun perustaksi. Kun tämä tapahtuu asiassa esitettyjen todisteiden perusteella, käytetään
tosiasiakysymyksestä myös termiä näyttökysymys. Oikeuskysymyksellä tarkoitetaan kysymystä siitä,
miten mainitut tosiseikat on oikeudellisesti arvioitava ja mitkä oikeusseuraamukset niihin oikeus-
järjestyksen mukaan liittyvät. Oikeuskysymykseen sisältyvät normipremissin määrittämien, subsumptio
ja oikeusseuraamuksen määrääminen. (s. 30)
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sena on hahmottaa optimaalisen eli ”parhaan mahdollisen” perustelun teoria pohtimalla,
mitä ominaisuuksia hyviltä ja asianmukaisilta perusteluilta vaaditaan, ja toisaalta sel-
vittää, miten tuomioistuimet käytännössä perustelevat ratkaisunsa ja eroavatko perus-
telut parhaan mahdollisen perustelun mallista.49

Tuomion perustelemisessa on kysymys parhaan mahdollisen ja myös oikeudenmu-
kaisen ratkaisun oikeuttamisesta. Ratkaisun oikeuttamisessa (justifikaatiossa) on ky-
symys sen osoittamisesta, että ratkaisua on syytä pitää oikeana ja lainmukaisena. Ky-
symys on Virolaisen ja Martikaisen mukaan menettelystä, päättelystä, jossa ratkaisun
lopputulos oikeutetaan osoittamalla se oikeaksi. Justifikaation lähtökohtana on aina
ratkaisijan esittämä johtopäätös. Tehtävänä on löytää ratkaisulle sellaiset perustelut,
että ne tekevät ratkaisusta oikeusjärjestyksen mukaisen ja oikeudellisesti sitovan. Käy-
tännössä tärkein juridisen justifikaation muoto on ratkaisun argumentointi eli perus-
teleminen. Argumentoinnilla tarkoitetaan ratkaisun perusteina olevien tosiseikkojen ja
oikeusohjeiden (faktojen ja normien) sekä niiden valintaan vaikuttaneiden tekijöiden
(syiden) ja oikeudellisen päättelyn ilmoittamista muille tuomion perusteluissa.50 Pro
et contra -argumentaatiolla tarkoitetaan sitä, että perusteluissa esitetään perusteita sekä
valitun ratkaisuvaihtoehdon puolesta että myös valittua ratkaisuvaihtoehtoa vastaan.
Virolaisen ja Martikaisen mukaan puhutaan pro-argumenteista ja contra- eli vasta-
argumenteista (”vastasyistä”). Pro-argumenteilla perustellaan johtopäätöksestä ilme-
nevää tulkintavaihtoehtoa (T1) ja contra-argumenteilla puolestaan sen vastakohtaa (T2).
Pro et contra -argumentaatio on Virolaisen ja Martikaisen mukaan perusteltua ja suo-
rastaan välttämätöntä kiperissä ja tulkinnallisesti epäselvissä tapauksissa.51

Normista oikeudellisen ratkaisun elementtinä ks. m.t. s. 33 ss. Informaatiota oikeusnormista saadaan
oikeuslähteistä, useimmiten säädännäisestä oikeudesta eli kirjoitetusta laista. Laissa oleva pykälä ei
ole sellaisenaan normi, vaan se ainoastaan antaa informaatiota voimassa olevista normeista. Muita
oikeuslähteitä ovat muun muassa maantapa (tavanomainen oikeus), lainsäätäjän tarkoitus ja oikeus-
käytäntö, lähinnä ylimpien tuomioistuimien ennakkopäätökset (prejudikaatit). Ratkaisija valitsee
sovellettavan normin vertaamalla tietonsa ja kokemuksensa (esiymmärryksen) perusteella oikeus-
lähteistä ilmeneviä oikeusnormeja ja ratkaistavaa tapausta. Jos normin valinnasta tai valitun normin
sisällöstä on epätietoisuutta, on tuomioistuimen selvitettävä normin sisältö. Se tapahtuu tulkinnalla,
joka on lakitekstissä ja muissa oikeuslähteissä olevan tulkinnanvaraisen kielellisen ilmaisun merki-
tyksen (merkityssisällön) vahvistamista ja täsmentämistä. Tulkintatapauksessa oikeusnormin merki-
tystä ei siten noin vain löydetä tai keksitä, vaan tuomari joutuu itse muodostamaan oikeusnormin
merkityksen, jolloin tulkitsija tekee valinnan eri vaihtoehtojen välillä. Tulkintakannanotto on perus-
teltava. (Ks. m.t. s. 35 ss.)

49 Ks. Virolainen ym. 2003 s. 27.
50 Ks. Virolainen ym. 2003 s. 51 ss. Justifikaatiosta puhuttaessa voidaan teoksen mukaan erottaa kaksi

näkökulmaa: looginen ja psykologinen. Edelleen on mahdollista erottaa normatiiviset ja deskriptiiviset
justifikaatioteoriat.

51 Ks. Virolainen ym. 2003 s. 121 ss. Oikeudellisessa epäselvyydessä, johon pro et contra -argumentointia
tarvitaan, voi teoksen mukaan olla kyse joko a) lainsoveltamis- eli subsumptio-ongelmasta, ts. siitä,
minkä oikeusnormin alaisuuteen asia kuuluu, b) tulkintaongelmasta eli siitä, mikä normin tarjoamista
tulkintavaihtoehdoista olisi valittava, c) normiristiriidasta eli siitä, kumpi kahdesta normista olisi ase-
tettava etusijalle, tai d) aukkotilanteesta, jossa sovellettavaa normia ei ole ja tuomari joutuu harkitse-
maan esimerkiksi analogia-argumenttien sallittavuutta. Pro et contra -argumentaatiota voidaan käyt-
tää myös faktaepävarmuustilanteessa arvioitaessa kannetta tai syytettä tukevan ja sitä vastaan puhu-
van näytön todistusarvoa ja riittävyyttä  (m.t. s. 122–123).
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Virolainen ja Martikainen katsovat, että OK 24 luvun 4 §:n ja ROL 11 luvun 4 §:n
säännöksiä, jotka edellyttävät oikeudellisen päättelyn ja näyttökysymyksen peruste-
lemista, on perusteltua tulkita siten (kurs./kirj.), että oikeudelliseen päättelyyn ei riitä
ainoastaan niiden pääsyiden eli pro-argumenttien ilmoittaminen, joihin ratkaisu pe-
rustuu, vaan perusteluissa on tuotava julki myös lopputulosta vastaan mahdollisesti
puhuvat contra-argumentit sekä ne pro-argumentit, joilla contra-argumentit on torjut-
tu ja sitä koskeva päättely (poissuljenta-argumentit). Koska tuomarin täytyy käydä
harkinnassaan läpi ko. harkintaketju, hän on velvollinen tuomaan sen esiin myös pe-
rusteluissa. Vastaavasti faktaperustelujen yhteydessä tuomari on velvollinen selosta-
maan myös ne todisteet, jotka puhuvat valittua faktapremissiä vastaa, punnitsemaan
myös sanotun vastanäytön todistusarvon sekä perustelemaan lopuksi johtopäätöksen,
johon mainitussa pro et contra -todistusharkinnassa on päädytty.52

Myös Mika Huovila on väitöskirjassaan paneutunut tuomion perustelemisen kysy-
myksiin.53 Teoksessaan hän on kehittänyt niin kutsutut perustelemisen peukalosäännöt,
joita ovat aineellisen totuuden ja varmuuden periaatteen peukalosäännöt, oikeuden-
mukaisen oikeudenkäynnin periaatteen peukalosäännöt, kustannustehokkuuden peri-
aatteen peukalosäännöt sekä yleiset punninta ja painoarvoja koskevat peukalosäännöt.54

Huovila on esitellyt näkemyksiään myös Lakimies -lehdessä olleessa artikkelissaan.55

Artikkelissaan hän pyrkii yleisellä tasolla oikeudellisilla perusteilla arvioimaan, min-
kälaiset ovat laadultaan hyvät käräjäoikeuden tuomion faktaperustelut rikos- ja riita-
asiassa.56 Lähtökohtana perustelujen oikeudellisessa arvioinnissa ovat OK 24 luvun 4 §

52 Ks. Virolainen ym. 2003 s. 125 ss. Teoksessa todetaan kuitenkin, että OK 24 luvun 4 §:n ja ROL 11
luvun 4 §:n esitöiden perustelut ovat pro et contra -argumentaation näkökulmasta katsottuna melko
vähäisiä. Toisaalta teoksessa kritisoidaan tuomarikoulutuksen ja KKO:n ennakkopäätösten perustelu-
jen puutteellisuutta, joskin todetaan KKO:n perustelujen parantuneen viime aikoina. Teoksen yhteen-
veto-osassa mainitaan vielä erikseen, että myös oikeudenkäynnin aikana annettavien  oikeudenkäynti-
menettelyä koskevien päätösten (esim. käsittelyn julkisuus) perusteleminen on usein puutteellista (s.
299). Teoksessa katsotaan, että puutteita ei ole mahdollista poistaa lainsäädännöllä, joka jo nykyisin
on riittävän yksityiskohtaista. Kysymys on tuomareiden asenteista ja ammattietiikasta sekä ammatti-
taidon kehittämisestä (m.t. s. 304).

53 Ks. Huovila 2003.
54 Huovila 2003 s. 413 ss.
55 Huovila 2004 s. 791–815.
56 Artikkelissaan Huovila keskittyy todistusharkinnan perusteluihin ja siihen liittyen näytön selostami-

seen tuomiossa. Todistusharkintaan luetaan vakiintuneesti kuuluvaksi yksittäisten todistusfaktojen/
todisteiden ja koko näytön todistusarvon arviointi apufaktojen ja kokemussääntöjen sekä loogisten
päättelysääntöjen avulla. Huovila ei käsittele artikkelissaan näyttökynnyksen tai  -taakan perustelemista,
mikä johtuu osaltaan siitä, että yhtäältä näyttö- ja toisaalta oikeuskysymyksen perustelemisen tausta-
oletukset ja niiden vaikutukset perusteluihin ovat varsin erilaisia. Näyttökynnyksen korkeuden ja näyttö-
taakan määrittäminen ovat puolestaan viime kädessä oikeudellisia kysymyksiä. Näyttö- ja oikeus-
kysymyksen sekä niiden perustelemisen eroista Huovila mainitsee, että oikeudellisen harkinnan taus-
talla olevat oikeusteoreettiset lähtökohdat, erityisesti argumentaatioteoria, asettavat perustelut aivan
keskeiseen asemaan. Oikeuskysymyksen ratkaisu on ”oikea” – toisin sanoen paras mahdollinen – jos
sen tueksi on esitettävissä parhaat mahdolliset oikeuslähdeoppiin ja tulkintaperiaatteisiin pohjautuvat
perustelut. Yhtä ainoaa oikeaa oikeuskysymyksen ratkaisua ei Huovilan mukaan ole edes teoriassa.
Lisäksi oikeuslähteet, joihin oikeudelliset perustelut osaltaan pohjautuvat, ovat kirjallisessa muodos-
sa. Todistusharkinta sen sijaan perustuu pääkäsittelyssä välittömästi havainnoituun näyttöön, joka ei
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ja ROL 11 luvun 4 §. Huovilan mukaan niiden tulkinnalla ei ole kuitenkaan mahdollista
päästä pitkälle hyvien perustelujen määrittelyssä. Säännökset eivät sanamuotonsa mu-
kaisesti osoita, minkälaiset minimivaatimukset ylittävät hyvät perustelut voisivat olla.

Perustelut ja perusteleminen sekä varsinkin vapaaseen todistusharkintaan pohjau-
tuvat faktaperustelut ovatkin, silloin kun tavoitteeksi asetetaan lain vaatimukset ylittä-
vät hyvät perustelut, Huovilan mukaan harmaata aluetta, jota prosessilakien säännök-
set eivät välittömästi säätele. Mainitsemillaan perusteilla Huovila pitää luontevana,
että lain säännösten vaatimukset ylittävien hyvien perustelujen tutkimusmetodina on
periaatteiden punninta (pohjana oikeusnormien jako oikeussääntöihin ja oikeusperi-
aatteisiin/kirj. huom.). Perus- ja ihmisoikeusnormit antavat Huovilan mukaan puoles-
taan luontevan normatiivisen perustan harmaata aluetta koskevaan prosessioikeudel-
liseen tutkimukseen, koska niitä sovelletaan paitsi välillisesti lain säännösten tulkin-
nassa myös välittömästi esimerkiksi juuri harmaalla alueella. Paitsi perus- ja ihmisoi-
keuksista prosessuaaliset periaatteet saavat oikeudellisen tukensa (institutionaalinen
tuki) ennen kaikkea prosessilaeista ja muistakin oikeuslähteistä, joista erikseen on syytä
mainita varsin tuoreen prosessilainsäädännön esityöt. Huovila katsookin, että fakta-
perustelujen arviointi voidaan rakentaa kolmen prosessuaalisen oikeusperiaatteen (tai
periaateryhmän) varaan: aineellisen totuuden ja siihen liittyen varmuuden periaatteen,
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteen ja kustannustehokkuuden periaatteen.
Huovilan jo väitöskirjassaan hahmottamat perustelemisen peukalosäännöt antavat toi-
saalta ohjeita keinoiksi, joiden avulla mainittuja prosessuaalisia periaatteita voidaan
perustelemisen kontekstissa edistää (esim. seikkaperäinen perustelu edistää aineellista
totuutta). Toisaalta peukalosäännöt määrittävät perustelujen ja peukalosääntöjen paino-
arvoa sekä niiden painottamista eri tilanteissa.57

useinkaan ole kirjallisessa muodossa. Mikä tärkeämpää, todistusharkinnalla ja sen perusteluilla ei
Huovilan mukaan myöskään ole samanlaista yhteyttä kuin oikeudellisella harkinnalla ja sen
perustelemisella. Näyttöratkaisu on oikea, jos se vastaa totuutta, riippumatta sen perusteluista. Huovi-
lan mukaan voidaan yksinkertaistaen sanoa, että näyttökysymyksen perustelut ovat, toisin kuin oikeus-
kysymyksen, vain parempi tai huonompi kuvaus (todistelun) harkinnasta. (Ks. Huovila 2004 s. 792 ss.).

57 Ks. Huovila 2004  s. 793 ss. Huovila on toiminut myös opettajana useissa erilaisissa muun muassa
Helsingin hovioikeuden ja oikeusministeriön järjestämissä koulutustilaisuuksissa. Esimerkiksi oikeus-
ministeriön kurssilla Velallisen rikokset ja kirjanpitorikokset 11–15.4.2005 hän piti tuomion
perustelemista talousrikoksissa koskevan puheenvuoron. Kurssiaineistoon sisältyvästä puheenvuoron
tiivistelmästä ilmenee muun muassa, että Huovilan mukaan oikeusteoriaan liittyvät kysymykset, lä-
hinnä oikeuslähdeoppi ja oikeudellisen argumentaation metodit vaikuttavat sekä tuomion muotoon ja
sisältöön määrittäen mitä aineistoa perustelut voivat sisältää ja miten tätä aineistoa voidaan peruste-
luissa käsitellä. Sama pätee Huovilan mukaan faktaperustelujen puolella erilaisiin näytön harkinnan
”metodeihin”; esimerkiksi vapaa ja välitön todistusharkinta, legaalinen todistusharkinta, pöytäkirja-
metodi ja todistusarvometodi. ROL 11 luvun 4 §:n ohella perustelemiseen velvoittavia periaatteita ovat
Huovilan mukaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaate (muun muassa PL 21 §), prosessin
varmuusperiaate ja demokratiaperiaate. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) käytännössä asian-
osaisen oikeutta perusteltuun päätökseen vastaavan tuomioistuimen perusteluvelvollisuuden laajuus saattaa
kuitenkin vaihdella tapauskohtaisesti asian laadun mukaan: tuomioistuin ei ole velvollinen antamaan
yksityiskohtaista vastausta asianosaisen jokaiseen väitteeseen. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin erää-
nä tavoitteena on Huovilan mukaan myös koetun oikeudenmukaisuuden lisääminen.
Todettakoon vielä, että Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhankkeen yhteydessä on huhti-
kuussa 2005 valmistunut julkaisu Lainkäytön laadun mittaaminen tuomioistuimessa. Ehdotus mittaa-
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2.4. Perustelemisen vaatimuksesta

Tuomioistuimen ratkaisun perustelemisen vaatimus näyttää jatkuvasti voimistuvan ja
saavan lainsäädännöstä, oikeuskäytännöstä ja oikeuskirjallisuudesta yhä monipuoli-
sempaa ja vahvempaa tukea. Perustelemisen tueksi esitetyt perus- ja ihmisoikeuksista
johdetut argumentit pakottavat tuomioistuimia kehittämään perustelutapojaan. Perus-
teluvaatimus kohdistuu hovioikeudessa erityisesti sellaisiin valituksiin annettaviin rat-
kaisuihin, joissa käräjäoikeuden ratkaisu ei ole selvästi oikea (muut kuin seulonta-
ratkaisut) taikka joissa käräjäoikeuden ratkaisun perusteluja ja johtopäätöksiä ei voida
sellaisenaan hyväksyä (muut kuin ei syytä - ratkaisut). Hovioikeuden tällaisissa valitus-
asioissa antamien ratkaisujen laadukas perusteleminen edellyttää jatkuvaa kehitystyö-
tä. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että seulonnan ja ei syytä - ratkaisun koh-
teeksi ei valikoidu sellaisia asioita, jotka eivät tähän ryhmään kuulu.

3. Oikeuslähteistä ja oikeuslähdeopista

3.1. Yleistä

Tuomion oikeudelliset perustelut ja oikeuslähdeoppi ovat kiinteässä yhteydessä toi-
siinsa.58 Laukkasen mukaan voimassa olevaan oikeuteen sisältyviä normeja koskevaa
tietoa saadaan oikeuslähteistä. Oikeusjärjestyksen sisältöä koskevia tekstejä tuotetaan
erityisesti lainsäädäntötyössä, lainkäytössä ja oikeustieteessä, mutta oikeuslähteitä ovat
Laukkasen mukaan myös muissa oikeudellisissa käytännöissä tuotetut oikeusjärjes-
tyksen sisältöä koskevat tekstit. Oikeuslähdeoppi antaa normatiivisia ohjeita oikeus-
lähteistä ja niiden keskinäisistä suhteista. Oikeuslähdeoppi on osa oikeusjärjestystä ja
ilmaisee oikeusjärjestyksen sisäisiä pelisääntöjä, joita noudattamalla hyväksyttävä lain-
tulkinta tulisi suorittaa.59

Laukkasen selvityksen mukaan oikeuslähteet jaetaan auktoritatiivisiin ja
substantiaalisiin. Ensin mainituilla on muodollinen auktoriteetti, joka perustuu läh-
teen viralliseen asemaan. Substantiaaliset (aineelliset) oikeuslähteet vaikuttavat argu-
mentaatiossa omalla painollaan ja vakuuttavuudellaan. Jako nostaa Laukkasen mu-

misen lähtökohdiksi ja mittaristoksi. Eräs lainkäytön laadun arviointialue on tuomioistuimen ratkai-
su, jonka laatukriteerejä a) ratkaisun oikeuden- ja lainmukaisuus, b) perustelujen vakuuttavuus, c)
perustelujen avoimuus, d) perustelujen seikkaperäisyys ja johdonmukaisuus,  e) perustelujen
ymmärrettävyys, f) rakenteen selväpiirteisyys ja huoliteltu kieliasu sekä g) ratkaisun julistaminen
suullisesti. (M.t. s. 37 ss.)

58 Huovila viittaa näiltä osin Juha Karhun kirjoitukseen vuoden 2003 Lakimieslehdessä ja Raimo Siltalan
teokseen Oikeustieteen tieteenteoria (Ks. Huovila 2004 s. 189 ss.) Ks. näiltä osin myös alaviitteet 59 ja 74.

59 Ks. Laukkanen 2002 s. 115. Laukkanen viittaa kirjoituksessaan erityisesti Aulis Aarnion teokseen
Laintulkinnan teoria 1989 ja Kaarlo Tuorin teokseen  Kriittinen oikeuspositivismi 2000. Ks. myös
oikeuslähdeopin yleisteos Hannu Tolonen: Oikeuslähdeoppi 2003 sekä Raimo Siltala: Oikeustieteen
tieteenteoria 2003 ja erityisesti teoksen jakso Suomalaisen tuomarin oikeuslähdeoppi (s. 247–283).
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kaan erityisesti lainsäätäjän tuottamat tekstit muita oikeuslähteitä tärkeämpään ase-
maan. Lainsäädäntö on vahvasti velvoittava oikeuslähde ja lain esityötkin heikosti
velvoittavia oikeuslähteitä, joihin viimeksi mainittuihin luetaan myös ylimpien tuomio-
istuimien ennakkopäätökset. Heikosti velvoittavia oikeuslähteitä on syytä noudattaa
tuomitsemistoiminnassa uhalla, että ratkaisu muussa tapauksessa muuttuu ylemmässä
oikeusasteessa. Jos poikkeamisen tueksi esitetään vahvoja vasta-argumentteja, heikos-
ti velvoittavasta oikeuslähteestä voidaan poiketa. Muu oikeuskäytäntö ja oikeuskir-
jallisuus luetaan Laukkasen selvityksen mukaan sallittuihin oikeuslähteisiin, jotka vai-
kuttavat tulkinnassa sen mukaan, miten vakuuttavia ja painavia argumentteja ne tulkinta-
ongelman ratkaisemiseksi tarjoavat.60

Laukkasen selvitys perustuu oikeuslähdeopin osalta muun muassa Aulis Aarnion
teokseen Laintulkinnan teoria.61 Aarnion mainitun teoksen mukaan oikeuslähteitä ovat
juridiset tulkintaperusteet (laki, systemaattiset näkökohdat, maan tapa. lainsäätäjän tar-
koitus ja lain ratio, tuomioistuinratkaisut, oikeusvertailevat argumentit, oikeushisto-
rialliset argumentit ja oikeustiede), teleologiset perusteet (reaaliset argumentit) sekä
arvot ja arvostukset.62  Aarnio jakaa – kuten edellä olevasta Laukkasen selvityksestä
ilmenee – oikeuslähteet vahvasti velvoittaviin (laki ja maan tapa, joiden käyttö on
”virkavastuun uhalla pakollista”), heikosti velvoittaviin (lainsäätäjän tarkoitus ja
tuomioistuinratkaisut, joita on noudatettava uhalla, että ratkaisu muutoksenhaussa
muuttuu) ja sallittuihin (muut em. oikeuslähteet). Oikeuslähteissä on kysymys lain-
käyttöjärjestelmän pelisäännöistä eli siitä, millaisten oikeuslähteiden nojalla yhtäältä
vältetään virkavirhe ja toisaalta turvataan ratkaisujen pysyvyys.

60 Ks. Laukkanen 2002 s. 115 ss. Oikeuslähdeopin tavoin oikeusjärjestyksen sisäisiä normeja hyväk-
syttävän laintulkinnan suorittamiseksi ovat Laukkasen mukaan myös normiristiriitojen ratkaisu-
periaatteet, kuten lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogat legi priori ja lex specialis
derogat legi generi: Ylemmänasteinen normi syrjäyttää alemmanasteisen, myöhemmin säädetty nor-
mi syrjäyttää aikaisemmin säädetyn ja erityissäännös syrjäyttää samantasoisen yleisäännöksen.

61 Ks. Aarnio 1989.
62 Ks. Aarnio 1989 s. 218 ss. Tuori (Tuori 2000 s. 174 ss. ja s. 295) arvioi Aarnion oikeuslähdeoppia

todeten muun muassa., että maan tapa (vaikka mainitaankin OK 1 luvun 11 §:ssä) on jäänne esimodernilta
ajalta ja menettää jatkuvasti lainsäädännön laajetessa merkitystään jopa niin, että sen asema itsenäisenä
oikeuslähteenä voidaan asettaa kyseenalaiseksi. Se, mitä on ollut tapana kutsua tapaoikeudeksi, vaikut-
taa Tuorin mukaan sellaisten kirjallisten oikeuslähteiden kuin oikeuskäytännön ja -kirjallisuuden väli-
tyksellä. Tuori ei mainitussa kirjassaan pitänyt myöskään oikeusperiaatteita ja reaalisia argumentteja
oikeuslähteinä. Oikeusperiaatteet ovat oikeusjärjestyksen sisällöllisiä ainesosia, joista oikeuslähteet an-
tavat informaatiota. (Oikeusperiaatteiden osalta Tuori on sittemmin muuttanut mielipidettään katsoen,
että myös ne voivat olla oikeuslähteitä. Ks. KaarloTuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt  2003,
s. 47–48). Reaaliset argumentit puolestaan ovat Tuorin mukaan näkökohtia, joita käytetään oikeuslähteiden
kuten lainsäädännön tulkinnassa, oikeuslähteiden antaman informaation täsmentämisessä ja niiden käyttö
liittyy erityisesti tavoiterationaalista mallia noudattaviin tulkintakäytäntöihin. Tuorin mukaan oikeus
oikeusjärjestyksenä on symbolis-normatiivinen ilmiö, joka saa oikeuslähteissä kielellisen ilmaisun. Oi-
keutta on kielellisen ilmiasunsa vuoksi tulkittava jatkuvasti uudestaan. Oikeuslähteet ovat kielellisiä
lähteitä, eikä niiden sisältöä voi saada selville ilman tulkintaa. Oikeuden legitiimisyyttä käsitellessä
Tuori vielä toteaa, että muodollisesti pätevät normit (esimerkiksi eduskuntalaki/kirj. huom.) nauttivat
erityistä sisällöllisen pätevyyden oletusta, joka nojautuu oikeuslähdeoppia syvärakenteen tasolla
justifioiviin periaatteisiin, ennen kaikkea demokratiaperiaatteeseen, mutta joka (oletus) voidaan lain-
käytössä tai oikeustieteessä myös kiistää sisällöllisillä argumenteilla (hyväksyttävyys moraalisten ja
eettisten periaatteiden valossa/kirj. huom.).
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Jyrki Virolaisen63 mukaan prosessioikeuden normit perustuvat nykyisin säädännäi-
seen oikeuteen eli kirjoitettuun lakiin. Sitä mukaa kun lainsäädäntö on tullut entistä
yksityiskohtaisemmaksi, tavanomaisen oikeuden (”maan tapa”) merkitys oikeuslähteenä
on vähentynyt.64 Prosessioikeuden perussäädös/yleislaki on OK, jonka rinnalla tärkei-
tä rikosasioita koskevia säädöksiä ovat muun muassa ROL, esitutkintalaki ja pakko-
keinolaki. Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen yhteydessä Suomen hallitusmuotoon
(HM 16 §) otettiin ensi kerran säännökset yksilön oikeusturvaa koskevista prosessuaa-
lisista perusoikeuksista, jotka säännökset siirrettiin vuoden 2000 perustuslakiin (PeL
21 §). Säännöksen taustalla on oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskeva EIS:n 6
artikla. Perusoikeuksien merkitys ilmenee lainkäytössä joko niiden suorana sovellutta-
vuutena eli välittömänä vaikutuksena tai tulkintavaikutuksena lakeja sovellettaessa.
Perusoikeudet nähdään lainkäytössä usein pikemmin periaatteina kuin sääntöinä, sillä
niillä on välitön yhteys oikeuskulttuurin ja -järjestyksen keskeisimpiin arvoihin. Täl-
löin tulkintavaikutus (perusoikeusmyönteinen laintulkinta) on etusijalla.65 Tuomiois-
tuimen tulee valita perusteltavissa olevista lain tulkintavaihtoehdoista sellainen, joka
parhaiten edistää perusoikeuksien tarkoituksen toteutumista ja joka eliminoi perustus-
lain kanssa ristiriitaiseksi katsottavat vaihtoehdot. Tällainen tulkinta täydentää perus-
tuslain 106 §:n mukaista perustuslain etusijasäännöstä.66

Tärkeitä prosessioikeusjärjestykseen kuuluvia määräyksiä on annettu myös Suo-
mea sitovissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa (KP-sopimus ja EIS)67, joi-
den mukaan niiden määrittelemä yksilön prosessuaalinen oikeusturva kuuluu erikseen
suojattuihin perusarvoihin: sopimusten määräykset ovat Suomessa sellaisenaan voi-
massa olevia ja suoraan sovellettavia normeja ja tuomioistuimella on velvollisuus pe-
rustaa ratkaisunsa suoraan niihin (suora sovellettavuus). Mahdolliset ristiriidat kansal-
lisen lain kanssa voidaan kuitenkin Virolaisen mukaan useimmiten hoitaa ihmisoi-
keusmyönteisellä laintulkinnalla: tulkintatilanteessa erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista
omaksutaan sellainen, joka parhaiten edistää ihmisoikeusmääräyksien toteutumista.
Kansallisen tuomioistuimen on myös tunnettava EIS:n toteutumista valvovan Euroo-
pan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakannanotot, joilla on Virolaisen
mukaan Suomessa oikeuslähteenä käytännössä suunnilleen samanlainen sitovuusaste
kuin korkeimman oikeuden ennakkopäätöksillä.

Suomen liityttyä vuonna 1995 Euroopan unioniin (EU) yhteisön oikeudesta tuli
Suomessa voimassa olevaa oikeutta, jolla eräiltä osin on välitön vaikutus (primäärioikeus
eli asetukset ja eräät direktiivit).68 Yksityinen asianosainen voi vedota näihin normeihin

63 Virolainen 2003b s. 71 ss. Rikosprosessioikeuden oikeuslähteistä ks. Virolainen ym. 2003a s. 33 ss.
64 Virolaisen mukaan vakiintuneeseen käytäntöön perustuvan tavanomaisen oikeuden varassa ovat kui-

tenkin eräät tärkeät prosessuaaliset instituutiot kuten tuomion oikeusvoima (res judicata) sekä
muutoksenhakua koskevat reformatio in peius -kielto ja jutun palauttaminen. (Virolainen 2003b s. 71)

65 Virolainen ym. 2003a s. 74.
66 Virolainen ym. 2003a s. 78.
67 Virolainen ym. 2003b s. 74 ss.
68 Virolainen ym. 2003b s. 76 ss. EY-oikeuden noudattamisen prosessuaalisista takeista s. 77, ja siinä

mainitut vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteet. Amsterdamin sopimuksesta, Corpus juris-hankkeesta ja
EU:n perusoikeusasiakirjasta ja perustuslakiluonnoksesta ks. m.t. s. 77–78.
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suoraan EY-oikeutta koskevassa oikeudenkäynnissä ja EY-oikeudella on etusija kan-
salliseen oikeuteen nähden, sillä kansallinen tuomioistuin ei saa soveltaa EY-oikeuden
kanssa ristiriidassa olevaa kansallista oikeutta. Prosessioikeuden alalla yhteisön oikeu-
den ensisijaisuudella ei ole Virolaisen mukaan ollut toistaiseksi suurempaa merkitystä,
mikä johtuu jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeudesta lainkäytössä. Alaviitteessä 68
mainitut EY-oikeuden kehittämisprojektit vaikuttavat toteutuessaan myös prosessioi-
keuden oikeuslähteisiin.

Muina oikeuslähteinä Virolainenkin69 mainitsee ylempien oikeuksien (KKO ja KHO)
ennakkopäätökset, joihin joudutaan turvautumaan tulkinnallisissa tapauksissa proses-
silakienkin soveltamisessa. Ennakkopäätöksillä on heikosti velvoittavan oikeuslähteen
asema ja lainkäyttöelimien on tunnettava prejudikaatit. Heikosti velvoittaviin oikeus-
lähteisiin kuuluvat lakien esityöt, komiteamietinnöt ja eduskunnan valiokuntien mie-
tinnöt, joista pyritään etsimään lakien taustalla olevaa lainsäätäjän tarkoitusta. Ne ei-
vät sido lainkäyttäjää, mutta etenkin uuden lain voimaantulon jälkeen valmisteluaineisto
muodostaa Virolaisen mukaan lakitekstin ohella ainoan oikeuslähteen. Ajan myötä
esitöiden merkitys vähenee ja ennakkopäätösten vastaavasti kasvaa. Niin sanottuihin
sallittuihin oikeuslähteisiin kuuluvat Virolaisen mukaan muun muassa arvot ja arvoase-
telmat, asia-argumentit (reaaliset näkökohdat) sekä oikeusvertailevat ja oikeushisto-
rialliset argumentit samoin kuin oikeuskirjallisuudessa esitetyt kannanotot. Näistä vii-
meksi mainituista oikeuslähteistä tuomioistuimet saavat argumentaatiota vahvistavaa
tietoa lain soveltamisesta ja tulkinnasta.

Prosessinormien tulkinnanvaraisuutta pyritään selvittämään aineellisoikeudellisten
normien tavoin paitsi eri oikeuslähteistä saatavan informaation myös erilaisten lain-
tulkintatekniikoiden ja niiden käyttöä ohjaavien tulkintametodien avulla.70 Metodi-
säännöt ovat ohjeellisia, sillä ne eivät sido tuomioistuimia. Kuitenkin, jos tulkinta-
säännöt sivuutetaan ratkaisua tehtäessä, ei tulkintaa voida Virolaisen mukaan pitää
juridisena eli normisidonnaisena tulkintana.

3.2. Uudemmasta oikeuslähdeoppia koskevasta keskustelusta

Viime aikoina on esitetty muitakin oikeuslähteiden ryhmittelytapoja. Niille on Virolai-
sen ja Pölösen mukaan tyypillistä perus- ja ihmisoikeuksien, Euroopan yhteisön oikeu-
den ja sekä reaalisten (asia-)argumenttien merkityksen korostaminen. Virolainen ja
Pölönen arvioivat Raimo Siltalan oikeuslähdeoppia.71  Hannu Tolonen puolestaan ja-

69 Virolainen ym. 2003b s. 79 ss.
70 Virolainen ym. 2003b s. 85 ss. Tällaisia ovat muun muassa laventava ja supistava tulkinta, sanamuodon

mukainen tulkinta, lakisystemaattinen tulkinta, subjektiivinen tulkinta, teleologinen tulkinta sekä
ihmisoikeusmyönteinen tulkinta.

71 Virolainen ym. 2003a s. 96. He toteavat muun muassa, että Raimo Siltala on jakanut oikeuslähteet a)
velvoittaviin, b) ohjeellisiin sekä 3) (vain) mahdollisiin ratkaisuperusteisiin, joista velvoittavat vas-
taavat Aarnion vahvasti velvoittavia, ohjeelliset lähteet heikosti velvoittavia ja mahdolliset oikeus-
lähteet Aarnion sallittuja oikeuslähteitä. Siltala käyttää velvoittavista ja ohjeellisista oikeuslähteistä
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kaa oikeuslähteen käsitteet formaalisiin, sisällöllisiin ja reaalisiin.72 Oikeudellisen
harkinnan merkitys lisääntyy mitä kauempana ollaan ”oikeudellisten kehien” keskellä
olevasta lain, maan tavan ja tuomioistuinratkaisujen muodostamasta sisimmäisestä
formaalisen oikeuslähdeopin kehästä. Siirryttäessä ensimmäisestä oikeuslähteen
formaalisesta käsitteestä kolmanteen oikeuslähteen reaaliseen käsitteeseen oikeudelli-
nen materiaali sekä laajenee että saa tarkastelutapana uusia piirteitä.73

Juha Karhu käytti oikeuslähdeoppia koskevan puheenvuoron Lakimies-lehdessä vuon-
na 2003 julkaistussa artikkelissaan. Keskustelu on sittemmin jatkunut.74 Tässä kirjoituk-
sessa ei kuitenkaan ole mahdollista mainintaa laajemmin käsitellä tätä keskustelua.

3.3. Rikosoikeuden oikeuslähdeopista

Varsinaisen rikosoikeuden oikeuslähteet ovat yleisesti ottaen samoja kuin muillakin
oikeudenaloilla. Kuitenkin rikosoikeuden legaliteettiperiaate75 korostaa lain erityistä
merkitystä, mikä heijastuu myös oikeuslähdeoppiin ja laintulkintaperiaatteisiin rikosoi-
keuden alalla. Esimerkiksi rangaistavuus ei voi perustua maan tapaan. Rikosoikeudessa
lakisidonnaisuusperiaate merkitsee samalla ”lakipositivistisuutta” ja kirjoitettu laki on
tulkintojen lähtökohtana (muun muassa analogiakielto syytetyn vahingoksi).76

yhteisnimitystä institutionaaliset oikeuslähteet, koska ne nauttivat institutionaalista tukea esimerkik-
si lainsäädäntö-, tuomioistuin-, sopimus- ja vastaavien muiden käytäntöjen merkityksessä. Virolainen
ja Pölönen toteavat edelleen, että Siltalan mukaan mainittu kolmijako on kuitenkin läpivietävissä
vain staattisten oikeuslähteiden eli lähinnä EY-lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön osalta,
kun taas dynaamiset oikeuslähteet eli etenkin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja Euroopan ih-
misoikeustuomioistuimen ratkaisuista ilmenevät yleiset oikeusohjeet eivät ole vastaavalla tavalla yk-
siselitteisesti ja ennalta vakioidusti luokiteltavissa. Virolainen ym. viittaavat Raimo Siltalan teokseen
Oikeustieteen tieteenteoria s. 302.

72 Ks. Tolonen 2003 s. 28 ss. Formaalisen oikeuslähteen perustapaus on laki. Tulkinnallisessa tilanteessa
tarvitaan kuitenkin enemmän oikeudellista materiaalia. Oikeusperiaatteet ovat tällöin tärkeässä asemassa
ja niiden mukana oikeus saa sille elimellisesti kuuluvan arvoelementin ja harkinnan. Oikeus suuntautuu
tulkintatilanteessa konkreettiseen yhteiskuntatodellisuuteen, jossa yhteydessä tuomari kohtaa reaalisen
maailman. Oikeutta ja sen tulkintoja kohtaa tällöin vielä kolmas keskeinen elementti, jota kutsutaan reaa-
liseksi oikeuslähteeksi. Tolosen mukaan mainitut kolme oikeuslähdekäsitettä liittyvät toisiinsa. Miltään
kannalta ei voi kiistää lain ensiarvoista merkitystä taikka oikeusperiaatteiden keskeistä vaikutusta.

73 Ks. Tolonen 2003 s. 66 ss. Tolonen käsittelee eri oikeuslähdeteorioita teoksensa sivuilla 69–102 ja
oikeuslähteitä oman oikeuslähdekäsityksensä näkökannalta teoksen sivuilla 103–166.

74 Karhu 2003 s. 789–807. Sekä Samuli Hurrin (Supernormit ja sisältö), Marjo Ylhäisen (Tilanneherkkä
juridiikka oikeuden kentän turvaajana) ja Jussi Syrjäsen (Kaivattua ja tarpeellista keskustelua oikeus-
lähdeopista) puheenvuorot Lakimies-lehdessä 1/2004 s. 109–125. Tämän keskustelun jatkoa ovat ta-
vallaan myös tässä kirjoituksessa mainitut Kimmo Nuotion ja Jussi Virtasen artikkelit, joissa käsitel-
lään rikosoikeuden yleisiä oppeja oikeuslähdeopin näkökulmasta. Nuotio arvioi kirjoituksessaan mm.
Aarnion, Tuorin ja Karhun sekä Tolosen oikeuslähdeoppeja.

75 Legaliteettiperiaatteesta ks. esimerkiksi HE 44/2002 vp. s. 28 ss. Legaliteettiperiaate edellyttää mm.,
että rikoslain on oltava sisällöltään täsmällinen ja tuomittavan rangaistuksen on perustuttava  lakiin eikä
tuomari saa mennä lain ulkopuolelle (nullum crimen, nulla poena sine lege scripta) eikä käyttää analogia-
päätelmiä syytetyn vahingoksi. Periaate kieltää myös antamasta rikoslaille taannehtivaa merkitystä.

76 Ks. Koskinen 2001 s. 29 ja Nuotio ym. 2003 s. 18. Rikosoikeuden oikeuslähteistä enemmän ks. Frände
2004 s. 31 ss. Laillisuusperiaatteesta myös Nuutila 1997 s. 47 ss. Ks. myös Nuotio 2004 ja Virtanen 2004.
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3.4. Oikeuslähdeopin näkökulma

Myös oikeuslähdeopin merkitys tuomioistuimen ratkaisutoiminnassa näyttää olevan
voimistumassa. Tämä näyttää johtuvan erityisesti oikeuden kansainvälistymisestä sekä
perus- ja ihmisoikeuksien aikaisempaa voimakkaammasta vaikutuksesta oikeudelli-
seen ratkaisutoimintaan. Oikeuslähdeoppi – myös tuomarin oikeuslähdeoppi – näyt-
tää olevan mielenkiintoisessa ja tuomarin kannalta vaativassa kehitysvaiheessa. Enää
ei voi olla varma, että pelkkä aineellisen ja prosessioikeudellisen säännöstön hyvä
tuntemus riittää. Tuomarin on oltava perillä yhä laajemmasta säännösverkostosta sekä
tuon verkoston eri osien välisestä hierarkiasta ja vuorovaikutuksesta. Tärkeä osa tätä
tietoa on säännösten taustalla olevien periaatteiden tuntemus.

4. Helsingin hovioikeuden helmikuussa 2005
antamat rikosasiaratkaisut – ratkaisujen
perusteluista ja niissä mainituista oikeuslähteistä

4.1. Yleistä

Tämän kirjoituksen kohdasta 1.2. ilmenevällä tavalla Helsingin hovioikeus antoi hel-
mikuussa 2005 yhteensä 249 rikosasiaratkaisua. ”Tutkimusaineistona” on yhteensä
224 ratkaisun hovioikeusperustelut.77  Heti aluksi on pakko todeta, että ratkaisujen
perusteluja ei ole analysoitu ja arvioitu niin syvällisesti kuin ehkä olisi mahdollista ja
toivottavaa. Arviointi perustuu ratkaisuista tehtyihin muistiinpanoihin, joihin on pyrit-
ty kirjaamaan kirjoittajan ymmärryksen perusteella olennaisia ja merkittäviä seikkoja.
Näin ollen ratkaisuja ei arvioida esimerkiksi erikseen ”diaarinumerotasolla” ja eräiltä
osin kirjoituksen johtopäätökset saattavat tuntua ainakin hovioikeustyötä tuntevalle
lähes itsessään selviltä.

Ratkaisut on alustavasti jaettu viiteen ryhmään: Ryhmän I muodostavat päätökset,
joissa valitus on peruutettu tai asia on muusta syystä jäänyt sillensä. Samaan ryhmään
on sisällytetty myös sellaiset ratkaisut kuin vangitun kantelun johdosta annetut pää-
tökset, jotka perustelujensa ja lopputuloksensa osalta voisivat kuulua myös ryhmään II
tai III. Ryhmän II muodostavat seulontapäätökset ja ryhmän III hovioikeuden täystut-

77 Ratkaisujen perustelut on kopioitu kirjoittajan toimesta hovioikeuden kirjaamossa maaliskuun 2005
lopussa pääsiäistä edeltävällä viikolla ”iltapuhteina”. Kaikki annetut ratkaisut eivät ole mukana osit-
tain ilmeisesti siksi, että niiden taltiot eivät ole olleet paikallaan kirjaamossa. Mukana ei ole myös-
kään pelkästään rikokseen perustuvaa vahingonkorvausta koskevat asiat, vaikka ne merkitäänkin ho-
vioikeuden rikosasioiden (R-) diaariin. Tällaisia ratkaisuja oli annettu arviolta 10–20. Toisaalta mu-
kana ovat päätökset, jotka on annettu pääasiavalituksen yhteydessä tehdyistä vangitun kanteluista,
vaikka nämä päätökset eivät näy hovioikeuden antamien ratkaisujen lukumäärässä, koska valituksen
käsittely kantelun ratkaisemisesta  huolimatta jatkuu.  Saattaa olla niinkin, että jokin ratkaisu on
jäänyt pois kopioijan huolimattomuuden vuoksi. Aineisto on kuitenkin tämän selvityksen näkökul-
masta riittävän kattava.
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kinnan jälkeen kirjallisessa menettelyssä antamat ratkaisut, joissa ratkaisua on perusteltu
OK 24 luvun 16 §:n mukaisella ”ilmoituksella”. Ryhmän IV muodostavat täystutkinnan
jälkeen kirjallisessa menettelyssä annetut ratkaisut, joita on perusteltu muutenkin kuin
pelkästään edellä mainitulla ilmoituksella. Ryhmän V asiat on ratkaistu pääkäsittelyssä.

Ryhmiin jakamisen perusteena on näin ollen keskeisesti menettelytapa, jota nou-
dattaen asia on ratkaistu (seulonta – kirjallinen täystutkinnallinen menettely – pää-
käsittely). Toinen jaon pohjana oleva erityisesti kirjallisessa menettelyssä ratkaistujen
asioiden osalta noudatettu kriteeri on ratkaisun perustelut: onko asia jäänyt ilman enem-
piä perusteluja sillensä tai ovatko perustelut fraasiperustelut (seulontapäätös ja OK 24
luvun 16 §:n mukainen ilmoitus) taikka onko ratkaisua perusteltu muutenkin.78

Kuten kirjoituksen alussa on todettu, tarkoituksena on lähinnä selostaa miten rat-
kaisuja on perusteltu ja onko perusteluissa oikeuslähteitä koskevia kannanottoja. Peruste-
luista on yritetty kertoa noudattaen jakoa faktaperustelut – oikeusperustelut. Oikeus-
lähteiden osalta on legaliteettiperiaatteestakin johtuen selvää, että rikosasioiden tuo-
miot perustuvat lakiin. Näin ollen tämän seikan mainitseminen ei ole jokaisen ratkai-
sun osalta erikseen tarpeen. Jos oikeussääntöjä on jouduttu tulkitsemaan, tämä seikka
pyritään kuitenkin mainitsemaan.

Perustelujen ja oikeuslähdeopin kannalta kiinnostavimpia ovat ryhmät IV ja V.
Käsittelen kuitenkin aluksi lyhyesti ryhmiä I–III.

4.2. Ryhmää I koskevia havaintoja

Ryhmään I kuului 14 päätöstä, joissa valitus oli peruutettu ja joissa enemmän lausun-
non antaminen tämän vuoksi raukesi. Käräjäoikeuden tuomio jäi pysyväksi. Viidessä
tapauksessa valittaja velvoitettiin OK 21 luvun 7 §:n nojalla korvaamaan valitukseen
vastanneen toisen asianosaisen vastauskulut. Kahdessa asiassa oli kysymys päätökses-
tä sen jälkeen, kun asianosainen oli kuollut asian ollessa vireillä hovioikeudessa ja
lausunnon antaminen syytteestä oli tämän vuoksi rauennut. Tässä kappaleessa mainit-
tuihin rutiinipäätöksiin ei näytä liittyneen erityisiä päätöksen perustelemiseen ja oikeus-
lähdeoppiin liittyviä ongelmia.79

Kuudessa päätöksessä on kysymys vangittuna pitämistä koskevasta kantelusta.80

Kaikissa tapauksissa käräjäoikeuden vangitsemispäätös on hyväksytty. Hovioikeuden
ratkaisun mukaan ”Kantelu ei anna aihetta toimenpiteisiin” (5) tai ”Kantelu on hylät-
ty” (1). Viidessä tapauksessa on käytetty samantyyppisiä fraasiperusteluja: ”Käräjäoi-

78 Hovioikeuden ratkaisut sisältävät usein myös käsittelyratkaisuja. Näiltä osin tyydytään vaan mainit-
semaan niiden yleisyys ja keskeinen sisältö.

79 Todettakoon kuitenkin, että aivan selvää ei aina ole ollut esimerkiksi vastaajan kuoleman vaikutus
muutoksenhakemuksen käsittelyyn. Helsingin hovioikeuden lainkäytön yhtenäisyystoimikunta on-
kin käsitellyt asiaa kokouksessaan 3.12. ja 12.12.2003 ja päätynyt suosittamaan tuomiolauselman
kirjoittamista muotoon ”Lausunnon antaminen syytteestä raukeaa.”

80 Kanteluista 5 oli tehty pääasiavalituksen yhteydessä ja vain yksi erikseen.
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keuden tuomiossa mainitut vangitsemisen edellytykset ovat olemassa. Vangittuna pi-
täminen ei myöskään asian laadun tai (vastaajan) iän taikka muiden henkilökohtaisten
olojen vuoksi ole kohtuutonta.” Yhdessä tapauksessa on ensin todettu, että vastaaja oli
tuomittu törkeästä huumausainerikoksesta ja muista rikoksista yhteiseen 4 vuoden
vankeusrangaistukseen. Tämän jälkeen on viitattu pakkokeinolain säännökseen, joka
oikeuttaa pitämään vangittuna yli kahden vuoden vankeusrangaistukseen tuomitun
vastaajan, sekä lisäksi vangitsemisen kohtuullisuutta koskevaan säännökseen. Kovin
suurta asiallista eroa perustelutavassa ei kuitenkaan ole, joskin viimeksi mainittu pe-
rustelutapa on varmaankin kantelijan kannalta jonkin verran ymmärrettävämpi kuin
pelkät fraasiperustelut.

Yksi asia oli ratkaistu tutkimattajättämispäätöksellä sen vuoksi, että valittajan asia-
miehen valtakirjaa ei ollut kahdesta täydennyskehotuksesta ja pyynnöstä myönnetystä
lisämääräajasta huolimatta esitetty. Hovioikeuden ratkaisun perusteluissa on selostet-
tu faktat ja viitattu asianomaisiin OK 15 luvun 4 §:n ja 26 luvun 1b §:n säännöksiin.
Kaksi päätöksistä koskee tuomiovirhekantelua: toisessa kantelijana on ollut virallinen
syyttäjä ja toisessa asian ratkaissut käräjätuomari.81 Molemmissa tapauksissa käräjä-
oikeuden tuomio on poistettu menettelyvirheen vuoksi ja asia on palautettu käräjäoi-
keuteen. Ratkaisut on perusteltu selostamalla lyhyesti tapahtumat ja oikeussäännöt
sekä oikeudellinen päättely (lain tulkinta). Toisessa ratkaisussa on viitattu myös kor-
keimman oikeuden ennakkopäätökseen. Yksi päätös koskee kantelua käräjäoikeuden
käräjätuomarin ja laamannin menettelystä. Kantelu on hylätty selostamalla asiaa kos-
kevat faktat ja oikeussäännöt sekä soveltamalla sääntöjä selostettuihin faktoihin.82

4.3. Ryhmää II koskevia havaintoja

Tämän ryhmän päätökset koostuvat hovioikeuden OK 26 luvun 2 §:n nojalla tekemis-
tä seulontapäätöksistä, joiden perusteluja on yleisemmällä tasolla käsitelty edellä koh-
dissa 1.3. ja 2.2.1.–2.2.3. Aineistoon kuuluvat kaikki 63 hovioikeuden helmikuussa
2005 antamaa seulontapäätöstä.

Seulontapäätöksistä 61 on perusteltu edellä kohdissa 1.3. ja 2.2.1. mainituilla fraasi-
perusteluilla, joiden sanamuoto hieman (ehkä osastokohtaisesti) vaihtelee; erot eivät
kuitenkaan ole merkittäviä ja tämän vuoksi erilaisen ”fraasikäytännön” noudattami-

81 Toisessa tapauksessa poissa ollut vastaaja oli tuomittu yli kolmen kuukauden vankeusrangaistukseen,
vaikka hän ei ollut antanut ROL 8 luvun 12 §:n mukaista suostumustaan siihen, että hänet voitiin
tuomita poissaolostaan huolimatta (enintään 6 kuukauden) vankeusrangaistukseen. Toisessa tapauk-
sessa vastaaja, jota ei ollut haastettu, oli erehdyksessä tuomittu sakkorangaistukseen.

82 Kantelussa on pidetty virheenä muun muassa sitä, että notaarin aloitettua asian käsittelyn, käräjätuomari
oli jatkanut käsittelyä, ja että asiassa ei ollut otettu vastaan englanninkielistä aineistoa, vaan oli vaa-
dittu niiden kääntämistä.
Ryhmässä I on myös 3 salaista ratkaisua, joiden perusteluihin ei voida ottaa kantaa. Todettakoon
kuitenkin, että yksi päätös koski ennen syytteen käsittelyn alkamista tehdystä vangitsemispäätöksestä
tehtyä kantelua, joka ei ollut antanut aihetta toimenpiteisiin.
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nen eri osastoilla/kokoonpanoissa ei ehkä olisi tarpeellista.83 Päätöksistä 14 oli sellai-
sia, että niissä oli todettu myös, että ”Asiassa ei ole oikeudenkäymiskaaren 26 luvun
15 §:n nojalla toimitettava pääkäsittelyä.”84 Tällöin hovioikeus on valitusta selostaes-
saan maininnut valittajan vaatimuksen perusteena useassa tapauksessa sellaisen sei-
kan, josta voidaan päätellä asiassa olleen kysymys suullisen todistelun uskottavuudes-
ta OK 26 luvun 15 §:n tarkoittamalla tavalla (esimerkiksi vastaaja kiistää syyllisyyten-
sä). Osassa tapauksista vaatimuksen perusteita ei ole selostettu, ja vaatimuksesta itses-
tään ei voida tehdä mitään johtopäätöstä OK 26 luvun 15 §:ää koskevan lausuman
osalta (esimerkiksi pelkkä rangaistuksen alentamisvaatimus). Ainoastaan yhdessä seu-
lontapäätöksessä on maininta siitä, että vastavalitus OK 25 luvun 14b §:n nojalla raukeaa
valituksen tultua seulotuksi: eli seulottavissa asioissa – kuten ehkä muissakaan asiois-
sa – vastavalitukset ovat ainakin vielä melko harvinaisia.

Kahdessa seulontapäätöksessä hovioikeuden perustelut eivät ole pelkästään edellä
mainitun kaltaiset fraasiperustelut. Toisessa tapauksista on kysymys rangaistuksen alen-
tamisvaatimuksesta ja seulontapäätöstä on perusteltu rangaistuksen mittaamisfraasilla:
”Rangaistus on oikeudenmukaisessa suhteessa rikosten vahingollisuuteen ja vaaralli-
suuteen, tekojen vaikuttimiin sekä rikoksista ilmenevään muuhun tekijän syyllisyy-
teen eikä X:n oikeusturva ...(seulontafraasi).” Toisessa seulontapäätöksessä, joka on
tehty syyttäjän rangaistuksen korottamisvalituksen johdosta, on selostettu vastaajalle
tuomittuja rangaistuksia ja todettu, että jos käsiteltävänä oleva teko olisi käsitelty yh-
dessä siihen konkurrenssissa olevien muiden rikosten kanssa, käsiteltävä rikos ei olisi
olennaisesti vaikuttanut kokonaisrangaistuksen määrään. ”Käräjäoikeuden ratkaisu ei
siten ole virheellinen eikä valituksen enempään tutkimiseen ole perusteita.”85

83 Osassa ratkaisuista todetaan ”Käräjäoikeuden ratkaisu ei ole virheellinen eikä X:n oikeusturva asian
laatu huomioon ottaen (muustakaan syystä) edellytä valituksen käsittelyn jatkamista. Valituksen enem-
pään tutkimiseen ei ole perusteita.” Osa taas aloitetaan ”Asiassa on selvää, että valituksen enempään
tutkimiseen ei ole laissa säädettyjä perusteita. Käräjäoikeuden ratkaisu ei ole virheellinen eikä X:n
oikeusturva asian laatu huomioon ottaen (muustakaan syystä) edellytä valituksen käsittelyn jatkamis-
ta.” Eräissä tapauksissa on tyydytty vain viimeisen vaihtoehdon toiseen virkkeeseen: ”Käräjäoikeuden
ratkaisu ei ole virheellinen eikä X:n oikeusturva asian laatu huomioon ottaen muustakaan syystä
edellytä valituksen käsittelyn jatkamista.” Lisäksi on käytetty perustelua: ”Käräjäoikeuden ratkaisun
ja valituksen perusteella on selvää, että valitus ei voi johtaa käräjäoikeuden ratkaisun muuttamiseen,
eikä X:n oikeusturva asian laatu huomioon ottaen muustakaan syystä edellytä valituksen käsittelyn
jatkamista. Valitusta ei mainituista syistä oteta enempään tutkintaan.”

84 Muun muassa korkeimman oikeuden ennakkopäätöksestä KKO 2004:117 ilmenevällä tavalla pelkäs-
tään sillä seikalla onko valittaja (OK 26:14:n mukaisesti) pyytänyt pääkäsittelyn toimittamista, ei ole
merkitystä seulontamenettelyn kannalta. Mutta jos pääkäsittely on toimitettava OK 26 luvun 15 §:n
nojalla todistelun uskottavuuteen liittyvistä syistä, valitusta ei voida seuloa.

85 Kysyä tietysti voidaan missä kulkee se raja, jonka jälkeen voidaan katsoa hovioikeuden oikeastaan
tutkineen valituksen sillä tavoin, että kysymyksessä ei enää olekaan seulontapäätös. Kun tämä raja
ylitetään, olisi valittajan vastapuolelta oikeastaan pyydettävä vastaus.  Seulontasäännöstä koskevan
OK 26 luvun 2 §:n esitöissä on otettu kantaa seulonnan edellytyksiin muun muassa rangaistuksen
mittaamiskysymyksissä. Mikään ei voi estää perustelemasta seulontapäätöstä, vaikka tavallisestihan
siihen ei ole mitään tarvetta. Esitöistä ks. alaviite 21–22 ja niiden edellä mainittu.
Seulontamenettelyn viimeiseen korjausvaiheeseen liittyvässä hallituksen esityksessä HE 87/2005 vp.
käsitellään mielenkiintoisella tavalla seulontaratkaisun oikeudellista luonnetta ja välittömyysperiaatteen



288

Yhteenvetona seulontapäätösten perusteluiden ja niistä ilmenevien oikeuslähteiden
osalta voidaan todeta, että päätökset ovat, lain esitöissäkin edellytetyllä tavalla, lähes
sataprosenttisesti OK 26 luvun 2 §:ään perustuvia fraasiperusteluja. Tässä yhteydessä
ei ole mahdollista arvioida olisiko jokin valitus ollut laadultaan sellainen, että peruste-
lut olisi ollut syytä laatia fraasiperusteluista poikkeavalla tavalla, kuten eräissä oikeus-
tieteen edustajien kannanotoissa on katsottu.86

4.4. Ryhmää III koskevia havaintoja

Ryhmän III muodostavat hovioikeuden täystutkinnan jälkeen kirjallisessa menettelyssä
antamat ratkaisut, joissa ratkaisua on perusteltu OK 24 luvun 16 §:n mukaisella ”ilmoi-
tuksella”. Ratkaisu on tehty sen jälkeen kun vastapuolelle on varattu tilaisuus vastata
valitukseen. Tällaisia ratkaisuja (pääosin tuomiota) on yhteensä 16 ja niissä on pääsää-
ntöisesti käytetty fraasia ”Hovioikeus on tutkinut käräjäoikeuden ratkaisun oikeelli-
suuden (siltä osin kuin asia on saatettu hovioikeuden tutkittavaksi).87 Aihetta tuomion/
päätöksen muuttamiseen ei ole.” Perustelujen sisällön ja oikeuslähdeopin näkökul-
masta perusteluihin ei sisälly ainakaan oikeuden ”pintatasolla” mitään erityisen mielen-
kiintoista. Tässä kirjoituksessa ei ole mahdollista arvioida tällaisten perustelujen käyt-
tämisen oikeudellisia edellytyksiä. Huomionarvoista kuitenkin on, että näiden vanho-
ja ”ei syytä” -ratkaisua vastaavien ratkaisujen määrä on melko vähäinen, mikä selittynee
sillä, että seulontapäätökset pääosin korvaavat aikaisemmat tällaisin perusteluin va-
rustetut tuomiot. Seulontapäätösten ja OK 24 luvun 16 §:n mukaisten ratkaisujen yh-
teismäärä 79 ratkaisua vastaakin lähes kolmasosaa hovioikeuden helmikuussa 2005
antamista rikosasiaratkaisuista.88

merkitystä seulonnasta päätettäessä (ks. jakso 1.3 ja ehdotetun 2 §:n yksityiskohtaiset perustelut):
Seulontaratkaisu ei ole muodollisesti asiaratkaisu, jolla hovioikeus ottaisi itsenäisesti kantaa asiassa
ratkaistaviin näyttö- ja oikeuskysymyksiin. ”Lopettamalla valituksen enemmän käsittelyn seulonta-
ratkaisu jättää voimaan käräjäoikeuden kannanotot niihin.” Hovioikeus valvoo kuitenkin seulonnassa
käräjäoikeuden ratkaisun asiallista oikeellisuutta ja tähän oikeellisuusvalvontaan seulontamenettelyssä
sisältyy käräjäoikeuden ratkaisuhin kohdistuva luottamusperiaate, jonka mukaisesti
seulontamenettelyyn perustuvassa muutoksenhaussa oletetaan, että käräjäoikeuden ratkaisu on oikea
ja että siihen voidaan luottaa, jollei valituksen johdosta synny epäilystä sen oikeellisuudesta.

86 Ks. edellä alaviitteet 10 ja 28 ja niiden edellä esitetty. Helsingin hovioikeuden presidentti Lauri Me-
lander on arvioinut seulontamenettelystä saatuja kokemuksia kirjoituksessaan DL-lehdessä. Ks. Me-
lander 2005.

87 Helsingin hovioikeuden lainkäytön yhtenäisyystoimikunta on pöytäkirjassaan 27.2.2002 antanut suo-
situksen tällaisen fraasin käytöstä todeten samalla, että fraasi soveltuu ainoastaan sellaisiin ratkaisui-
hin, joissa käräjäoikeuden ratkaisua ei hovioikeudessa muuteta perustelujenkaan osalta.

88 Näistä 16:sta OK 24 luvun 16 §:n mukaisesta tuomiosta yhteensä 8:aan sisältyi käsittelyratkaisu.
Ratkaisuissa oli mm. evätty uuden todistajan kuuleminen hovioikeudessa (todistusteemasta pääteltä-
vissä, että ei uutta asiaan vaikuttavaa selvitystä), jätetty määräajan jälkeen toimitettu lisäkirjelmä
huomiotta (ei seikkoja, joiden johdosta hovioikeuden olisi tullut pyytää kirjallinen lausuma), hylätty
lykkäyspyyntö (ei OK 14 luvun 4 §:n tarkoittamaa perustetta), päätetty oikeudenkäyntiaineiston jul-
kisuudesta ja muutettu samalla käräjäoikeuden tuomion salassa pitämistä koskevaa määräystä (laajen-
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4.5. Ryhmää IV koskevia havaintoja

Ryhmän IV muodostavat täystutkinnan jälkeen kirjallisessa menettelyssä annetut rat-
kaisut, joita on perusteltu muutoin kuin pelkästään OK 24 luvun 16 §:n mukaisella
ilmoituksella. Tällaisia ratkaisuja (pääosin tuomioita) on aineistossa yhteensä 71. Sa-
massa ratkaisussa on saatettu ottaa kantaa sekä näyttökysymyksiin (faktaperustelut)
että useampiin oikeuskysymyksiin (oikeuskysymyksen perustelut). Tämän vuoksi ryh-
män IV ratkaisuihin sisältyy (luonnollisesti) paljon enemmän erilaisia kannanottoja
kuin mitä on tuomioiden lukumäärä. Heti aluksi on myös syytä todeta, että huomatta-
va osa ratkaisuista oli sellaisia, että hovioikeuden uusista perusteluista huolimatta rat-
kaisun lopputulosta ei muutettu. Tällaisten ”ei syytä lopputulokseen” -ratkaisujen osuus
oli arviolta 30–40 prosenttia.

Ryhmän IV asiat on ratkaistu kirjallisessa menettelyssä. Eräisiin tämän ryhmän rat-
kaisuihin sisältyi kuitenkin melko laajat faktaperustelut, joissa oli punnittu näyttöä ja
sen riittävyyttä sekä tehty näytön kokonaisarvioinnin pohjalta johtopäätöksiä. Tällai-
set ratkaisut olivat useammassa tapauksessa sellaisia, että ratkaisun sisältyvässä (eril-
lisessä tai muiden perustelujen yhteyteen sijoitetussa) käsittelyratkaisussa oli hylätty
pääkäsittelypyyntö.89 Huolimatta eräissä tapauksissa melko seikkaperäisistä näyttöä
koskevista perusteluista, kirjoittaja ei kuitenkaan havainnut ainakaan kovin selviä pro
et contra -periaatteen mukaisesti perusteltuja ratkaisuja. Tavallisesti esitetyn näytön
arviointi oli suoraviivaisempaa ja arvioinnissa todettiin selvitetyt faktat niitä erityisesti
punnitsematta. Kun kysymys on kirjallisessa menettelyssä ratkaistuista asioista, tämä
vaikuttaakin luonnollista. Yhdessä asiassa pääasiaratkaisu sisälsi pelkän OK 24 luvun

nettu  KO:n tuomion julkisuutta ja määrätty pidettäväksi se salassa vain niiltä osin kuin siitä suoraan
tai välillisesti ilmenee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 31 kohdassa tarkoi-
tettuja salassa pidettäviä seikkoja) sekä hylätty pääkäsittelyn toimittamista koskeva pyyntö (6 tapaus-
ta – asia on ratkaistavissa kirjallisista todisteista tehtävien oikeudellisten johtopäätösten perusteella
tai suullisesta todistelusta ei ole saatavissa asian ratkaisuun vaikuttavaa selvitystä  taikka pääkäsittelyn
toimittaminen on KO:ssa esitettyyn riidattomaan näyttöön ja siitä tehtävään johtopäätösten arvioin-
tiin nähden selvästi tarpeetonta).  Pääkäsittelypyynnön hylkäämistä koskevien ratkaisujen määrä on
suhteellisesti ottaen huomattava ja tukee myös sitä arvioon perustuvaa johtopäätöstä, että nykyisin
valituksiin sisältyy huomattavan paljon (turhiakin) pääkäsittelypyyntöjä.

89 Kirjoittajan havaintojen mukaan 12 tuomiossa ryhmän yhteensä 71 tuomiosta oli pääkäsittelyä koske-
va käsittelyratkaisu. Kaikissa – tai ainakin lähes kaikissa – tapauksissa valittaja oli vaatinut pää-
käsittelyä, mutta vaatimus/pyyntö oli hylätty.  Näiden käsittelyratkaisujen mukaan pääkäsittely oli
muun muassa esitetty (riidaton) selvitys huomioon ottaen OK 26 luvun 14 §:n 2 momentin 6 kohdan
tarkoittamalla tavalla ”selvästi tarpeetonta” tai kysymys oli pelkästä ”oikeudellisesta” arvioinnista.
Yhdessä tapauksessa valittajan vaatimus oli kuitenkin (lähes kokonaan) hyväksytty ja tämän vuoksi
oli hylätty myös pääkäsittelyvaatimus OK 26 luvun 14 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla. Todettakoon
vielä, että muun tyyppisiä käsittelyratkaisuja näissä rikosasioissa ei oikeastaan ollutkaan. Ehkä sen-
kin vuoksi, että ns. hovioikeusprekluusiota koskevat OK 25 luvun 17 §:n säännökset eivät rajoita
uutta todistelua tai uuteen seikkaan vetoamista rikosasioissa. Yhdessä käsittelyratkaisussa jätettiin
kuitenkin tutkimatta vasta hovioikeudessa esitetty  vaatimus ja eräässä asianomistajan ajamassa rikos-
asiassa katsottiin, että rikoksen tekoajan ulottaminen myös aikaisempaan ajankohtaan kuin
käräjäoikeudessa oli vaadittu ja siihen liittyvän uuden yksityisoikeudellisen korvausvaatimuksen esit-
täminen ei ollut hyväksyttävää.
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16 §:n mukaisen ilmoituksen, mutta ratkaisuun sisältyi laaja kantelua ja sen ratkaise-
mista koskeva jakso.90

Oikeuskysymykset, joita tuomiossa perusteltiin, koskivat yleisimmin rangaistuk-
sen määräämistä: erityisesti rangaistuksen mittaamista, mutta myös rangaistuslajin
valintaa. Tällaisia perusteluja sisältyi yli 40 ratkaisuun. Melko tavallinen oli rangais-
tusta mitattaessa nykyisen RL 6 luvun 4 §:n (aikaisemmin RL 6 luvun 1 §)91 mukainen
fraasi ”Rangaistus on (tai ei ole) oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingolli-
suuteen ja vaarallisuuteen(, teon vaikuttimiin) sekä rikoksesta ilmenevään (muuhun)
tekijän syyllisyyteen.” Mainitulla perusteella rangaistusta ei ole muutettu tai sitä on
korotettu liian lievänä taikka alennettu liian ankarana. Eräässä ratkaisussa perusteltiin
kuitenkin melko tarkkaan tekijän nuoruudella ja tekojen luonteella, miksi ei ole syytä
käyttää RL 6 luvun 5 §:n 5 kohdan (aikaisemmin RL 6 luvun 2 §:n 4 kohdan) mukaista
rangaistuksen koventamisperustetta. Tavallisesti rangaistuslajin valintaa koskevat pe-
rustelut olivat melko lyhyet, muuta eräissä tapauksissa valintaa – esimerkiksi ehdolli-
nen tai ehdoton vankeus, yhdyskuntapalvelu tai ei – oli perusteltu tuomalla esiin kum-
mankin vaihtoehdon puolesta ja sitä vastaan puhuvia seikkoja ja punnittu niitä toisiaan
vastaan.92

Ratkaisuista lähes 20 oli sellaisia, että niissä oli perusteltu teon rikosoikeudellista
arviointia: onko kysymyksessä lievä, tavallinen tai törkeä tekomuoto taikka onko teos-
ta aiheutunut vakavaa tai konkreettista vaaraa (esimerkiksi pahoinpitely, ryöstö ja petos-
rikokset sekä liikennerikokset). Tällöin perustelu rakentui tavallisesti – yleisen rikos-
oikeudellisen ratkaisun edellyttämällä tavalla – riidattomien (oikeus)tosiseikkojen se-
lostamisen ja niiden rikosoikeudellisen arvion varaan; johon arviointiin aina sisältyy
jonkinlaista voimassa olevan lain tulkintaa. Tuomiot olivat kuitenkin sellaisia, että kovin
perusteellista punnintaa sisältäviä ratkaisuja niiden joukossa ei ollut. Myös sellaiset
rikosoikeudelliset peruskäsitteet kuin osallisuus ja syyntakeisuus olivat eräissä ratkai-
suissa tarkastelun kohteena. Erityisesti erään useassa jutussa vastaajana olevan henki-

90 Kantelussa oli kysymys siitä, että vangittu oli pääkäsittelyssä määrätty päästettäväksi vapaaksi oletta-
en, että hän suoritti muuta vankeusrangaistusta. Kun oli käynyt ilmi, että asia ei ollut näin, käräjätuomari
oli itse yksin tekemällään päätöksellä määrännyt vastaajan pidettäväksi vangittuna tuomion antami-
seen saakka, jossa tuomiossa vangitsemista oli jatkettu. Seikkaperäisesti asiaa perusteltuaan hovioi-
keus päätyi pitämään käräjätuomarin menettelyä virheellisenä, mutta käräjäoikeuden lopulliseen tuo-
mioon sisältyvästä vangitsemismääräyksestä ja vangitsemista koskevan kantelun hylkäämisestä hovi-
oikeudessa seurasi, että virheellisyys oli ”korjaantunut”.

91 Rikoslain muutokset ovat aiheuttaneet, että ratkaisun perusteluissa joudutaan melko usein ottamaan
kantaa sovellettavaan lakiin: onko uusi laki lievempi kuin tekoajan laki. Eräissä aineistoon sisältyvissä
ratkaisuissa oli jouduttu ottamaan kantaa tähän kysymykseen.

92 Rangaistuksen mittaamistapauksista yli 10 koski päiväsakon rahamäärää, jota alennettiin melko use-
assa tapauksessa tarkempien/uusien tulo- ja verotustietojen perusteella. Oman ryhmänsä muodostivat
myös lähes 20 kertaa perusteluissa esiintyneet RL 7 luvun 6 §:n soveltamista koskevat tapaukset,
joissa käräjäoikeus oli ratkaissut rikosten ns. konkurrenssin virheellisesti. Vaikka hovioikeus korjasi
näitä lausumia, korjaus ei läheskään kaikissa tapauksissa johtanut muutoksiin rangaistuksissa. Tämä
taas johtui ainakin osaksi siitä, että reformatio in pejus-kielto esti korottamasta rangaistusta valittajan
vahingoksi ja toisaalta siitä, että useassa tapauksessa rangaistus katsottiin oikein mitatuksi, vaikka
sitä kohtuullistuttavana tekijänä huomioitiin uusia rangaistuksia.
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lön syyntakeisuutta/alentunutta syyntakeisuutta oli jouduttu perustelemaan huolelli-
sesti selvittämällä lääkärintodistusten ja mielentilatutkimusten sisältöä.93

Ratkaisuista kaksi koski sakon muuntorangaistusta.94  Myös muihin rikosoikeudel-
lisiin seuraamuksiin (muun muassa ajokielto ja sen ehdollisuus) sekä uhkasakon tuo-
mitsemiseen ja vastaajan vangittuna pitämiseen oli jouduttu eräissä tapauksissa otta-
maan kantaa hovioikeuden ratkaisun perusteluissa. Vangittuna pitäminen perustellaan
tavallisesti lyhyellä fraasilla: ”Käräjäoikeuden tuomion perustelujen mukaiset vangittuna
pitämisen edellytykset ovat edelleen olemassa.” Asetettavien uhkasakkojen korkea taso
aiheuttaa, että eräissä tapauksissa uhkasakkoa ei voida tuomita asetetun suuruisena,
vaan sitä on OK 32 luvun 1 §:n nojalla erityisestä syystä esimerkiksi tuomitun vähäva-
raisuuden vuoksi alennettava. Näin oli laita myös nyt yhdessä ratkaisussa. Noin 10
tuomiossa perustelut koskivat rikokseen perustuvaa vahingonkorvausvelvollisuutta.

Ratkaisujen perustelut koskivat varsinaista rikosprosessia vain muutamassa ta-
pauksessa. Yhdessä tapauksessa jouduttiin perustelemaan kysymystä siitä oliko käräjä-
oikeus voinut tuomita vastaajan rangaistukseen hänen poissaolostaan huolimatta ja
oliko kysymyksessä ollut laillinen este. Periaatteellisen tason normina otettiin yhdessä
jutussa kantaa kuulemisperiaatteeseen sisältyvään oikeuteen saada riittävän ajoissa tieto
syytteestä ja mahdollisuuteen järjestää vastaajan puolustus: vastaaja oli saanut tiedon
syytteestä 13 päivää ennen asian käsittelyä. Kysymyksessä oli kuitenkin ollut sen
laatuinen asia, että hovioikeus katsoi vastaajan oikeuksien tulleen riittävästi turvatuiksi.

Ryhmään IV kuuluvien ratkaisujen perusteluissa mainittiin erillisenä tulkinta-ai-
neistona vain poikkeuksellisesti muita oikeuslähteitä kuin rikos- ja prosessioikeudel-
listen lakien säännöksiä. Lakien esitöihin viitattiin kirjoittajan havaintojen mukaan
vain 3–4 tapauksessa, jotka kaikki viittaukset koskivat rikosoikeuden yleisten oppien
uudistamista koskevaa hallituksen esitystä HE 44/2002 vp.95 Viittauksia korkeimman
oikeuden ennakkopäätöksiin oli 5, jotka koskivat pääosin kahta ennakkopäätöstä, jois-
sa oli kysymys RL 7 luvun 6 §:n soveltamisesta ja syyntakeisuuden arvioinnista. Eri-
telty viittaus oikeuskirjallisuuteen oli vain yhdessä tapauksessa. Periaatteellisen tason
normeihin oli viittaus edellä mainittua kuulemisperiaatetta koskevassa ratkaisussa.

Yhteenvetona ryhmän IV osalta voidaan todeta, että tähän ryhmään kuuluvien hovi-
oikeustuomioiden faktaperustelut sisälsivät tavallisesti lyhyehkön – toteavan – selos-
tuksen (riidattomista) faktoista. Pitkät faktaperustelut näyttivät liittyvän eräisiin niistä
tuomioista, joissa oli hylätty pääkäsittelypyyntö. Perusteluissa jouduttiin tällöin arvi-
oimaan erityisesti sitä onko asiassa kysymys OK 26 luvun 15 §:n tarkoittamalla tavalla

93 Ongelmana mainitussa syyntakeisuutta koskevassa ratkaisussa oli, että vastaajan mielentilasta oli an-
nettu erilaisia lausuntoja ja hänet oli aikaisemmassa vaiheessa jätetty syyntakeettomattomana (”ym-
märrystä vailla”) rangaistukseen tuomitsematta. Samassa asiassa hovioikeus joutui ottamaan kantaa
myös ei julkisten -tietojen selostamiseen hovioikeuden ratkaisun perusteluissa ja syyttäjän oikeuteen
vedota ko. mielentilatutkimuslausuntoihin. Hovioikeus hylkäsi valituksessa esitetyn ja syyttäjään
kohdistetun virkarikosväitteen ilmeisen perusteettomana haastetta antamatta.

94 Toisessa hovioikeus jätti muuntorangaistuksen määräämättä muun muassa vastaajan nuoren iän vuoksi.
95 Viittaukset koskivat osallisuusoppia ja syyntakeisuutta.
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käräjäoikeudessa vastaanotetun suullisen todistelun uskottavuudesta.96 Pääosin melko
tiiviit oikeudelliset perustelut rakentuivat faktaperusteluille. Näin siitäkin syystä, että
huomattava osa perusteluista koski rangaistuksen mittaamista97 ja teon rikosoikeu-
dellista luonnehdintaa. Eräissä tapauksissa jutun faktoja ja niihin sovellettavien oikeus-
sääntöjen tulkintaa jouduttiin kuitenkin selostamaan perusteellisesti.98 Jo alussa mai-
nitulla tavalla hovioikeuden ratkaisun uudet perustelut tässä ryhmässä IV eivät johta-
neet lopputuloksen muutoksiin kuin 60–70 prosentissa tapauksista.99 Säännösten tul-
kinnassa viitattiin muihin oikeuslähteisiin kuin lain säännöksiin harvoin. Periaatetason
kannanoton oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin liittyvään kuulemisperiaatteeseen
ja oikeuteen saada riittävästi aikaa valmistautua syytteen käsittelyyn tämän kirjoittaja
havaitsi vain yhdessä ratkaisussa.

4.6. Ryhmää V koskevia havaintoja

Ryhmän V asiat on ratkaistu hovioikeuden pääkäsittelyssä ja niissä on otettu vastaan
suullista todistelua.100 Näitä ratkaisuja oli aineistossa yhteensä 45. Tuomiot näissä asi-

96 Kun pääkäsittelypyyntö hylättiin 12:ssa tuomiossa yhteensä 71:stä, oli pääkäsittelypyynnön hylkää-
vien tuomioiden osuus noin 17 prosenttia. Jos pääkäsittelyä ei valituksessa pyydetä, hovioikeus ei
läheskään aina erikseen perustele mahdollisen pääkäsittelyn tarpeellisuutta ja miksi sitä ei toimiteta.
Lähtökohtana tietysti on, että todistelun uskottavuutta koskevien väitteiden johdosta olisi tiedusteltava
asianosaisilta kantaa pääkäsittelyyn. Kun OK 26 luvun 15 § asettaa hovioikeudelle velvollisuuden
pääkäsittelyn toimittamiseen, olisi valittajan oikeastaan peruutettava valituksensa niiltä osin kuin on
kysymys ratkaisuun vaikuttavasta todistelun uskottavuusarvioinnista, että valitus voidaan ratkaista
ilman pääkäsittelyä. On erimielisyyttä siitäkin, mahdollistaako asianosaisen ilmoitus, että pääkäsittelyä
ei tarvitse toimittaa, edes dispositiivisessa asiassa asian ratkaisemisen kirjallisessa menettelyssä, jos
valituksessa kuitenkin riitautetaan todistelun uskottavuus.

97 Oma erityinen alueensa ovat RL 7 luvun 6 §:n soveltamisessa melko usein tehtävät virheet, joilla ei
välttämättä ole vaikutusta ratkaisun lopputulokseen, mutta joiden korjaaminen on usein kuitenkin pe-
rusteltua. Hovioikeuden lainkäytön yhtenäisyystoimikunta on pohtinut asiaa kolmessa kokouksessa.
Viimeksi 31.3.2004 toimikunta on pohtinut virheiden vaikutusta seulontapäätökseen: millä edellytyksillä
asia voidaan virheestä huolimatta seuloa. Myös päiväsakon rahamäärän vahvistaminen tulojen ja verotus-
tietojen muuttuessa antaa usein aihetta valituksiin; ja asian käsittelyn valituksesta johtuva viipyminen joh-
taa uuden verotuksen valmistumisen seurauksena perusteltuihinkin rahamäärän muutoksiin.

98 Muun muassa mainitut syyntakeisuutta koskevat ratkaisut.
99 Tässä selvityksessä ei ole erikseen käsitelty lopputulokseen tehtyjen muutosten merkittävyyttä (suu-

ruutta); yleisesti on kuitenkin tiedossa, että huomattavassa osassa ratkaisuista lopputuloksen muutok-
set eivät todennäköisesti ole olleet kovin suuria. Ks. esimerkiksi HE 91/2002 vp. s. 7 ja HE 87/2005
vp. jakso 1.1.

100 Pääkäsittelyn pitämisen syy on kirjoittajan havaintojen mukaan ollut kaikissa tapauksissa suullisen
todistelun uskottavuuteen liittyvät tekijät. Käytännössä pääkäsittelyä on tällöin myös tavallisesti vaa-
dittu. Pääkäsittelyjä ei ollut rikosasioissa järjestetty  ko. aineiston perusteella asiaa arvioiden OK 26
luvun 16 §:n perusteella muusta tarpeellisesta syystä (esimerkiksi pelkästään rangaistuksen mittaami-
sen suorittamiseksi). Eräästä tuomiosta ilmeni, että pääkäsittelypyyntö oli osittain hylätty käsittely-
ratkaisulla. Toisaalta pääkäsittely oli eräissä tapauksissa rajoitettu koskemaan vain osaa valituksesta:
loppuosa oli ratkaistu esittelystä (näin muun muassa avustajien palkkiovalituksen osalta). Muutoin-
kin näissä tuomioissa oli vain harvoja käsittelyratkaisuja: yhdessä jutussa viitattiin valmistelussa teh-
tyyn ratkaisuun, jolla todistelua oli rajoitettu, ja yhdessä jutussa jätettiin käsittelyratkaisulla tutkimat-
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ta vasta hovioikeudessa esitetty uusi korvausvaatimus. Ryhmään kuului myös 3 ei-julkista ratkaisua.
Eräässä näistä oli salassapito rajoitettu ilmeisesti vain asianomistajan nimeen, joten ratkaisun
julkisestakin taltiosta saattoi hyvin nähdä mistä oli kysymys.

101 Kahdessa tapauksessa valittaja oli ilmoittanut terveydentilansa estävän saapumisen, mutta hovioikeus
oli katsonut, että ilmoitettu sairaus ei olisi estänyt oikeuteen saapumista tai että sairaudesta tehty
pelkkä ilmoitus ei ollut riittävä/uskottava. Vaikka asiamies oli ollut paikalla, hovioikeus on OK 12
luvun 29:n nojalla katsonut valittajan jääneen pois.

102 Tällainen selostava jakso saattoi olla useiden sivujen mittainen asian laajuudesta ja siihen liittyvistä
epäselvistä näyttökysymyksistä johtuen.

103 Ainakin yhdessä verorikosta koskevassa jutussa oli näyttö ja sen arviointi sekä oikeuskysymys perus-
teltu teemoittain: oliko vastaaja siinä asemassa, että hän saattoi syyllistyä ko. rikokseen ja oliko yhtiö
ollut maksukyvytön tai ei.

104 Osaksi perustelut vastasivat lähes OK 24 luvun 16 §:n mukaista ilmoitusta – osaksi ne olivat hyvinkin
seikkaperäisiä.

oissa tuntuvat muodostavan hovioikeuden rikosasioissa antamien ratkaisujen ”kovan
ytimen” – onhan usein kysymys hyvin vakavista rikoksista, joista voi seurata useiden
vuosien pituinen vankeusrangaistus. Hovioikeus on useissa tuomioissa joutunut otta-
maan yksityiskohtaisesti perustellun kannan sekä fakta- että oikeuskysymykseen. Toi-
saalta ainoastaan neljässä tapauksessa asian käsittely oli jäänyt hovioikeuden päätök-
sellä OK 26 luvun 20 §:n 1 momentin nojalla sillensä henkilökohtaisesti pääkäsittelyyn
kutsutun valittajan poissaolon vuoksi.101

Tuomioiden faktaperustelujen rakenne vaihtelee huomattavasti asian laadun mu-
kaan. Pelkistetyimmässä muodossa yhdistetyt fakta- ja oikeusperustelut kuuluivat ”Pää-
käsittelyn perusteella ei ole aihetta arvioida esitettyä näyttöä toisin kuin käräjäoikeu-
dessa. Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden tuomion perustelut ja lopputuloksen.”
Eräissä tapauksissa faktaperustelujen osalta oli vain todettu suullisen todistelun hovi-
oikeudessa vastaavan käräjäoikeudessa esitettyä. Tämän jälkeen oli tehty erikseen muita
johtopäätöksiä ja vastattu tarvittaessa lyhyesti valituksessa esitettyihin vaatimuksiin.
Yleisimmin hovioikeuden tuomion faktaperustelut rakentuivat kuitenkin niin, että
kuultavien ja todistajien todettiin kertoneen pääosin/ratkaisuun vaikuttavilta osin ku-
ten käräjäoikeudessa eli kuten käräjäoikeuden tuomion perusteluissa oli selostettu.
Tämän jälkeen selostettiin mahdolliset muutokset tai lisäykset. Näyttö arvioitiin ja
siitä tehtiin johtopäätöksiä omassa usein eri otsikolla erotetussa jaksossa. Näyttöä ja
oikeuskysymystä koskevat johtopäätökset oli usein tehty myös saman otsikon alla.
Joissakin tapauksissa hovioikeuden tuomiossa oli selostettu suullinen todistelu kunkin
kuultavan osalta hyvin tarkkaan erikseen ja omana kokonaisuutena.102  Tämän jälkeen
näyttöä oli arvioitu ja punnittu sekä tehty siitä johtopäätöksiä omassa jaksossaan. Vain
harvoissa tapauksissa hovioikeuden faktaperustelut oli kirjoitettu teemoittain.103 Var-
sinkin suuremmissa rikosasioissa, joissa on useita vastaajia tai useita syytekohtia, pe-
rustelut oli kirjoitettu syytekohdittain tai vastaajakohtaisesti. Myös erilaisia perustelu-
tapoja oli viimeksi mainituissa jutuissa yhdistelty.104 Vaikutelmaksi hovioikeuden tuo-
mioiden faktaperusteluista jää myös, että näytön arviointiin ja riittävyyteen liittyvät
kysymykset on useissa tapauksissa perusteltu ottaen huomioon syytettä vastaan ja sen
puolesta puhuvat seikat, joita on punnittu keskenään ja tehty tämän punninnan perus-
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teella näyttöä koskevat johtopäätökset. Useimmissa tapauksissa näytön arviointi ja sen
perustelu on kuitenkin asian laatukin huomioon ottaen ollut suoraviivaisempaa: näyttö
on perustelujen mukaan ollut niin vahvaa, että käräjäoikeuden arviota ei ole ollut syytä
erityisesti täydentää.

Näissä pääkäsittelyjutuissa myös oikeuskysymyksen perustelu on ollut ”keskimää-
rin” selvästi seikkaperäisempää kuin kirjallisessa menettelyssä täystutkinnan jälkeen
ratkaistuissa jutuissa, vaikka samalla tavalla kuin ryhmän IV asioissa oikeuskysymyksen
perustelussa on tavallisimmin ollut kysymys teon rikosoikeudellisesta arvioinnista ja
rangaistuksen määräämisestä: mittaamisesta ja lajivalinnasta. Oikeuskysymykset, joi-
hin on jouduttu ottamaan kulloinkin sovellettavan säännöksen tulkinnan jälkeen pe-
rusteltu kanta, ovat sijoittuneet rikosoikeuden ydinalueelle: esimerkiksi menettelyn
rangaistavuus, tahallisuus, pakkotila, hätävarjelu, osallisuus ja yksituumaisuus, kvali-
fiointiperusteet ja toisaalta lievät tekomuodot sekä onko kysymyksessä yksi tai useita
tekoja ja vanhentuminen. Vaikka rangaistuksen mittaamisessa ja rangaistuslajin valin-
nassa on käytetty myös samoja fraasiperusteluja kuin ryhmässä IV, hovioikeuden tuo-
mion perustelut myös rangaistuksen määräämisen osalta ovat näissä ryhmän V pääkä-
sittelyasioissa olleet useissa tapauksissa selvästi seikkaperäisempiä kuin ryhmässä IV.
Rangaistuslajin valintaa on jouduttu perustelemaan tarkemmin muun muassa silloin,
kun ensikertalainen on tuomittu alle kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistuk-
seen – tai toisaalta kun vakavasta rikoksesta on tuomittu ehdolliseen rangaistukseen.
Käytössä olevien rangaistuslajien lisääntyminen on myös pakottanut perustelemaan,
miksi vastaajaa ei tuomita esimerkiksi yhdyskuntapalveluun, johon hän soveltuu ja suostuu
ja minkä rangaistuksen ehdottoman vankeuden määrä sinällään mahdollistaisi.

Sovellettavan lain, RL 7 luvun 6 §:n ja korvauskysymysten osalta joudutaan tässä
viittaamaan vain ryhmän IV osalta edellä selostettuun, joskin RL 7 luvun 6 §:n ongel-
mat eivät ryhmässä V nouse niin selvästi esille kuin ryhmässä IV. Määräys vastaajan
vangittuna pitämisestä on usein perusteltu pakkokeinolain 1 luvun 26 ja 26a §:ien
sanamuotojen mukaisesti. Pääkäsittelyjutuissa oikeudenkäyntikulujen perusteleminen
on selvästi yleisempää kuin kirjallisen menettelyn jutuissa: kulujen määrä ja osittain
myös luonne muuttuvat ja valituksen häviämisestä seuraa lähtökohtaisesti vastuu vas-
tapuolen kuluista.105 Hovioikeus on eräissä tapauksissa melko perustellustikin ottanut
kantaa siihen miksi vieraalta paikkakunnalta olevalla avustajalla tai puolustajalla ei
ole oikeutta korvaukseen matka-ajalta ja -kuluista. Syytteen hylkäämisestä on myös
seurannut, että valtio on velvoitettu ROL 9 luvun 1a §:n nojalla korvaamaan vastaajan
oikeudenkäyntikulut.

Rikosprosessioikeudellisten ongelmien osalta mainittakoon, että hovioikeus oli erääs-
sä tapauksessa joutunut ottamaan kantaa syyteoikeudesta luopumisen merkitykseen.
Eräässä jutussa oli myös erikseen korostettu, että rangaistusvaatimuksen esittäjän (asian-
omistaja) oli näytettävä ajamansa syyte toteen.

105 Eräissä tapauksissa oli otettu kantaa myös kuluille maksettavaan arvonlisäveroon.
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Myös ryhmän V asioissa viitattiin harvoin muihin oikeuslähteisiin kuin lain nimen-
omaisiin säännöksiin. Tämän kirjoittaja havaitsi kuitenkin neljässä jutussa viittauksen
lain esitöihin106 ja oikeuskäytäntöön107 sekä kolmessa jutussa viittauksia oikeuskirjal-
lisuuteen.108 Eräänlainen viittaus rikosprosessin periaatteisiin oli kantajan näyttövel-
vollisuuden korostaminen eräässä jutussa, jossa asianomistaja ajoi syytettä.

Yhteenvetona ryhmän V tuomioista voi todeta, että ratkaisuissa ja niiden peruste-
luissa huomioon otettavien seikkojen lisääntyessä myös ratkaisujen tietynlainen kirja-
vuus lisääntyy. Erityisesti faktaperustelujen kirjoitustavat vaihtelevat. Pääosin tämä on
varmaan kulloinkin käsiteltävän asian luonteesta johtuen perusteltua, mutta kaikilta
osin erot eivät todennäköisesti ole tarpeellisia. Jatkuvana tavoitteena on varmaan
yhtenäisempien ja ehkä myös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaate huomioon
ottaen analyyttisemmin perusteltujen tuomioiden laatiminen ja antaminen asianosaisille.
Vaikuttaa  kuitenkin siltä, että Helsingin hovioikeuden pääkäsittelyn jälkeen antamien
tuomioiden perustelut ovat nykyisellään pääosin varsin laadukkaita. Lisäksi näyttää
siltä, että ryhmän V asioissa käräjäoikeuden ratkaisua muutettiin ainakin lukumääräi-
sesti useammin kuin ryhmän IV asioissa: ainakin tästä näkökulmasta pääkäsittelyt –
joissa asia tavallisesti tutkitaan kaikista perusteellisimmalla tavalla – ovat olleet tar-
peellisia.

5. Lopputoteamuksia

Tuomioistuimen tuomioiden perusteluista on puhuttu ja kirjoitettu vuosien kuluessa erit-
täin paljon. Siitä huolimatta aihe tuntuu jatkuvasti ajankohtaiselta. Vanhaakin kerraten
tässä kirjoituksessa on pyritty kurkottamaan kohti uutta – päivittämään kirjoittajan vää-
jäämättä vanhentuvaa tietoa. Kuitenkin on pystytty selvittämään vain murto-osa tarjolla
olevasta informaatiosta sekä sulattamaan ja omaksumaan vielä pienempi osa.109

Hovioikeuden ratkaisujen perustelujen kehittäminen ja laadun valvonta ovat jatku-
vaa työtä. Edellisessä jaksossa 4 tehtyihin havaintoihin tukeutuen voidaan päätellä,
että huolimatta perustelukäytännön kehittymisestä ratkaisujen perustelemista ja myös
perustelujen yhdenmukaisuutta voidaan edelleen parantaa. Erään uuden pohdinnan
arvoisen lähestymistavan voivat tarjota alaviitteessä 57 mainitun Rovaniemen hovioi-

106 Viittaukset koskivat rikoslain uudistamiseen liittyviä hallituksen esityksiä, joissa käsiteltiin tappoa
verrattuna surmaan ja tahallisuutta sekä eräässä tapauksessa hallituksen esitystä uudeksi oikeusapu-
laiksi.

107 KKO:n ennakkopäätökset koskivat muun muassa tekojen katsomista yhdeksi tai useaksi rikokseksi,
verorikoksen tekijää ja ko. rikokseen liittyvää maksukyvyttömyyttä ja tahallisuutta.

108 Muun muassa edellisessä alaviitteessä mainittu maksukyvyttömyyden määrittely, oikeudenkäynti-
kulut ja syyteoikeudesta luopumisen vaikutukset.

109  Uudesta tärkeästä ja hyödyllisestä informaatiosta mainitsen lopuksi esimerkkinä Juha Lappalaisen
artikkelin Rikoksen rakenne prosessioikeuden näkökulmasta (Lappalainen 2004).  Siinä hän käy
valaisevalla tavalla läpi prosessioikeuden ja aineellisen rikosoikeuden välisiä ”liittymiä”: osaksi ehkä
niitä samoja seikkoja, joita heti tämän kirjoituksen alussa yritettiin haparoiden lähestyä.
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keuspiirin laatuhankkeen keväällä 2005 laatimat tuomioistuimen ratkaisun laatua kos-
kevat laatukriteerit, jotka näyttävät suuntaavan huomion tuomioistuinratkaisun laadun
ja erityisesti ratkaisun perustelujen kannalta keskeisiin kohteisiin.

Hovioikeuden tuomioiden perusteluissa on viittauksia muihin oikeuslähteisiin kuin
lain säännöksiin melko vähän. Tämä on kuitenkin varmaan eräällä tavalla johdonmu-
kainen seuraus rikosoikeuden legaliteettiperiaatteesta (laillisuusperiaate).  Oikeuslähteitä
koskevien suoranaisten viittausten vähäisyydestä ei voida päätellä, että hovioikeus ei
näyttöä arvioidessaan ja juttuun sovellettavia säännöksiä tulkitessaan tukeutuisi mui-
hin oikeuslähteisiin kuin pelkkään lain sanamuotoon.110 Eri asia tietysti on tulisiko
harkinnassa esillä olleet oikeuslähteet ja niihin liittyvät perusteluargumentit kirjoittaa
näkyviin nykyistä useammassa tapauksessa. Varmaankin – ainakin silloin kun kysy-
mys ei ole selvästä rutiiniratkaisusta. Varmaan myös rangaistuksen määräämistä kos-
kevien perustelujen syventämistä oikeuslähteistä saatavalla ja avoimesti näkyviin
kirjoitettavalla argumentaatiolla saattaisi olla syytä harkita. Kuten on todettu, tuomio
ei ole tutkimus. Tästä – vanhastakin – periaatteesta huolimatta katsoisin, että oikeus-
lähteiden mainitseminen tuomion perusteluissa nykyistä useammin olisi paikallaan.
Näin varsinkin jos oikeuslähteet ovat olennaisesti vaikuttaneet laintulkinta-argumen-
taatioon ja tulkinnasta tehtäviin johtopäätöksiin.
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Minna Hällström

Hovioikeuden tuomion laatimisesta
perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta

1. Johdanto

Tuomion perustelujen merkitys on kasvanut. Yhteiskunnan oikeudellistuminen, lain-
käytön kansainvälistyminen ja tuomioistuinten harkintavallan lisääntyminen yleislau-
sekkeiden ja kohtuullisuussäännösten myötä ovat merkinneet tuomioistuinten aseman
korostumista ja uusia haasteita lainkäyttäjälle. Tuomioistuimen tehtävänä ei ole enää
pelkästään säännösten mekaaninen soveltaminen. Korkeammat laatuvaatimukset, oi-
keusyhteisön oikeusturvaodotukset ja median kasvava mielenkiinto vaikuttavat myös
tuomion perustelujen sisältöön ja tehtäviin ja vaikuttavat tuomarin osaamiselle ja am-
mattitaidolle asetettaviin vaatimuksiin.1

Velvollisuus tuomioiden perustelemiseen on tuomioistuimissa nykyisin itsestään
selvä lähtökohta. Aikaisemmin suurimpana ongelmana oli, että tuomioistuimet eivät
riittävästi perustelleet ratkaisujaan. Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) ratifioi-
minen, perusoikeusuudistus ja tuomiota koskevien säännösten uudistaminen 1990-lu-
vulla ovat vaikuttaneet siihen, että perustelujen puuttuminen ei ole enää ensisijainen
ongelma yleisissä tuomioistuimissa. Tuomioiden perusteluja arvostellaan kuitenkin
edelleen puutteellisiksi ja vaikeaselkoisiksi. Siitä huolimatta, että perustelujen laatu
on keskimäärin parantunut, ongelmana on edelleen perustelujen sisältö ja perustelu-
käytäntöjen epäyhtenäisyys eri tuomioistuinten ja saman tuomioistuimen tuomarei-
den välillä.2

Oikeus saada perusteltu ratkaisu on yksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
peruselementeistä.3  Oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä on kysymys perus- ja ih-
misoikeuksista.4  Perus- ja ihmisoikeudet ja erityisesti ihmisoikeustuomioistuimen so-
veltamiskäytäntö vaikuttavat siihen, mitä sisällöllisiä vaatimuksia tuomion perusteluille
on asetettava. Perustuslaki (PL), kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja kansalliset
säännökset osoittavat perusteluvelvollisuuden minimivaatimukset. Vaikka hyvän ja
ymmärrettävän tuomion laatiminen edellyttää perehtymistä sitä koskeviin uusiin op-

1 Virolainen – Martikainen s. 1–28.
2 Huovila 2004 s. 791, Laukkanen s. 8, Virolainen – Martikainen s. 298–299, Latvala 1998 s. 470–475.
3 HE 309/1993 vp. s. 72 ja 74 sekä Pellonpää 2005 s. 326.
4 Huovila 2003 s. 288.
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peihin, on myös tunnettava Suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten
ja perustuslain tuomion laatimiselle asettamat vaatimukset ja niitä koskevat tulkinnat
sekä osattava soveltaa niitä. Lisäksi on ymmärrettävä perus- ja ihmisoikeuksien ja kan-
sallisten sääntöjen väliset erot ja niiden suhteet. Ihmis- ja perusoikeuksien pitäisi integ-
roitua osaksi oikeudellista ajattelutapaamme. Lainsoveltajan on tietysti tunnettava
ihmisoikeussopimusten ja perustuslain asettamat vaatimukset jo senkin varmistamiseksi,
että kansallisen lain soveltamisessa ei rikota perustuslain ja ihmisoikeussopimusten
turvaamaa vähimmäistasoa.5

2. Perusoikeusuudistuksen merkitys
perusteluvelvollisuuteen

Vuonna 1995 voimaan tulleen perusoikeusuudistuksen yhteydessä hallitusmuotoon ja
sittemmin voimaan tulleeseen perustuslakiin otettiin uusi 21 §, jossa säädetään oikeus-
turvan takeista. PL 21 §:n 2 momentissa (aikaisemmin vastaava hallitusmuodon 16 §:n
2 momentti) luetellaan oikeudenmukaisen oikeuden käynnin tärkeimmät osa-alueet,
johon kuuluu muun muassa jokaisen oikeus saada perusteltu päätös.

PL 21 § Oikeusturva. Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti
ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa
viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuo-
mioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muu-
tosta samoin kuin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turva-
taan lailla.

Perusoikeusuudistuksen esikuvina olivat Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeusso-
pimukset, jotka määrittävät kansainvälisesti perusoikeuksille tavoitellun tason. Koska
PL 21 § saa pitkälti sisältönsä EIS 6 artiklan 1 kappaleesta, YK:n kansalaisoikeuksia ja
poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus) 14 artiklasta
ja näiden sopimusten tulkintakäytännöstä, PL 21 §:n tulkinnassa on välttämätöntä ottaa
huomioon mainitut ihmisoikeussopimukset ja niiden nojalla syntynyt käytäntö sekä seu-
rattava ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskehitystä sen evolutiivisuuden vuoksi.

PL 21 §:n 2 momentin mukaisilla perusoikeuksilla on keskeinen merkitys rikos- ja
prosessioikeudessa asianosaisen menettelyllisten oikeuksien turvaamisessa.6  Perusoi-

5 Kuten Mika Huovila totesi Helsingin hovioikeuden koulutusiltapäivässä 11.2.2005, jokaisen tuoma-
rin on opiskeltava ja sisäistettävä tuomion perustelemista ohjaavat tekijät ja oikeuskehitys perustelu-
käytännössä sekä omaksuttava ne työn olennaiseksi osaksi. Kirjoittamista ohjaavien oppien sovelta-
misen pitäisi tapahtua selkäytimestä. Harjaantuminen hyvien tuomioiden kirjoittamiseen tapahtuu
käytännössä.

6 Ervo: Oikeudenmukainen oikeudenkäynti 2005 s. 52.
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keussäännökset velvoittavat lainsäätäjän lisäksi myös lainkäyttäjiä. Sen lisäksi, että
uudistuksella pyrittiin vahvistamaan Suomea sitovien ihmisoikeussopimusten asemaa
Suomessa, uudistuksen tavoitteena on lisätä myös perusoikeuksien suoraa sovelletta-
vuutta tuomioistuimissa.7  Lainkäytössä perusoikeudet vaikuttavat pääosin yksittäisen
asian ratkaisemisessa tulkintavaikutuksen kautta. Lain soveltamistilanteessa tuomio-
istuimen on valittava perusoikeusmyönteisin tulkintavaihtoehto.8  Perusoikeuksien suora
soveltaminen on myös mahdollista ratkaisutoiminnassa, mikä merkitsee ratkaisun te-
kemistä välittömästi perusoikeussäännöksen nojalla, kuten jäljempänä selostettavassa
tapauksessa KKO 1999:84 oli tehty. Samoin kuin EIS, myös PL 21 § edellyttää oikeu-
denmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista kokonaisuutena.9  Kokonaistarkastelu
korostaa todellisen oikeusturvan toteutumista. Esimerkiksi valittajan muutoksenhaku-
oikeuden toteutumisen kannalta on käytännössä keskeistä, minkälaisen vastauksen hän
saa valitukseensa tai mitkä ovat hänen osallistumismahdollisuutensa käsittelyyn.

Perusteluvelvollisuuden merkitystä entiseen verrattuna korostaa, että oikeus saada
perusteltu päätös mainitaan erikseen PL:ssa ja että lainsäätäjälle on asetettu aktiivinen
toimimisvelvollisuus kyseisen perusoikeuden toteuttamiseksi. Lisäksi perustuslakiva-
liokunta on korostanut, että tulkintatilanteessa tuomioistuimen on valittava useista tul-
kintavaihtoehdoista perustuslakimyönteisin kanta. Perusoikeusjärjestelmä tarjoaa vah-
vemman suojan verrattuna ihmisoikeussuojaan, koska kansallisessa perusoikeusjärjes-
telmässä ei ole vastinetta EIS:n tulkinnassa omaksutulle opille valtion harkintamar-
ginaalista.10 Ylimmillä muutoksenhakutuomioistuimilla ei ole tulkinta- tai harkintavaltaa
perusoikeussäännösten soveltamisessa. Mikäli perusoikeuksille on annettu tulkinta-
vaikutusta, sen pitäisi avoimesti käydä ilmi perusteluista.11 Kun samaan kysymykseen
voidaan saada tulkinta-apua ihmis- ja perusoikeuksista, on ne molemmat syytä maini-
ta avoimesti.12 Jos taas ihmisoikeustuomioistuimen asettamista vähimmäisvaatimuksista
poiketaan pidemmälle perusoikeuksien perusteella, tällöin on tarkoituksenmukaista
viitata vain perustuslain sisältämiin perusoikeussäännöksiin.

Kuten edellä on todettu, PL 21 §:n 2 momentin sisältö ja tulkinta määräytyy pitkälti
ihmisoikeussopimuksen tulkintojen mukaan. Kansallista eriytymistä ei ole vielä tapah-
tunut.13 Mikään ei kuitenkaan estä kehittämästä perusoikeuksien tulkintaa pitemmälle
kuin ihmisoikeuksien tulkintaa Suomen oikeusjärjestyksen tarpeisiin.14 Kansallisilla

7 HE 309/1993 vp. s. 21, 1–2 ja 14–15.
8 PeVM 25/1994 vp s. 4: Tuomioistuimen tulee valita perusteltavissa olevista laintulkintavaihtoehdoista

sellainen, joka parhaiten edistää perusoikeuksien tarkoituksen toteutumista ja joka eliminoi perustus-
lain kanssa ristiriitaisiksi katsottavat vaihtoehdot. Ks. myös PeVL 2/1990 vp. s. 3 Vastaavasti perus-
tuslakivaliokunta on suositellut myös ihmisoikeussopimuksen osalta.

9 HE 309/1993 vp. s. 72, Leppänen 1996 s. 248, Ervo: Oikeudenmukainen oikeudenkäynti 2005  s. 54.
10 Scheinin 1999 s. 201–203.
11 Leppänen 1996 s. 247.
12 Virolainen – Martikainen 2003 s. 131 ihmis- ja perusoikeusmyönteinen tulkinta: Tuomarin on valitta-

va useammasta tulkintavaihtoehdosta se, joka parhaiten edistää ihmis- ja perusoikeuksien tarkoituk-
sen toteutumista ja eliminoi ihmis- ja perusoikeuksien kanssa ristiriitaiseksi katsottavat vaihtoehdot.

13 Ervo LM 2005 s. 453.
14 Leppänen 1996 s. 248.
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ratkaisuilla voisi olla puolestaan vaikutusta ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäy-
täntöön.

Kansallisen perusoikeussuojan menemisestä pitemmälle tietyssä suhteessa on käyty
keskustelua. Hallberg on todennut, että perusoikeusuudistus antaa ihmisoikeussopi-
musta vahvemmat lähtökohdat oikeuskulttuurin kehittämiselle, ja kiinnittänyt PL 21
§:n osalta huomiota siihen, että oikeus hakea muutosta ja saada perusteltu päätös on
turvattu lailla.15 Myös Scheinin on sitä mieltä, että perusoikeusjärjestelmä antaa sinän-
sä tehokkaampaa suojaa yksilöille kuin Euroopan ihmisoikeussopimus. Sen sijaan PL
21 §:n 2 momentin itsenäiseen tulkintavaikutukseen Scheinin suhtautui epäilevästi ai-
nakin heti perusoikeusuudistuksen voimaantulon jälkeen sen vuoksi, että kansainväli-
set ihmisoikeusnormit ovat yksityiskohtaisia ja niiden soveltamisesta on kansainvälis-
tä ja kotimaista oikeuskäytäntöä.16 Viljanen on puolestaan korkeimman oikeuden rat-
kaisuun 1999:84 viitaten pitänyt ilmeisenä, että PL 21 § sisältää myös itsenäistä tulkinta-
vaikutusta, jota ei vielä perustusoikeusuudistuksen yhteydessä osattu ennakoida.17

Tapauksessa KKO 1999:84 oli kysymys siitä, että vakuutusoikeus ja valtionkonttori
olivat perustelematta päätöstään ratkaisseet keskeisen korvauskysymyksen toisella ta-
valla kuin hovioikeus. KKO totesi HM 16 §:n 2 momentin ja prosessisäännösten nojal-
la, että vakuutusoikeuden velvollisuutena on perustella riittävästi ratkaisunsa. Tässä
tapauksessa perusteluvelvollisuus oli erityisesti korostunut, kun kysymyksessä oleva
näkemysero viranomaisten kesken saattoi tulla kysymykseen vain poikkeuksellisessa
tilanteessa. Ratkaisun perustelut eivät keskeisen korvauskysymyksen osalta täyttäneet
laeissa niiltä edellytettyjä vaatimuksia. Menettelyvirheen vuoksi ratkaisu poistettiin.

3. Perusteluvelvollisuus ihmisoikeussopimuksen nojalla

Tuomioistuinten perusteluvelvollisuutta arvioitaessa on otettava huomioon EIS ja ih-
misoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö. Ihmisoikeussopimuksessa tuomion perus-
telemista ei mainita erikseen, mutta ihmisoikeustuomioistuin on pitänyt perustelemista
yhtenä EIS 6 artiklan 1 kappaleessa mainitun oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
osana. Oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluu, että päätökset perustellaan asian-
mukaisesti.

Ihmisoikeustuomioistuimen tehtävänä on sen valvominen, että sopimuksessa tur-
vattua vähimmäistasoa ei loukata. Sen sijaan kansallisen oikeuden tulkinta ja näyttö-
kysymysten arviointi kuuluvat kansallisille tuomioistuimille, minkä vuoksi ihmisoi-
keustuomioistuin ei niihin puutu.18

Ihmisoikeustuomioistuimen sopimuksen tulkintakäytäntö on evolutiivis-dynaamista
eli ihmisoikeustuomioistuimen tulkinnat kehittyvät yhteiskunnan arvojen muuttuessa.

15 Hallberg 1997 s. 31, Hallberg 2001 s. 56–57.
16 Scheinin 1999 s. 201–203, 2001 s. 49–53, 56 ja Scheinin 1996 s. 826.
17 Viljanen s. 293.
18 Pellonpää 2005 s. 379.
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Tämä merkitsee, sitä, että myös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin käsitteen sisältö
kehittyy ja muuttuu oikeuskäsitysten, ihmisoikeusratkaisujen ja kansallisen lainsää-
dännön kehityksen mukana. Tulkinnassa noudatettavana periaatteena on yleiseurooppa-
laisen standardin huomioon ottaminen. Ihmisoikeustuomioistuimen tulkintaperiaatteista
on huomattava, että kulttuuri- ja kehityserojen vuoksi sopimusvaltioille sallitaan koh-
tuullinen harkintamarginaali ihmisoikeuksien sisältöä koskevassa harkinnassa. Ihmis-
oikeustuomioistuin tulkitsee EIS 6 artiklaa kokonaisuutena. Oikeudenkäynnin oikeu-
denmukaisuus määräytyy koko oikeudenkäynnin eikä yksittäisen seikan pohjalta. Tär-
keää on, että oikeuden ei pidä vain toteutua vaan sen pitää myös näyttää toteutuvan.19

Oikeuskäytäntöä on seurattava jatkuvasti ja sen tuntemuksella erittäin keskeinen mer-
kitys ihmisoikeussopimuksen tulkinnassa.20

Lainkäyttäjän kannalta ihmisoikeussopimusten merkitys korostuu siinä, että tulkin-
tilanteessa on noudatettava ihmisoikeusmyönteistä tulkintaa. Ihmisoikeussopimukseen
viittaaminen ei ole kuitenkaan itseisarvo. Jos sopimuksen tulos on saavutettavissa ta-
vallista lainsäädäntöä normaalisti soveltamalla, ei pitemmälle ole tarpeen mennä. Mil-
loin sopimukselle on annettu tulkintavaikutusta, on tämä syytä tuoda avoimesti esiin.

Ihmisoikeusajattelun merkitys on siinä, että enää ei ole riittävää kertoa, mitä lakia
sovelletaan ja miten sitä sovelletaan, vaan olennaista on, miksi lakia tulkitaan tuomiosta
ilmenevällä tavalla tai miksi sitä ei tulkita jollakin muulla tavalla.21

Jäljempänä ilmenevin tavoin ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä on joh-
dettavissa yllättävän paljon yleisiä ohjeita siitä, millä tavalla perustelut tulisi eri tilan-
teissa laatia. Eräänlaista muutosta merkitsee ihmisoikeustuomioistuimen nykyisin osoit-
tama valmius antaa selkeitä linjaratkaisuja ja arvioida perusteluja useista eri näkökul-
mista.

4. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntö

Ihmisoikeustuomioistuimen mittava oikeuskäytäntö täsmentää perusteluvelvollisuuden
sisältöä ja sen huomioon ottaminen on välttämätöntä.22

Tapauksessa Ruiz Torija v. Espanja (9.12.1994) kansallinen tuomioistuin oli ratkaissut
asian lausumatta vanhentumisväitteestä. EIT totesi tuomiossaan, että perusteluvelvollisuus
ei edellytä yksityiskohtaisen vastauksen antamista kaikista väitteistä. Velvollisuuden
laajuus riippuu päätöksen luonteesta, perusteltavasta väitteestä ja kansallisista prosessi-
normeista. Ratkaisu on tehtävä tapauskohtaisesti jutun olosuhteet huomioon ottaen.
Laajuuden arvioinnissa on otettava huomioon esitetyn väitteen selkeys, täsmällisyys ja
sen tueksi esitetty näyttö. Jos väite ei ole selvästi perusteeton, siitä lausuminen ei ole

19 ks. esimerkiksi Scheinin 1999.
20 Ervo LM 2005 s. 453.
21 Lehtimaja s. 186 ja 191.
22 ks. SOU 2001:103 s. 275, Danelius 1997 s. 191–193 ja sama 1991 s. 58 sekä 1995 s. 40–41, Beddard

s. 169.
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tarpeetonta. Asian lopputuloksen kannalta merkittävät väitteet on käsiteltävä tuomiossa.
Kun vanhentumisväitteestä ei ollut lausuttu nimenomaisesti tuomiossa, epäselväksi jäi,
oliko kansallinen tuomioistuin vain laiminlyönyt väitteen käsittelyn vai oliko se tarkoit-
tanut hylätä väitteen. EIT katsoi EIS 6.1 artiklaa rikotun, kun vanhentumisväitteestä ei
ollut lausuttu.23

Tapauksessa Higgins ym. v. Ranska (19.2.1998) perusteluvelvollisuutta oli rikottu, kun
tuomioistuimen päätös riita-asiassa oli sisällöltään ristiriitainen ja puutteellinen. Kun
perustelut ovat puutteelliset tai heikot, on mahdollista, että puute onkin itse päätöshar-
kinnassa eikä pelkästään perusteluissa.

Vaikka tuomioistuimilla on ihmisoikeussopimuksen nojalla velvollisuus perustella
päätöksensä, ihmisoikeustuomioistuin on korostanut, että tuomioistuimen ei tarvitse
lausua yksityiskohtaisesti kaikista asianosaisen esittämistä väitteistä. Milloin tuomio-
istuimella on oikeus olla lausumatta jostakin asianosaisen väitteestä? Ihmisoikeustuo-
mioistuimen käytäntö edellyttää, että vastaus on annettava ainakin riittävän selvästi ja
täsmällisesti esitettyihin, relevantteihin väitteisiin. Perusteluvelvollisuus ei sitä vas-
toin ulotu selvästi perusteettomiin, epäselvästi ja epätäsmällisesti esitettyihin ja epä-
olennaisiin väitteisiin. Perustelemisvelvollisuus ei myöskään koske kokonaan perus-
telematta jääneitä väitteitä. Ne voidaan hylätä ilman enempiä perusteluja. Perusteluksi
riittää tällöin toteamus, että väite on selvästi perusteeton tai epäselvä. Kun tuomion
syyt ovat itsestään selvät tai johtuvat laista, ei vaatimusta varsinaisista perusteluista
voi myöskään asettaa.24

Perusteluvelvollisuuden laajuus riippuu paitsi tapauksen erityisolosuhteista ja pää-
töksen luonteesta myös kansallisen oikeuden säännöksistä, oikeuskäytännöstä ja peri-
aatteista.25 Tuomio on perusteltava niin yksityiskohtaisesti kuin asian merkitys ja rii-
taisuus vaativat.26 Erityisesti lopputuloksen kannalta merkitykselliset väitteet on pe-
rusteltava kunnolla. Laajuuden arviointiin vaikuttaa, onko väitteen tueksi esitetty näyt-
töä, onko asiassa järjestetty suullinen käsittely ja millaiset mahdollisuudet asianosaisella
on ollut osallistua oikeudenkäyntiin ja esittää asiansa tuomareille. Nämä seikat ilme-

23 Myös tapauksessa Hiro Balani v. Espanja (1994 A 303–B) EIT katsoi, että perusteluvelvollisuutta oli
rikottu, kun kansallinen tuomioistuin oli laiminlyönyt vastata asianosaisen relevantin väitteen joh-
dosta. Sen sijaan tapauksessa Van de Hurk v. Alankomaat (1994, A 288) sopimusrikkomusta ei ollut
tapahtunut. Asianosainen väitti, ettei tuomioistuin ollut päätöksessään ottanut riittävästi kantaa hänen
esittämiinsä erilaisiin seikkoihin. EIT totesi, että tuomioistuimelta ei edellytetä yksityiskohtaisen vas-
tauksen antamista jokaisesta oikeudenkäynnin aikana esitetystä seikasta. Arvioituaan päätöksen pe-
rusteluja yleisesti EIT katsoi, ettei perusteluja voinut pitää riittämättöminä.

24 ks Danelius 1997 s. 193 ja siinä mainitut Euroopan komission tapaukset: Även när det gäller många
andra avgöranden, där skälen för beslutet är självklara eller framgår av lagen eller som är av mera
skönsmässig karaktär, torde någon krav på egentliga domskäl inte kunna uppställas.

25 Bellerin Lagares 4.11.2003: Perusteluvaatimus tulee sovittaa myös oikeudenkäynnin erityispiirteisiin
esimerkiksi niin, että valamiesten ei tarvitse perustella sisäistä vakaumustaan. Maininta tosiseikoista,
niiden juridinen luonnehdinta rikoslain säännösten nojalla ja rangaistusseuraamus täyttivät perusteluille
asetetut vaatimukset.

26 HE 154/1990 vp. s. 30 ja HE 82/1995 vp. s. 128.
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nevät esimerkiksi tapauksista Helle (19.12.1997) ja Garcia Ruiz (21.1.1999). Näyttö-
kysymyksistä tehdyt ratkaisut on myös perusteltava.27

Tapauksessa Georgiadis (29.5.1997) oli hylätty syytteestä vapautetun vastaajan oikeus
saada korvausta tutkintavankeuden johdosta, koska vapaudenmenetys oli johtunut vas-
taajan omasta törkeästä laiminlyönnistä. EIT ei hyväksynyt ratkaisun perustelemista
pelkästään toistamalla pykälän sanamuoto, jossa törkeästä laiminlyönnistä säädettiin.
Tällainen käsite olisi EIT:n mukaan edellyttänyt tosiseikkojen arviointia. Se ei myös-
kään ollut täsmällinen. Tuomioistuimen olisi pitänyt perustella päätöstään yksityiskoh-
taisemmin varsinkin, kun toteamuksella oli ollut ratkaiseva merkitys vastaajan oikeu-
delle saada korvausta. EIS 6.1 artiklaa oli näin ollen rikottu.

Tapaus osoittaa, että laista otettujen abstraktien ilmaisujen käyttö on ongelmallista ja sitä
tulee välttää.28 Sovellettavan pykälän sanamuodon toistaminen ei riitä siinä tapauksessa,
jos käsitteet ovat epätäsmällisiä tai vaikeaselkoisia ja kyseisellä säännöksellä on ratkai-
seva merkitys asian lopputuloksen kannalta.29 Tällöin pitää määritellä käsitteen merki-
tys ja mainita seikat, joiden perusteella esimerkiksi törkeä huolimattomuus on pääteltä-
vissä, kuten edellä mainitussa tapauksessa oli. Myös silloin, kun säännös on epätarkka
tai avoin, on tavallista tärkeämpää, että tuomioistuin perustelee riittävästi ratkaisunsa.30

Seuraavat tapaukset koskettelevat muutoksenhakuun liittyviä kysymyksiä.

Tapauksessa Helle (19.12.1997) oli kysymys siitä, oliko tuomio perusteltu EIS 6.1 artiklan
edellyttämällä tavalla, jos tuomioistuin vain liittää valituksenalaisen päätöksen oman
päätöksensä liitteeksi ja toteaa omassa päätöksessään, ettei valituksenalaista päätöstä
ole syytä muuttaa. EIT katsoi, ettei liitepäätöstekniikka loukannut ihmisoikeussopimusta,
kun viitatun päätöksen perustelut itsessään täyttivät niille asetetut vaatimukset ja tapa-
uksesta kävi ilmi, että myös ylempi aste oli todella tutkinut asian kokonaisuudessaan
eikä vain ylimalkaisesti pysyttänyt alemman oikeuden päätöstä. Kun kansallisen tuo-
mioistuimen ratkaisun perustelut ovat niukat liitepäätöstekniikan käyttämisen tai muun
syyn vuoksi, oikeudenmukaisen oikeudenkäynti edellyttää, että voidaan todeta, että tuo-
mioistuin on todella tutkinut sille esitetyt olennaiset seikat. Tämä on EIT:n mukaan
erityisen tärkeää silloin, kun asianosaisilla ei ole ollut tilaisuutta esittää käsityksiään
suullisesti. Sellaiset seikat, että ylempi tuomioistuin oli pyytänyt alioikeudelta lausun-
toa, varannut valittajalle tilaisuuden vastata ja palauttanut asian osittain alempaan astee-

27 Esimerkiksi Barberá ym. v. Espanja 16.10.1986: Jutussa oli kysymys murhasta. Ihmisoikeustoimikunta
viittasi jutun monimutkaisuuteen ja kiinnitti huomiota suullisen käsittelyn lyhyyden ohella siihen,
että tuomio ei antanut mahdollisuutta arvioida, millaiseen todistusaineistoon se perustui. Näihin seik-
koihin nähden toimikunta katsoi, etteivät valittajat olleet saaneet hyväkseen EIS 6.1 artiklan vaati-
mukset täyttävää oikeudenkäyntiä.

28 Huovila 2003 s. 304: Perusteluissa ei saa käyttää juridisteknistä ammattikieltä. Lappalainen 2003 s.
577: Oikeustosiseikat on kuvattava niiden konkreettisessa ilmenemismuodossa eikä faktakuvaukseen
saa lainata lakitekstien abstrakteja tapahtumankuvauksia.

29 Ks. myös tapaus Sakkopoulos v. Kreikka (15.1.2004). Valittaja väitti rikkomusta, kun tutkintavankeuden
ajalta tehtyyn korvausvaatimukseen annettua päätöstä ei ollut perusteltu. EIT katsoi, ettei tuomiois-
tuin ollut perustellut riittävästi päätöstään, kun siinä oli vain siteerattu lain säännöstä ja katsottu sen
soveltuvan asiaan ilmoittamatta muita perusteluja.

30 Tapauksessa H v. Belgia oli kysymys epäselvyydestä, joka johtui sovellettavan säännöksen avoimuu-
desta ja epätarkkuudesta.
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seen käsiteltäväksi, osoittivat, että ylempi aste oli tutkinut asian eikä vain ylimalkaisesti
pysyttänyt alemman asteen ratkaisuja.

Tapauksessa Garcìa Ruiz (21.1.1999) oli kysymys perusteluvelvollisuuden laajuudesta
muutoksenhakutuomioistuimessa. Valittaja väitti, että ylempi tuomioistuin ei ollut anta-
nut mitään lausuntoa hänen esittämistään väitteistä. Ylempi tuomioistuin oli hyväksy-
nyt alioikeuden laajat perustelut oikeus- ja tosiasiakysymyksistä siltä osin kuin ne eivät
olleet ristiriidassa ylemmän tuomioistuimen omien perustelujen kanssa. EIT kiinnitti
asiassa huomiota siihen, että muutoksenhakijalla oli ollut mahdollisuus osallistua suul-
liseen oikeudenkäyntiin ja että hän oli voinut esittää relevantiksi katsomansa väitteet
oikeudenkäynnin eri vaiheissa. Vaikka tukevammat perustelut olisivat voineet olla toi-
vottavat tässä tapauksessa, niin kokonaisuutena tarkastellen oikeudenkäynti oli ollut
oikeudenmukainen EIS 6.1 artiklan tarkoittamalla tavalla. Muutoksenhakija ei voinut
pätevästi väittää, ettei tuomio ollut perusteltu.

Tapauksessa Hirvisaari v. Suomi (27.9.2001) oli kysymys siitä, oliko työkyvyttömyys-
eläkkeestä tehtyjä päätöksiä perusteltu riittävästi, kun vakuutusoikeus oli vain hyväksy-
nyt eläkelautakunnan epäjohdonmukaiselta vaikuttavat lyhyet perustelut. EIT totesi muun
muassa, että hylätessään valituksen valitustuomioistuin saattoi periaatteessa pelkästään
hyväksyä alemman oikeuden perustelut. Alemman oikeuden tuli puolestaan perustella
päätöksiään siten, että asianosaiset kykenevät käyttämään valitusoikeuttaan tehokkaas-
ti. Kun alemman asteen perustelut olivat epäselvät eikä puutteellisuutta ollut korjattu
ylemmässä oikeudessa, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia ei ollut täy-
tetty. Vakuutusoikeuden olisi tullut korjata puute erityisesti sen vuoksi, että valittaja oli
valituksessaan vedonnut lautakunnan perustelujen riittämättömyyteen. Ottaen huomi-
oon asian merkityksen valittajalle, EIT katsoi sopimusrikkomuksen tapahtuneen.

Tapauksessa Jokela (21.5.2002) oli kysymys tuomion perustelemisesta maaoikeudessa.
EIT totesi muun muassa, että EIS 6.1 artikla velvoittaa tuomioistuimet perustelemaan
riittävästi tuomionsa ja että perusteluvelvollisuuden laajuus määräytyi tapauskohtaises-
ti. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti edellytti, että tuomioistuin, joka perusteli pää-
töstään niukasti joko hyväksymällä alemman oikeuden perustelut tai muutoin, oli tosi-
asiassa käsitellyt sille esitettyjä olennaisia kysymyksiä. Jos ylioikeus valituksen hylä-
tessään pelkästään hyväksyi alemman oikeuden perustelut, alemman oikeuden oli täy-
tynyt perustella päätöstään siten, että asianosaiset kykenivät käyttämään tehokkaasti
valitusoikeuttaan. EIT ei havainnut, että lunastustoimikunta taikka maaoikeus olisivat
mielivaltaisesti jättäneet huomioon ottamatta valittajien esittämät väitteet käypää arvoa
määriteltäessä käytettävistä kriteereistä. Perusteluvelvollisuus oli tapauksen erityisissä
olosuhteissa täytetty. Tällaisina seikkoina on mainittu muun muassa oikeudenkäynti-
avustajan käyttö, mahdollisuus esittää lausumia suullisessa käsittelyssä, korvaustason
riitauttaminen ja korvauksen määrän arvioinnissa huomioon otetut seikat.

Muutoksenhakutuomioistuimella ei ole velvollisuutta toistaa alemman tuomioistui-
men tuomion perusteluja, jos ne hyväksytään.31 Muutoksenhakutuomioistuin voi liit-
tää valituksenalaisen päätöksen oman päätöksensä liitteeksi, jos alemman asteen pe-

31 Pellonpään mukaan esimerkiksi ihmisoikeustoimikunnan päätös 17506/90 (Kerojärvi v. Suomi )
7.4.1993 ilmentää, että muutoksenhakutuomioistuimen ei tarvitse toistaa alemman tuomioistuimen
perusteluja, jos se hyväksyy ne. Ks. Pellonpää 2005 s. 377.
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rustelut ovat riittävät. Asiasta on tällöin käytävä ilmi, että muutoksenhakutuomioistuin
on todella tutkinut asian. Tuomioistuin voi osoittaa tutkineensa asian muillakin tavoin
kuin vain perustelemalla, esimerkiksi asianosaisille tai viranomaisille osoitetuilla täy-
dennys- ja lausuntopyynnöillä tai palauttamalla asian uudelleen käsiteltäväksi ali-
oikeuteen. Perustelujen niukkuus tai puutteellisuus voi kompensoitua prosessin muilla
piirteillä. Jos alioikeuden ratkaisun perustelut ovat joltain osin puutteelliset tai virheel-
liset, muutoksenhakutuomioistuimen on täydennettävä niitä, vaikka asian lopputulos-
ta ei muutettaisi. Perustelut voivat olla niukat, jos tuomioistuin on ottanut kantaa olen-
naisiin seikkoihin. Toisaalta, jos päätös jättää asianosaisen hämmennyksen valtaan,
merkitsee tämä seikka sitä, että perustelut eivät ole riittävät. Alioikeuden perustelujen
pituus on argumentti sen puolesta, ettei sopimusta ole rikottu.

Tapauksessa P.K (9.7.2002) valittaja väitti, että käräjäoikeuden puutteellisten perustelu-
jen takia hän ei ollut voinut käyttää tehokkaasti valitusoikeuttaan. Velallisen maksu-
kyvyttömyys oli erittäin tärkeä kysymys velallisen rikoksissa. Käräjäoikeus ei ollut se-
littänyt millään tavoin käsitystään siitä, että yhtiö oli tullut maksukyvyttömäksi. EIT
totesi, että käsillä olevassa tapauksessa oikeus oli perusteluissaan käsitellyt jokaista syyte-
kohtaa ja maininnut tekemänsä johtopäätökset. EIT ei havainnut, että tapa, jolla tuomio-
ta oli perusteltu, olisi estänyt valittajaa valittamasta ylemmälle oikeudelle taikka perus-
taisi muutoinkaan EIS 6.1 artiklan rikkomuksen. EIT ei havainnut oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin rikkomusta, vaikka puheenjohtajan vaihtumista ja tuomion perustelu-
ja tarkasteltaisiin yhdessä. Valitus oli ilmeisen perusteeton näiltä osin.

Tapauksessa Suominen (1.7.2003) oli kysymys oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuu-
desta, kun todisteiden epäämisestä ei ollut tehty perusteltua kirjallista päätöstä. EIT
kiinnitti huomiota siihen, että oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin käsitteeseen luon-
taisesti sisältyvät vaatimukset eivät tasa-arvon periaatteesta huolimatta ole samanlaiset
rikos- ja riita-asioissa. Tämän jälkeen EIT toisti oikeuskäytännössään vakiintuneet peri-
aatteet. Sen lisäksi EIT muun muassa totesi, että vaikka tuomioistuimilla on tiettyä harkin-
tamarginaalia väitteiden ja todistelun rajaamisen suhteen, viranomaisella on velvollisuus
osoittaa toimenpiteidensä oikeutus perustelemalla päätöksiään. Päätöksen perusteluilla
asianosaiselle osoitetaan, että häntä on kuultu. Perustelut antavat myös mahdollisuuden
valittaa päätöksestä ja saada sen oikeellisuus tutkituksi valitusasteessa. Perustellut päätök-
set antavat mahdollisuuden oikeudenhoidon julkiseen valvontaan. EIT katsoi, että oikeu-
denkäynti ei käsillä olevassa tapauksessa ollut oikeudenmukaista siltä osin kuin oikeus ei
ollut ottanut vastaan valittajan esittämiä todisteita. Perustelujen puuttumisen johdosta
valittaja ei myöskään ollut voinut valittaa tehokkaasti todisteiden epäämisestä, mikä näkyi
puolestaan hovioikeuden prekluusioratkaisusta. EIS 6.1 artiklaa oli rikottu.

Myös prosessuaaliset todistelun rajoittamista koskevat ratkaisut on perusteltava. Olen-
naista on, että asianosainen voi ymmärtää, mistä syystä ratkaisu on tehty, ja valittaa
tehokkaasti.32

32 Tapauksessa Vidal, EIT-235-B valitustuomioistuimen täysin perustelematon päätös olla kutsumatta
ehdotettuja todistajia ei ollut sopusoinnussa 6 artiklan kanssa etenkin, kun rangaistusta oli korotettu.
Sen sijaan tapauksessa Pisano (27.7.2000) ei katsottu olevan sopimusrikkomusta, vaikka valmistelus-
sa todistajan kutsumatta jättämisestä tehty päätös oli ollut tiedoiltaan suppea. EIT perusteli tätä sillä,
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Tapauksessa H.A.L (27.1.2004) oli kysymys päätösten riittävästä perustelusta, kun
sairauspäivärahan maksamisen jatkamisesta tehdyt hakemukset oli hylätty ilmoittamat-
ta, miksi valittajaa hoitaneiden lääkäreiden lausuntoja ei ollut otettu huomioon. Ylem-
mät viranomaiset olivat valitukset hylätessään viitanneet ensiasteen viranomaisen mai-
nitsemiin perusteluihin. EIT:n mielestä sen Hirvisaari-tapauksessa esittämät näkökoh-
dat sopivat myös tähän tapaukseen. Sen lisäksi oli otettava huomioon, että valittaja oli
perustellut hakemuksia jättämällä työkyvyttömyydestään häntä hoitaneiden lääkäreiden
todistuksia. Sosiaalivakuutustoimikunta, jonka perusteluihin tarkastuslautakunta yhtyi,
pääasiassa kuvasi soveltuvaa säännöstä ja totesi valittajan esittämästä selvityksestä, että
sitä oli pidettävä riittämättömänä, mutta ei perustellut sitä, miksi selvitystä oli pidettävä
riittämättömänä. EIT katsoi, ettei valittajalle ollut annettu riittävästi tietoja voidakseen
osallistua asianmukaisesti oikeudenkäyntiin. Sopimusta oli sen vuoksi rikottu.

Tapaus R v. Belgium (27.2.2001) osoittaa, että ruuhkat ovat vaikuttaneet myös ihmis-
oikeustuomioistuimen perusteluihin niin, että selvissä asioissa perustelut ovat suppe-
at. Tuomion perustelujen laatimiseen käytettävän ajan ja työmäärän tulee muutoinkin
olla järkevässä suhteessa perustelemisesta saatuun hyötyyn nähden. Tuomioistuimen
ei tarvitse lausua enempää kuin mitä lopputuloksen perustelemiseksi on tarpeen. Tätä
näkökohtaa on korostettu tapauksessa Skoularikis (11.12.2003), jossa oli kysymys sii-
tä, tuliko kreikkalaisen kassaatiotuomioistuimen lausua kaikista valitusperusteista sen
kumottua ylioikeuden tuomion ja palautettua jutun yhdellä perusteella. EIT totesi, että
kassaatiotuomioistuin oli noudattanut oikeudenkäynnin taloudellisuuden periaatetta,
joka oli yksi hyvän oikeudenhoidon vaatimuksista. EIT piti valitusta ilmeisen perus-
teettomana. Mainitussa tapauksessa EIT on selostaessaan lyhyesti tuomion perustele-
mista koskevia periaatteitaan myös todennut, että EIS 6 artiklan 1 kappaleesta ei joh-
du, että perusteluissa tuli käsitellä erikseen kaikkia niitä kohtia, joita joku asianosainen
saattoi pitää olennaisina argumentteineen. Nähdäkseni tätä on vedettävissä se johto-
päätös, että asianosaisen käsitys ei ratkaise sitä, mitkä seikat ovat jutun kannalta olen-
naisia ja mitkä argumentit sen vuoksi vaativat tuomioistuimelta yksityiskohtaisempia
perusteluja.33 Sanotusta ratkaisusta ilmenee myös se periaate, että EIT arvioi oikeuden-
mukaisen oikeudenkäynnin edellytysten täyttymistä tarkastelemalla oikeudenkäyntiä
kokonaisuutena.34

EIT arvioi perusteluja useista eri näkökulmista. Perusteleminen osoittaa ensinnä-
kin, miten tuomioistuin on päätynyt ratkaisun sisältämään lopputulokseen. Toisekseen

että lukemalla pääasiaa koskevan tuomion perustelut voitiin ymmärtää, miksi todistajan kutsumista ei
ollut pidetty tarpeellisena. Todistelun rajaamista koskevan ratkaisun perusteet ilmenivät siis riittävästi
pääasian johdosta annetusta tuomiosta.

33 Ks. Huovila 2003 s. 308, 320 ja 413: Huovila kiinnittää huomiota siihen, että ihmisoikeussopimus ja
ihmisoikeustuomioistuimen käytäntö asettavat vain karkeat minivaatimukset oikeudenmukaiselle
oikeudenkäynnille. Ne eivät edellytä asianosaisen tunteiden ja käsitysten huomioon ottamista, varsin-
kaan jos ne eivät ole relevantteja. Huovilan esittää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin yhdeksi
peukalosäännöksi vastaamista asianosaisen kysymyksiin, jopa silloin, kun vastaus on selvä tai ei koh
distu lopputuloksen määräämisen kannalta relevantteihin seikkoihin.

34 Pisano tapaus 27.7.2000: EIT totesi aluksi, että oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuus määräytyi koko
oikeudenkäynnin eikä minkään erillisen seikan pohjalta.
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perustelut osoittavat, onko asianosaista kuultu. Perustelut antavat mahdollisuuden kont-
rolloida lainkäyttöä. EIT on usein korostanut perustelujen merkitystä muutoksenhaku-
oikeuden käyttämisen kannalta. Tuomion perustelujen nojalla asianosainen voi arvioi-
da muutoksenhakutarpeen. Keskeistä EIT:n harkinnassa on se, onko oikeudenkäynti
ollut kokonaisuutena arvostellen oikeudenmukainen vai ei. Tämä arviointi saattaa joh-
taa siihen, että prosessin kokonaisuutena voidaan katsoa olleen 6.1 artiklan vastainen,
vaikka erikseen tarkasteltuina havaitut puutteet eivät välttämättä rikkoisi sopimus-
määräystä.35

5. Hovioikeuden tuomion perusteleminen

Yleinen säännös hovioikeuden tuomion sisällöstä on OK 24 luvun 15 §:ssä. Hovioikeu-
den tuomion perustelujen osalta noudatetaan soveltuvin osin käräjäoikeuden tuomiosta
voimassa olevia säännöksiä (OK 24 luku 4 § ja 19 § sekä ROL 11 luku 4 §), jotka
velvoittavat tuomaan julki fakta- ja oikeudelliset perustelut.36 Hovioikeuden ei OK 24
luvun 15 §:n 2 momentin mukaan tarvitse toistaa käräjäoikeuden perusteluja, jotka hovi-
oikeus hyväksyy. Jos alioikeuden ratkaisun perustelut ovat joltain osin puutteelliset tai
virheelliset, hovioikeuden on täydennettävä tai korjattava perusteluja silloinkin, kun
käräjäoikeuden lopputulosta ei muuteta. Samoin on silloin, kun valituksessa on vedottu
sellaisiin seikkoihin tai perusteisiin, joihin käräjäoikeus ei ratkaisussaan ole ottanut tai
voinut ottaa kantaa.37 Jos hovioikeus päätyy tuomiossaan eri lopputulokseen kuin
käräjäoikeus, tuomio on luonnollisesti perusteltava uudelleen.38 Valitusasiat tulisi käsi-
tellä hovioikeuksissa niiden laadun ja asianosaisten oikeusturvan edellyttämällä tavalla.
Vaikeat ja perustellut asiat on käsiteltävä seikkaperäisemmin ja laajemmin kuin selvät ja
yksinkertaiset asiat. Heikkojen valitusten käsittelyyn ei yleensä ole syytä panostaa.

Perus- ja ihmisoikeuksien nojalla minimiedellytyksenä on pidettävä sitä, että asian-
osainen ymmärtää, millä perusteella ja miten hänen asiansa on ratkaistu. Olennaisinta

35 Pellonpää 2005 s. 360–361.
36 OK 24 luvun 4 §:n 1 momentin ja ROL 11 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan perusteluissa on ilmoitet-

tava, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu ja millä perusteella riitainen
seikka on tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä. Perustelemista koskevat säännökset ovat varsin
yleisluonteisia eikä lain esitöissäkään ole vahvistettu sitä, mikä on perustelujen tarkempi sisältö ja
millä tavalla perustelut tulisi erilaisissa tapauksissa laatia. Lain esitöissä (LaVM 19/1997 vp. s. 9 ja
HE 15/1990 vp. s. 40) on annettu vain yleinen ohje, jonka mukaan tuomio on kirjoitettava siten, että
lukija (oikeudenkäynnin osapuolet, muutoksenhakutuomioistuin, tuomion täytäntöönpanija sekä muut
asiasta kiinnostuneet) saavat tuomiosta kaikki ne tarpeelliset tiedot, jotka ovat tarpeen tuomion ym-
märtämiseksi. Tuomion perusteluiden avulla asianosaisen on helpompi ymmärtää, miksi tuomioistuin
on ratkaissut toisin kuin hän on esittänyt ja mihin hänen on mahdollisessa muutoksenhakemuksessaan
mahdollisesti kiinnitettävä huomiota. Näyttöperustelujen osalta esitöissä (HE 154/1990 vp. s. 29–30
ja HE 82/1995 vp. s. 127–128) on mainittu, että perusteluissa on tuotava julki, miten keskenään
ristiriitaisia todisteita on punnittu keskenään.

37 HE 33/1997 vp. s. 48.
38 Ks. perustelemisesta hovioikeudessa esimerkiksi Jokela 1998 s. 408, Latvala 1995 s. 273–274 ja

Latvala 1998 s. 475.
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on vastata perusteluissa asianosaisen kysymykseen ”miksi?”.39 Ratkaisun logiikka on
selostettava ymmärrettävästi asianosaisille. Jos käräjäoikeuden ratkaisu ei anna riittä-
vää vastausta selvästi esitettyihin relevantteihin kysymyksiin, hovioikeuden on
täydennettävä tai korjattava perusteluja. Arvioitaessa harkinnanvaraisia seikkoja olisi
vältettävä käyttämästä pelkästään termiä kohtuullinen. Hovioikeuden on mainittava
ne seikat, joiden perusteella se katsoo esimerkiksi palkkion, korvauksen tai elatusavun
määrän olevan kohtuullisen.

Kun käräjäoikeuden tuomiota muutetaan, hovioikeuden tuomion perusteluille voi-
daan asettaa joitakin lisävaatimuksia. Nähdäkseni tälle kannanotolle on saatavissa tukea
ihmisoikeustuomioistuimen ja korkeimman oikeuden oikeuskäytännöstä, vaikka viimeksi
mainitun ratkaisut ovat olleet hyvinkin selväpiirteisiä.40 Tapauksella KKO 1999:84 on
erityistä merkitystä sen vuoksi, että siinä on ensimmäistä kertaa viitattu perusteluvelvol-
lisuuden osalta PL 21 §:n 2 momenttiin (HM 16 § 2 momentti). Koska erityisesti lopputu-
loksen kannalta merkitykselliset väitteet on perusteltava, asianosaiselle on selkeästi ker-
rottava, miksi käräjäoikeuden ratkaisu on väärä ja miltä osin.41 Perusteluihin on panos-
tettava silloin, kun hovioikeus keskeisen kiistakysymyksen osalta päätyy toisenlaiseen
ratkaisuun kuin käräjäoikeus. Hävinnyt osapuoli ei saa jäädä hämmennyksen valtaan eri
oikeusasteiden näkemyserojen vuoksi. Hyväksyessään käräjäoikeuden perustelut osit-
tain on huolehdittava siitä, että ne eivät ole ristiriidassa hovioikeuden tuomion omien
perustelujen kanssa.

Muutosratkaisun perusteluihin on syytä kiinnittää suurempaa huomiota myös sen
vuoksi, että käytännössä valtaosassa tapauksia hovioikeus on viimeinen muutoksen-
hakuaste. Hovioikeudessa ei missään jutussa voida laskea sen varaan, että hovioikeu-
den ratkaisun mahdolliset puutteellisuudet tai virheellisyydet tulisivat korjatuiksi kor-
keimmassa oikeudessa.

Myös eräät muut perus- ja ihmisoikeudet on otettava huomioon perusteluiden laati-
misessa. Yksityisyyden ja yksityiselämän suojasta seuraa, ettei asianosaisten ja todista-
jien yksityisyyttä tai kunniaa saa loukata tai ainakin tuomio on perusteltava niin, että
niitä loukataan mahdollisimman vähän. Syytetyn oikeusturvan kannalta on myös olen-
nainen ero sillä, perustuuko tuomioistuimen syytteen hylkäävä ratkaisu siihen, että
tuomioistuin on katsonut, että vastaaja on syytön hänen viakseen väitettyyn rikokseen
vai siihen, että syytteen tueksi ei ole esitetty riittävää selvitystä.42 Oikeudenmukainen
oikeudenkäynti edellyttää, että asianosaisia on kohdeltava yhdenvertaisesti ja tasa-ar-
voisesti. Perusteluista ei saa syntyä epäoikeudenmukaisuuden tai puolueettomuuden
tunnetta.43 Toisaalta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin asettamat vaatimukset eivät
välttämättä ole riita-asioissa samat kuin rikosasioissa.44

39 Liljenfeldt – Latvala 22–23, Lehtimaja s. 186 ja 191, Ervo 2004 s. 18 ja 20 sekä Huovila 2003 s. 306–
309 (vastausmetodi).

40 KKO 1990:157, KKO 1994:107, KKO 1995:12, 72 ja 121, KKO 1997:35 ja 205, KKO 1998:40, KKO
1999:40 ja 84.

41 Esimerkiksi Ruiz Torija (9.12.1994).
42 Huovila 2003 s. 335–346.
43 Huovila 2003 s. 294.
44 Tapaus Suominen 1.7.2003.
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Siinä tapauksessa, että hovioikeus ei muuta käräjäoikeuden ratkaisun perusteluja
eikä lopputulosta, riittää OK 24 luvun 16 §:n nojalla ilmoitus, että käräjäoikeuden
ratkaisun oikeellisuus on tutkittu ja ettei ole ilmennyt aihetta ratkaisun muuttamiseen.
Lisäksi ratkaisuun on liitettävä jäljennös käräjäoikeuden ratkaisusta.

OK 24 luvun 16 § syntyi hovioikeusmenettelyuudistuksen yhteydessä vuonna 1997.
Aikaisemmin tällainen valituksen hylkäävä ratkaisu kirjoitettiin hovioikeuksissa nou-
datetun käytännön mukaisesti muotoon, että ”ei ole syytä muuttaa käräjäoikeuden tuo-
miota”. Lakivaliokunta ei pitänyt näin lyhyttä kirjoitustapaa kuitenkaan asianmukaisena,
vaan ehdotti OK 24 luvun 16 §:n kirjoittamista nykyisin voimassa olevan lain sisältöi-
senä. Lakivaliokunta viittasi myös perustuslakivaliokunnan sille antamaan lausuntoon.
Perustuslakivaliokunta arvosteli lausunnossaan muutoksenhakua ja hovioikeus-
menettelyä koskevaa hallituksen esitystä siitä, että muutoksenhakuluvan hylkäävää
päätöstä ei olisi tarvinnut perustella. Perustuslakivaliokunta piti välttämättömänä, että
hovioikeuden hylkäävästä päätöksestä aina ilmenee hovioikeuden tutkineen asian ja
hovioikeuden katsovan, että ei ole syytä muuttaa käräjäoikeuden ratkaisun lopputulos-
ta. Perustelujen laajuudesta tuolloin ehdotetussa muutoksenhakulupamenettelyssä pe-
rustuslakivaliokunta totesi HM 16 §:n 2 momentin edellyttävän ainakin sitä, että hovi-
oikeuden ratkaisusta tulee ilmetä perustelut joko toteamuksin lopputuloksen jäämises-
tä alioikeuden perustelujen varaan tai hovioikeuden niihin esittämin lisäperusteluin.45

Kokonaan perustelematonta päätöstä, josta ei ilmene asian tulleen tutkituksi ja alemman
asteen päätöksen tulleen pysytetyksi, ei voida siten pitää perustuslain mukaisena käytäntönä.
Mikäli käräjäoikeuden ratkaisun perusteluja ei hyväksytä sellaisenaan, tarvittavien
lisäperusteluiden puuttuminen on myös perustuslain 21 §:n 2 momentin vastaista.

OK 24 luvun 16 §:ssä tarkoitettu fraasi soveltuu käytettäväksi ainoastaan siinä yh-
teydessä, missä sitä on mainitussa säännöksessä tarkoitettu käytettäväksi. Vähintään-
kin fraasista olisi selvyyden vuoksi käytävä ilmi, että hovioikeudessa käräjäoikeuden
tuomion oikeellisuus tutkitaan vain siltä osin kuin asia on saatettu hovioikeuden tutkit-
tavaksi. Tästä lisäyksestäkin huolimatta fraasi on altis kritiikille sen moniselitteisyyden
vuoksi. Asianosainen jää varmasti kaipaamaan selventävää lausumaa siitä, jääkö
käräjäoikeuden ratkaisu voimaan vai ei. Leppänen ja Välimaa ovat myös suhtautuneet
kriittisesti OK 24 luvun 16 §:n mukaiseen perustelutapaan. He ovat katsoneet, että
mainittua perustelutapaa ei pitäisi suosia, koska perusteluista ei ilmene, minkä vuoksi
hovioikeus on pitänyt valittajan muutosperusteita ja perusteluja virheellisenä.46 Vaik-

45 PeVL 9/1997 vp. s. 1–2 ja LaVM 19/1997 vp. s. 3–4 ja 9–10:Esitettyihin lakeihin tehtiin eduskunnas-
sa merkittävä muutoksia ja korjauksia lakivaliokunnan mietinnön mukaisesti. Perustuslakivaliokunta
ja lakivaliokunta tarkastelivat ehdotettua muutoksenhakulupajärjestelmää ensisijaisesti HM 16 §:n 2
momentin kannalta. Molemmat suhtautuivat kielteisesti ehdotettuun lupajärjestelmään, vaikka ne si-
nänsä katsoivat ehdotetun lupajärjestelmän täyttävän oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuk-
set muutoksenhakuoikeuden kannalta nimenomaan siksi, että lupa-asiassa olisi aina annettu asia-
ratkaisu eli tutkittu käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuus Sen sijaan hallituksen esitys sai kritiikkiä
sillä perusteella, että muutoksenhakulupaa koskevaa ratkaisu ei olisi täyttänyt HM 16 §:n mukaista oikeut-
ta saada perusteltu päätös. Lakivaliokunta ehdotti muun muassa muutoksenhakuluvasta luopumista.

46 Leppänen – Välimaa s. 98.
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ka OK 24 luvun 16 §:n mukainen perustelutapa epäilyksittä täyttää ihmisoikeustuo-
mioistuimen ja perustuslakivaliokunnan asettamat minimivaatimukset, kyseinen
perustelutapa ei täytä hyville ja ymmärrettäville perusteluille asetettuja vaatimuksia.
Erityistä työnsäästöäkään fraasin käyttämisestä ei nähdäkseni synny, koska hyvin ly-
hyillä rutiininomaisilla perusteluilla on mahdollista perustella valituksen hylkäävä
päätös fraasia ymmärrettävimmin. Tämä tapahtuu esimerkiksi niin, että hovioikeus
ilmoittaa nimenomaisesti hyväksyvänsä käräjäoikeuden ratkaisun perustelut ja lopputu-
loksen siltä osin kuin niistä on kysymys hovioikeudessa. Esimerkiksi hovioikeus hy-
väksyy käräjäoikeuden ratkaisun näytön arvioinnin ja oikeudellisen arvioinnin sekä
syyksilukemisen osalta taikka rangaistusseuraamuksen ja korvausten osalta. Lopuksi
todetaan, että käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta. Hovioikeus voi myös lyhyesti esi-
merkiksi mainita, että käräjäoikeuden tuomitsema rangaistus ja korvaus ovat oikeuskäy-
tännön mukaiset ja ettei käräjäoikeuden ratkaisua muuteta.

Edellä mainittua perustelutapaa on tapauskohtaisesti mahdollista käyttää muun-
neltuna silloinkin, kun käräjäoikeuden ratkaisun lopputulos muuttuu vain joltain osin
tai lisäperustelut ovat tarpeen jonkin liitännäisen kysymyksen osalta.

6. Seulontapäätöksen perusteleminen

Seulontamenettelyssä hovioikeus lähinnä valituksen ja käräjäoikeuden ratkaisun perus-
teella päättää, otetaanko valitus enempään tutkintaan vai ei. Seulontaratkaisu on perus-
teltava, vaikka seulontapäätöksen perustelemisesta ei ole annettu erityissäännöstä.47

Päätös siitä, ettei valituksen käsittelyä jatketa, on sen nimestä ja prosessuaalisesta luon-
teesta huolimatta lopullinen asiaratkaisu.48 Seulontakynnyksen ylittävässä asiassa ei
tehdä erillistä päätöstä asian siirtämisestä täystutkintaan, joten varsinaisia perusteluja-
kaan ei silloin vaadita.

Asia voidaan OK 26 luvun 2 §:n nojalla seuloa, jos on selvää, että asiassa ei ole OK
26 luvun 15 §:n nojalla toimitettava pääkäsittelyä, käräjäoikeuden ratkaisu tai siellä
noudatettu menettely ei ole virheellinen eikä asianosaisen oikeusturva asian laatu huo-
mioon ottaen muustakaan syystä edellytä valituksen käsittelyn jatkamista.49 Lainsää-
täjän lähtökohta on, että virheellisiä ratkaisuja ei saa jäädä voimaan. Käsittely voidaan
lopettaa vain, jos hovioikeus vakuuttuu siitä, että valitus ei osaksikaan johtaisi vaadittuun
tulokseen ja että käräjäoikeuden ratkaisua ei myös viran puolesta huomioon otettavien
seikkojen johdosta tarvitse korjata.50

47 HE 91/2002 vp. s. 43, PeVL 35/2002 vp. s.4 ja LaVM 27/2002 vp. s. 7.
48 LaVM 27/2002 vp. s. 5 vrt. Krook s. 655–656 ja 662–663.
49 Ks. Jokela seulonnasta s. 409, 525–526 ja 528.
50 HE 91/2002 vp. s. 27 ja LaVM 27/2002 vp. s. 7 ja 16: Jos asiassa olisi harkinnanvaraisessa suhteessa,

esimerkiksi rangaistuksen mittaamisen osalta, voitu tuomita hiukan toisinkin, mutta myös käräjäoikeuden
ratkaisu on hyväksyttävä, valitusta ei tarvitse käsitellä enempää, jos hovioikeus on vakuuttunut siitä, että
valitus ei osaksikaan johtaisi vaadittuun lopputulokseen. Sen sijaan selvä poikkeaminen
normaalirangaistuksesta ilman käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevää perustetta, johtaa täystutkintaan.
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Lainsäädäntövaiheessa seulontaratkaisujen perustelemistavasta käytiin keskustelua.
Hallituksen esityksessä todettiin muun muassa, että hovioikeuden on ratkaisussaan
tarvittaessa yksilöitävä, mihin muuhun aineistoon kuin käräjäoikeuden ratkaisuun ja
valitukseen hovioikeuden ratkaisu perustuu, ja muuten hovioikeuden ratkaisu voidaan
kirjoittaa 24 luvun 16 §:n mukaisesti lyhyesti.51 Perustuslain 21 §:ään viitaten perus-
tuslakivaliokunta totesi, että seulontaratkaisut on perusteltava ja että perustelujen tulee
kaikissa tapauksissa täyttää OK 24 luvun 16 §:n vähimmäisvaatimukset. 52 Lakivalio-
kunta totesi tarkoituksena olevan, että seulontaratkaisu perustellaan OK 24 luvun 16
§:n mukaisesti. Lakivaliokunnan käsityksen mukaan, kun ratkaistaan vain se, otetaan-
ko asia täystutkintaan vai ei, tutkinnan epäävää päätöstä ei kuitenkaan pidä ryhtyä
perustelemaan ikään kuin se olisi ratkaistu täystutkinnassa. Tällöin on lakivaliokunnan
mukaan luontevaa käyttää ratkaisun perusteluina laissa ilmaistuja epäämiskriteereitä
lisätoteamuksin, että käräjäoikeuden ratkaisu jää voimaan.53

Keskustelu seulontaratkaisujen perustelemistavasta on jatkunut. Lakivaliokunnan
viimeksi mainitun lausuman on oletettu tarkoittavan sitä, että sellainen fraasi on riittä-
vä, missä lyhyesti todetaan, että OK 26 luvun 2 §:n 1 momentissa mainitut seulonnan
edellytykset ovat olemassa ja että valituksen tutkimista ei jatketa ja käräjäoikeuden
tuomio jää voimaan. Jos lakivaliokunnan esittämää vakioperustelua seikkaperäisempiä
perusteluja vaadittaisiin, seulontamenettely olisi Möllerin mukaan lähinnäkin tarpee-
ton lisämutka, joka ei toisi työnsäästöä hovioikeuksille. Möller näkee seulonta-
menettelyn oikeasuuntaisena askeleena kohti muutoksenhakuoikeuden rajoittamista
hovioikeudessa.54 Liljenfeldt ja Snellman ovat myös sitä mieltä, että seulontaratkaisua
ei pidä perustella muutoin kuin käyttämällä fraasia. He ovat pitäneet seulonnan tarkoi-
tukseen kuulumattomana sitä, että käräjäoikeuden tuomiota oikaistaisiin lyhyillä lisä-
perusteluilla silloin, kun lopputulosta ei muuteta ja juttu seulotaan.55

Sen sijaan Virolainen ei ole pitänyt OK 24 luvun 16 §:n mukaista fraasia riittävänä,
vaan hänen mukaansa seulontapäätöksessä olisi mainittava yksilöidysti syy, jonka vuoksi
hovioikeus konkreettisessa tapauksessa katsoo seulontaedellytysten täyttyvän.56 Ervo
on myös pitänyt tärkeänä, että seulontaratkaisu perustellaan selkeästi siltä osin, miksi
asia jätetään alioikeuden ratkaisun ja perustelujen varaan.57 Tätä mieltä on myös Norr-
man, joka on useista eri näkökulmista tarkastellut seulontaratkaisun perustelemista.58

51 HE 91/2002 vp. s. 27, 46 ja 49.
52 PeVL 35/2002 vp. s. 4: Perustuslakivaliokunta painotti lausunnossaan, että oikeus saada perusteltu

päätös kuuluu perustuslain 21 §:n 2 momentissa nimenomaisesti mainittuihin oikeudenmukaisen oi-
keudenkäynnin takeisiin. Seulontaratkaisut on siksi perusteltava, ja perustelujen tulee kaikissa tapa-
uksissa täyttää OK 24 luvun 16:ssä säädetyt vähimmäisvaatimukset.

53 LaVM 27/2002 vp. s. 7.
54 Möller s. 484, 491–492 ja 495–496: I ljuset av lagutskottets betänkande och för att sållningsförfarandet

överhuvudtaget skall kunna tänkas ha någon förnuftig function synes kort motiverar sitt beslut med de
i lagen angivna ” sållningskriterierna” med tillägget att tingsrättens avgörande skall stå fast. Några
mera detaljerade domskäl krävs således inte.

55 Liljenfeldt ja Snellman s. 439.
56 Virolainen 2003 s. 973.
57 Ervo 2004 s. 20–21.
58 Norrman s. 49–50.
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Kuten Liljenfeldt ja Snellman ovat huomauttaneet ne jutut, jotka nykyisin seulo-
taan, on aikaisemminkin ratkaistu erittäin lyhyillä perusteluilla eli lähinnä OK 24 lu-
vun 16 §:n mukaisella fraasilla.59 Luonnollista on, että seulontapäätöksen perustele-
misen lähtökohtana on OK 24 luvun 16 §:n mukaiset perustelut. Seulontamenettelyn
tavoitteena on menettelyn nopeuttaminen, toiminnan tehostaminen, resurssien säästä-
minen ja voimavarojen kohdentaminen asian laadun edellyttämällä tavalla.60 Edellä
mainittujen lainvalmistelussa esitettyjen kannanottojen ja seulontamenettelyn tarkoi-
tuksen perusteella on selvää, että perustelut voivat olla lyhyet ja että seulonnan epäävää
päätöstä ei ole tarkoitettu perusteltavaksi täystutkinnassa annettujen ratkaisujen ta-
paan. Jos seulontaratkaisu vaatii laajoja perusteluita tai sitä on vaikea perustella, asia
kuuluu täystutkintaan.

Seulontaedellytysten tulkinta määrää pitkälti valittavan käsittelyjärjestyksen. Vas-
taavasti näkisin seulontaedellytysten joustavalla tai tiukalla tulkinnalla olevan vaiku-
tusta osaltaan seulontaratkaisujen perustelutarpeeseen. Mikäli lakia tulkitaan tiukasti,
niin kuin nähdäkseni tulisi tehdä, ei esimerkiksi käräjäoikeuden ratkaisun perustelujen
korjaamis- tai täydentämistarvetta pitäisi seulontapäätöksessä olla seuraavista syistä.

Ensinnäkään pieniä korjauksia ja tarkistuksia ei ole aikaisemminkaan tehty, koska
perustelemisen ei ole tällaisessa tapauksessa katsottu olevan tarkoituksenmukaista ho-
vioikeuden kontrollitehtävä huomioon ottaen ja koska asianosaisen oikeusturva ei edel-
lytä lisäperusteluita. Perustelujen vähäistä puutteellisuutta ei pidetä edes menettely-
virheenä. Näin ollen seulontapäätöksessä voidaan käyttää lyhyttä fraasia silloin, kun
käräjäoikeuden perusteluissa ilmenee vain vähäistä tai tulkinnanvaraista korjattavaa,
mutta lopputulos on oikea. Milloin sitten on kyse tällaisista vähäisistä puutteista, jotka
eivät vaadi lisäperusteluja. Ensinnäkin näennäisiä parannuksia on vältettävä. Monesti
kyse on harkinnanvaraisten asioiden perustelemisesta eikä yhtä oikeaa tapaa välttä-
mättä ole. Esimerkiksi jotakin rangaistuslajin valintaan vaikuttavaa seikkaa on ehkä
korostettu liikaa, kun jotakin toista seikkaa olisi taas jonkun toisen mielestä voinut
painottaa enemmän. Pykälien tai fraasien käytön osalta voidaan ajatella, että käräjäoi-
keus olisi voinut perustella esimerkiksi rangaistuksen mittaamista koskevaa ratkaisu-
aan yksilöidymmin ja laajemmin tapauksesta riippuen. Vaikka pelkän kohtuulliseksi
harkitun määreen käyttämistä on sinänsä syytä välttää, niin perustelujen niukkuus esi-
merkiksi oikeudenkäyntikulujen, kivun ja säryn tai kärsimyksen osalta saattaa olla
hyväksyttävissä rikoksen tyyppitapauksessa ainakin silloin, kun valittajalla on oikeu-
denkäyntiavustaja.

Jos perustelut sen sijaan puuttuvat jonkin vaatimuksen tai olennaisen väitteen osal-
ta kokonaan, asia käsitellään täystutkinnassa. Esimerkiksi käräjäoikeus ei ole lausunut
rikoksen uhrin omasta myötävaikutuksesta teon arviointiin tai rikoksen selvittämisen
edistämisen vaikutuksesta rangaistuksen mittaamiseen. Siinä tapauksessa, että
käräjäoikeuden ratkaisun perusteluja on täydennettävä tai kehitettävä asianosaisten

59 Liljenfeldt ja Snellman s. 439.
60 HE 83/2001 vp. s. 15 ja LaVM 27/2002 vp. s. 4.
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vakuuttamiseksi käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen hyväksyttävyydestä, asia ote-
taan myös täystutkintaan eikä puutetta poisteta seulontaratkaisun perustelemisella. Jos
käräjäoikeuden ratkaisun perustelut ovat niin puutteelliset tai ylimalkaiset, että ratkai-
sun oikeellisuudesta ei voitaisi varmistua sen itsensä perusteella, asia on luonnollisesti
otettava täystutkintaan. Tällöin tulee lisäksi harkittavaksi se, palautetaanko asia oikeu-
denkäyntivirheen johdosta käräjäoikeuteen.61

Edellä mainittujen kirjoittajien näkemykset seulontaratkaisun perustelemistarpeesta
ja velvollisuudesta poikkeavat toisistaan. Onko tilanteita, jolloin lyhyen fraasin käyttö
seulontapäätöksessä ei ole asianmukaista tai riittävää. Kuten perustuslakivaliokunta
on todennut, myös seulontaratkaisu on perusteltava.62 Oikeus saada perusteltu ratkai-
su on turvattu perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksessa. Ihmisoikeustuomioistuimen
oikeuskäytännössä perusteluvelvollisuuden laajuutta harkittaessa annetaan kyllä mer-
kitystä kansallisille prosessisäännöksille ja niiden tulkinnoille. Toisaalta minimiedelly-
tyksenä on pidettävä sitä, että asianosainen ymmärtää, millä perusteella ja miten hä-
nen asiansa on ratkaistu, ja että hän pystyy hakemaan edelleen muutosta. Seulontapää-
töksen perustelut ovat ainoa mahdollisuus asianosaiselle saada tietää, millä perusteella
valitus on seulottu.63 Seulontamenettelyn tavoitteilla ei ainakaan yksistään voi sivuut-
taa tätä tosiasiaa. Muutoksenhakutuomioistuimella ei ole ihmisoikeustuomioistuimen
mukaan velvollisuutta toistaa alemman tuomioistuimen tuomion perusteluja, jos ne
hyväksytään. Siinä tapauksessa perustelut voivat olla niukat, kunhan asiasta ilmenee,
että muutoksenhakutuomioistuin on todella tutkinut asian. Tätä periaatetta ei nähdäk-
seni kuitenkaan voi sellaisenaan soveltaa seulontaan, koska seulontakriteerit eivät koske
ainoastaan käräjäoikeuden lopputuloksen oikeellisuutta, vaan hovioikeuden on otetta-
va kantaa kaikkiin seulontakriteereihin eli myös menettelyn virheellisyyteen ja asian-
osaisen oikeusturvan tarpeeseen. Jos valittaja ei nimenomaisesti väitä käräjäoikeuden
menettelyä virheelliseksi tai ei vetoa oikeusturvansa edellyttävän täystutkintaa, en näe
estettä sille, että hovioikeus käyttää lakivaliokunnan ehdottamaa perustelutapaa. Jos
valitus kuitenkin sisältää asiallisia argumentteja käräjäoikeudessa noudatetun menet-
telyn virheellisyydestä tai jos on vedottu valittajan oikeusturvan edellyttävän täystutkin-
taa asianmukaisesti perustellen, hovioikeus ei voi tukeutua vain käräjäoikeuden tuo-
mion perusteluihin, koska ne yleensä koskevat vain materiaalisen kysymyksen oikeel-
lisuutta. Tässä tapauksessa hovioikeuden on yksilöidysti mainittava ne syyt, miksi se
ei ole pitänyt valittajan vaatimuksia asian saattamisesta täystutkintaan perusteltuina.
Toteamus, että asiassa on selvää, että OK 26 luvun 2 §:n 1 momentissa mainitut epää-
miskriteerit täyttyvät, ei anna valittajalle vastausta siihen, miksi se on selvää. Jos väite
menettelyvirheestä tai oikeusturvavaatimuksesta on selvästi perusteeton tai täysin
perustelematon, se voidaan tietysti torjua hyvin lyhyesti.

61 HE 91/2002 vp. s. 25–27 ja 42–47 sekä LaVM 27/2002 vp. s. 7.
62 PeVL 35/2002 vp. s. 4.
63  Ervo 2004 s. 20: Enää ei ole riittävää kertoa, mitä lakia sovelletaan ja miten sitä sovelletaan, vaan

olennaisinta EIS:n näkökulmasta on kertoa, miksi lakia sovelletaan tuomiosta ilmenevällä tavalla.
Tämä koskee Ervon mukaan myös seulontaratkaisuja.
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Timo Ojala

Teleologinen tulkinta ja oikeusperiaatteiden
punninta rikostunnusmerkistön
tulkinnassa

1. Johdanto

1.1. Laillisuusperiaatteen pääsisältö

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ilmenee perustuslain 8 §:stä ja rikoslain 3 luvun
1 §:stä. Lisäksi laillisuusperiaate ilmenee Suomea sitovista Euroopan neuvoston
ihmisoikeussopimuksen (EIS) 7 artiklasta sekä kansalais- ja poliittisia oikeuksia kos-
kevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus) 15 artiklasta. Perustuslain 8 §:n
mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen
teon perustella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei
saa myöskään tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä laissa on säädetty.
Rikoslain yleisen osan säännöksen mukaan rikokseen syylliseksi saadaan katsoa vain
sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaista-
vaksi, ja rangaistuksen sekä muun rikosoikeudellisen seuraamuksen on perustuttava
lakiin.

Perustuslaissa ja nyttemmin myös rikoslaissa säädetyn laillisuusperiaatteen sisältö
on saanut vakiintuneen tulkinnan.1  Siihen katsotaan kuuluvan vaatimus rikoksina ran-
gaistavien tekojen määrittelemisestä laissa, taannehtivan rikoslain kielto, rikoslain
analogisen soveltamisen kielto, vaatimus rikoksesta seuraavien rangaistusten määritte-
lemisestä laissa, tekohetkellä säädettyä ankaramman rangaistuksen käytön kielto, vaa-

1 Ks. kuitenkin Matikkala, Jussi: Näkökohtia rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön
uudistamiseksi annetusta HE 44/2002:sta 2003 s. 227–230. Matikkala problematisoi rikoslakiin sisäl-
tyvän laillisuusperiaatesäännöksen ”nimenomaan” ilmaisua ja toteaa s. 230 loppupäätelmänään, että
”rikosoikeudellisen vastuun sääntelymme ei yllä sellaisen yksityiskohtaisuuden tasolle, että olisi oi-
kein väittää, että meillä tuomitaan rangaistukseen vain sellaisista teoista, jotka olivat tekohetkellä
laissa ”nimenomaan” säädetty rangaistaviksi.”
Myös Lahti on vastustanut ”nimenomaan”-sanan lisäämistä laillisuusperiaatteen sisältävän rikoslain
säännökseen. Lahden mukaan valtiosääntöoikeudellisista ja oikeusturvasyistä ei ole asianmukaista
kirjoittaa perusoikeusnormia tarkentavaa säännöstä tavallisen lain tasoiseen rikoslakiin, jottei voisi
nousta kysymystä näiden normien mahdollisesta ristiriidasta. Lahti, Raimo: Rikosoikeuden yleisten
oppien uudistamisesityksen arviointia 2003 s. 148.
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timus rikosoikeudellisten normien laintasoisuudesta ja vaatimus rikosoikeudellisten
säännösten täsmällisyydestä.2  Rikosoikeudellisessa kirjallisuudessa laillisuusperiaatteen
sisällöstä on pelkistetty suppeampi luettelo, joka sisältää seuraavat neljä alaperiaatetta.
Lainsäätäjä ei saa säätää taannehtivaa lakia syytetyn vahingoksi eikä lainsoveltaja saa
soveltaa lakia taannehtivasti syytetyn vahingoksi (taannehtivuuskielto). Lainsäätäjä ei
saa säätää epätäsmällistä rangaistussäännöstä syytetyn vahingoksi (epätäsmällisyys-
kielto). Lainsäätäjä ei saa säätää kriminalisointia lakia alemman asteisessa säädöksessä
(laintasoisuusvaatimus). Neljäntenä kieltona on, ettei lainsoveltaja saa mennä sääde-
tyn lain ulkopuolelle syytetyn vahingoksi (praeter legem -kielto) eikä tulkita lakia ana-
logisesti syytetyn vahingoksi (analogiakielto).3

Laillisuusperiaatteen säätävästä perustuslain 8 §:stä ja rikoslain yleisen osan sään-
nöksestä ilmenevästä laillisuusperiaatteen sisällöstä on johdettavissa seuraava rikos-
oikeudellisen laillisuusperiaatteen vähimmäissisältö. Lainsäätäjän tulee huolehtia sii-
tä, että rangaistava käyttäytyminen on määritetty lain tasoisessa, ei taannehtivaa vai-
kutusta omaavassa, säännöksessä vähintäänkin sillä tarkkuudella, että siitä ilmenee
rangaistavan käyttäytymisen luonnehdinta ja viittaus siihen aineelliseen säännökseen,
jossa käyttäytyminen on tarkemmin määritetty. Lainsoveltajan tulee puolestaan huo-
mioida, että syytetty voidaan tuomita vain tekohetkellä voimassa olleen rikosoikeu-
dellisen lain tasoisen säännöksen sanamuodon mukaisesti, ei-analogisesti, tulkitun teon
nojalla sellaiseen rangaistukseen, joka laissa on tekohetkellä säädetty seuraamukseksi
kyseisestä teosta.

1.2. Rikostunnusmerkistön tulkinta

Rikoslain yleisten oppien uudistamista käsittelevässä hallituksen esityksessä todetaan,
että laillisuusperiaate ei edellytä yksinomaan, että asiasta on säädetty lailla, vaan sen
katsotaan asettavan vaatimuksia myös itse lain soveltamistavalle. Hallituksen esityk-

2 HE 309/1993 s. 50 ja Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeuksien rajoitusedellytykset 2001 s. 320–321.
3 Nuutila, Ari-Matti: Rikoslain yleinen osa 1997 s. 47–48 ja Frände, Dan: Den straffrättsliga

legalitetsprincipen 1989 s. 4. Frände jaottelee kiellot praeter legem -, analogia -, taannehtivuus- ja
epätäsmällisyyskielloiksi. Samoin myös Lahti, Raimo: LM 1996 s. 933 ja Matikkala, Jussi: Näkökoh-
tia rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi annetusta HE 44/2002:sta s.
222. Myöhemmässä tuotannossa Frände nostaa esille voimakkaammin myös laintasoisuusvaatimuksen.
Ks. Frände, Dan: Brottets grundelement 1999 s. 17, jossa hän kirjoittaa ”Legalitetskraven förekommer
givetsvis inom alla rättsområden. Strängast genomförs de dock inom straffrätten.” Ks. myös Utriai-
nen, Terttu: Rikosoikeus 2000 s. 257–258.
Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen jälkeen yhdeksi keskeiseksi kielloksi on nähdäkseni noussut
se, ettei kriminalisointia ole mahdollista säätää lakia alemmanasteisessa säädöksessä. Tämä kielto ei
ollut Fränden väitöskirjan aikaan sillä tavoin keskeinen kuin tällä hetkellä. Tämän vuoksi olen nosta-
nut lailla säätämisen vaatimuksen yhdeksi laillisuusperiaatteen alaperiaatteeksi. Ks. myös Nuotio,
Kimmo: Lainsäätäjä rikosoikeuden yleisten oppien parissa 2003 s. 243, jossa hän toteaa laki-
sidonnaisuusperiaatteen saaneen viime aikoina uudenlaista merkitystä, kun se on noussut valtiosään-
nön tasoiseksi vaatimukseksi.
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sessä todetaan edelleen, että lainsäätäjän käsitteet vaativat aina tulkintaa, koska lain-
säädännössä käytetään tyyppikäsitteitä. Soveltajan tehtävä on ratkaista, vastaako konk-
reettinen teko laissa mainittua tekotyyppiä.4  Lainkäyttäjä ei saa rikostunnusmerkistöä
tulkitessaan mennä sanamuodon ulkopuolelle. Tulkinnan lähtökohtana tulee hallituk-
sen esityksen mukaan pitää tunnusmerkistön termien yleiskielistä merkitystä. Sallittua
tulkintaa olisi myös tulkinta, joka perustuu jollekin termille oikeustieteessä, lain esitöissä
taikka mieluiten itse laissa vahvistettuun juridis-tekniseen merkityssisältöön.5

Legaliteettiperiaatteeseen kuuluva lailla säätämisen vaatimus edellyttää sitä, että
lainsoveltamiskäytännössä tunnusmerkistöä tulkittaessa ei sovelleta analogiaa syyte-
tyn vahingoksi. Analogiapäättely syytetyn eduksi on sallittua. Laillisuusperiaate sisäl-
tää näin ollen analogiakiellon muodossa erään nimenomaisen vaatimuksen sille, mi-
ten lakia tulee soveltaa.6  Analogiakielto voidaan määritellä myös Ignatiuksen tapaan
siten, ettei mitään tekoa, jonka rangaistavuus ei käy ilmi lain selvistä sanoista tai nii-
den tulkinnasta, voida analogialla tehdä rangaistavaksi.7  Tulkinnan ja analogian väli-
nen ero voidaan tiivistää myös Backmanin esittämin tavoin siten, että tulkinnassa normin
ja tosiasioita kuvaavien lauseiden vastaavuus on semanttista. Analogiassa vastaavuus
ei puolestaan ole semanttista, vaan arvoperusteista.8

Lähtökohtaisesti analogian ja tulkinnan välinen ero on selvästi tehtävissä. Nykyiset
rikostunnusmerkistöt ovat kuitenkin muotoilultaan monin paikoin sillä tavoin yleis-
luontoisia, että erottelu semanttisen vastaavuuden ja arvoperusteisen rinnastettavuuden
välillä voi yksittäistapauksessa olla vaikeaa. Myös yleisten oppien uudistamista käsit-
televässä hallituksen esityksessä mainitut tulkintaohjeet soveltuvat vain kaikista sel-
vimpiin tapauksiin, joissa tunnusmerkistön sanamuoto on selvä ja tulkintakäytäntö on
vakiintunut. Sen sijaan vähänkään kiperämmissä tapauksissa tunnusmerkistön tulkin-
nassa joudutaan turvautumaan myös muihin tulkintaperusteisiin kuin lainsäädännön
kieliasuun.9

4 HE 44/2002 s. 34.
5 HE 44/2002 s. 34. Toisaalta hallituksen esityksessä nimenomaan todetaan, että vaatimus siitä, että

teko on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi, tarkoittaa, että tuomioistuin ei saa poiketa laki-
tekstin yleiskielen mukaisesta tai juridis-teknisestä merkityksestä päättäessään, että konkreettinen
teko kuuluu säännöksen soveltamispiiriin.

6 Hallituksen esityksessä HE 309/1993 s. 50 yhdeksi rikosoikeudellisen legaliteettiperiaatteen tärkeim-
mäksi ainesosaksi nimetään rikoslain analogisen soveltamisen kielto. Ks. myös HE 44/2002 s. 34,
jossa todetaan analogiakiellon ilmenevän vaatimuksesta, jonka mukaan rikokseen syylliseksi saa kat-
soa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi.
Edelleen Frände, Dan: Den straffrättsliga legalitetsprincipen 1989 s. 229, jossa hän tiivistää analogia-
kiellon siten, että tuomioistuin ei saa yksittäistä tapausta ratkaistessaan mennä rikoslain säännöstä
tulkitessaan säännöksen yleiskielisen merkityksen tai juridis-teknisen merkityksen ulkopuolelle. Ks.
myös Frände, Dan: Brottets grundelement 1999 s. 25–27.

7 Ks. Ignatius, Kaarlo: LM 1931 s. 268. Ignatius tosin itse päätyy siihen, ettei rikosoikeus tule toimeen
ilman analogiaa. Ignatius s. 276. Ks. myös Honkasalo, Brynolf: Nulla poena sine lege 1937 s. 66–67
ja Alanen, Aatos: DL 1936 s. 288–295.

8 Backman, Eero: Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate, analogia ja Klami s. 27.
9 Ks. myös Lahti, Raimo: Toimenpiteistä luopumisesta rikosten seuraamusjärjestelmässä 1974 s. 31,

jossa Lahti toteaa, että säännösten sanamuoto (lakiteksti) ei kuitenkaan usein tarjoa riittävää pohjaa
tulkinnalle, koska yleisten semanttisten havaintojen mukaan sanoilla ei ole yleispätevästi määriteltä-
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Esimerkiksi Siltalan mukaan yksittäisen säädöksen tulkinta voi kiinnittyä ainakin
seuraaviin tulkintaperusteisiin: 1) lainsäädännön kielellinen ilmiasu, 2) oikeudenala-
kohtainen systematiikka, 3) lainsäädännön historiallinen tarkoitus, 4) oikeuskäytän-
nössä vakiintunut tulkinta, 5) oikeusperiaatteiden tilannesidonnainen koherenssi, mis-
sä lainsäädäntö luetaan parhaan mahdollisen oikeudellisen kokonaisteorian ja oikeu-
dellisen eheyden valossa ja 6) tulkinnan ennakoitavissa olevat yhteiskunnalliset vaiku-
tukset.10 Jatkossa tarkastelen erityisesti teleologisen tulkintaperusteen ja oikeusperi-
aatteiden punninnan hyödynnettävyyttä rikostunnusmerkistön tulkinnassa ja niiden
käytettävyyttä rikostuomion perusteluissa.

2. Teleologinen tulkintaperuste

Teleologisella tulkintaperusteella tarkoitetaan tavoitteellista laintulkintametodia, jon-
ka mukaan lakia on tulkittava sen tarkoituksen mukaisesti.11 Teleologisessa tulkinnas-
sa pyritään ensin selvittämään ne tavoitteet tai arvot, joita säännöksellä pyritään edis-
tämään. Tämän jälkeen tutkitaan, miten säännöksen vaihtoehtoiset soveltamisratkaisut
seurausvaikutuksineen toteuttaisivat sanottuja lainsäädännön takana olevia tavoitteita
tai arvoja. Tulkintavaihtoehdoksi valitaan sitten se vaihtoehto, joka vastaa seurauksiltaan
parhaiten säännöksen tavoitteita.12

Teleologinen tulkintaperuste on myös rikosoikeudessa yleisesti hyväksytty tulkinta-
metodi, kun tulkinta vain pysyy lain sanamuodon puitteissa.13 Tässä yhteydessä onkin
syytä pitää mielessä se lähtökohta, että rikosoikeudellisten säännösten tulee olla täs-
mällisiä, tarkkarajaisia ja mahdollisimman yksiselitteisiä. Rikoslain soveltamisen en-
nustettavuus edellyttää rikosoikeudelliselta säännökseltä ymmärrettäviä ja selkeitä il-
maisuja. Rikoslain yleisen osan uudistamisen yhteydessä rikoslakiin lisätyssä laillisuus-
periaatteen sisältävässä säännöksessä korostetaan vielä nimenomaisesti tunnusmerkistön
täsmällisyysvaatimusta. Rangaistukseen tuomitseminen ja syylliseksi katsominen on
mahdollista vain, jos teko on nimenomaan laissa säädetty rangaistavaksi.14 Laillisuus-

vää, tarkkarajaista merkityssisältöä. Edelleen Lahti toteaa sivulla 33, että mitä vaikeampi jollekin
kielelliselle ilmaisulle on osoittaa täsmällistä merkityssisältöä tai -sisältöjä, sitä vähemmän sen sana-
muodosta tietenkin saadaan tulkinnassa johtoa.

10 Siltala, Raimo: Oikeustieteen tieteenteoria 2003 s. 333–334.
11 Virolainen, Jyrki: Lainkäyttö 1995 s. 187.
12 Lahti, Raimo: Toimenpiteistä luopumisesta rikosten seuraamusjärjestelmässä 1974 s. 36 ja Virolai-

nen, Jyrki – Martikainen, Petri: Pro & contra 2003 s. 139–140.
13 Nuutila, Ari-Matti: Rikoslain yleinen osa 1997 s. 57–58. Nuutila kirjoittaa, että ymmärrettiinpä rikos-

oikeudellinen tulkinta miten hyvänsä, tulkinnassa ei saa mennä lain sanamuodon ulkopuolelle syyte-
tyn vahingoksi. Sanamuotoon tiukasti pitäytyvä tulkinta on rikosoikeuden alalla arvo sinänsä.
Ks. myös Tapani, Jussi: Petos liikesuhteessa 2004 s. 75 ja Tapani, Jussi: DL 2005 s. 17.

14 HE 44/2002 s. 32 ja PeVL 31/2002 s. 2.
Perusoikeusuudistuksen yhteydessä lakivaliokunta ehdotti myös täsmällisyysvaatimuksen nimenomais-
ta mainitsemista säännöksessä rikosoikeudellisen legaliteettiperiaatteen ainesosana. Perustuslakiva-
liokunta katsoi tuolloin, että sanan ”nimenomaan” lisääminen säännökseen olisi ongelmallista perus-
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periaatteeseen kuuluvat muut alaperiaatteet menettäisivätkin suurelta osalta merkityk-
sensä, jos rikosoikeudelliset säännökset olisi mahdollista muotoilla hyvin väljiksi ja
monimerkityksellisiksi.15 Rikosoikeudellisen järjestelmän ennakoitavuus edellyttää
myös, että säännöksestä käy ilmi, onko aiottu toiminta tai laiminlyönti rangaistavaa
vai ei. Rikossäännöksen tulee antaa selkeä kuva kriminalisoinnin soveltamisalan yti-
mestä.16 Nämä rikosoikeudelliselle säännökselle asetetut vaatimukset ovat ymmärret-
täviä ottaen huomioon, että rikosoikeudessa on perinteisesti korostettu mielivallan
välttämistä, yhdenvertaisuutta ja ennustettavuutta.

Tämän jälkeen on kysyttävä, missä tilanteissa teleologiselle tulkintaperusteelle on
käyttömahdollisuutta rikostunnusmerkistön tulkinnassa ja mitkä ovat ne vastaperiaatteet,
joiden valossa teleologisen tulkintaperusteen mukaista tulkintaratkaisua on arvioitava.
Lähtökohtaisesti tunnusmerkistöjen tulisi olla niin täsmällisiä ja yksiselitteisiä, että
tunnusmerkistön tulkinta olisi selvä yksin sanamuodon yleiskielisen tai juridis-tekni-
sen merkityssisällön perusteella. Edellä esitetyn perusteella tähän tavoitteeseen ei ole
kuitenkaan tunnusmerkistöjen laadinnassa päästy, vaan monin paikoin tunnusmerkistöt
ovat entistäkin yleisluontoisempia. Teleologisen tulkintaperusteen tärkein käyttöala
on niissä tapauksissa, joissa sanamuodon mukaisella tulkinnalla ei ole päästy tyydyt-
tävään ratkaisuun asiassa. Teleologisella tulkinnalla tarkoitan erityisesti yksittäisen
säännöksen taustalla olevia tavoitteita ja yksittäisen säännöksen tarkoitusta. Toiseksi
teleologisella tulkinnalla voidaan tarkoittaa yksittäisen tunnusmerkistön tulkintaa koko
rikosoikeuden tarkoitusperien ja tavoitteiden näkökulmasta. Näin ollen teleologisen
tulkintaperusteen mukaista lopputulosta ei ole mielekästä arvioida yksin sillä perus-
teella, onko tulkinta pysynyt lain sanamuodon puitteissa vai ei. Tämän lisäksi teleo-
logisen tulkinnan mukaista lopputulosta tulee ennen kaikkea arvioida siitä näkökul-
masta, miten yhdenvertainen ja ennustettava ratkaisu on.

3. Oikeusperiaatteet ja niiden punninta

Siltalan toteamalla tavalla oikeusperiaatteet ovat tilannesidonnaisia, yhteiskunnallis-
ten arvojen tai tavoitteiden kanssa erottamattomasti yhteen kietoutuneita oikeudellisia
tulkinta- ja ratkaisuperusteita. Oikeusperiaatteita ei ole mahdollista tunnistaa formaalin
tunnistamissäännön avulla eikä oikeusperiaatteen ratkaisuarvoa ole mahdollista enna-

oikeusrajoituksilta vaadittavan täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksen kannalta. Perustuslakiva-
liokunta totesi, että ilman lakivaliokunnan ehdottamaa lisäystäkin täsmällisyysvaatimus on rikos-
oikeudellisen legaliteettiperiaatteen oleellinen osa. Ks. PeVM 25/1994 s. 8 ja LaVL 5/1994 s. 4.
Lainvalmistelussa pyritään luonnollisesti siihen, että kaikki säädösehdotukset olisivat ymmärrettäviä,
täsmällisiä ja johdonmukaisia. Ks. Niemivuo, Matti: Kansallinen lainvalmistelu 2002 s. 96–97.

15 Frände, Dan: Brottets grundelement 1999 s. 22–23, Heinonen, Olavi: Rikosoikeus 2002 s. 75, Koski-
nen, Pekka: Johdatus rikosoikeuteen 2001 s. 27, Nuutila, Ari-Matti: Rikoslain yleinen osa 1997 s. 66–
67, Pellonpää, Matti: Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate 1999 s. 291–292.

16 PeVM 25/1994 s. 25, HE 309/1993 s. 29–30 ja Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeuksien rajoitus-
edellytykset 2001 s. 116.
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kolta määrittää. Oikeusperiaatteen oikeudellisen ratkaisuarvon määrittämiseksi sen
taustalla olevia yhteiskunnallisia arvoja tai tavoitteita tulee punnita ja tasapainottaa
suhteessa toisten asian kannalta merkityksellisten oikeusperiaatteiden vastaaviin yh-
teiskunnallisiin tausta-arvoihin.17

Kuten edellä olen todennut teleologisen tulkinnan osalta, että sen käyttöala koskee
vain niin sanottuja ”kiperiä” tapauksia, joissa sanamuodon mukaisella tulkinnalla ei
ole päästy hyväksyttävään lopputulokseen, sama koskee myös oikeusperiaatteiden
punnintaa. Ratkaisutilanteet, jotka edellyttävät oikeusperiaatteiden punnintaa, ovat
lähtökohtaisesti vaikeita soveltamistilanteita. Myös Frände toteaa, että todella kiperät
jutut eivät ratkea lain esitöiden tai oikeuskäytännön avulla ja että lakitekstin merkitys
tulee määrittää taustalla olevien periaatteiden avulla. Painavin periaate määrää tulkin-
nan tuloksen.18 Seuraavassa tarkastelen muutamia oikeustapauksia ja ratkaisujen pe-
rusteluissa käytettyjä tulkintaperusteita.

4. Teleologinen tulkintaperuste
ja oikeusperiaatteet eräiden oikeustapausten valossa

Rakentamisrikkomuksen rangaistavuuden edellytyksenä oleva
syyksiluettavuuden aste

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2004:81 kysymys oli maankäyttö- ja rakennus-
lain 185 §:n 1 momentin mukaisesta rakentamisrikkomuksesta. A oli syytteen mukaan
kiinteistön omistajana sallinut kahden rakennuksen pystyttämisen kiinteistölleen, vaikka
rakennuksille ei ollut hankittu vaadittavaa rakennuslupaa. A:n olisi pitänyt kiinteistön
omistajana varmistua siitä, että rakennetuille rakennuksille oli hankittu vaadittavat lu-
vat. Maankäyttö- ja rakennuslain 185 §:n 1 momentin mukaan joka ilman tässä laissa
edellytettyä lupaa tai ilmoitusta aloittaa rakentamisen tai ryhtyy muuhun toimenpitee-
seen vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä taikka muutoin laiminlyö
hänelle näissä säädetyt tai määrätyt rakentamista tai ympäristön hoitoa koskevat vel-
vollisuutensa, on tuomittava rakentamisrikkomuksesta sakkoon.

Kysymys koski sitä, oliko rakentamisrikkomus rangaistava myös tuottamuksellisena.
Rikoslain 3 luvun 5 §:n 2 ja 3 momenttien mukaan rikoslain ulkopuoliset kriminali-
soinnit ovat ainoastaan tahallisina rangaistavia, jos rangaistukseksi on säädetty enem-
män kuin kuusi kuukautta vankeutta tai rangaistussäännös on annettu yleisten oppien
uudistamisen voimaantulon eli 1.1.2004 jälkeen eikä tunnusmerkistössä ole toisin sää-
detty. Ennen 1.1.2004 säädettyjen rikoslain ulkopuolisten kriminalisointien kohdalla,
joiden enimmäisrangaistus on kuusi kuukautta vankeutta, noudatetaan tulkintaohjetta,
jonka mukaan tuottamusvastuu voidaan perustaa yksittäistapauksessa säännöksen tai lain-

17 Siltala, Raimo: Oikeudellinen tulkintateoria 2004 s. 491.
18 Frände, Dan: Yleinen rikosoikeus 2005 s. 54.
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säätäjän tarkoitukseen. Asia tulee näissäkin tilanteissa ratkaista hallituksen esityksen
mukaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon säännösten yhteys, tarkoitus ja tehtävä.19

Korkein oikeus päätyi ratkaisussaan siihen, että rakentamisrikkomus ei ollut tuot-
tamuksellisena rangaistava. Ratkaisunsa kappaleessa 5 korkein oikeus toteaa, että ra-
kentamisrikkomusta koskeva säännös oli annettu ennen 1.1.2004, joten sen kohdalla
tuli edelleen tapauskohtaisesti ratkaistavaksi, oliko teko vain tahallisena rangaistava.
Kappaleessa 6 laillisuusperiaatteeseen viitaten todetaan, että rangaistussäännöstä on
tulkittava suppeasti. Kappaleessa 7 todetaan, että aikaisemmin voimassa olleessa ra-
kennuslakirikkomusta koskevassa säännöksessä oli säädetty nimenomaisesti, että ran-
gaistavaa oli sekä tahallisena että tuottamuksellisena tehty teko. Uudessa 1.1.2000
voimaan tulleessa maankäyttö- ja rakennuslain rangaistussäännöksessä ei ole säädet-
ty, että teko olisi myös huolimattomuudesta tehtynä rangaistava eikä siinä tuoda esiin
muullakaan tavalla, että teko olisi rangaistava myös tuottamuksellisena. Korkein oi-
keus päätyy siihen, että huolimatta siitä, mitä maankäyttö- ja rakennuslakia koskevas-
sa hallituksen esityksessä asiasta on sanottu, uutta säännöstä ei voida tulkita vastaajan
vahingoksi niin, että teko olisi edelleen myös tuottamuksellisena rangaistava.

Rikoslain yleisten oppien uudistamista käsitelleen hallituksen esityksen mukaan
tuottamusvastuu voidaan perustaa yksittäistapauksessa säännöksen tai lainsäätäjän tar-
koitukseen. Asia tulee näissäkin tilanteissa ratkaista hallituksen esityksen mukaan ta-
pauskohtaisesti ottaen huomioon säännösten yhteys, tarkoitus ja tehtävä.20 Korkein
oikeus ratkaisi asian yksinomaan laillisuusperiaatteeseen viittaamalla ja toteamalla,
että rangaistussäännöstä on tulkittava suppeasti. Korkein oikeus ei antanut lainsäätä-
jän tarkoitukselle asian ratkaisemisen kannalta merkitystä, vaikka maankäyttö- ja ra-
kennuslakia koskevassa hallituksen esityksessä todettiin, että rangaistussäännökset
olisivat aikaisemman rakennuslaissa säädetyn rakennuslakirikkomuksen mukaisia.21

Laillisuusperiaate sisältää edellä mainitun ratkaisun näkökulmasta ainakin seuraa-
vat relevantit keskeiset periaatteet, joilla ratkaisua voidaan perustella. Ensinnäkin rikos-
oikeudellisen järjestelmän ennakoitavuus edellyttää myös, että säännöksestä käy ilmi,
onko aiottu toiminta tai laiminlyönti rangaistavaa vai ei. Tämä näkökohta puoltaa sitä,
että tuottamuksellista tekomuotoa ei katsottu edellä selostetussa korkeimman oikeu-
den ratkaisussa rangaistavaksi. Korkein oikeus hyväksyi luonnollisesti rikoslain ylei-
sen osan säännöksen siitä, että rangaistusvastuu voidaan ennen 1.1.2004 säädetyn
kriminalisoinnin osalta perustaa tuottamukseen, vaikka tätä ei olisi tunnusmerkistössä
mainittu ja enimmäisrangaistus on korkeintaan kuusi kuukautta vankeutta. Korkeim-
man oikeuden ratkaisu perustuu ensisijaisesti maankäyttö- ja rakennuslain rangaistus-
säännöksen tulkintaan.

Toiseksi jo yleiset perusoikeuksien rajoitusedellytykset vaativat, että myös
perusoikeuksia rajoittavien säännösten tulee olla täsmällisiä ja tarkkoja. Rajoitusten
olennaisen sisällön tulee ilmetä laista eikä rajoitusten määrittelyä ole mahdollista jät-

19 HE 44/2002 s. 71.
20 HE 44/2002 s. 71.
21 HE 101/1998 s. 119.
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tää alemmanasteisen normin antajan tai lain soveltajan harkintaan. Myös tämä näkö-
kohta puoltaa sitä, että tuottamuksellista tekomuotoa ei katsottu edellä selostetussa
Korkeimman oikeuden ratkaisussa rangaistavaksi. Tästä näkökulmasta katsottuna
maankäyttö- ja rakennuslakia koskevassa hallituksen esityksessä mainittu näkökohta,
että rangaistussäännökset olisivat aikaisemman rakennuslaissa säädetyn rakennuslaki-
rikkomuksen mukaisia, jäi ainoastaan kevyeksi argumentiksi sen puolesta, että myös
tuottamuksellinen teko olisi rangaistava. Korkeimman oikeuden käyttämä suppean
tulkinnan oppi on palautettavissa ainakin osittain laillisuusperiaatteen taustalla ole-
vaan ennakoitavuuden vaatimukseen. Mitä suppeammin tunnusmerkistöä sanamuotoa
tulkitaan, sitä ennustettavampi tulkinnan lopputulos on. Kysymyksessä olevassa ta-
pauksessa lopputuloksen ennustettavuutta painottava tulkinta oli vahvempi kuin sään-
nöksen tavoitteisiin pohjautuva tulkinta, jonka mukaan myös sellainen lopputulos oli-
si ollut mahdollinen, että tuottamuksellinen teko olisi katsottu rangaistavaksi, kuten
hovioikeus oli tehnytkin.

Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että viimeaikaisessa rikosoikeuskehityksessä kri-
minalisointiperiaatteet sekä ihmis- ja perusoikeuslähtöiset argumentit ovat saaneet yhä
konkreettisemman merkityksen abstraktien lakien soveltamistilanteissa tulkintaa ohjaa-
vina tulkintasääntöinä. Perusoikeuslähtöistä argumentaatiota on katsottu voivan käyt-
tää tulkintaa ohjaavina apuvälineinä muun muassa tunnusmerkistönmukaisuutta ar-
vioitaessa.22 Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2004:81 laillisuusperiaatteen kes-
keiset arvot, kuten oikeusturva, oikeusvarmuus ja ennustettavuus ovat ohjanneet rat-
kaisua varmasti suuremmassa määrin kuin ratkaisun perusteluista ilmenee.

Oikeudenkäynnin keston vaikutus  teon rangaistavuuteen

Korkeimman oikeuden tapauksessa KKO 2004:58 kysymys oli vuonna 1998 Ruotsis-
ta Suomeen tuodun auton autoveron määrään liittyvistä epäselvyyksistä ja oikeuden-
käynnin keston vaikutuksesta tekijän rikosoikeudelliseen vastuuseen. Tapauksen fak-
tat olivat pääpiirteissään seuraavat. A oli tuonut huhtikuussa 1998 Ruotsista Suomeen
tullaamatta Ruotsista ostamansa ja siellä rekisteröidyn henkilöauton ja käyttänyt sitä
Suomessa liikenteessä, vaikka A asui vakituisesti Suomessa. A oli aiheuttanut menet-
telyllään autoveron ja arvonlisäveron määräämättä jäämisen.

Käräjäoikeus luki A:n syyksi veropetoksen. Hovioikeus hylkäsi syytteen seuraavil-
la perusteilla. A:ta vastaan oli nostettu syyte veropetoksesta lähes neljä vuotta sitten.
Syytteen perusteena oleva piiritullikamarin 27.11.1998 antama autoveropäätös oli to-
dennäköisesti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen vastainen. Tästäkään huoli-
matta virallisen syyttäjän syytteen keskeisenä tunnusmerkistötekijänä olevaa veron
määrää ei ollut vielä lokakuussa 2002 määritetty. A:ta vastaan ajettu rikosasia ei ollut

22 Mäkelä, Kaisa: Talouselämän rikokset, rikosoikeus ja kriminaalipolitiikka 2001 s. 98. Myös Tapani
toteaa, että rikossäännösten taustalla on erilaisia intressejä, jotka on perustuslaissa arvotettu
perusoikeuksiksi. Ks. Tapani, Jussi: DL 2005 s. 18.
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tullut käsitellyksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellyttämässä kohtuullisessa
ajassa ja hovioikeus hylkäsi syytteen. Korkein oikeus totesi oikeudenkäynnin keston
osalta muun muassa, että rikoslain 8 luvun 1 ja 5 §:t sisältävät säännökset siitä, minkä
ajan kuluessa rikoksesta ei saa enää tuomita rangaistusta. Vanhentumissäännökset pe-
rustuvat tarkoituksenmukaisuus- ja oikeudenmukaisuus- sekä oikeusturvasyihin. Sään-
nösten taustalla on muun muassa ajatus, jonka mukaan kovin myöhään tapahtuva puut-
tuminen rikoksentekijän elämään olisi paitsi tarkoituksetonta järjestelmän kannalta
myös kohtuutonta tekijää itseään kohtaan.

Korkein oikeus toteaa, että rikoslain 8 luvun 5 §:ssä on säännös siitä, minkä ajan
kuluttua veropetoksesta ei saa tuomita enää rangaistusta. Rikoslain 6 luvun nojalla
ajan kuluminen on mahdollista ottaa huomioon rangaistuksen mittaamisessa ja
rangaistuslajin valinnassa. Suomen lainsäädäntöön ei sitä vastoin sisälly säännöstä,
jonka nojalla syyte voitaisiin hylätä sillä perusteella, että oikeudenkäynti on kestänyt
kohtuuttoman kauan. Lähtökohtaisesti syytettä ei voida hylätä pelkästään sen perus-
teella, että asiaa ei ole saatu käsiteltyä tuomioistuimessa oikeudenmukaisen oikeuden-
käynnin edellyttämässä kohtuullisessa ajassa. Korkein oikeus luki A:n syyksi vero-
petoksen.

Tapauksessa oli siis olennaisena kysymyksenä, voitiinko syyte hylätä tarkoituksen-
mukaisuus-, oikeudenmukaisuus- ja oikeusturvasyillä, vaikka sinänsä ehdottomat ri-
koslain 8 luvun 1 ja 5 §:n vanhentumisajat eivät olleet kuluneet umpeen. Veropetoksen
enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta, joten rangaistusta ei saa rikoslain 8
luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tuomita, ellei syytettä ole nostettu viidessä
vuodessa rikoksen tekopäivästä. Saman luvun 5 §:n mukaan mistään rikoksesta ei saa
tuomita rangaistusta 15 vuoden kuluttua rikoksen tekopäivästä, jos rikoksesta säädetty
kovin rangaistus on vapausrangaistusta enintään kaksi vuotta. Nämä ehdottomat määrä-
ajat eivät olleet kuluneet umpeen eikä säännöksissä ollut säädetty mahdollisuutta poi-
keta ehdottomista määräajoista. Hovioikeus oli erityisesti oikeudenmukaisen oikeu-
denkäynnin periaatteeseen turvautuen hylännyt syytteen. Korkein oikeus puolestaan
katsoi, että ehdottomista vanhentumista koskevista määräajoista ei voitu poiketa oi-
keusperiaatteen avulla. Tällainen ratkaisu olisi ollut myös vastoin yhdenvertaisuuspe-
riaatetta ja ennustettavuuden vaatimusta. Tapauksesta ilmenee mielestäni konkreetti-
sella tavalla, että sanamuodoltaan selviä säännöksiä tulkittaessa teleologisella tulkinta-
perusteella tai oikeusperiaatteiden punnilla ei ole juurikaan käyttöalaa, koska tulkinta
on selvä jo sanamuodon perusteella. Tällöin poikkeaminen sanamuodon mukaisesta
tulkinnallisesta lopputuloksesta heikentää merkittävästi tulkinnan ennustettavuutta ja
lainsoveltaminen alkaa muistuttaa enemmän lainsäätäjän toimintaa kuin tulkintaa.23

Helsingin hovioikeuden ratkaisussa 28.10.2004 nro 4256 oli puolestaan kysymys
siitä, tuleeko rikoslain 8 luvun 5 §:n säännös siitä, minkä jälkeen rangaistusta ei saa
tuomita ottaa huomioon valitusasian ollessa vireillä hovioikeudessa. Hovioikeus totesi

23 Ks. myös Hautamäki, Veli-Pekka: JFT 2004 s. 137, jossa hän toteaa muun muassa, että teleologinen
tulkintaperuste tulee sovellettavaksi vasta, kun huolellisesti harkiten tulkinnallista ongelmaa ei ole
mahdollista ratkaista muilla keinoin.
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perusteluissaan, että A oli 26.6.1989 ollut henkilökohtaisesti läsnä Helsingin raastu-
vanoikeuden istunnossa, jolloin häntä vastaan oli esitetty syytteet jatketusta petoksesta
9.2. – 15.3.1989, kolmesta pahoinpitelystä ja ryöstöstä 10.6.1989. Tämän jälkeen asia
oli raastuvanoikeuden 26.3.1990 pidetyssä istunnossa jätetty A:n osalta uuden ilmoi-
tuksen varaan. Hovioikeus totesi, että rangaistukseen tuomitseminen on tällaisessakin
tilanteessa mahdollista aina siihen saakka, kun rikoslain 8 luvun 5 §:ssä säädetty ehdo-
ton vanhentumisaika on kulunut umpeen. Tämä aika ei ollut kulunut umpeen käräjäoi-
keuden antaessa tuomionsa 5.6.2003, mutta aika oli kulunut umpeen osan tekojen osalta
15.3.2004 ja loppujen tekojen osalta 10.6.2004 asian ollessa vireillä hovioikeudessa.

Rikoslain 8 luvun 5 §:n mukaan jos rikoksesta säädetty kovin rangaistus on vapaus-
rangaistusta enintään kaksi vuotta, virantoimituksesta erottaminen tai sakkoa, rangais-
tusta ei saa tuomita viidentoista vuoden kuluttua 3 §:ssä mainitusta päivästä. Saman
luvun 3 §:n mukaan vanhentumista koskevat ajat lasketaan rikoksen tekopäivästä.
Hovioikeus selosti oikeuskirjallisuuteen viitaten vanhentumissäännösten tarkoitusta
ja katsoi näiden säännösten tarkoituksen vastaista olevan, jos rikoksesta sen jälkeen
kun sen vanhentuminen on kerran katkaistu, olisi mahdollisuus tuomita rangaistus vielä
kuinka pitkän ajan kuluttua tahansa. Tämän estämiseksi rikoslain 8 luvun 5 §:ssä on
säännös ehdottomista aikarajoista, joiden jälkeen rangaistusta ei saa enää tuomita. Eh-
dottomat aikarajat katkaisevat mahdollisuuden tuomita rangaistus, vaikka syyte rikok-
sesta olisi jo vireillä. Hovioikeus totesi edelleen, että oikeuskirjallisuuden mukaan sään-
nöstä tulee tulkita niin, että aikarajat tulee ottaa huomioon myös muutoksenhaku-
asteessa. Tämän mukaisesti, jos alioikeus on tuominnut syytetyn rangaistukseen en-
nen määräajan päättymistä, mutta määräaika ehtii kulua umpeen ennen asian ratkaise-
mista hovioikeudessa, hovioikeuden olisi katsottava juttu vanhentuneeksi.

Edellä mainitun oikeuskirjallisuuden ja hallituksen esityksen mainintojen perus-
teella hovioikeus totesi, että rikoslain 8 luvun 5 §:n mukainen rangaistuksen tuomitse-
misen estävä ehdoton määräaika tulee ottaa huomioon hovioikeudessa. Käräjäoikeuden
A:n syyksilukeman petoksen tekoaika on 9.2. – 15.3.1989 ja kolmen pahoinpitelyn
sekä yhden lievän pahoinpitelyn tekoajat ovat 10.6.1989. Näistä teoista säädetty kovin
rangaistus on enintään kaksi vuotta vankeutta, joten teoista ei saa tuomita rangaistukseen
petoksen osalta 15.3.2004 ja loppujen tekojen osalta 10.6.2004 tai sen jälkeen. Näin
ollen hovioikeus hylkäsi A:ta vastaan nostetut syytteet petoksesta 9.2. – 15.3.1989,
kolmesta pahoinpitelystä 10.6.1989 ja yhdestä lievästä pahoinpitelystä 10.6.1989 ri-
koslain 8 luvun 5 §:n nojalla vanhentuneina.

Hovioikeus tulkitsi ratkaisun antohetkellä voimassa ollutta rikoslain 8 luvun 5 §:ää
teleologisesti. Sanamuodon mukainen tulkinta ei johda automaattisesti siihen, että
säännös tulisi ottaa huomioon myös muutoksenhakuasteessa. Huomioon ottaen sään-
nöksen taustalla olevat tarkoituksenmukaisuus-, oikeudenmukaisuus- ja oikeusturva-
syyt hovioikeus päätyi siihen, että säännös tulee ottaa huomioon myös muutoksenhaku-
asteessa. Myös varmuus oikeustilasta puoltaa hovioikeuden ratkaisun mukaista tul-
kintaa. Edelleen yhdenvertaisuusargumentti puoltaa hovioikeuden lopputuloksen mu-
kaista ratkaisua, koska lähtökohtaisesti syytetyn tulisi olla samassa asemassa hovioi-
keudessa riippumatta siitä, oliko hänen syytteensä alioikeudessa hylätty vai ei.
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Uudessa 1.1.2006 voimaan tulevassa rikoslain 8 luvun 6 §:n 3 momentissa (297/
2003) tilannetta on tämän suhteen selvennetty. Tämän uuden säännöksen mukaan tuo-
mittu rangaistus raukeaa, jos sitä koskeva tuomio ei ole tullut täytäntöönpanokelpoiseksi
ennen absoluuttisen määräajan päättymistä. Uutta rikoslain 8 lukua koskevassa halli-
tuksen esityksessä todetaan, että syytteen nostamista koskeva vanhentumisaika on kat-
kennut tilanteissa, joissa rikoksesta on nostettu tuomioistuimessa syyte, mutta asia
jätetään syytetyn poissaolon vuoksi uuden ilmoituksen varaan. Jos rikoslain 8 lukuun
ei säädettäisi erikseen rangaistuksen tuomitsemisen estäviä vanhentumisaikoja, uuden
ilmoituksen varaan jäänyt juttu voisi jäädä avoimeksi niin pitkäksi aikaa kuin syytetty
saadaan oikeudessa vastaamaan. Varmuus oikeustilasta edellyttää, että tällainen tilan-
ne ei voi jatkua kuinka pitkään tahansa. Tämän vuoksi tarvitaan rangaistuksen tuomit-
semisen estävät vanhentumisajat.24 Edelleen hallituksen esityksessä todetaan, että ny-
kyisin voimassa olevassa säännöksessä ei ole säädelty sitä, mikä merkitys muutoksen-
haulla on rangaistuksen tuomitsemisen estävää määräaikaa laskettaessa. Sääntely on
sen vuoksi tarpeen.25

Muinaismuistolain mukaisen ilmoitusvelvollisuuden sisältö

Asiassa oli hovioikeuden ratkaisusta 13.1.2005 nro 105 ilmenevällä tavalla kysymys
siitä, oliko sukeltaja A muinaismuistolain 20 §:n 3 momentin (295/1963) edellyttämin
tavoin löytänyt hylyn, jotta hänellä ylipäätään olisi ollut velvollisuus ilmoittaa hylyn
löytymisestä, kun sama hylky oli jo ollut museoviraston tiedossa tunnistamattomana
hylkynä. Lisäksi asiassa oli kysymys siitä, mitä tietoja museovirastolle tehtävän ilmoi-
tuksen tulee sisältää, jotta edellä mainitun lainkohdan mukainen ilmoitusvelvollisuus
tulee täytetyksi.

Tekoaikana voimassa olleen muinaismuistolain 20 §:n 3 momentin (295/1963)
mukaan joka löytää edellä tässä pykälässä tarkoitetun hylyn tai esineen, ilmoittakoon
siitä viipymättä museovirastolle. Muinaismuistolain 20 §:n 1 momentin perusteella
kysymyksessä tulee olla sellaisen hylyn, jonka voidaan olettaa vähintään sadan vuo-
den vanhaksi. Seuraavaksi hovioikeus totesi, että muinaismuistolakia koskevassa hal-
lituksen esityksessä (HE 100/1962 vp) ei ole selostettu tarkemmin ilmoitusvelvolli-
suuden sisältöä. Myöskään muinaismuistolain 20 §:n muuttamista koskevassa halli-
tuksen esityksessä (HE 80/2002 vp) ei selosteta ilmoitusmenettelyn sisältöä. Löytää-
sanaa ja ilmoittaa-sanaa käytetään lainsäädännössä useissa erilaisissa yhteyksissä eikä
niillä ole mitään omaa vakiintunutta juridis-teknistä sisältöä. Näin ollen kyseisten sa-
nojen tulkintaa on johdettava sanojen yleiskielisistä merkityksistä ja siitä, mikä on
muinaismuistolain mukaisen ilmoitusmenettelyn tarkoitus.

Museoviraston tiedossa oli ennen sukeltaja A:n 12.7.2000 tekemää ilmoitustakin
ollut, että syytteessä tarkoitetussa vesistössä oli hylkyjä, joita kaikkia ei ollut kyetty

24 HE 27/1999 s. 27.
25 HE 27/1999 s. 28.
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yksilöimään. Mitään hylkyä ei ollut kyetty yksilöimään syytteessä tarkoitetuksi B-
nimisen aluksen hylyksi. Puheena oleva hylky oli siten ollut tiedossa tunnistamattomana
hylkynä. A oli etsinnän jälkeen tavattuaan hylyn yksilöinyt sen B-nimiseksi aluksen
hylyksi.

Muinaismuistolain säännösten mukaan merestä tai vesistöstä tavatun laivan tai aluk-
sen hylky on rauhoitettu. Museoviraston tehtävänä on valvoa rauhoitusta. Valvonnan
toteuttamisen ja mahdollisten suojelutoimenpiteiden onnistumista varten on tärkeää,
että museovirasto saa viipymättä tiedon hylyn löytymisestä. Lain tarkoittaman rau-
hoituksen toteuttamiseksi mahdollisesti tarvittavat kohteen tarkastus ja suojelu edel-
lyttävät, että ilmoitus tehdään silloinkin, kun ennestään tuntemattomana tiedossa ollut
hylky tavataan ja kyetään yksilöimään tietyn aluksen hylyksi. Hovioikeus katsoi näin
ollen, että A on muinaismuistolain 20 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla löytänyt
B-nimisen aluksen hylyn ja ollut velvollinen ilmoittamaan siitä museovirastolle.

Seuraavaksi tuli ratkaistavaksi, mitä ilmoittamisen tulee pitää sisällään. Tämän osalta
hovioikeus totesi, että muinaismuistolain 20 §:ssä tarkoitetun hylyn löytyminen on
ilmoitettava museovirastolle. Hylyn sijaintipaikan ilmoittaminen on koko ilmoitusvel-
vollisuuden olennaisin tarkoitus. Muinaismuistolain 20 §:n 3 momentin tulkinta siten,
että ilmoittaminen edellyttää hylyn sijaintipaikan ilmoittamista, ei ylitä säännöksen
sanamuotoa. Näin ollen pelkkää yksilöimätöntä ilmoitusta hylyn löytymisestä ei ole
pidettävä muinaismuistolain 20 §:n 3 momentin näkökulmasta riittävänä ilmoituksena.

A oli jättänyt ilmoittamatta museovirastolle B-nimisen hylyn löytymispaikan, vaik-
ka sen ilmoittaminen on esitetyn selvityksen mukaan ollut mahdollista. A oli rikkonut
hylyn löytymisestä säädettyä muinaismuistolain 20 §:n 3 momentin mukaista ilmoi-
tusvelvollisuutta ja syyllistynyt menettelyllään muinaismuistolain 25 §:n 2 momentin
mukaiseen muinaismuistorikkomukseen.

Hovioikeus tulkitsi yleisluontoista muinaismuistolain säännöstä pitkälti teleologisen
tulkintaperusteen avulla. Säännöksen sanamuoto ei anna juurikaan johtoa siitä, mikä
on ilmoitusvelvollisuuden tarkkarajainen merkityssisältö. Vastakkaisena periaatteena
on ratkaisussa ollut selvästi laillisuusperiaate, koska tulkinnan lopputulosta on peilattu
hovioikeuden ratkaisussa tunnusmerkistön sanamuotoon. Näin ollen yksittäistä tun-
nusmerkistöä on tulkittu teleologisesti, mutta tulkinnan lopputulosta on arvioitu
laillisuusperiaatteen kannalta.

5. Johtopäätöksiä

Yksittäisen tunnusmerkistön tulkinnassa tulee ensin pyrkiä säännöksen sanamuotoa
tulkitsemalla antamaan tunnusmerkistölle oikea sisältö. Vasta sitten, kun säännöksen
tulkinnassa näyttäisi olevan useita mahdollisia tulkintavaihtoehtoja tai sanamuodon
mukainen tulkinta ei anna tyydyttäviä vastauksia tulkinnalliseen ongelmaan, tulisi tul-
kinnan apuvälineeksi ottaa teleologinen tulkintaperuste tai tietyissä tilanteissa myös
oikeusperiaatteiden punninta. Näin ollen teleologisella tulkintaperusteella on merkit-
tävää käyttöalaa silloin, kun säännöksen sanamuoto ei anna selvää vastausta tulkinnal-
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liseen ongelmaan eli säännöksen sanamuoto ei ole selvä tai sillä on useita mahdollisia
tulkinnallisia vaihtoehtoja.

Kuten Tapani on todennut teleologisuus voi merkitä tietyissä rikossäännöksissä sitä,
että lain soveltamisessa tulee hakeutua mahdollisimman lähelle säännöksen sovelta-
misen ydinaluetta eikä hakea tunnusmerkistön sanamuodon äärimmäisiä rajoja. Toi-
seksi tiettyjä tunnusmerkistöjä tulee tulkita yleiskielisen merkityssisällön tai juridis-
teknisen-merkityssisällön mukaisesti. Kolmanneksi tiettyjä rikoslain säännöksiä tulee
tulkita teleologisesti niin, että huomioon otetaan rangaistussäännöstön kokonaisuus,
jolloin tulkinnan lopputulos voi aluksi näyttää ylittävän yleiskielisen tai juridis-tekni-
sen merkityksen.26

Yksittäisen tunnusmerkistön taustalla saattaa olla useita tavoitteita ja päämääriä,
joihin säännöksellä on pyritty. Säännöksen sanamuoto saattaa yksittäisessä tapaukses-
sa estää säännöksen tulkitsemista siten, että jokin teko katsottaisiin olevan sen tavoit-
teiden mukaan rangaistava. Toisaalta jokin teko saattaa olla sanamuodon mukaan sel-
västi rangaistava, vaikka tietyt oikeusperiaatteet saattaisivat puhua sen puolesta, että
teko ei olisi rangaistava. Teleologisen tulkinnan lopputulosta joudutaan arvioimaan eri
oikeusperiaatteita vasten ja rikosoikeudessa erityisesti laillisuusperiaatteen eri osa-
periaatteita vasten, joiden taustalla on nähtävissä yleisempänä periaatteena ennakoita-
vuuden periaate. Teleologinen tulkintaperuste ja oikeusperiaatteiden punninta ei ole
näin ollen ainakaan rikostunnusmerkistön tulkinnassa sama asia, vaikka joskus on
nähnyt muuta väitettävän.
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Punninta Korkeimman oikeuden
ratkaisuissa

1. Johdanto

Tuomioistuinten ratkaisuilla on monta erilaista funktiota.1   Korkeimmalle oikeudelle
annettiin vuoden 1980 lainuudistuksella tehtäväksi oikeuskäytännön ohjaaminen. Kor-
keimman oikeuden julkaistujen ratkaisujen tärkeimpänä funktiona voidaan siten pitää
prejudikaattifunktiota. Prejudikaateilla ei ole Suomessa ehdotonta oikeudellista sito-
vuutta. Niillä on kuitenkin käytännössä merkittävä tosiasiallinen sitovuus, joka ilme-
nee ennakkopäätösten seuraamisena ja noudattamisena oikeuskäytännössä.  Prejudi-
kaattivaikutus riippuu pitkälti perustelujen painoarvosta. Mitä vakuuttavampia perus-
telut ovat, sitä paremman oikeudellisen sitovuuden oikeus- tai ratkaisuohje saa.

Korkeimman oikeuden prejudikaattiratkaisujen ohjausinformaatio oli aikaisemmin
heikkoa, koska ratkaisujen argumentaatio ei ollut riittävän avointa. Prejudikaattirat-
kaisujen perustelut olivat syllogistisia, perustelematta jätettyjä, kollektiivisin ja abstrak-
tiivisin sanonnoin ilmaistuja, auktoritatiivisia toteamuksia. Oikeudellinen päättely ja
harkintaprosessi puuttuivat kokonaan, jolloin prejudikaatit eivät antaneet tarvittavia
ratkaisukriteerejä samanlaisia tapauksia varten. Varsinaisesta perustelemisesta ei ole
kysymys silloin, kun tuomioistuin vain ”katsoo” jotakin tai lausuu, että asia ”on” jolla-
kin tavalla.2   Korkeimman oikeuden perustelut ovat kuitenkin muuttuneet 1990-luvun
alun jälkeen avoimempaan suuntaan.3

Ohjausinformaation avoimuudella tarkoitetaan sitä, missä määrin informaatio vas-
taa todellista harkintaprosessia. Rutiininomaisessa subsumptiotapauksessa todellinen
ja julkituotu päätösprosessi voivat vastata toisiaan. Sen sijaan monimutkaisemmissa
jutuissa voidaan joutua tekemään valinta usean eri ratkaisuvaihtoehdon välillä, jolloin
eri suuntaan vaikuttavia argumentteja joudutaan punnitsemaan keskenään eri oikeus-
lähteiden pohjalta. Ohjausinformaatio on avointa, jos siitä käy ilmi todellisessa pää-

1 Esimerkiksi Virolainen – Martikainen s. 67 ss: justifikaatiofunktio, kommunikaatiofunktio, kontrolli-
funktio, legitimiteettifunktio ja prejudikaattifunktio

2 Virolainen – Martikainen s.  94–96 ja s. 118 ja Linna s. 137 ss.
3 Ks. niin kutsutun Biedefelder Kreis -ryhmän oikeusvertailevan tutkimuksen esittely: Aarnio, Korkein

oikeus 75 vuotta s. 253–274, josta ilmenee, että korkeimman oikeuden  perustelukulttuuri on 1980–
1990 lukujen taitteessa ollut muuttumassa siten, että perustelut olivat aikaisempaa yksityiskohtaisempia,
laajempia, argumentoivempia ja dialogisempia.
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töksentekoprosessissa käytetyt keskeiset argumentit sekä ne todelliset oikeuslähteet,
joihin omaksuttu valinta perustuu.4

2. Oikeudellinen tulkinta ja punninta

2.1. Oikeussäännöt ja oikeusperiaatteet

Oikeudelliset normit voidaan jakaa oikeussääntöihin ja oikeusperiaatteisiin. Oikeus-
sääntöjä ja oikeusperiaatteita ei aina erota se oikeuslähde, jossa ne on ilmaistu. Esimer-
kiksi lakiteksti voi antaa informaatiota niin säännöistä kuin periaatteista.5  Erottava
tekijänä on pidetty niiden erilaista yleisyysastetta ja erityisesti niiden erilaista sovelta-
misehtoa.6

Oikeussäännön merkitys on lähtökohtaisesti arvioitavissa formaalin oikeuden tun-
nistamissäännön ja vallitsevan oikeudellisen metodiopin argumentaatiosääntöjen tar-
koittamalla tavalla, irrotettuna sen aineellisesta synty- ja justifikaatioperustasta. Oikeus-
säännöt toteuttavat  joko/tai - tyyppistä eli binääristä kaksiarvologiikkaa: oikeussääntö
joko soveltuu kyseessä olevaan tapaukseen tai se ei siihen sovellu, eikä kolmatta vaih-
toehtoa ole.

Oikeusperiaatteet puolestaan eivät ole välttämättä muodollisesti pätevällä tavalla
voimassa, vaan niiden merkitys perustuu niiden yhteiskunnassa nauttimaan institutio-
naaliseen tukeen tai sisällölliseen hyväksyttävyyteen. Oikeusperiaatteet ovat arvo- ja/
tai tavoitesidonnaisia ja ne soveltuvat tiettyyn tapaukseen vain enemmän/ vähemmän.
Oikeusperiaatteiden keskinäisiä suhteita ei ole mahdollista ennalta tai edes jälkikäteen
systeemisesti vakioida. Oikeusperiaatteen ratkaisuarvon määrittämiseksi sen ilmentä-
viä yhteiskunnallisia arvo- ja/tai tavoitenäkökohtia tulee punnita käsillä olevan oikeus-
tapauksen ratkaisukontekstissa ja sanotut näkökohdat tulee tasapainottaa muiden asi-
aan vaikuttavien oikeusperiaatteiden vastaavien yhteiskunnallisten tausta-arvojen ja
tavoitteiden kanssa (weighing and balancing).7

2.2. Tulkinta

Oikeuskysymyksen perusteleminen on laintulkintaa eli merkityksen antamista oikeu-
dellisesta tekstistä ilmeneville oikeussäännöille. Tulkintametodit voidaan jaotella esi-
merkiksi seuraavalla tavalla8 :

4 Linna, s. 138 ja Aarnio: Juhlajulkaisu Pertti Juhani Muukkonen s. 11
5 Esimerkiksi Laukkanen s.  113.
6 Alexy LM 1989 s. 620 ss.
7 Ks. esimerkiksi Siltala s. 378 ja  Pölönen s. 39 ss.  Jako sääntöjen ja oikeusperiaatteiden välillä luon-

nollisestikaan ole selvä: on sääntöjen kaltaisia periaatteita ja periaatteiden kaltaisia sääntöjä.
8 Ks. Aarnio: KKO:n juhlakirja s. 262.
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1) Lain sanamuodon mukainen tulkinta: joko normaali merkitys tai tekninen
merkitys (juridinen tai ei-juridinen).

2) Systemaattinen tulkinta: säännöstä tulkitaan pitämällä kontekstina koko sitä
oikeusjärjestystä, johon säännös kuuluu (esimerkiksi merkitysyhteys,
ennakkoratkaisujen mukainen tulkinta, analoginen tulkinta, käsitteellis-loo-
ginen tulkinta, oikeusperiaatteen mukainen tulkinta, historiallinen tulkinta)

3) Teleologinen tulkinta: tulkintavaihtoehdoksi valitaan se, joka parhaiten to-
teuttaa lain tai lainsäätäjän perimmäisiä tavoitteita

4) Lainsäätäjän tarkoituksen mukainen tulkinta: lain esityöt, joita käytetään aina
yhdessä muiden tulkintametodien kanssa

Jos lain sanamuodon mukainen tulkinta ja/tai systemaattinen tulkinta yhdessä lain esi-
töiden kanssa eivät anna riittävää vastausta tulkintaongelmaan, joudutaan turvautu-
maan teleologiseen tulkintaan eli tulkintaan, joka  parhaiten vastaa säännöksen perim-
mäistä tarkoitusta eli tavoitetta. Tarkoitusta voidaan tarkastella joko subjektiivisesti,
jolloin pyritään selvittämään lain alkuperäinen tarkoitus, tai objektiivisesti, jolloin py-
ritään löytämään sellainen tulkinta, joka parhaiten vastaa lain tarkoitusta käsillä ole-
vassa käytännön tulkintatilanteessa. Toisin sanoen, käsillä olevista tulkintavaihtoehdoista
valitaan se, joka seurauksiltaan vastaa parhaiten säännöksen tavoitetta. Teleologisen
tulkinnan tunnistaa usein siitä, että ratkaisua on perusteltu reaalisilla argumenteilla eli
käytännöllisillä syillä.9  Teleologista tulkintaa on kritisoitu siitä, että se antaa laintul-
kitsijalle niin suuren liikkumatilan, että tulkinta voi de facto muistuttaa lainsäätämistä.10

2.3. Punninta

Rutiiniratkaisuissa perusteluilla on vähäisempi merkitys kuin avoimissa harkintatilanteissa.
Viimeksi mainituissa tilanteissa ratkaisu joudutaan tekemään eri suuntaan vaikuttavia
argumentteja, kuten esimerkiksi periaatteita, punnitsemalla. Kuten yllä on todettu, peri-
aatteiden tärkeysjärjestys noudattaa aina niiden taustalla olevien arvojen oikeuslähteistä
johdettavissa olevaa tärkeysjärjestystä. Arvojen kohdalla ei kuitenkaan voi puhua ehdot-
tomasta ensisijajärjestyksestä, minkä avulla periaatteiden kollisio olisi ratkaistavissa.

Alexyn punnintateoria muodostuu kolmesta elementistä: 1) suhteellisten painoar-
vojen järjestelmä, 2) punnintajärjestelmä ja 3) prima facie -etusijojen järjestelmä. Olen-
nainen merkitys on punnintateorian sisältämällä punnintalailla: mitä enemmän jokin
periaate jätetään täyttämättä tai mitä enemmän sitä loukataan, sitä tärkeämpää täytyy
toisen periaatteen toteutumisen olla.11

9 Aarnio: Laintulkinnan teoria s. 239 ss.
10 Hautamäki s. 134.
11 Alexy LM 1989 s. 626. Suomessa Jaakko Jonkka on tutkinut punnintamallin avulla syyteharkinnassa

esiin nousevaa konkreettisen syytekynnyksen määrittelemistä. Epävarmuustilanteessa syyttäjän on punnit-
tava keskenään kahta yhtä aikaa vaikuttavaa tekijää: 1) rikoksen selvittämisintressi ja 2) rikoksesta
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Aarnion argumentaatioteoria perustuu ratkaisujen hyväksyttävyydelle. Hänen
muotoilemansa regulatiivinen periaate on seuraavanlainen: Perustele kannanottosi si-
ten, että mahdollisimman moni rationaalisesti asiaa harkitseva oikeusyhteisön jäsen
voisi kaikki asianhaarat huomioon ottaen hyväksyä kannanottosi.12 Myös Bergholz
perustaa teoriansa perustelujen hyväksyttävyydelle: 1) perusteiden tulee olla juridi-
sesti hyväksyttäviä ja 2) perustelujen tulee täyttää ne perusteluille asetettavat funktiot,
jotka kulloinkin kysymyksessä olevassa tapauksessa ovat merkityksellisiä.13

Virolaisen ja Martikaisen mukaan Aarnion ja Bergholzin mallit ovat riittämättömiä,
vaikka ne ovat askel eteenpäin siinä mielessä, että niissä on kiinnitetty huomiota ratio-
naaliseen hyväksyttävyyteen. Rationaalisuus on perusteltavuutta. Rationaalisten perus-
telujen vaatimus edellyttää, että tuomioistuin antaa vastauksen kysymykseen miksi. Asian-
mukaisilta perusteluilta vaaditaan avoimuutta eli sitä että perusteluissa annettu informaatio
vastaa todellista harkintaprosessia. Perusteluissa on tuotava esiin se oikeudellinen päät-
tely, johon ratkaisu perustuu. Perusteluissa tulee siten ilmoittaa sekä valittua lopputulos-
ta tukevat seikat että sitä vastaan puhuvat seikat eli pro & contra -argumentit.14

Huovila on esittänyt väitöskirjassaan peukalosääntöjä perusteluille lähtien kolmes-
ta keskeisestä prosessuaalisesta periaatteesta: 1) varmuus ja siihen liittyen aineellisen
totuuden periaate, 2) oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaate ja 3) kustannustehok-
kuuden periaate, jotka kaikki liittyvät asianosaisten oikeuksiin ja on sen vuoksi pun-
nittava oikeudenkäynneissä lähtökohtaisesti painavammiksi kuin muut periaatteet.15

Punnintamallien tarkoitus on ohjata epäselvässä tilanteessa ratkaisukriteerien
tiedostettuun käyttöön siten, että niihin voidaan myös perusteluissa viitata ja sitä kaut-
ta kontrolloida kriteerien hyväksyttävyyttä. Oikeusperiaatteilla argumentointiin pe-
rustuva punnintamalli ei poikkea kovinkaan paljon reaalisten argumenttien käyttöön
perustuvasta teleologisesta laintulkintametodista. Myös teleologista metodia käyttäes-
sään tuomari pyrkii ensin selvittämään, mitä tavoitteita tai arvoja säännöksellä edistetään.
Toiseksi tuomari tutkii, miten säännöksen erilaiset vaihtoehtoiset soveltamisratkaisut
seurausvaikutuksineen toteuttaisivat sanottuja tavoitteita (arvoja). Tämän jälkeen tuo-
mari valitsee ratkaisuvaihtoehdoksi sen, joka hänen mielestään vastaa parhaiten seu-
rauksiltaan säännöksen tavoitteita.16

Pro & contra -ratkaisuista puhutaan aina silloin, kun ratkaisussa tuodaan esiin sekä
valittua lopputulosta että sitä vastaan puhuvat seikat ja päädytään ratkaisuun näitä seik-
koja vastakkain punnitsemalla.17 Pro-argumentit ovat perusteluja, jotka suoraan vah-

epäillyn oikeusturvanintressi. Oikeusturvaintressillä on Jonkan mukaan syyttömyysolettaman vuoksi
prima facie -asema. Erisuuntaisten näkökohtien ollessa tasavahvoja valitaan epäiltyä suosiva ratkaisu.
Ks. Jonkka s. 250.

12 Aarnio: Laintulkinnan teoria s. 285–287.
13 Bergholz s. 421 ss.
14 Virolainen – Martikainen s. 104 ss.
15 Huovila s.  413 ss.
16 Virolainen – Martikainen s. 139.
17 Virolainen – Martikainen tarkoittavat pro & contra -perustelumetodilla punnintametodin lisäksi

arviontimetodia, dialogimetodia ja oikeustieteellistä metodia. Ks. s. 141.
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vistavat valittua vaihtoehtoa x. Pro-argumentteja ovat myös ne argumentit, joilla pyri-
tään sulkemaan pois toinen vaihtoehto y. Viimeksi mainitut argumentit ovat eräiden
contra-argumenttien (eli vaihtoehdon y puolesta puhuvien argumenttien) ”torjuntoja”
ja ne tukevat välillisesti valittua vaihtoehtoa. Contra-argumentit tarkoittavat sellaisia
argumentteja, jotka jäävät ”rasittamaan” lopputulosta. Ne ovat eräänlaisia epävarmuus-
tekijöitä, joita ei ole kyetty torjumaan.18

Punnintaratkaisujen soveltamisalueita ovat seuraavat tilanteet:

a) lainsoveltamis- eli subsumptio-ongelma. Epävarmuus koskee kysymystä,
minkä normin alaisuuteen asia kuuluu

b) tulkintaongelmatilanteet eli mikä normin tarjoamista tulkintavaihtoehtoista
olisi valittava

c) normiristiriita eli kumpi kahdesta normista olisi asetettava etusijalle
d) aukkotilanne, jossa sovellettavaa normia ei ole, esimerkiksi analogiatilanteet
e) punnintanormin sisältävä lain säännös
Lisäksi tällaista argumentointia tarvitaan
f) faktaepävarmuustilanteissa ja tavallaan myös
g) seuraamusharkinnassa.

Jäljempänä tarkastellaan yllä mainitun jaottelun pohjalta joitakin korkeimman oikeu-
den viimeaikaisia ratkaisuja. Tarkastelun kohteeksi on otettu 1) tulkintaongelmatilan-
teita,  2) punnintanormin sisältävä lainsäännös, 3) faktaepävarmuustilanteita ja 4) seu-
raamusratkaisuja. Selvät aukkotilanteet kuuluvat enemmän siviilioikeuden puolelle jo
rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen vuoksi. Rikosoikeudessa ei myöskään yleensä
ole epätietoisuutta siitä, minkä säännöksen soveltamisesta on kysymys vaan pikemmin-
kin siitä, täyttääkö väitetty teko syytteen mukaisen tunnusmerkistön vai ei. Sen sijaan
ankaramman ja lievemmän tekomuodon tai vaihtoehtoisten syytteiden välillä joudutaan
usein  suorittamaan punnintaa. Esimerkiksi murhan ja tapon välisestä rajanvedosta on
useita ratkaisuja, joihin ei tässä kirjoituksessa ole mahdollisuutta lähemmin puuttua.

18 Linna s. 138. Pro & contra -argumentoinnilla on myös lainsäädännöllistä tukea. Aikaisemmin oikeuden-
käymiskaaren 24 luvun 3 §:n (537/1948) mukaan tuomioon oli pantava näkyviin vain pääsyyt ja
lainkohta, mihin päätös perustuu.  Sanamuoto viittasi siihen, että vain pro-argumentit on tuotava
esille. Alioikeusuudistuksen yhteydessä vuonna 1993 mainittua säännöstä muutettiin siten, että peruste-
luista tulee ilmetä, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu.  Nykyistä sään-
nöstä on perusteltua tulkita siten, että oikeudelliseen päättelyyn ei kuulu vain pro-argumenttien esiin-
tuominen vaan myös lopputulosta vastaan puhuvat seikat on tuotava esiin.
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3.  Punnintaa sisältäviä Korkeimman oikeuden ratkaisuja

3.1. Tulkintaongelmatilanteet

Tulkintaongelma tarkoittaa tilanteita, joissa on epävarmuutta siitä, miten jotakin oikeus-
normia on tulkittava. Lakeja ei ole mahdollista kirjoittaa niin yksityiskohtaisiksi, että
lain sanamuoto tai edes lain esityöt antaisivat vastauksen kaikkiin esille tuleviin tulkinta-
tilanteisiin. Laeissa on myös entistä enemmän sellaisia säännöksiä, jotka jo itsessään
ilmaisevat punnintanormin, mikä on johtanut periaatteiden merkityksen korostumi-
seen ratkaisuissa. Lisäksi oikeuden kansainvälistyminen on lisännyt ratkaisutoimintaan
periaatesuuntautuneita elementtejä.19

Kuten edellä on todettu, rikosoikeudessa tulkintaongelma liittyy usein siihen, täyt-
tyvätkö kaikki syyttäjän ilmoittaman lainkohdan tunnusmerkistötekijät. Korkeimmal-
la oikeudella on useita sellaisia ratkaisuja, joissa tällaisia tilanteita on arvioitu laillisuus-
periaatteen valossa. Toinen tyypillinen tulkintatilanne on sellainen, jossa menettely-
säännöksiä arvioidaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteen kautta.

3.1.1.  Laillisuusperiaate

Laillisuusperiaate on rikosoikeuden keskeisin normatiivinen periaate. Laillisuus-
periaatteeseen kuuluvat kirjoitetun lain vaatimus, taannehtivuuskielto, analogiakielto
ja täsmällisyysvaatimus. Laillisuusperiaatteen soveltamisessa on kysymys rajankäyn-
nistä ennakoitavuuden ja rikosvastuun toteutumisen kesken. Tekijällä pitää olla teko-
hetkellä mahdollisuus tietää kielletyn menettelyn rajat ja pidättäytyä näitä rajoja rik-
komasta.20 Laillisuusperiaate on otettu perustuslain 8 §:ään (aikaisemmin hallitusmuo-
don 6a §) ja myös rikoslain yleisiin oppeihin 3 luvun 1 §:ään. Vain laissa riittävän
täsmällisesti säädetyistä rikoksista saa tuomita rangaistukseen eikä lainkäyttäjä saa
syytetyn vahingoksi täydentää lakia analogiapäätelmään turvautumalla.21

Talousrikoksissa on hyväksytty muita tilanteita useammin teleologinen laajentava
tulkinta, joka sinänsä näyttäisi olevan ristiriidassa laillisuusperiaatteen kanssa.  Kun
näissä tilanteissa joudutaan tekemään rajanvetoa ennakoitavuuden ja rikosvastuun to-
teutumisen välillä, ratkaisuissa on avoimesti tuotava esiin eri suuntiin vaikuttavat ar-
gumentit. Seuraavissa kolmessa tapauksessa on kysymys käsitteiden määrittelemisestä:

KKO 2002:11: A, joka toimi osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajana ja toimitus-
johtajana, sekä C, joka toimi yhtiön hallituksen varsinaisena jäsenenä, olivat menneet
omavelkaiseen takaukseen yhtiön veloista. Lisäksi he olivat olleet asettajana ja siir-
täjänä yhtiön hyväksymissä vekseleissä. A ja C olivat yhtiön huonosta taloudellisesta
tilasta tietoisina lahjoittaneet omaisuuttaan ja siten aiheuttaneet maksukyvyttömäksi

19 Tolonen s. 135.
20 Koponen s.  36.
21 HE 44/2002 s. 34
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tulemisensa. Kysymys siitä, voitiinko heitä mainittujen sitoumustensa vuoksi pitää
rikoslain 39 luvun 1 §:ssä tarkoitettuina velallisina.

Rikoslain 39 luvun 1 §:n mukaan velallisen epärehellisyyteen voi tekijänä syyllis-
tyä velallinen. Korkein oikeus toteaa ensinnäkin, ettei laista tai sen esitöistä (sana-
muodon ja lainsäätäjän tarkoituksen mukainen tulkinta) ilmene selvää vastausta sii-
hen, voidaanko omavelkaista takaajaa pitää velallisen epärehellisyysrikoksen
velallisena. Korkein oikeus on korostanut tulkinnassaan lain tarkoitusta (teleologinen
tulkinta) ja sen arvioinnissa puolestaan ensi sijassa rangaistussäännöksen suojelutar-
koitusta suhteessa laillisuusperiaatteeseen. Suojeluobjekteiksi katsottiin velkojien ta-
loudelliset edut ja luotonannon perustana oleva luottamus velallisen rehellisyyteen.
Velkojatahon suojan tarve ei riipu velvoitteen perusteesta. Korkein oikeus totesi, että
maksukyvyttömyystilanteita koskevassa lainsäädännössä velallisen käsitettä käytetään
yleisesti laajassa merkityksessä ja katsoi, että velalliskäsitteen tulkinta on välttämä-
töntä ja oikeutettua edellyttäen, että tulos on sopusoinnussa tämän rikoksen tunnus-
merkistöstä ilmenevän, rangaistusuhalla tavoitellun suojeluobjektin kanssa. Korkein
oikeus katsoi, että velallisen epärehellisyyteen voi syyllistyä myös henkilö, jonka velka-
vastuu perustuu omavelkaiseen takaukseen tai toissijaisen vekselivelallisen asemaan.

Ratkaisussa on keskeistä lausuma velvoitteen perusteen epäolennaisuudesta tun-
nusmerkistön soveltamisalan laajuutta arvioitaessa. Ratkaisua voi pitää laillisuuspe-
riaatteen valossa jossain määrin ongelmallisena. Koponen on kiinnittänyt tähän huo-
miota ja todennut, että suojeluobjektilla on huomattavasti helpompi perustella laa-
jentavaa teleologista kuin rajoittavaa tulkintaa, vaikka velkojien taloudelliset oikeudet
puoltavatkin rangaistavuutta.22  Tapani on todennut, että ratkaisussa näkyy selvästi
siviili- ja rikosoikeuden vastuuarvioinnin ero. Rikosoikeudessa asiaa lähestytään tie-
tyn tunnusmerkistön valossa. Ratkaisevaa asiassa on, mistä ajankohdasta lähtien hen-
kilö voidaan pitää rikosoikeudellisessa mielessä velallisena. Tulkinnassa täytyy Ta-
paninkin mukaan voida ottaa huomioon asiayhteyden erilaisuus (kontekstuaalisuus) ja
rikossäännöksen tavoite.23

KKO 2001:86: A oli käyttänyt osakeyhtiössä tosiasiallista päätösvaltaa, vaikka
hän ei ollut omistanut yhtiön osakkeita ja vaikka hänellä ei ollut muodollista asemaa
yhtiön hallinnossa. A:ta pidettiin rikoslain 30 luvun 9 §:ssä tarkoitettuna kirjanpito-
velvollisen edustajana ja hänet voitiin siten tuomita tekijänä rangaistukseen kirjanpito-
rikoksesta. (Ään)

Korkein oikeus on ensin todennut säännöksen sanamuodon sekä sen, että lain ja
samansisältöisen kirjanpitolain 38 §:n 2 momentin esitöistä ilmenee, että kirjanpito-
velvollisen edustajana on pidettävä sitä, joka vastaa kirjanpidon oikeellisuudesta
kirjanpitovelvollisen yhteisön sisällä. Kysymys siitä, kuka vastaa kirjanpidon oikeelli-
suudesta, tulisi puolestaan ratkaista esimerkiksi asianomaisen lainsäädöksen tai ky-
seistä yhtiötä koskevien määräysten, kuten yhtiöjärjestyksen perusteella. Kirjanpito-

22 Koponen s. 31.
23 Tapani DL 2004 s. 932 ss.
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lain säännöstä koskevan lakivaliokunnan mietinnön mukaan se, kuka tai ketkä ovat
kirjanpitovelvollisen edustajia, ratkaistaan viimekädessä rikosoikeuden yleisten nor-
mien perusteella (sanamuodon, lainsäätäjän tarkoituksen ja systeemin mukainen tul-
kinta). Tämän jälkeen korkein oikeus toteaa, että yhtiön sisäisestä organisoinnista tai
tosiasiallisista olosuhteista voi kuitenkin seurata, että myös joku muu henkilö kuin
osakeyhtiön hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja on velvollinen huolehtimaan kir-
janpitoon kuuluvista tehtävistä. Korkein oikeus on päätynyt näillä perusteilla siihen,
että kirjanpitovelvollisen edustaja voi määräytyä myös yhtiön tosiasiallisen organi-
saation tai toiminnan mukaan. Lisäksi korkein oikeus toteaa, että tällaista tulkintaa
tukee myös se, että rikosvastuun kohdentamisessa pyritään yleensäkin siihen, ettei
vastuuta voi kiertää keinotekoisilla, muodollisilla järjestelyillä (teleologinen tulkinta).
Vähemmistöön jääneet kaksi jäsentä olisivat hyväksyneet esittelijän mietinnön, jossa
syytteen hylkääminen on perustunut laillisuusperiaatteeseen:

”A ei ole ollut X Oy:n hallituksen jäsen eikä toimitusjohtaja. A:lla ei siten ole ollut
sellaista asemaa X Oy:ssä, että hän olisi ollut lain mukaan velvollinen huolehtimaan
yhtiön kirjanpidosta. Suomen perustuslain 8 §:n mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä
rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei ole tekohetkellä
säädetty rangaistavaksi. Laillisuusperiaatteesta seuraa, ettei säännöstä saa soveltaa ta-
paukseen, johon se ei lain sanamuodon mukaan sovellu, vaikka onkin rinnastettavissa
säännöksessä tarkoitettuihin tilanteisiin. Kirjanpitovelvollisena olevan osakeyhtiön si-
sällä vastuu kirjanpitorikoksesta on rajattu yhtiön edustajaan. Kirjanpitorikoksen tekijä-
piirin laajentaminen yhtiön sisällä henkilöön, joka on tosiasiassa johtanut yhtiön toi-
mintaa olematta mukana sen organisaatiossa, ei ole mahdollista laillisuusperiaatetta
loukkaamatta.”

Tämä tapaus on yksi niistä, joissa korkein oikeus on ottanut kantaa tosiasiallisen
toimimisen syyksiluettavuudesta talousrikoksissa (ks. velallisen rikoksia koskeva
2000:74 ja verorikosta koskeva 2001:87). Kirjanpitorikoksen osalta tulkinta on ollut
selvästi laajentavaa, koska tunnusmerkistö ei ole yhtä avoin kuin velallisen rikoksessa
tai verorikoksessa. Sinänsä prejudikaatti ei tuonut muutosta käytäntöön, koska tosiasial-
linen toiminta oli jo laajalti hyväksytty oikeuskäytännössä.24 Tulkintaa on puoltanut
tässäkin tapauksessa se, ettei ole haluttu suojata sellaisia keinotekoisia järjestelyjä,
joilla rikosvastuu vältetään. Nyttemmin tilanne on selkiintynyt, koska rikoslain 5 lu-
vun 8 §:n mukaan myös tosiasiallista päätösvaltaa käyttävä henkilö voidaan tuomita
oikeushenkilön toiminnasta tehdystä rikoksesta rangaistukseen. Lainmuutoksella on
vahvistettu aikaisempi käytäntö ja sillä on toteutettu laillisuusperiaatteeseen kuuluva
täsmällisyysvaatimus.

KKO 2004:46: Syyte verorikkomuksesta kiistettiin väittein, että verojen maksa-
matta jättäminen oli johtunut maksukyvyttömyydestä. Kysymys siitä, mitä maksu-
kyvyttömyys merkitsee rikoslain 29 luvun 4 §:n tunnusmerkistössä. (Ään.) Ks.
KKO:1994:67, KKO:1995:137, KKO:1996:35, vrt. KKO:1998:110.

24 Koponen: KKO:n ratkaisut kommentein II/2001 s. 168.
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Korkein oikeus on ensin todennut, ettei lainsäädäntöaineiston pohjalta (sanamuodon
ja lainsäätäjän tarkoituksen mukainen tulkinta) voida yksiselitteisesti todeta, minkä-
laisen täsmällisen sisällön lainsäätäjä on halunnut verorikkomussäännöksessä maksu-
kyvyttömyydelle antaa. Sitten on todettu, mitä vastaavalla käsitteellä on tarkoitettu
takaisinsaannista konkurssipesään annetussa laissa ja rikoslain 39 §:n 1 momentin
velallisen epärehellisyyttä koskevassa lainkohdassa ja että verorikkomusta koskevassa
oikeuskäytännössä käsitettä on tulkittu näistä käsitteistä poikkeavalla tavalla. Tämän
jälkeen on todettu, ettei ole toivottavaa, että samaa käsitettä tulkitaan rikoslain sisällä
eri tavoin (systeemin mukainen tulkinta). Toisaalta on todettu, että tulkinnassa on tästä
huolimatta otettava huomioon asiayhteyden erilaisuudesta johtuvat tekijät ja niiden
säännösten tarkoitus, joissa käsite esiintyy. Korkein oikeus päätyy lopputulokseensa
teleologisen tulkinnan avulla todeten, että verorikkomusta koskevan säännöksen osal-
ta maksukyvyttömyyden käsitettä on edelleen syytä tulkita oikeuskäytännössä vakiin-
tuneella tavalla, joka poikkeaa velallisen epärehellisyyttä koskevasta rikoslain 39 §
luvun 1 §:ssä tarkoitetusta maksukyvyttömyyden käsitteestä. Korkein oikeus ei ole
pitänyt laillisuusperiaatteen kanssa ristiriitaisena sitä, että myös rangaistussäännösten
sisältö selkiintyy ja täsmentyy oikeuskäytännön kautta. Vastaavat lähtökohdat on hy-
väksytty myös EIT:n käytännössä. Korkein oikeus on todennut, että käsitteiden tulkin-
ta on välttämätöntä ja oikeutettua myös yksityisiä rikostunnusmerkistöjä sovellettaessa
edellyttäen, että tulos on sopusoinnussa tunnusmerkistöstä ilmenevän, rangaistusuhalla
tavoitellun suojan tarkoituksen kanssa sekä tekijälle kohtuudella ennalta arvattavissa.

Toisin sanoen Korkein oikeus on katsonut samansuuntaisilla perusteilla kuin ta-
pauksessa KKO 2002:11, että velallinen voi samaan aikaan olla rikoslain 39 luvun
1:ssä tarkoitetulla tavalla maksukyvytön ja rikoslain 29 luvun 4 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla maksukykyinen. Tämäkään ratkaisu ei ole poikennut oikeuskäytännössä nouda-
tetusta tulkinnasta.25

Tapani on todennut, että kyseessä oleva ratkaisu sisältää avoimen ja seikkaperäisen
pohdinnan siitä, miten maksukyvyttömyyskäsitteen merkityssisältö määräytyy teleo-
logisessa tulkinnassa. Hän kritisoi perusteluja sen vuoksi, ettei niiden valossa maksu-
kyvyttömyydelle näyttäisi jäävän mitään rangaistavuutta rajoittavaa merkitystä ja yh-
tyy tässä suhteessa vähemmistöön jääneen oikeusneuvoksen perusteluihin, joissa on
tarkasteltu verorikkomussäännöstä kokonaisuutena siten, että maksukyvyttömyys ja
hyötymistarkoitus kytkeytyvät yhteen: mikäli velkojen ja maksujen laiminlyöntien
motivoivana tekijänä on ollut tappiollisen liiketoiminnan jatkaminen ja rahallisen hyö-
dyn hankkiminen itselle tai läheisyhtiölle, tekijä syyllistyy verorikkomukseen.26

Myös seuraava tapaus koskee laillisuusperiaatetta ja sivuaa samalla perusoikeuksia:
KKO 2002:91: Virallinen syyttäjä vaati A:lle ja B:lle rangaistusta hallinnan louk-

kauksesta ja haitanteosta virkamiehelle sillä perusteella, että he kytkeytymällä lukoilla
kaulastaan turkisliikkeen oveen tietäen, etteivät lukkojen avaimet olleet heidän hallus-

25 Sahavirta, Ritva: KKO:n ratkaisut kommentein I/2004 s. 324.
26 Tapani DL 2004 s. 928 ss.
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saan, olivat estäneet sisäänkäynnin ja vaikeuttaneet poliisin heihin kohdistamia poista-
mistoimenpiteitä. Poliisi oli joutunut irrottamaan heidät leikkaamalla lukot auki. Kor-
keimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla A:n ja B:n katsottiin syyllisty-
neen hallinnan loukkaukseen ja haitantekoon virkamiehelle. (Ään.)

Korkeimman oikeuden enemmistö on todennut, että rangaistussäännöksen perus-
teena on hallinnan suojaaminen tarve. Säännöksen sanamuotoa ei enemmistön mu-
kaan katsottu perustelluksi tulkita siten, että haltuun ottamisella tarkoitettaisiin yksin-
omaan rakennuksen sisätiloissa olemista. Enemmistö on päätynyt ratkaisuun lain sana-
muodon ja sen esitöistä ilmenevän lainsäätäjän tarkoituksen kautta. Äänestysperustelut
ovat tämän kirjoituksen kannalta mielenkiintoisemmat:

”Säännöksellä on pyritty suojaamaan rakennuksen tai sen osan haltijaa tuohon omaisuu-
teen kohdistuvilta luvattomilta toimilta, joilla haltijaa estetään tosiasiallisesti käyttä-
mästä omaisuutta. Lainkohdan esitöissä (HE 66/1988 vp s. 30 ja 32) on mainittu lakieh-
dotukseen johtaneena perusteena hallinnan suojaamisen tarve muun muassa niin sanot-
tuja rakennusten valtaamisia vastaan. Hallinnan loukkauksen tekotapa on tällöin raken-
nuksen tai sen osan haltuun ottaminen tavallisesti sen sisätiloissa oleskelemalla. Säännök-
sen sanamuoto ja sen tarkoitus huomioon ottaen ei ole perusteltua tulkita säännöksessä
mainittua haltuun ottamista yksinomaan mainituilla tavoin tehtyihin rakennuksen tai
sen osan hallinnan loukkauksiin.

Toisaalta mikä tahansa toisen hallinnassa olevaan rakennukseen tai sen osaan kohdistu-
va omavaltainen menettely ei ole säännöksessä tarkoitettua hallinnan loukkausta. Ran-
gaistavan käyttäytymisen alaa rajaa säännöksen sanamuodonkin mukaan myös se seik-
ka, kuinka kauan haltijan estyminen käyttämästä omaisuutta kestää. Lainkohdan esitöissä
onkin esimerkkinä toisen hallinnassa olevan maan haltuun ottamisesta mainittu leiriyty-
minen tai muu pitkäaikainen oleskelu toisen alueella.

A ja B ovat mielenosoitusta tehostaakseen olleet vajaan tunnin ajan kytkeytyneinä liik-
keen oveen. Pelkästään A:n ja B:n kytkeytyminen oveen ei ole estänyt oven avaamista ja
siitä kulkemista. He eivät ole millään muulla tavoin estäneet liikkeen haltijaa käyttämäs-
tä omaisuuttaan. Säännöksellä ei pyritä suojaamaan elinkeinon harjoittamista, vaan
omaisuuden häiritsemätöntä hallintaa.

Suomen perustuslain 8 §:n mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita
rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei ole tekohetkellä säädetty rangaistavaksi.
Vastaava rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen sisältävä perusoikeusäännös sisältyi pe-
rustuslailla kumottuun hallitusmuodon 6a §:ään. Laillisuusperiaatteesta seuraa, että sään-
nöstä ei saa soveltaa tapaukseen, johon se ei lain sanamuodon mukaan sovellu, vaikka
onkin rinnastettavissa säännöksessä tarkoitettuihin tilanteisiin.

Rikoslain 28 luvun 11 §:n 3 kohdan rikostunnusmerkistössä tekotapa on kuvattu ilmai-
sulla ”ottaa haltuunsa”. Ilmaisu ei sanamuotonsa mukaan sovellu kuvaamaan A:n ja B:n
menettelyä, vaikkakin heidän menettelynsä, joka on osaltaan estänyt liikkeen oven avaa-
misen ja siitä kulkemisen, voitaisiin säännöstä väljästi tulkiten rinnastaa siinä tarkoitet-
tuihin tilanteisiin. Rangaistavan käyttäytymisen alan laajentaminen A:n ja B:n menette-
lyyn ei siten ole mahdollista laillisuusperiaatetta loukkaamatta. Tämän vuoksi heitä ei
voida tuomita rangaistukseen hallinnan loukkauksesta.”
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Tapausta on kritisoitu sen vuoksi, ettei siinä ole otettu huomioon perusoikeusnäkökul-
maa. Koponen toteaa, että tapauksessa olisi voitu arvioida perusoikeuksien horison-
taalisuhdetta. Asianomistajan omaisuuden suojaa ja elinkeinonharjoittamista koske-
vien oikeuksien vertaamisella vastaajien mielenosoitusoikeuteen olisi voitu kuitenkin
päätyä samaan lopputulokseen.27 Myös Lavapuro on kritisoinut ratkaisua, koska siitä
ei löydy viitteitä siitä, että mielenosoitustarkoitusta olisi arvioitu perusteena, joka pois-
taisi teon oikeudenvastaisuuden. Hänen mukaansa korkeimman oikeuden omaksuma
perustelulinja ei sovi yhteen Suomen oikeusjärjestyksessä tapahtuneiden valtiosääntöuu-
distusten kanssa. Perusteluissa olisi siten pitänyt punnita perusoikeuksien merkitys.28

3.1.2. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaate

Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 6.1 artiklan mukaan jokaisella on oikeus koh-
tuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti
perustetussa, riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun pää-
tetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikos-
syytteestä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) kiinnittää harkinnassaan huomiota
siihen, onko oikeudenkäynti ollut kokonaisuutena arvioiden oikeudenmukainen vai
ei. Ihmisoikeusnäkökulma on johtanut yhtäältä ratkaisujen perustelujen korostumi-
seen, koska perustellun ratkaisun saaminen kuuluu keskeisiin oikeudenmukaisen oi-
keudenkäynnin takeisiin. Toisaalta se on johtanut myös siihen, että erityisesti menettely-
säännöksiä on tulkittava ihmisoikeusmyönteisesti. Korkeimman oikeuden käytännös-
tä löytyykin useita tapauksia, joissa menettelysäännöksiä on tulkittu EIS 6.1 artiklan
valossa. Nykyisin Suomen perustuslaki antaa vastaavan suojan oikeudenkäynnissä ja
joissakin korkeimman oikeuden tapauksissa on viitattu myös perustuslain säännöksiin.

Seuraavassa jutussa on kysymys siitä, onko käräjäoikeus voinut määrätä vastaajan
heti vangittavaksi ilman etukäteen hänelle toimitettua syyttäjän tai asianomistajan vaa-
timusta. Tätä kysymystä on punnittu yhtäältä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja
toisaalta keskeisen perusoikeuden eli vapauden kannalta:

KKO 2004:121: Tuomitessaan rikosoikeuden vastaajan yli kahden vuoden pitui-
seen vankeusrangaistukseen käräjäoikeus sai vastaajaa kuultuaan omasta aloitteestaan
määrätä hänet heti vangittavaksi. (Ään)

Korkein oikeus on tulkinnut pakkokeinolain 1 luvun 26 §:ää seuraavalla tavalla: (1)
ensin on todettu, ettei lain sanamuodosta suoraan ilmene, voiko tuomioistuin määrätä
tuomitun vangittavaksi omasta aloitteestaan. Tämän jälkeen on (2) lain esitöiden va-
lossa päädytty siihen, että säännöksen alkuperäisen sanamuodon mukainen jaottelu,
joka antoi tuomioistuimelle oikeuden omasta aloitteestaan määrätä vain vangitun vas-
taajan vangittuna pitämisestä, on pykälän uudesta kirjoitustavasta huolimatta tarkoi-
tettu pysyttää voimassa. Tästä (3) periaatteesta on kuitenkin lakivaliokunnan mietin-

27 Koponen s. 32.
28 Lavapuro, Juha: KKO:n ratkaisut kommentein II /2002 s. 234 ss.
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nössä esitettyjen näkökohtien perusteella syytä poiketa sellaisten vakavien rikosten
osalta, joista tuomitaan ankara, vähintään kahden vuoden vankeusrangaistus. Tällai-
sessa tapauksessa tuomitun vangitseminen ei, toisin kuin tuomittaessa syytetty lie-
vempään rangaistukseen, lain mukaan edellytä täytäntöönpanon karttamisen tai rikol-
lisen toiminnan jatkamisen vaaraa vaan rangaistuksen ankaruus sinänsä on jo riittävä
peruste vangitsemiseen. Kun syytetty tuomitaan pitkään ehdottomaan vankeusrangais-
tukseen, kysymys vangitsemisen tarpeellisuudesta on läheisessä yhteydessä tuomiois-
tuimen jo suorittamaan seuraamusharkintaan. Tämä puoltaa sitä, että tuomioistuin voi
tällöin päättää vangitsemisesta myös omasta aloitteestaan. Voimassa olevaa pakko-
keinolain 1 luvun 26 §:n 1 momenttia on siten perusteltua tulkita niin, että tuomiois-
tuin voi momentin 1 kohdan mukaisissa tapauksissa, joissa rangaistukseksi on tuo-
mittu vähintään kaksi vuotta vankeutta, määrätä myös vapaana olevan vastaajan van-
gitsemisesta, vaikka syyttäjä ei olisi esittänyt vangitsemista koskevaa vaatimusta. Tä-
män jälkeen korkein oikeus on ottanut kantaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
vaatimukseen ja katsonut, että vastaajalla on ollut riittävä tilaisuus antaa lausuntonsa
vangitsemisen edellytyksistä.

Vähemmistöön jäänyt jäsen on tarkastellut asiaa lähinnä perusoikeusnäkökulmasta
ja punninnut sen painavammaksi kuin täytäntöönpanon turvaamisen:

”Vangitseminen pakkokeinona merkitsee puuttumista perusoikeutena suojattuun henki-
lökohtaiseen vapauteen. Kun lain tarkoitusta ei voida pitää selvänä, on käytetyn pakko-
keinon edellytyksiä arvioitava silmälläpitäen tilannetta koskevien perusoikeuksien suo-
jaa. Vapauden menettämisen perusteena olevan tuomion tulee pääperiaatteen mukaan
täyttää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytykset, joihin kuuluu vastaajan oi-
keus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällös-
tä sekä riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan. Katson, että mainitut
periaatteet tulevat lähtökohtaisesti sovellettaviksi myös silloin, kun vapauden menettä-
mistä käytetään pakkokeinona.

Tuomitun vangitsemisen tarkoituksena on tuomion täytäntöönpanon turvaaminen. Eri-
tyisesti vakavien rikosten yhteydessä on oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä turvaavien
periaatteiden soveltamisessa otettava huomioon tämä pakkokeinon tarkoitus. Mainittu
tarkoitus ei kuitenkaan sinänsä vaarannu noudatettaessa käytäntöä, jonka mukaan tuo-
mitun vangitseminen perustuu syyttäjän ennen oikeudenkäyntiä esittämään vaatimukseen.

Vapauden arvo perusoikeutena on siinä määrin keskeinen, ettei ole syytä suosia tulkin-
toja, joiden seurauksena on vapauden odottamaton menettäminen. Vapaana olevan vastaa-
jan määrääminen tuomioistuimen omasta aloitteesta välittömästi vangittavaksi, on poik-
keuksellista. Kuten Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 1996:39 todennut, tuomiois-
tuimen mahdollisuudet arvioida asianmukaisesti vangitsemisen kohtuullisuutta pakko-
keinolain 1 luvun 26 a §:ssä tarkoitetuin tavoin edellyttävät sitä, että vastaajalle varataan
tilaisuus esittää näkökohtansa vangitsemisen edellytyksistä. Jotta vastaaja kykenisi tä-
män tilaisuuden asianmukaisesti käyttämään, katson, että hänelle tulee varata riittävästi
aikaa kyetäkseen tuomaan esille olosuhteistaan seikkoja, jotka vaikuttavat tuomioistui-
men arviointiin.
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K oli saanut tiedon välittömästä vapauden menettämisen uhasta vasta, kun häneen koh-
distettuja syytteitä oli käsitelty käräjäoikeudessa. Syyttäjä ei ollut ennen oikeudenkäyn-
tiä esittänyt K:n vangitsemista koskevaa vaatimusta. Vaikka K:ta näin ollen oli kuultu
vangitsemisen edellytyksistä, katson käräjäoikeuden menetelleen virheellisesti, kun se
ei ollut huolehtinut siitä, että K olisi saanut hyväkseen riittävästi aikaa valmistautuakseen
esittämään käsityksensä vangitsemisen edellytyksistä.”

Seuraava ratkaisu koskee oikeudenkäynnin kestoa. Korkein oikeus on hahmotellut oi-
keudenkäynnin viivästymisen seurauksia ja päätynyt siihen, ettei syytteen hylkäämi-
nen ole ensisijainen oikeussuojakeino. Kohtuuttomissa tilanteissa ajan kuluminen voi-
daan ottaa huomioon joko jättämällä vastaaja tuomitsematta tai ottamalla kesto huo-
mioon muulla tavoin rangaistusta määrättäessä:

KKO 2004:58: A oli vuonna 1998 tuonut Suomeen Ruotsista ostamansa käytetyn
auton ja käyttänyt sitä liikenteessä tekemättä autoveroilmoitusta. A kiisti asiassa nos-
tetun syytteen veropetoksesta ja esitetyt korvausvaatimukset katsoen tulliviranomaisen
tekemän autoveropäätöksen EY-oikeuden vastaiseksi. Kysymys autoveron määrään
liittyvien epäselvyyksien ja oikeudenkäynnin keston vaikutuksesta A:n rikosoikeudel-
liseen vastuuseen.

Korkein oikeus on ensin todennut, että perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan
jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta
viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi on todettu EIS 6.1
artiklan sisältö ja että sopimuksen 13 artiklan mukaan sopimuksessa tunnustettujen
oikeuksien ja vapauksien loukkausten varalta on jokaisella oltava käytettävissään te-
hokas oikeussuojakeino kansallisen viranomaisen edessä. Oikeussuojakeinot määräy-
tyvät kansallisen oikeusjärjestyksen mukaan, mutta niiden pitää olla tehokkaita sekä
käytännössä että oikeudellisesti.  Asiassa on korkeimman oikeuden mukaan ratkaise-
vaa, mitä keinoja Suomen lainsäädännössä on sopimusmääräyksistä ilmenevien oi-
keusturvan takeiksi tarkoitettujen periaatteiden toteuttamiseksi. Tämän jälkeen on todet-
tu lain oikeussuojakeinot kuten rikoslain 8 luvun vanhentumissäännösten sisältö ja se,
että ne perustuvat tarkoituksenmukaisuus-, oikeudenmukaisuus- ja oikeusturvasyihin.
Lisäksi on todettu, että rikoksen tekemisestä kulunut aika voidaan ottaa rikoslain 6
luvun 7 §:n mukaan huomioon rangaistusta mitattaessa ja saman luvun 12 §:n 4 koh-
dan nojalla rangaistuksen tuomitsematta jättämisen perusteena. Tämän jälkeen on to-
dettu lain esitöiden sisältö ja ettei Suomen lainsäädäntöön sisälly säännöksiä, joiden
perusteella syyte voitaisiin hylätä sillä perusteella, että oikeudenkäynti on kestänyt
kohtuuttoman kauan. Korkein oikeus on johtopäätöksenään todennut, että EIT:n käy-
tännön perusteella voidaan päätellä, että oikeussuojakeinojen osalta tärkeää on niiden
tehokkuus loukkauksen kohteeksi joutuneen hyvittämisen kannalta ja katsonut, ettei
syytettä muuta kuin aivan poikkeuksissa tilanteissa (kun ajan kuluminen on romuttanut
mahdollisuudet puolustautumiseen) voi hylätä pelkästään sillä perusteella, ettei asiaa
ole käsitelty tuomioistuimessa kohtuullisessa ajassa. Korkein oikeus ei myöskään ole
pitänyt asiassa ilmenneet seikat huomioon ottaen käsittelyn kestoa eli noin viittä ja
puolta vuotta sellaisena seikkana, että A tulisi jättää rangaistukseen tuomitsematta tai
että ratkaisun viipyminen tulisi ottaa huomioon lieventävänä seikkana.
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3.2.  Punnintaa sisältävä säännös

Seuraavassa tapauksessa on kysymys oikeudesta sananvapauteen ja mielenilmaukseen.
Punninta on tehty säännöksen itsensä ilmaiseman suhteellisuusperiaatteen valossa:

KKO 2003:128: Metsänhakkuita vastustava luontoaktivisti A oli kahtena peräk-
käisenä päivänä tullut metsätyökoneen vaara-alueelle estäen siten työskentelyn ko-
neella. A:lle annettiin matkustuskielto hakkuun sijaintikunnan ja kahden muun kun-
nan alueelle yli kuukauden ajaksi, koska häntä epäiltiin todennäköisin syin pakotta-
misrikoksesta ja kun oli todennäköistä, että hän jatkaisi rikollista toimintaa myös tule-
vissa, toistaiseksi nimeämättömissä hakkuukohteissa kuntien alueella. Kysymys mat-
kustuskiellon määräämisen edellytyksistä ja sen sisällöstä. (Ään.)

Ensinnäkin on kysymys sananvapaudesta eli siitä, onko kysymys pakottamisesta
vai perustuslain turvaamien sanavapauden ja kokoontumisvapauden käyttämisestä. Tältä
osin korkein oikeus on verrannut tapausta niin sanottuun Koijärvi-tapaukseen KKO
1983 II 159 ja todennut, että kysymys on samanlaisesta menettelystä ja katsonut, että
A on syyllistynyt pakottamiseen (systeeminmukainen tulkinta). Tämän jälkeen on itse
matkustuskieltoa pohdittu suhteellisuusperiaatteen valossa:

”Pakkokeinolain 7 luvun 1 a §:n mukaan tässä laissa tarkoitettuja pakkokeinoja saadaan
käyttää vain, jos pakkokeinon käyttöä voidaan pitää puolustettavana ottaen huomioon
tutkittavana olevan rikoksen törkeys, rikoksen selvittämisen tärkeys sekä rikoksesta
epäillylle tai muille pakkokeinon käytöstä aiheutuva oikeuksien loukkaus ja muut asiaan
vaikuttavat seikat. Matkustuskiellon määräämistä on siten harkittava myös säännöksen
ilmaiseman suhteellisuusperiaatteen perusteella.

A:n tekemäksi epäiltyä rikosta ei sinänsä voida pitää erityisen törkeänä. Jatkuessaan A:n
menettely olisi kuitenkin saattanut aiheuttaa tuntuvaa taloudellista vahinkoa. Kiellon
käytöllä on tarkoitettu turvata laillisten hakkuiden jatkuminen. Toisaalta matkustuskielto
on merkinnyt puuttumista A:n perusoikeuksiin, sanan-, kokoontumis- ja liikkumisvapau-
teen. Korkein oikeus katsoo, että edellä todetuin tavoin ajallisesti ja alueellisesti rajatulla
kiellolla A:lle aiheutunut haitta on kuitenkin niin vähäinen, että kiellon käyttöä sillä
tavoitellut ja saavutettavat edut huomioon ottaen voidaan pitää puolustettavana.”

3.3. Faktaepävarmuustilanteet

Oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 4 §:n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun
lain 11 luvun 4 §:n mukaan perusteluissa on selostettava, millä perusteella riitainen
seikka on tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä.  Näyttökysymyksen perusteleminen
on tärkeää asianosaisille, jotta he ymmärtäisivät, miten tuomioistuin on päätynyt ratkai-
suunsa. Perustelut on syytä suunnata erityisesti hävinneelle osapuolelle.29 Peruste-
leminen velvoittaa myös tuomioistuinta itseään ratkaisemaan asian niin, että ratkaisun

29 Huovila s. 414.
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voi ja uskaltaa perustella. Kolmas intressiryhmä on ratkaisutoimintaa kontrolloivat
tahot, joita ovat lähinnä ylemmät tuomioistuimet.30

Kiperässä näyttöratkaisussa joudutaan aina käyttämään punnintaa. Korkein oikeus
on uusimmissa ratkaisuissaan kirjoittanut perusteluja niin sanotun hypoteesimetodin
mukaisesti. Hypoteesimetodi keskittyy siihen tapaan, jolla tuomioistuimet voivat poh-
tia näytön riittävyyteen liittyviä kysymyksiä.  Vastakkain ovat syyttäjän ja vastaajan
versiot tapahtuneesta. Tuomioistuimen kannalta syyte on päähypoteesi ja puolustuk-
sen väitteet vaihtoehtoisia hypoteeseja. Diesenin mukaan metodissa esitetään seuraa-
vat kysymykset:

1) Onko syyttäjä esittänyt näytön kaikista tunnusmerkistöntekijöiden mukai-
sista oikeustosiseikoista.

2) Voidaanko syytteen teonkuvaukselle esittää pääkäsittelyssä ilmi tulleisiin seik-
koihin perustuvia relevantteja vaihtoehtoisia tapahtumahypoteeseja.

3) Voidaanko relevantti vaihtoehtoinen tapahtumahypoteesi eliminoida.
4) Aiheuttaako relevantti vaihtoehtoinen tapahtumahypoteesi järkevän epäilyn

syytetyn syyllisyydestä.31

Seuraavassa tapauksessa ratkaisun perustelut on kirjoitettu analyyttisesti hypoteesi-
metodin mukaisesti. Lisäksi ratkaisussa on pro & contra-punnintaa:

KKO 2002:47: Kysymys näytön arvioinnista henkirikosta koskevassa asiassa.
Asiassa on kysymys siitä, oliko X syyllistynyt tappoon työntämällä Y:n mereen m/

s Silja Serenaden seitsemänneltä kannelta, kun laiva oli ollut matkalla Tukholmasta
Helsinkiin. Korkein oikeus on ensin eliminoinut ne vaihtoehtoiset mahdollisuudet, että
Y olisi noussut pois laivasta jo Tukholmassa tai että Y olisi vahingossa horjahtanut
kaiteen yli tai tehnyt itsemurhan. Tämän jälkeen korkein oikeus on kirjoittanut näky-
viin syytettä tukevat seikat, joita oli todistaja D:n esitutkinnassa antama kertomus (D
oli muuttanut kertomustaan oikeudessa) siitä, että hän oli nähnyt X:n työntävän hänel-
le tuntemattoman miehen mereen juuri siinä osassa laivan kantta, josta toisen todistajan
eli M:n mukaan oli kuulunut avunhuutoja. Lisäksi todistaja I oli kertonut, että X oli
hänelle puhunut neljässä eri tilaisuudessa siitä, että hän oli heittänyt tuntemattoman
miehen mereen. Edelleen todistaja J oli kertonut, että X oli joskus ravintolassa epäil-
lyt, olisiko hän voinut heittää miehen laivasta mereen.

Tämän jälkeen Korkein oikeus on tuonut esiin syytettä vastaan puhuvat seikat: X
oli johdonmukaisesti kiistänyt olleensa mukana laivaristeilyllä. Hän on kertonut ol-
leensa töissä K:n tilalla. Tätä kertomusta tukee K:n päiväkirjamerkinnät, jotka on to-

30 Huovilan mukaan, mitä suurempi välittömyyden merkitys on todisteluharkinnan kannalta, sitä pie-
nempi on perustelujen merkitys ja sitä yleisluontoisempia perustelujen tulee olla, jotta välittömyyden
edut saavutettaisiin. Tätä näkemystä on kritisoinut Martikainen, jonka mukaan käsitys perustelemisen
aiheuttamasta uhkasta välittömyydelle on outo ja yllättävä. Martikaisen mukaan oikeudenkäynti-
menettelyn välittömyys tai oikeudenkäyntiin osallistuminen ei korvaa ratkaisun perustelemista. Ks.
Martikainen DL 2004 s. 301.

31 Diesen s.  583 ss. ja Pölönen s. 158 ss.
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dettu rikosteknillisissä tutkimuksissa aidoiksi. Korkein oikeus on kuitenkin todennut,
etteivät päiväkirjamerkinnät sulje pois sitä mahdollisuutta, että X on mennyt töihin
K:n tilalle risteilyltä palattuaan.

Lopuksi Korkein oikeus on verrannut syytteen puolesta ja sitä vastaan puhuvaa
näyttöä ja katsonut, että erityisesti D:n esitutkintakertomuksesta ja I:n kertomuksesta
ilmenevät syytettä tukevat seikat ovat niin vakuuttavia, ettei jää sijaa varteenotettavalle
epäilylle X:n syyllisyydestä.

Esittelijä olisi hylännyt syytteen, koska X:n syyllistymisestä Y:n tappoon on jäänyt
järkevä epäilys. Esittelijäkin on tosin todennut, että D:n ja I:n kertomusten ja niitä
tukevan näytön perusteella vaikuttaa sinänsä todennäköisemmältä, että X on ollut syyt-
teen edellyttämällä laivamatkalla ja tappanut Y:n kuin ettei X olisi näin menetellyt.
Esittelijä on kuitenkin katsonut, että X:n osallistumisesta laivamatkalle olisi ollut pe-
rusteltua olettaa saatavan muutakin näyttöä kuin nyt esitetty välillinen henkilötodistelu
ja kun kysymys on vakavasta rikoksesta, syytteen tueksi esitettyä näyttöä ei voi pitää
erityisen vakuuttavana. Lisäksi K:n päiväkirjamerkintä sekä K:n ja hänen poikansa
kertomus muodostavat vahvan näytön sen suhteen, että X on ollut puheena olevan
päivän töissä K:n tilalla eikä ole voinut osallistua laivamatkaan.

Kuten Rautio on todennut, yllä mainitulla ratkaisulla on lähinnä pedagogista preju-
dikaattiarvoa: korkein oikeus on antanut esimerkin hyvästä näyttöratkaisun peruste-
lusta. Lisäksi korkein oikeus on käyttänyt tässä ratkaisussa ensimmäistä kertaa anglo-
saksista alkuperää olevasta beyond reasonable doubt -ilmaisusta käännöstä ”ei ole jää-
nyt sijaa varteenotettavalle epäilylle”.32

Myös seuraavassa tapauksessa on punnittu näyttöä sen mukaan, jääkö varteenotet-
tava epäily syyllisyydestä. Lisäksi on kysymys teleologisesta tulkinnasta ja oikeuden-
mukaisesta oikeudenkäynnistä:

KKO 2004:24: Kysymys siitä, missä määrin esirikoksen tulee olla selvitetty, jotta
syytetty voidaan tuomita kätkemisrikoksesta. Ks. KKO 1992:42 KKO 1995:112.

Korkein oikeus on ensin todennut, ettei kätkemisrikoksen sanamuoto ehdottomasti
vaadi sitä, että oikea omistaja olisi tiedossa. Tätä ei edellytä säännöksen tarkoituskaan.
Korkeimman oikeuden mukaan rangaistavuuteen ei siten vaikuta se, kenen omaisuu-
desta on kysymys (teleologinen tulkinta). Sitten korkein oikeus on viitannut kahteen
aikaisempaan ratkaisuunsa, joissa syyte on hylätty, koskei ollut selvitetty, että omai-
suus olisi saatu joltakin rikoslain 32 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla rikoksella todeten kui-
tenkin, etteivät nämä tapaukset ole omaisuuden laadun osalta siten samanlaisia, että
niissä ilmaistut periaatteet sellaisenaan soveltuisivat (systeeminmukainen tulkinta).
Sitten on punnittu tapaukseen liittyvää näyttöä ja todettu, että asiassa esitetyllä näytöl-
lä on kokonaisuutena arvioiden selvästi suljettu pois se mahdollisuus, että takavarikoidut
esineet olisivat millään muulla tavalla kuin rikoslain 32 luvun 1 §:ssä tarkoitetun varkaus-
rikoksen kautta joutuneet pois oikeilta omistajiltaan päätyen A:n haltuun. A:n puolesta
ei ole tuotu esiin mitään edellä selostettua näyttöä tai sen perusteella tehtyä päätelmää

32 Rautio: KKO:n ratkaisut kommentein I/2002 s. 320.
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horjuttavaa seikkaa, vaikka hänellä siihen olisi ollut ilmeisen helposti mahdollisuus.33

Omaisuuden laadun ja määrän sekä varastointitavan ja myyntiin liittyvän menettelyn
perusteella voidaankin riittävällä varmuudella päätellä, että A on tiennyt, millä tavalla
omaisuus on joutunut pois oikealta omistajaltaan. Varteenotettavaa epäilyä A:n syylli-
syydestä ei siten jää.

Seuraavassa tapauksessa on pro & contra -punninnan lisäksi otettu kantaa tunnista-
misen merkitykseen:

KKO 2004:60: Kysymys henkilön tunnistamisesta ja näytön arvioimisesta rikos-
asiassa.

Jutussa pidetty sinänsä selvitettynä, että A oli pakotettu sukupuoliyhteyteen aamu-
yöllä kotimatkalla ravintolasta. Kysymykseksi on jäänyt, oliko tekijä A. Ulkopuolisia
silminnäkijöitä ei ole ollut. Muutakaan ulkopuolista näyttöä ei ole ollut esittää. Ainoa
syytettä tukeva relevantti näyttö on ollut se, että B on pian tapahtuman jälkeen tunnis-
tanut tekijän A:ksi. A oli paennut paikalta.

Korkein oikeus on ensin todennut, ettei B:n heti tapahtuman jälkeen tekemää A:n
tunnistamista voi pitää niin luotettavana, että syyksilukeminen voitaisiin perustaa yk-
sin siihen. Tunnistamista ei voi yleensäkään pitää yksin riittävänä näyttönä syyllisyy-
destä vakavaan rikokseen. Ensimmäisen tunnistamisen jälkeisten myöhempien
tunnistamisten ei voi katsoa lisäävän tunnistamisen luotettavuutta.

Korkein oikeus on todennut, että tällaisessa tilanteessa on tarkasteltava myös aihe-
todisteita ottaen huomioon niin syytettä tukevat kuin sitä vastaan puhuvatkin seikat ja
arvioitava tällä perusteella, onko näyttö kokonaisuutena arvioiden niin vakuuttava,
että vastaaja voidaan todeta syylliseksi ilman, että hänen syyllisyydestään jää varteen-
otettavaa epäilyä.

Tämän jälkeen Korkein oikeus on selostanut asiassa esitettyä henkilötodistelua ja
erityisesti siinä esiin tulleita kellonaikoja, ja todennut yhteenvetonaan, että vaikka B
on tunnistanut A:n raiskauksen tekijäksi, asiassa esitetty muu näyttö puhuu sen puo-
lesta, että A ei ole voinut olla tekijä. Tunnistamisen luotettavuuteen liittyy edellä todet-
uin tavoin siinä määrin epäilyjä, ettei tunnistamiselle sitä vastaan puhuva näyttö huo-
mioon ottaen voida antaa ratkaisevaa merkitystä. Johtopäätöstä, jonka mukaan A ei
ole ollut raiskauksen tekijä, ei voida myöskään kumota sen perusteella, ettei A ole
halunnut jäädä tapahtumapaikalle selvittämään tilannetta, vaan on niissä olosuhteissa
katsonut parhaaksi reagoida syytöksiin pakenemalla paikalta. Otettuaan huomioon niin
syytettä tukevat kuin sitä vastaan puhuvat seikat Korkein oikeus on päätynyt katso-
maan, että asiassa esitetty näyttö ei riitä osoittamaan A:ta tekijäksi.

33 Oikeus olla vaikuttamatta syyllisyyden selvittämiseen kuuluu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
ydinsisältöön. Korkein oikeus on kuitenkin katsonut, EIT:n käytäntöön viitaten, että vaitiolo-oikeus
ei kuitenkaan voi eikä saa estää sitä, että syytetyltä selvästi selitystä vaativissa tilanteissa hänen
vaikenemisensa otetaan huomioon harkittaessa syyttäjän esittämän näytön vakuuttavuutta.
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3.4.  Seuraamusharkinta

Seuraamusharkinta on jo luonteensa puolesta punnintaa, koska rangaistusten määrää-
misessä noudatetaan niin sanottua asteikkojärjestelmää ja relatiivisesti määräytyviä
rangaistuksia. Rangaistuksen mittaamista koskevan yleissäännös on rikoslain 6 luvun
4 §:ssä: rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikok-
sen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin ja rikoksesta ilmenevään
muuhun tekijän syyllisyyteen. Luvun 5 §:ssä luetellaan koventamisperusteet ja 6 §:ssä
lieventämisperusteet. Lisäksi 6 luvussa on muun ohessa rangaistuslajin valintaa kos-
kevia normeja.

Yleissäännöksessä on vahvistettu suhteellisuusperiaate rangaistuksen mittaamisen
johtavaksi periaatteeksi. Suhteellisuusperiaate edellyttää, että eri törkeysastetta olevis-
ta rikoksista tuomittavat rangaistukset eroavat toisistaan tavalla, joka heijastaa oikea-
asteisesti rikosten moitittavuusasteissa olevia eroja. Toinen mittaamisessa noudatetta-
va periaate on yhdenvertaisuusperiaate, mikä edellyttää samanlaisten tapausten sa-
manlaista kohtelua. Lisäksi on otettava huomioon kohtuus, eli humaniteettinäkökohdat.

Seuraavassa yhteisösakkoa koskevassa asiassa on sovellettu selvää pro & contra-
argumentointia:

KKO 2002:39: Pienosakeyhtiön toimitusjohtaja tuomittiin rangaistukseen tahalli-
sesta ympäristön turmelemisesta. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta ja yhteisö-
sakon tuomitsemisesta.

Korkein oikeus on, selostettuaan lainkohdan ja sen esityöt, kertonut, mihin perus-
teisiin tulee asiassa kiinnittää erityistä huomiota ja päätynyt seuraavaan punnintaan:

”Lainkohdan esitöiden (HE 95/1993 vp. s. 37) mukaan rikoksen tekijän asemalla harkinta-
perusteena tarkoitetaan, että mitä merkittävämmässä asemassa tekijä on ollut, sitä lä-
hemmin hän samastuu oikeushenkilöön ja sitä perustellumpaa yhteisösakon tuomitse-
minen on. Tässä tapauksessa rikoksen tekijä A on yhtiön toimitusjohtaja, joka on myös
käytännössä päättänyt yksin yhtiön toiminnasta. Näin ollen A:n asema yhtiössä puoltaa
yhteisösakon tuomitsemista. Vaikka A:n tekemä ympäristön turmeleminen ei ole ollut
kovin laajamittaista, se on ollut kuitenkin poikkeuksellisen vaarallista. Myös tämä seik-
ka puoltaa yhteisösakon tuomitsemista, samoin kuin se, ettei rikoksesta ole aiheutunut
yhtiölle muita seurauksia kuten vahingonkorvaus- tai menettämisseuraamusvelvoitteita.
Vielä yhteisösakon tuomitsemista puoltaa se, että yhtiö on vasta oikeudenkäynnin alka-
misen jälkeen ryhtynyt toimiin rikoksen vaikutuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.

Oikeushenkilön koko ja tuomitun omistusosuus siinä sekä hänen vastuunsa sen velvoit-
teista otetaan rikoslain 9 luvun 4 §:n 6 kohdan mukaan huomioon silloin, kun oikeus-
henkilön johtoon kuuluva tuomitaan rikoksesta rangaistukseen. Lain esitöiden (HE 95/
1993 vp. s. 38) mukaan säännöstä soveltamalla voidaan välttää se kohtuuttomuus, joka
varsinkin pienyrityksissä voi aiheutua siitä, että samasta rikoksesta tuomittaisiin sekä
yksilörangaistus että yhteisösakko. Tällainen kohtuuttomuus voi syntyä silloin, kun
yhteisösakkokin tosiasiassa kohdistuisi samaan henkilöön kuin yksilörangaistus. Pyrki-
myksenä on siis estää kahden rangaistuksen tuomitseminen samalle henkilölle samasta
rikoksesta.
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Kuten lain esitöistä (HE 95/1993 vp. s. 3– 5) ilmenee, yhteisösakolla on tarkoitus vai-
kuttaa oikeushenkilön päätöksentekoon ja sen toiminnan ohjautumiseen. Sellaisessa
yhteisössä, jonka organisaatio on monimutkainen ja jossa päätöksenteko on eriytynyttä,
yksilörangaistuksen vaikutukset eivät aina ulotu sinne, missä yhteisön toimintalinjoista
päätetään. Jos rikoksen tekijänä tuomitaan sellainen henkilö, joka ei voi vaikuttaa oikeus-
henkilön toimintatapoihin eikä päätöksentekoon, hänelle tuomittavalla rangaistuksella
ei juurikaan voida vaikuttaa yhteisön toimintaan. Sen sijaan välittömästi yhteisön talou-
dellista tulosta heikentävän yhteisösakon voidaan olettaa vaikuttavan suoraan niiden
päätösharkintaan, joiden asema tai taloudelliset edut riippuvat yhteisön taloudellisesta
menestyksestä ja jotka myös päättävät yhteisön toimintalinjoista ja -tavoista.
Tässä tapauksessa yhtiön osakkeet omistavat A:n vanhemmat. Yhtiön hallituksen jäse-
ninä ovat heidän lisäkseen yhtiön toimitusjohtajana oleva A ja hänen vaimonsa. Yhtiön
toimintalinjat ja -tavat on päättänyt A itsenäisesti.

Vaikka A ei omista yhtiön osakkeita ja vaikka jutussa ei ole esitetty selvitystä siitä, että
hän olisi vastuussa yhtiön velvoitteista, voidaan yhtiön tosiasiallisesta päätöksenteosta
ja taloudellisesta asemasta päätellä, että yhteisösakon vaikutukset tosiasiassa koh-
distuisivat olennaisesti A:han itseensä. Tämä ei puolla yhteisösakon tuomitsemista.
Näin ollen tässä asiassa kysymykseen tulevista yhteisösakon harkintaperusteista neljä
puoltaa yhteisösakon tuomitsemista ja yksi peruste puhuu sen tuomitsemista vastaan.
Harkitessaan näitä perusteita yhdessä ja arvioidessaan niiden keskinäistä merkitystä
Korkein oikeus katsoo, että vahvimmin yhteisösakon tuomitsemisen puolesta puhuu
rikoksen vaarallisuus ja yhtiön johdon osallisuus rikoksen tekemiseen. Toisaalta yhteisö-
sakon tuomitsemista vastaan puhuu hyvin selvästi yhteisösakon kohdistuminen A:han,
jolle jutussa tuomitaan myös vankeusrangaistus. Koska yhteisösakon ja vankeusran-
gaistuksen kohdistuminen samaan henkilöön on yhteisösakon päätarkoituksen vastais-
ta, Korkein oikeus katsoo, että tässä tapauksessa yhteisösakon tuomitsemista vastaan
puhuva peruste painaa kokonaisharkinnassa selvästi eniten. Tämän vuoksi syyttäjän
vaatimus yhteisösakon tuomitsemisesta hylätään.”

Korkeimmalla oikeudella on lukuisia mittaamista ja rangaistuslajin valintaa koskevia
tapauksia, joissa on kysymys yhtäältä yhdenvertaisuus- ja toisaalta suhteellisuus- ja
kohtuusperiaatteesta. Mainitsen näistä tapauksista vain muutaman:

KKO 1994:77: Vastaaja oli tuomittu rangaistukseen virkamiehen väkivaltaisesta
vastustamisesta. Itse tekoon liittyvät seikat (yhdenvertaisuus) edellyttivät ensisijaisesti
rangaistuksen määräämistä ehdottomaksi. Tästä huolimatta rangaistus määrättiin
ehdolliseksi ottaen huomioon A:n aikaisemmista rikoksista kulunut pitkähkö aika ja
sairaiden perheenjäsenten riippuvuus hänen huolenpidostaan (kohtuus).

KKO 1997:140: Korkein oikeus on tässä ratkaisussaan muuttanut hovioikeuden
tuomiota sekä mittaamisen että ehdollisuuden osalta. Korkein oikeus on todennut, että
A on syyllistynyt törkeään petokseen, joka on jatkunut runsaat kolme ja puoli vuotta ja
jonka tekotapa ilmentää suunnitelmallisuutta. Petos on kohdistunut henkilöön, joka
on mielenterveyshäiriöidensä vuoksi ollut altis taloudelliselle hyväksikäytölle. A on
käyttänyt hyväkseen asianomistajan häntä kohtaan tuntemaa luottamusta ja toiveita
yhteisestä elämästä. Rikoksella on aiheutettu asianomistajalle huomattavaa varallisuus-
vahinkoa.  Korkein oikeus on katsonut, että näistä seikoista huolimatta A:lle tuomittu
vankeusrangaistus oli liian ankara ja on alentanut tuomittua rangaistusta (suhteellisuus
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ja yhdenvertaisuus).  Sen jälkeen Korkein oikeus on punninnut keskenään yllä mainit-
tuja seikkoja ja toisaalta sitä, että A on tuomittu taloudellisiin oloihinsa nähden huo-
mattavaan vahingonkorvausvelvollisuuteen ja ettei asianomistajalle aiheutettu vahin-
ko ollut määrältään niin suuri (kohtuus), että se sinänsä vaatisi ehdottoman rangaistuk-
sen määräämistä, ja päätynyt siihen, että yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitäminen ei
tässä tapauksessa edellytä rangaistuksen tuomitsemista ehdottomana.

KKO 2002:97: Terveydenhuollon oikeusturvakeskus oli kieltänyt opioidiriippu-
vaisten potilaiden hoitoon omistautunutta lääkäriä määräämästä potilailleen huumaus-
aineeksi luokiteltavia lääkkeitä. Päätöksen jälkeen lääkäri oli potilaitaan apuna käyt-
täen tuonut maahan huumausaineeksi luokiteltavaa buprenorfiinia sisältäviä lääkeval-
misteita ja luovuttanut niitä edelleen korvausta vastaan muille potilailleen. Kysymys
siitä, oliko lääkäri menettelyllään syyllistynyt huumausainerikokseen, sekä rangais-
tuksen mittaamisesta ja laitonta taloudellista hyötyä koskevasta menettämisseuraamuk-
sesta. Korkein oikeus on rangaistusta mitatessaan ottanut huumausainerikoksen läh-
tökohtaisen törkeyden ja sen, että A on toiminut lääkärinä ja tietoisesti rikkonut viran-
omaismääräyksiä, mikä edellyttäisi tuntuvaa rangaistusta (yhdenvertaisuus). Toisaalta
on kuitenkin otettu huomioon A:n motiivit toimintaansa eli hänen tavanomaisiin
huumausainerikoksiin verrattuna vähäisempi syyllisyytensä (suhteellisuus).

4. Lopuksi

Tuomioiden perustelemisesta on viime aikoina keskusteltu paljon. Aiheesta on ilmes-
tynyt myös julkaisuja, kuten tässäkin kirjoituksessa mainitut Sakari Laukkasen selvi-
tys, Huovilan väitöskirja ja Virolaisen ja Martikaisen teos. Lisäksi EU-oikeus ja EIS-
sopimukseen perustuva EIT:n käytäntö on lisännyt mielenkiintoa perusteluja ja erityi-
sesti erilaisia punnintatilanteita kohtaan. Tämä ei ole voinut olla heijastumatta myös
Korkeimman oikeuden perustelukäytäntöön ottaen erityisesti huomioon, että Korkeim-
man oikeuden aikaisempaa perustelukäytäntöä on syystäkin kritisoitu. Perustelujen
avoimuuden lisäännyttyä mahdollinen kritiikki on voinut kohdistua perusteluiden si-
sältöön ja lopputulokseen eikä perusteluiden puutteeseen. Tämä on ollut hyödyllistä
myös prejudikaattifunktion toteutumisen kannalta: avoimet perustelut antavat parem-
mat lähtökohdat ratkaisun sisältämän oikeusohjeen ymmärtämiseen ja soveltamiseen
muihin vastaavanlaisiin tapauksiin.
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Olli Haapanen

Pro et contra -argumentaatio
rikostuomioiden perusteluissa
Korkeimmassa oikeudessa 2000-luvulla

1. Johdanto

1.1. Yleisiä lähtökohtia tuomion perustelemisesta

Tuomion perusteleminen on runsaasti kysymyksiä herättävä aihe niin käytännön tuo-
marien kuin oikeustieteen tutkijoidenkin keskuudessa.1  Tuomion perustelut ovat eri-
tyisen tärkeät oikeudenkäyntiin osalliseksi joutuneen henkilön kannalta. Tuomion pe-
rustelut eivät saisi olla vaikeaselkoiset ja niiden tulisi tuntua kansalaisista oikeudenmu-
kaisilta. Tuomion tulisi antaa vastaus asianosaisen kysymyksiin eli asianosaisen oi-
keudenkäynnissä esittämiin vaatimuksiin perusteineen.2  Hyvien ja optimaalisten pe-
rustelujen kirjoittaminen onkin tuomioistuimille haastava tehtävä.3

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (ROL) 11 luvun 4 §:n 1 momentin
mukaan tuomio on perusteltava. Perusteluissa on säännöksen mukaan ilmoitettava,
mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu. Perusteluissa on myös
selostettava, millä perusteella riitainen seikka on tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä.
Sanottua säännöstä on pidettävä perustelemisen lähtökohtana ja se asettaa ainakin tuo-
mion perustelemisen minimivaatimukset. Aina pelkkien perustelemisen minimivaa-

1 Viime vuosina tuomion perustelemisesta on Suomessa julkaistu Mika Huovilan väitöskirja Periaat-
teet ja perustelut. Tutkimus käräjäoikeuden tuomion faktaperusteluista prosessuaalisten periaatteiden
valossa arvioituna sekä Jyrki Virolaisen ja Petri Martikaisen teos Pro & Contra. Tuomion perustelemisen
keskeisiä kysymyksiä. Korkeimman oikeuden tuomioiden perustelut ovat erityisesti 1990–luvun alussa
olleet Virolaisen ja Linnan kritiikin kohteina useissa artikkeleissa.

2 Huovila LM 2004 s. 807–808, jonka mukaan tuomioistuimen on vastattava asianosaisten esittämiin
vaatimuksiin, väitteisiin, argumentteihin ja lausumiin jopa silloin, kun vastaus on selvä tai ei kohdistu
lopputuloksen määräämisen kannalta relevantteihin seikkoihin. Tämä edistää Huovilan mukaan
ymmärrettävyyttä ja osallistumisoikeutta sekä liittyy myös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin pe-
rimmäisiin arvoihin ja prosessuaalisen rationaalisuuden arvoon: vastaaminen osoittaa, että asianosaiseen
ja hänen asiaansa suhtaudutaan vakavasti.

3 Huovilan mukaan optimaaliset, laadultaan parhaat mahdolliset perustelut, saadaan vasta optimoimalla
konkreettisessa tilanteessa aineellisen totuuden/varmuuden, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja
kustannustehokkuuden oikeusperiaatteet ja peukalosäännöt oikeudellisten ja tosiasiallisten rajojen
puitteissa. Huovila LM 2004 s. 810–811.
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timusten täyttäminen ei kuitenkaan riitä. Joskus hyvät perustelut vaativat tuomioistui-
melta suurempaa panostamista tuomion perustelemiseen. Velvollisuus panostaa tuo-
mion perusteluihin tavallista enemmän on erityisen suuri korkeimmassa oikeudessa,
johon valikoituu viimeisenä suomalaisena oikeusasteena keskimääräistä hankalampia
rikosasioita. Korkeimman oikeuden on lisäksi otettava ratkaisunsa perusteluissa huo-
mioon paitsi jutun asianosaisten tarpeet myös ratkaisujen prejudikaattiluonteen vuok-
si myös oikeusyhteisön tarpeet laajemmaltikin.4

Tuomion perustelemiselle voidaan asettaa tiettyjä yleisiä vaatimuksia. Aarnio on
muotoillut oikeusharkinnan regulatiivisen periaatteen, jonka mukaan tuomarin tulee
perustella kannanottonsa niin, että mahdollisimman moni rationaalisesti harkitseva
oikeusyhteisön jäsen voisi kaikki asianhaarat huomioon ottaen hyväksyä kannanoton. 5

Huovilan mukaan hyvät perustelut ovat seikkaperäiset, rehelliset ja avoimet.6  Virolai-
sen ja Pölösen mukaan perustelujen keskeinen tehtävä on tehdä ratkaisu ymmärrettä-
väksi. Jos perustelut ovat niukat, asianosaiset eivät ymmärrä, millä perusteella tuomio-
istuin on päätynyt ratkaisuunsa. Sellaiset perustelut eivät myöskään vakuuta hävinnyttä
asianosaista ratkaisun oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta.7

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että riitaisissa ja oikeudellisesti kiperissä tapauk-
sissa tuomioistuin ei saisi rajoittua tuomaan perusteluissaan esiin yksinomaan loppu-
tuloksen puolesta puhuvia perusteita ja näkökohtia, vaan perustelujen avoimuus ja
ymmärrettävyys edellyttävät, että perusteluissa otetaan kantaa myös jutun hävinneen
osapuolen esiintuomiin tai muutoin valittua lopputulosta vastaan puhuviin argument-
teihin ja kerrotaan, miksi lopputulosta puoltavat argumentit ovat kuitenkin olleet punnin-
nassa painavampia.8  Korkeimpaan oikeuteen tulevat asiat ovat yleensä laadultaan sel-
laisia, että niiden ratkaiseminen edellyttää käytännössä asianosaisten vaatimusten puo-
lesta ja vastaan puhuvien argumenttien punnintaa. Kokonaan toinen asia on, missä
määrin korkein oikeus tuo esille tämän punninnan tuomionsa kirjoitetuissa peruste-
luissa. Puolesta ja vastaan puhuvien seikkojen esiintuominen tuomion perusteluissa
(pro et contra -argumentaatio) ei ole itsestään selvästi kuulunut korkeimman oikeuden
perustelutraditioon.

4 Huovilan mukaan korkeimman oikeuden ennakkoratkaisujen perusteluille on lailla (OK 30:3) asetet-
tu yhteiskunnallisia, yksittäisen oikeudenkäynnin ulkoisia tavoitteita. Korkeimman oikeuden ennakko-
ratkaisukäytännön tarkoitus on oikeudenkäyttöä ohjaavien ja sen yhtenäisyyttä edistävien
prejudikaattien antaminen. Mainittu lakiin perustuva tarkoitus vaikuttaa myös perusteluihin, jotka
ovat nimenomaan väline, jolla oikeuskäytäntöä voidaan ohjata. Huovilan mukaan on sen vuoksi sel-
vää, että ohjausperiaatteen tulee keskeisesti vaikuttaa korkeimman oikeuden ennakkoratkaisujen pe-
rustelujen muotoiluun. Huovila LM 2004 s. 815. Virolaisen, Martikaisen ja Linnan mukaan pro et
contra –argumentaatio korkeimmassa oikeudessa olisi erityisen tärkeää juuri sen vuoksi, että se
selventäisi ennakkopäätöksen sisältämän laintulkintaohjeen sisältöä ja mahdollistaisi ennakkopäätösten
ohjausvaikutuksen syntymisen. Virolainen – Martikainen s. 122, Virolainen DL 1990 s. 582 ja Linna
LM 1993 s. 147–149

5 Aarnio a  611,  Aarnio b s. 285–287 ja  Minun metodini (toim. Häyhä, Juha) 1997 s. 51.
6 Huovila s. 140–141 ja 144.
7 Virolainen – Pölönen s. 435.
8 Virolainen – Pölönen s. 436.
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1.2. Artikkelin tavoite ja tutkimuskohteen rajaus

Etenkin 1990-luvun alussa oikeuskirjallisuudessa on erityisesti Korkeimmalta oikeu-
delta edellytetty avointa suhtautumista ratkaisun puolesta ja vastaan puhuvien argu-
menttien esittämiseen ratkaisujensa perusteluissa.9  Yli vuosikymmen korkeimman oi-
keuden perusteluihin kohdistuneen kritiikin jälkeen on aihetta tarkastella, onko Kor-
kein oikeus vastannut sille osoitettuun kritiikkiin. Tämän artikkelin konkreettisena ta-
voitteena on selvittää pro et contra -argumentaation käyttämistä Korkeimman oikeu-
den rikosasioita koskevassa ratkaisukäytännössä 2000-luvulla. Tässä tarkoituksessa
on empiirisesti tutkittu kaikki Korkeimman oikeuden vuosina 2000 – 2004 rikosasioissa
antamat ratkaisut, jotka on julkaistu Finlex-tietokannassa. Tutkimusta varten on tutkit-
tu korkeimman oikeuden vuosina 2000–2004 antamia rikostuomioita seuraavasti: vuo-
den 2000 osalta 27 tuomiota, vuoden 2001 osalta 27 tuomiota, vuoden 2002 osalta 28
tuomiota, vuoden 2003 osalta 22 tuomiota ja vuoden 2004 osalta 37 tuomiota. Yhteen-
sä tutkimusaineisto käsittää 140 rikostuomiota.

Artikkelin empiirinen osa on jaettu erikseen oikeuskysymyksiin, näyttökysymyksiin
ja seuraamusharkintaan. Artikkelin käytettävissä olevan tilan vuoksi rikokseen perus-
tuvaan vahingonkorvausvelvollisuuteen, menettämisseuraamuksiin ja oikeudenkäynti-
menettelyyn liittyvät kysymykset on rajattu artikkelin tutkimuskohteen ulkopuolelle.
Tutkimuksen 4 luvussa referoidut Korkeimman oikeuden ratkaisut on valittu sillä perus-
teella, että ne edustavat parhaiten ja tyypillisimmin pro et contra -tyyppistä argumen-
taatiota. Muut Korkeimman oikeuden pro et contra -argumentaatiota sisältävät ratkaisut
on sijoitettu ainoastaan alaviitteisiin. Näissäkin ratkaisuissa pro et contra -argumentaatio
on ollut samankaltaista kuin luvussa 4 tarkemmin referoiduissa ratkaisuissa.

Tutkimuskohde on rajattu vuosiin 2000–2004 sen vuoksi, että tällä aikavälillä voi-
daan jo tehdä päätelmiä siitä, miten pro et contra -argumentaation käyttäminen tuomi-
on perusteluissa on kehittynyt korkeimmassa oikeudessa toisaalta verrattuna 1990-
luvun alkuun ja toisaalta 2000-luvun edetessä. Artikkelin tavoitteena on lisäksi selvit-
tää, onko pro et contra -argumentaatio erityisesti painottunut tiettyihin tuomion osiin.

2. Tuomion perusteleminen ja pro et contra -argumentaatio

2.1. Miksi pro et contra -argumentaatiota tarvitaan?

Tuomioistuin joutuu rikosoikeudenkäynnissä yleensä ottamaan kantaa useisiin toisiinsa
nähden vastakkaisiin vaatimuksiin ja argumentteihin. Syytetty esittää tavallisesti syyt-
teen teonkuvausta vastaan oman vaihtoehtoisen käsityksensä tapahtumien kulusta.
Lisäksi syyttäjän ja syytetyn käsitykset syytteessä kuvatun menettelyn rikosoikeudelli-

9 Virolainen – Martikainen s. 125–125 sekä Linna 1990 s. 129–136 ja Linna LM 1993 s. 137–160 sekä
yksityiskohtaisemmin tämän artikkelin luku 3.



182

sesta luonnehdinnasta ja tuomittavasta rangaistuksesta ovat usein eriävät. Kaikkien
oikeudenkäynnissä esitettyjen näkökantojen jälkeen tuomioistuimen pitäisi pystyä
vakuuttamaan kaikki jutun asianosaiset ratkaisun oikeudellisuudesta. Tämän vakuut-
tamisen tuomioistuin joutuu tekemään tuomion perustelujen kautta.

Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa voimakkaimman puheenvuoron pro et contra
-metodin/argumentaation puolesta ovat käyttäneet Virolainen ja Martikainen. He ko-
rostavat pro et contra -metodin tärkeyttä ja tarpeellisuutta kolmesta eri syystä:10 Ensin-
näkin pro et contra -metodin soveltamisen avulla voidaan toteuttaa useimmat peruste-
lemiselle asetettavat funktiot. 11 Toiseksi pro et contra -argumentaatio täyttää perustelu-
jen optimaaliset ja rationaaliset laatuvaatimukset.12 Kolmanneksi liian usein Suomes-
sa tapahtuu, että tuomioistuin sivuuttaa perusteluissaan joko kokonaan tai osaksi jutun
hävinneen osapuolen esiintuomat ja vastakkaista ratkaisuvaihtoehtoa puoltavat seikat
ja todisteet.13

2.2. Pro et contra -argumentaatio dialogina

Rikosoikeudenkäynti voidaan hahmottaa enemmän tai vähemmän diskursiiviseksi
keskusteluksi, dialogiksi, jossa asianosaiset pyrkivät argumenteillaan ja todisteillaan
saamaan tuomioistuimen vakuuttuneeksi vaatimustensa oikeellisuudesta. Asianosainen
pyrkii prosessissa tuomaan esiin ne argumentit, jotka tukevat hänen omaa kantaansa.
Asian selvittämisen kannalta avainasemassa on juuri mainitunlainen vuoropuhelu, jonka
avulla saadaan esille sekä pro- että contra -argumentit.14 Aarnion mukaan dialoginen
harkintaprosessi on keskustelua perustelujen ja vastaperustelujen välillä. Ainoastaan

10 ks. Virolainen – Martikainen, s. 121–124.
11 Tuomion perustelemisen funktioilla tarkoitetaan niitä syitä, joiden vuoksi ratkaisun perusteluja on

pidettävä hyödyllisinä. Perustelujen funktiot voidaan eritellymmin jakaa justifikaatiofunktioon,
kommunikaatiofunktioon, kontrollifunktioon,  legitimiteettifunktioon ja prejudikaattifunktioon. Vi-
rolainen – Martikainen s. 63– 99 ja Bergholz s. 49–51 ja 357.

12 Tuomion perustelujen optimaalisilla laatuvaatimuksilla tarkoitetaan perustelujen laatua, jolloin kysy-
mys on tavasta perustella tuomio parhaalla mahdollisella tavalla. Virolainen – Martikainen s. 100–
104. Tuomion perustelujen rationaalisilla laatuvaatimuksilla tarkoitetaan oikeudenkäynnin käytän-
nöllistä järkevyyttä. Rationaalisuusvaatimus kohdistuu yhtä hyvin asian käsittelyvaiheeseen kuin
päätösharkintaankin. Käsittelyn ja harkintaprosessin rationaalisuudella on katsottu turvattavan ennen
kaikkea lainkäytön ennustettavuutta ja oikeusturvaodotusten täyttymistä. Virolainen – Martikainen s.
104–127 sekä Aarnio b 1989 s. 188.

13 Virolainen ja Martikainen katsovat tosin, että pro et contra -metodin mukaan laadittuja perusteluja ei
tarvittaisi selvissä ja riidattomissa tapauksissa, joissa laajemman oikeusyhteisön tai yleisön intressi ei
muuta vaadi. Virolainen – Martikainen s. 296–297. Huovila on katsonut, että pro et contra -metodi ei
edellytä vastaperustelujen itseisarvoista esiintuomista kaikissa tilanteissa. Contra-perustelut on esi-
tettävä vain silloin, kun niillä on riittävästi relevanssia. ks. Huovila LM 2004 s. 813. Toisaalta Linna
on huomauttanut, että sellaisille asianosaisille, joilla ei ole juridista koulutusta, saattaisi juristille
itsestään selvän lopputuloksen perusteleminen vaikkapa lain sanamuodon ”selväkielisellä” toistami-
sella olla merkityksellistä Linna 1990 s. 131.

14 Virolainen – Martikainen s. 10.
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tällainen dialogi mahdollistaa asian kaikinpuolisen harkinnan ja vain se voi tehdä ju-
tun asianosaisen vakuuttuneeksi siitä, että hänen asiansa on tutkittu perusteellisesti.
Mitä parempi dialogi on, sitä helpompaa kansalaisen on ymmärtää ratkaisu siinäkin
tapauksessa, että se on hänen omien välittömien intressiensä vastainen.15

Pro et contra -metodin mukainen tuomion perustelutapa toteutetaan käytännössä
Peczenikin kehittelemien dialogimetodin tai oikeustieteellisen perustelumetodin avul-
la.16 Bielefelder Kreis -ryhmän vertailevassa tutkimuksessa on yksi tuomion perustelu-
tyyppejä kuvaava päätyyppi nimetty analyysissa konfliktimalliksi.17 Siinä kumuloituvat
argumentit ovat keskenään erisuuntaisia eli yhtäältä edellä mainittuja pro-argumentte-
ja ja toisaalta contra-argumentteja. Argumenttien yhteensovittamiseksi tuomioistuin
joutuu suorittamaan punnintaa (weighing and balancing), jonka tuloksena ratkeaa, mikä
tai mitkä argumentit painavat vaa´assa toisia enemmän ja otetaan ratkaisun perusteiksi.
Konfliktimallissa on siten selvästi kysymys pro et contra -argumentointiin perustuvas-
ta dialogisesta tai oikeustieteellisestä perustelumetodista.18

2.3. Pro et contra -argumentaation toteuttaminen käytännössä

Pro et contra -argumentaatiolla tarkoitetaan käytännön tuomitsemistoiminnassa sitä,
että perusteluissa esitetään perusteita sekä valitun ratkaisuvaihtoehdon puolesta että
myös valittua ratkaisuvaihtoehtoa vastaan. Tällöin puhutaan pro-argumenteista ja contra
eli vasta-argumenteista (”vastasyistä”). Pro-argumenteilla perustellaan johtopäätöksestä
ilmenevää tulkintavaihtoehtoa T1 ja contra-argumenteilla puolestaan sen vastakohtaa
T2.19 Pro-argumentit ovat perusteluja, jotka suoraan vahvistavat valittua vaihtoehtoa
T1. Pro-argumentteja ovat myös ne argumentit, joilla pyritään sulkemaan pois vaihto-
ehto T2, jolloin pro -argumentit ovat contra-argumenttien (eli suoraan vaihtoehto T2:n
puolesta puhuvien argumenttien) ”torjuntoja”, ja ne välillisesti tukevat valittua loppu-
tulosta T1. Contra-argumentit tarkoittavat sellaisia argumentteja, jotka jäävät ”rasit-

15 Aarnio 1987 s. 11.
16 Dialogimetodin mukaan koko harkintaprosessi on dialogia eli keskustelua, so. faktojen, normien ja

usein myös arvoarvostelmien ja vastaperusteluiden tai syiden välillä. Toisin sanoen tuomioistuin il-
moittaa perusteluissa sekä lopputulosta tukevat että sitä vastaan puhuvat seikat perustellen myös sitä,
miksi ensin mainitut ovat kyseisessä konkreettisessa tapauksessa jälkimmäisiä painavampia. Virolai-
nen – Martikainen s. 133. Oikeustieteelliselle perustelumetodille on tyypillistä selkeä kysymyksen-
asettelu, jonka mukaan laadittu pro et contra -argumentointiin nojautuva perustelu on verrattavissa
tiivistetyssä muodossa esitettyyn tiettyä oikeusongelmaa käsittelevään oikeustieteelliseen tutkielmaan
ks. Virolainen – Martikainen s. 141 ja Peczenik s. 338–340.

17 Tunnetuista oikeusteoreetikoista koostunut kansainvälinen tutkijaryhmä (”Bielefelder Kreis”) suoritti
1980-luvulla laajan oikeusvertailevan tutkimuksen, jonka kohteena oli yhdeksän maan korkeimpien
oikeuksien ratkaisutoiminta ja erityisesti ennakkopäätösten perusteleminen oikeuskysymysten osalta.
Vuonna 1992 julkaistu tutkimus tunnetaan nimellä Interpreting Statutes. ks. Bielefelder Kreis -ryh-
män tutkimustuloksista tarkemmin MacCormick, D. Neil – Summers, Robert, Interpreting Statutes. A
comparative study. Worcester 1991.

18 Aarnio 1993 s. 263 ja Virolainen – Martikainen s. 144–145.
19 Virolainen – Martikainen s. 121.
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tamaan” argumentaation lopputulosta. Ne ovat eräänlaisia päätöksentekijän kantaan
kohdistuvia epävarmuustekijöitä, jotka on joko torjuttu tai joita ei ole kyetty torju-
maan. Ne saattavat heikentää esitettyä argumentaatiota niin, että ne ovat vastasyitä
omaksutulle ratkaisulle T1.20

3. Korkein oikeus ja pro et contra -argumentaatio

3.1. Korkeimman oikeuden perusteluja kohtaan
oikeuskirjallisuudessa esitetty kritiikki

Korkeimman oikeuden tuomioiden perustelutapa on ollut erityisesti Virolaisen ja Mar-
tikaisen sekä Linnan oikeuskirjallisuudessa esittämän kritiikin kohteena. Pääosa kri-
tiikistä on esitetty 1990-luvun alussa, mutta Virolaisen ja Martikaisen tuorein kritiikki
on vuodelta 2003.21

Virolaisen mukaan oikeuskirjallisuudessa tuomareita on opetettu aina 1980-luvulle
asti siten, että niin sanottuja vastasyitä ei yleensä tule perusteluissa ilmoittaa.22 Tämä
koskee myös ylimmän oikeusasteen ennakkopäätöksiä: niidenkin perusteluihin kuu-
luvat ainoastaan ratio decidendi eli lopputulosta perustelevat lauseet, joihin sisältyy
ennakkopäätöksen oikeudellisesti velvoittava osa tai oikeusohje. Sen sijaan ratio
dubitandi -tyyppisiin argumentteihin, jotka viittaisivat lopputulokseen nähden vastak-
kaiseen suuntaan, tuomareita on kehotettu suhtautumaan pidättyvästi tai suorastaan
torjuvasti.  Suomessa Korkeimman oikeuden prejudikaateiksi tarkoitettujen ratkaisu-
jen perusteluista saa Virolaisen ja Martikaisen mukaan ennen 1990-lukua turhaan etsiä
vastasyitä.23 Virolainen ja Martikainen tosin toteavat, että yksittäisiä puolesta ja vas-
taan -argumentointeja alkoi jo löytyä 1980- ja 1990 -lukujen vaihteessa ja että vuoteen
2003 mennessä tämä käytäntö oli entisestään yleistynyt.24

Linnan mukaan useissa maissa, joissa perustelukäytäntö on ollut aikoinaan niukka,
korkeimpien oikeuksien perustelut muistuttavat oikeustieteellistä argumentaatiota.
Tällöin kaikki asiaan vaikuttavat argumentit oikeuslähteineen tuodaan julki.25 Suo-

20 Linna 1993 s. 138 ja Linna 1990 s. 131.
21 Erityisesti Linna 1993 s. 138 ja 147–149 ja Linna 1990 s. 132 ja 135–136 sekä Virolainen – Martikai-

nen s. 124–125, Virolainen 1990 s. 580–585 ja Virolainen 1993 s. 402–405.
22 Tältä osin Virolainen on viitannut suomalaisiin aikansa prosessioikeuden teoksiin Granfelt, O. Hj. –

Castren, U. J.: Yleisen alioikeuden, maanjako-oikeuden ja välimiestuomioistuimen ratkaisuja, pöytä-
kirjoja ja prosessitoimia. Helsinki 1944, Wrede, R.A., Finlands gällande civilprocessrätt: Helsingfors
1923, Tirkkonen, Suomen rikosprosessioikeus II: Porvoo–Helsinki 1972, Ellilä, Tauno, Oikeuden-
käynti ja täytäntöönpano: Porvoo 1965.

23 Virolainen – Martikainen s. 124–125.
24 Virolainen – Martikainen s. 127.
25 Linna 1993 s. 151 ja 157–158 sekä myös Bergholz s. 24, jonka mukaan Ruotsissa muutoksenhaku-

uudistuksen (1971) myötä HD:n perustelutapa on muuttunut tuntuvasti avoimemmaksi ja yk-
sityiskohtaisemmaksi (lain esityöt, aikaisemman praksiksen analysointi, doktriini, lainananalogia,
teleologiset pohdinnat, yhteiskunnalliset kannanotot).
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messa asia näyttää Linnan mukaan olevan toisin: ero perustelujen kielen ja oikeustie-
teellisen argumentaation välillä on huomattava. Suomessa Korkeimmassa oikeudessa
ei ole haluttu Linnan mukaan vuoteen 1993 mennessä argumentoida avoimesti, mikä
ilmeisesti johtuu suomalaisesta perustelutraditiosta. Linnan mukaan Korkeimman oi-
keuden ratkaisujen perusteluissa tulisikin olla enemmän pro - ja contra -pohdiskelua.
Olisi muun muassa tuotava esiin ne syyt, joiden vuoksi alempien oikeusasteiden tai
vähemmistöön jääneiden jäsenten esittämää vaihtoehtoa ei ole hyväksytty. Muutoin
muuta vaihtoehtoa puoltavat argumentit jäävät epävarmuustekijöinä rasittamaan oi-
keudellista päättelyä potentiaalisina contra-argumentteina.26

3.2. Eräitä korkeimman oikeuden taholta esitettyjä
vastauksia esitettyyn kritiikkiin

Korkeimman oikeuden silloinen presidentti Olavi Heinonen suhtautui vuonna 1991
pidättyvästi eri ratkaisuvaihtoehtoja esittävään pro et contra -argumentaatioon, sillä
siinä oli vaarana, että Korkein oikeus tarkastelisi ratkaistavaa asiaa ikään kuin lainsää-
täjän näkökulmasta.27 Oikeusneuvos Mikko Tulokas on ilmoittanut periaatteessa kan-
nattavansa sitä, että Korkein oikeus voi perusteluissaan ottaa kantaa myös vastakkaista
lopputulosta puoltaviin seikkoihin. Hän kuitenkin katsoo, että perustelujen punaisen
langan säilyttäminen eli oikeudellisen analyysin ja argumentoinnin selkeys puhuu sen
puolesta, että perusteluissa keskitytään tuomiolauselmasta ilmenevää lopputulosta
puoltavien perusteiden analysointiin.28 Oikeusneuvos Lauri Lehtimajan mukaan vuo-
den 2004 tilanteessa Korkeimman oikeuden perusteluista voidaan yleispiirteisesti to-
deta, että ratkaisujen perustelut ovat volyymiltaan laajenemaan päin. Lehtimajan mu-
kaan kulloisenkin tuomarikokoonpanon sisäinen dynamiikka vaikuttaa ratkaisun perus-
teluihin. Äänestystilanne pakottaa enemmistön tukevoittamaan perustelujaan. Usein
äänestysratkaisussa jäsenen eriävä mielipide korvaa contra-argumentaation. Käytän-
nössä äänestysratkaisun enemmistön ja vähemmistön mielipiteet toteuttavat pro et contra
-argumentaatiota.29  Korkeimmassa oikeudessa pitkään esittelijänä toiminut Jukka

26 Ks. Linna 1993 s. 151 ja 157–158, jossa Linna on tosin todennut, että Korkeimman oikeuden perustelu-
tavassa on tapahtunut huomattavaa kohennusta, mutta yhä edelleen on helposti löydettävissä kosolti
ratkaisuja, joissa ei esitetä ainuttakaan pro- tai contra-argumenttia vaan päätös perustuu pelkkään
auktoritatiiviseen lausumaan.

27 Heinonen LM 1991 s. 237.
28 Tulokkaan alustus korkeimman oikeuden asianajajapäivänä 16.12.2001 aiheesta korkeimman oikeu-

den tuomion prejudikaattimerkitys ja tuomioiden perustelut s. 11.
29 Oikeusneuvos Lauri Lehtimajan alustus Helsingin hovioikeuspiirin laatuhankkeen opintojaksolla

”Rikostuomion perusteleminen” 15.10.2004. Myös Linna 1990 s. 132 ja 135–136 on huomauttanut,
että Korkeimman oikeuden äänestyspäätös osoittaa riidattomasti sen, että jutun oikeudellisessa arvi-
oinnissa on ollut epäselvyyttä. Jos eriävässä lausunnossa sinänsä hyväksytään päätöksen lopputulos,
mutta esitetään sen tueksi muita perusteluja kuin enemmistö taikka täydennetään enemmistön perus-
teluja lisäperusteluilla, on kysymys pro -argumenttien painoarvoa ja valintaa koskevasta erimielisyy-
destä. Jos sen sijaan eriävässä lausunnossa päädytään eri lopputulokseen kuin enemmistön päätökses-



186

Kemppinen on vuonna 1992 kulttuurihistoriallisessa väitöskirjassaan todennut, että
puolesta ja vastaan argumentointi ei ole suomalaisen tuomioistuimen tapa. Vain harvois-
sa rikosasioissa voidaan luetella todistusaiheita, jotka puhuvat lopputulosta vastaan.
Kuitenkin Korkeimman oikeuden esittelijän muistioissa ja jäsenten lapuissa, jotka ovat
salaisia, pohditaan eri vaihtoehtoja. Oikeuskysymyksen leimaaminen epäselväksi oli-
si ollut vuonna 1992 sensaatiomaista.30

4. Pro et contra -argumentaatio korkeimman oikeuden
rikostuomioissa 2000-luvulla

4.1. Oikeuskysymykset

Oikeudellisessa epäselvyydessä voi olla kysymys joko ensinnäkin lainsoveltamison-
gelmasta eli siitä, minkä oikeusnormin alaisuuteen asia kuuluu. Kysymys voi olla li-
säksi tulkintaongelmasta eli siitä, mikä normin tarjoamista tulkintavaihtoehdoista olisi
valittava. Kysymys voi edelleen olla normiristiriidasta eli siitä, kumpi kahdesta nor-
mista olisi asetettava etusijalle. Kysymys voi vielä olla aukkotilanteesta, jossa sovel-
lettavaa normia ei ole ja tuomari joutuu harkitsemaan esimerkiksi analogia-argument-
tien sallittavuutta.31

Seuraavassa referoidaan yksityiskohtaisemmin neljä Korkeimman oikeuden ratkai-
sua, joiden perustelut oikeuskysymysten osalta sisältävät pro et contra -argumentaatiota.
Huomattavaa on, että tutkitulla aikavälillä Korkeimmassa oikeudessa ratkaistuissa asi-
oissa ei ole rikosasioissa rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen vuoksi luonnollises-
tikaan esiintynyt pro et contra -argumentaatiota, joka olisi liittynyt aukkotilanteisiin
tai kysymykseen analogia-argumenttien sallittavuudesta.  Korkeimmassa oikeudessa
tutkitulla aikavälillä ratkaistuissa asioissa ei ole myöskään esiintynyt pro et contra -
argumentaatiota normiristiriitatilanteissa. Näyttääkin siltä, että Korkein oikeus on ylei-
simmin käyttänyt oikeuskysymysten osalta pro et contra -argumentaatiota tyypillisissä
laintulkintatilanteissa eli silloin, kun on ollut kysymys normin tarjoamien erilaisten
tulkintavaihtoehtojen valinnasta.

Ratkaisussa KKO 2004:112 A oli maksuohjelman aikana laiminlyönyt ilmoittaa
tulojensa olennaisen nousun johdosta kertyneistä varoista ja saamistaan osingoista.
A:n katsottiin rikoslain 39 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla
velkajärjestelymenettelyssä salanneen omaisuuttaan.

sä, on kysymyksessä enemmistön kantaan nähden vaihtoehtoinen ratkaisu. Sitä tukevat argumentit
ovat samalla contra -argumentteja enemmistön kantaa kohtaan. Linnan mukaan Korkeimman oikeu-
den äänestyspäätöksistä voidaan havaita, että niissä enemmistön argumentaation piiriin ei yleensä
kuulu vähemmistön esittämän vaihtoehdon poissulkeminen ellei se ”itsestään ” tapahdu suoraan lop-
putulosta tukevien pro -argumenttien avulla.

30 Ks. Kemppinen s. 106–107 ja 411–412.
31 Ks. Linna 1990 s. 131.
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KKO totesi ensinnäkin, ettei rikoslain 39 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdasta ja
hallituksen esityksestä suoraan ilmene, tarkoitetaanko velkajärjestelymenettelyllä vain
maksuohjelman vahvistamista edeltävää aikaa eli velkajärjestelyasian oikeudenkäynti-
vaihetta, niin kuin alemmat oikeudet ovat katsoneet, vai myös maksuohjelman kestoa.
KKO:n mukaan rikoslain 39 luvun 2 §:n 1 momentin sanamuodosta ei voida toisaalta
kuitenkaan päätellä, että säännöksessä tarkoitettaisiin vain ensiksi mainittua aikaa. Sel-
vää myös on, että lainkohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanomenettelyissä rikoksen
tunnusmerkistö voi täyttyä erilaisten edellytysten vallitessa, joten täytäntöönpa-
nomenettelyjä on tässä suhteessa tarkasteltava erikseen. KKO totesi, että sen puolesta,
että omaisuuden salaaminen on rangaistavaa myös maksuohjelman keston aikana, puhuu
ensinnäkin velallisen petosta koskevan rangaistussäännöksen tarkoitus turvata osal-
taan sitä, että velallisen kaikki varat käytetään täytäntöönpanomenettelyssä velkojien
tyydyttämiseksi. KKO:n mukaan velalliselle on puolestaan säädetty laissa velvolli-
suus maksuohjelman aikanakin myötävaikuttaa velkajärjestelyn toteutumiseen asian-
mukaisella tavalla. Velallinen on ollut yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain
7 §:n 3 momentin (57/1993) mukaan velvollinen maksuohjelman aikana ilmoittamaan
velkojille tai heidän edustajilleen, mikäli hänen maksukyvyssään tai muissa velkajär-
jestelyn kannalta merkityksellisissä olosuhteissa on tapahtunut olennainen paranemi-
nen. Edelleen yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 61 §:n 1 momentin mu-
kaan hakemus maksuohjelman raukeamisesta silloin, kun hakemuksen perusteena on
rikoslain 39 luvun 2 §:ssä tarkoitettu velallisen menettely, voidaan tehdä ennen kuin
syyteoikeus rikoksesta on vanhentunut. Mikäli tässä yhteydessä ei tarkoitettaisi velal-
lisen menettelyä myös maksuohjelman aikana, ei mainitulla raukeamissäännöksellä,
verrattuna sen muuhun sisältöön, olisi useinkaan käytännössä merkitystä. Lainkohta
viittaa pikemminkin siihen, että sitä säädettäessä on tarkoitettu nimenomaan maksu-
ohjelman aikaa omaisuuden salaamisen ja siten velallisen petoksen tekohetkenä. Ve-
lallisen rikosoikeudelliseen vastuuseen nähden eri asiana on pidettävä sitä alempien
oikeuksien mainitsemaa perustetta, jonka mukaan yksityishenkilön velkajärjestelystä
annetussa laissa on velkojia turvaavia säännöksiä maksuohjelman aikana tapahtuneen
velallisen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin varalta. Se, että velallinen voi joutua
menettelynsä johdosta mainitun lain mukaisten seurausten alaiseksi, ei sulje pois mah-
dollisuutta soveltaa rangaistussäännöstä. Velallisen petoksen tunnusmerkistön
täyttymättä jäämistä ei siten voida perustaa tähän seikkaan.

Kysymys on ollut epäselvästä laintulkintatilanteesta, jossa KKO on ottanut esiin
useita pro-argumentteja. Ratkaisussa on huomioarvoista se, että KKO viittasi contra -
argumenttina alempien oikeuksien käyttämiin perusteluihin, joita KKO ei kuitenkaan
pitänyt riittävän vakuuttavina. KKO on tavallaan käynyt dialogia alempien oikeuksien
perustelujen kanssa, mitä voidaan pitää onnistuneena ratkaisuna.

Ratkaisussa KKO 2004:57 A oli rahaa anastaakseen mennyt B:n kuljettamaan taksi-
autoon ja autossa ampunut hallussaan olleella pistoolilla B:tä kohti siten, että kolme
laukausta oli osunut B:n päähän viimeisen laukauksen ollessa välittömästi tappava.
A:n katsottiin tahallaan tappaneen B:n. Kysymys oli siitä, oliko tappo tehty rikoslain
21 luvun 2 §:ssä edellytetyllä tavalla vakaasti harkiten ja A siten syyllistynyt murhaan.



188

Arvioidessaan sitä, oliko tappo tehty vakaasti harkiten, KKO katsoi, että toisen tap-
paminen omaisuuden anastamiseksi osoittaa usein sellaista suunnitelmallisuutta ja
harkintaa, jolla on merkitystä myös arvioitaessa tekoa henkirikoksena. Tappo voidaankin
katsoa pääsääntöisesti tehdyksi vakaasti harkiten silloin, kun uhrin tappaminen kuu-
luu osana suunnitelmaan omaisuuden anastamisesta. Tässä tapauksessa teko on kui-
tenkin ollut toisenlainen. Tappamiseen ei ole liittynyt erityistä suunnitelmallisuutta.
Tietynlaista vakaata harkintaa voidaan tosin katsoa osoittavan sen, että A on edellä
kerrotuin tavoin ryhtynyt toteuttamaan anastamissuunnitelmaansa varustautuneena
ladatulla ja varmistamattomalla aseella. Vaikka myös voidaan katsoa, ettei B:n vastustelu
ole voinut tulla A:lle yllätyksenä, voidaan kuitenkin näyttöä kokonaisuutena arvioiden
päätyä siihen, ettei kysymys alun perin ole ollut B:n tarkoituksellisesta ja häikäilemättö-
mästä tappamisesta, vaan pikemminkin siitä, että tilanne oli A:n käsityksen mukaan ajau-
tunut sellaiseen tilaan, jossa hänen ainoa keinonsa oli ampua B. Anastuksen loppuun
saattaminen ja autoon unohtuneen lompakon noutaminen eivät sellaisenaan osoita laissa
tarkoitettua vakaata harkintaa. Arvioidessaan mainittujen näkökohtien perusteella koko-
naisuudessaan tekoa edeltäneitä ja itse ampumiseen liittyneitä seikkoja KKO päätyi sii-
hen, ettei tappo ole tehty rikoslain 21 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla vakaasti harkiten.

Ratkaisussa KKO 2001:130 sairaanhoitaja oli anastanut hänen hoidettavanaan olleen
iäkkään potilaan käsilaukusta rahaa. Teossa oli käytetty hyväksi rikoksen uhrin avutonta
tilaa törkeän varkauden tunnusmerkistössä tarkoitetulla tavalla. Kun rikosta ei kokonai-
suutena arvostellen kuitenkaan ollut eräät lieventävät seikat huomioon ottaen pidettävä
törkeänä, syytetty tuomittiin varkaudesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

KKO totesi ensinnäkin, että törkeän varkauden tunnusmerkistöön kuuluu, että var-
kaus myös kokonaisuutena arvostellen on törkeä. Kokonaisarvosteluun tässä tapauk-
sessa vaikuttaa potilaan oikeus luottaa siihen, ettei hänen omaisuutensa sairaalassa
joudu henkilökunnan taholta rikoksen kohteeksi. Raskauttavaksi seikaksi on siksi luetta-
va se, että rikokseen syyllistyi sairaalan hoitohenkilökuntaan kuuluva henkilö tehtä-
viänsä suorittaessaan ja että anastus tapahtui edellä kerrotulla tavalla potilaan avutonta
tilaa hyväksi käyttäen. Toisaalta anastettu rahamäärä on ollut suhteellisen vähäinen.
Rikos on tapahtunut myös ilmeisesti hetken mielijohteesta, kun potilas on tuonut var-
sin suuren rahamäärän sisältävän käsilaukkunsa sairashuoneeseen. Tämän vuoksi ri-
kos ei ollut kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Molemmille edellä mainituista tapauksista on leimallista se, että niissä on ollut ky-
symys rajanvedosta rikoksen perusmuotoisen tai törkeän tekomuodon välillä. KKO on
toteuttanut rikoksen rubrisoinnin selkeästi pro et contra -argumentaatiolla tuomalla
esiin syytteen puolesta ja sitä vastaan puhuvia seikkoja.32

32 Oikeuskysymykseen liittyvää pro et contra -argumentaatiota on käytetty myös ratkaisussa KKO
2004:74, jossa oli kysymys petoksen yrityksestä, ratkaisussa KKO 2002:98, jossa oli kysymys kiris-
tyksen yrityksestä, ratkaisussa KKO 2002:97, jossa oli kysymys siitä, oliko lääkäri syyllistynyt me-
nettelyllään huumausainerikokseen sekä ratkaisussa KKO 2001:117, jossa oli kysymys siitä voitiinko
B:n katsoa tienneen tai pitäneen varsin todennäköisenä, että A oli salakuljettamassa huumausaineita
ja voitiinko teko siten lukea B:n syyksi tahallisen avunantona huumausainerikokseen.
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Oman erityisalueensa muodostavat mielentila-arviointia koskevat kysymykset. Täl-
löin on kysymys ensinnäkin näytön arvioinnista, mutta myös tahallisuuden arvioinnis-
ta. Jälkimmäisestä syystä seuraavassa referoidaan tämän luvun alla yksi tuore kor-
keimman oikeuden murhaa koskeva ratkaisu.

Ratkaisussa KKO 2004:119 ammattirikollisten muodostaman kerhon johtaja A oli
otsaan ampumalla tappanut kerhon jäsenen, joka ei ollut menetellyt A:n tahdon mu-
kaisesti. A:n katsottiin syyllistyneen murhaan. Kysymys oli myös siitä, oliko A:n syyn-
takeisuus alentunut. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus katsoi lausunnossaan, että
A oli ollut teon tehdessään täyttä ymmärrystä vailla. KKO toimitti asiassa pääkäsittelyn.

KKO totesi ensinnäkin perustellessaan sitä, oliko A ollut teon tehdessään täyttä
ymmärrystä vailla, että A on ollut vähän ennen tekoa ja vähän teon jälkeen hoidettava-
na sairaalassa päihteiden käytön laukaiseman psykoottisen häiriön vuoksi. Tämä sa-
moin kuin hovioikeuden tuomiosta ilmenevät muut A:n sairauteen liittyvät seikat viit-
taavat alentuneeseen syyntakeisuuteen. KKO totesi perusteluissaan edelleen, että A:n
ulkoinen esiintyminen tapahtumapäivänä on kuitenkin ollut todistajien havaintojen
mukaan rauhallista eikä hänen käyttäytymisensä ole herättänyt millään tavoin ulko-
puolisten huomiota. Tämä näyttäisi puolestaan osoittavan, että A on teon aikaan ollut
ainakin kohtalaisessa psyykkisessä tasapainossa. Asiassa ei ole ilmennyt mitään ulko-
naisia seikkoja, jotka tukisivat sitä, että A olisi teon hetkellä toiminut voimakkaassa
tunnetilassa. KKO:n mukaan asiassa ei voida katsoa, että A teon tehdessään olisi sel-
laisessa painetilanteessa, johon häntä tutkinut psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikois-
lääkäri on osaltaan perustanut käsityksensä A:n alentuneesta syyntakeisuudesta. KKO
on vielä katsonut, ettei A:n vääristyneellä oikeudentajulla ja yhteiskunnanvastaisella
mielenlaadulla sekä hänen persoonallisuushäiriöllään voida katsoa tässä tapauksessa
olleen syyntakeisuutta alentavaa vaikutusta. Näillä perusteluilla KKO totesi, että A:n
käyttäytyminen ennen tekoa ja sen jälkeen, itse teosta ilmenevät seikat sekä hänen
suhtautumisensa tekoon puhuvat sitä vastaan, että hänen kykynsä ymmärtää tekonsa
tosiasiallinen luonne tai oikeudenvastaisuus taikka säädellä käyttäytymistään olisi hä-
nen sairautensa tai persoonallisuushäiriönsä vuoksi ollut tekohetkellä merkittävästi
alentunut ja että hän siten olisi ollut täyttä ymmärrystä vailla. Myöskään A:n mahdol-
lista huumausaineiden käyttämistä tekoaikana ei voida pitää syyntakeisuuden kannal-
ta merkityksellisenä seikkana. Näillä perusteilla KKO päätyi siihen, ettei A:n syynta-
keisuus ole ollut tekohetkellä alentunut vaan että hän on toiminut täydessä ymmärryk-
sessä. KKO tuomitsi A:n murhasta elinkaudeksi vankeuteen.

Syyntakeisuuskysymyksen arvioinnissa ei ole tavallista, että tuomioistuin päätyy
toisenlaisen ratkaisuun kuin terveydenhuollon oikeusturvakeskus on esittänyt. Sen
vuoksi tällaisesta asiantuntijalausunnosta poikkeaminen edellyttää painavia perustei-
ta. Näin ollen KKO onkin edellä mainitussa tapauksessa seikkaperäisesti ja avoimesti
tuonut esiin ne contra-argumentit, jotka puhuvat A:n alentunutta syyntakeisuutta vas-
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taan. Korkein oikeus on myös tuonut omasta näkökulmastaan avoimesti esiin syynta-
keisuuden puolesta puhuvat pro-argumentit. 33

4.2. Näyttökysymykset

Näyttökysymykseen liittyvät faktaperustelut edellyttävät todistusfaktojen ja apufaktojen
seikkaperäistä ja erittelevää analysointia sekä kokemussääntöjen ja loogisten päättely-
sääntöjen ilmaisemista perusteluissa.34  Kunkin todisteen todistusvoimaa joudutaan
perusteluissa punnitsemaan, jolloin tuomiosta tulisi käydä selville, miksi jotain todistetta
on pidetty riittämättömänä tai jotakin toista todistusta epäluotettavampana. Lopuksi
on suoritettava yhteenveto niistä todistusseikoista, joiden katsotaan muodostavan riit-
tävän näytön tietyn oikeustosiseikan olemassaolosta.35

Seuraavassa käsitellään yksityiskohtaisesti neljää korkeimman oikeuden pääkäsittelyn
jälkeen antamaa ratkaisua. Tapauksissa on ollut kysymys vakavista rikoksista eli törke-
ästä huumausainerikoksesta ja taposta. Leimaa-antavaa tapauksille on ollut, että näyttö
on jouduttu perustamaan pääasiassa apufaktoihin perustuviin aihetodisteisiin.

Ratkaisussa KKO 2004:72 oli kysymys A:n osallisuudesta B:n valmistelemaan ja
toteuttamaan törkeään huumausainerikokseen.

KKO totesi ensinnäkin, että päätelmät siitä, onko A ollut tietoinen B:n valmistele-
masta ja toteuttamasta rikoksesta ja onko hän myös ollut osallisena siihen, on tehtävä
jutussa esiin tulleiden, ulkonaisesti havaittavien seikkojen perusteella. Kuten A on
valituksessaan lausunut, pitkä avoliitto ja yhdessä liikkuminen eivät sinänsä todista,
että A olisi ollut tietoinen B:n suunnitelmista, eivätkä ne tai aseiden säilyttäminen
taikka käteisvarojen määrä sinällään osoita A:n syyllisyyttä väitettyyn rikokseen. A:n
mukanaolo autossa tai ravintolassa ei myöskään välttämättä ole merkinnyt taikka osoita
osallisuutta B:n syyksi luettuun huumausainerikokseen.

KKO totesi kuitenkin, että toisaalta A ja B olivat asuneet yhdessä 20 vuotta ja hei-
dän päivittäinen yhdessäolonsa on ollut, kuten A:nkin kertomuksesta on ilmennyt, tekoa-
jankohtana hyvin tiivistä. A on selvittänyt hampurilaisravintolan sijainnin tietoisena
B:n tarkoituksesta tavata siellä joku henkilö, ja hän on ollut B:n mukana käynneillä
Martinlaaksossa, jossa tämä henkilö oli määrä tavata. B on käynyt tekopäivänä poik-
keuksellisen määrän puhelinkeskusteluja niin A:n ja B:n yhteisessä asunnossa, autossa
kuin ravintolassakin. Välittömästi viimeisen puhelun jälkeen A on yhdessä B:n kanssa
poistunut ravintolasta. Autossa on tuolloin ollut reppu. Seuraavaksi KKO arvioi yksi-
tyiskohtaisesti A:n ja B:n kertomusten uskottavuutta. KKO:n mukaan olisi erittäin

33 Syyntakeisuusarviointia ja siihen liittyvää pro et contra -argumentaatiota esiintyy vastaavalla tavalla
myös ratkaisussa KKO 2000:3, jossa KKO katsoi, että A, joka oli lukuisilla puukonnisuilla surman-
nut vaimonsa ja kolme pientä lastaan, oli syyllistynyt neljään täydessä ymmärryksessä tehtyyn mur-
haan.

34 Ks. Virolainen – Pölönen, s. 436.
35 Ks. Virolainen LM 1986 s. 905.
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poikkeuksellista, että nyt kuvatun tapaisessa tilanteessa, jossa avopuolisoiden välit oli-
vat ilmeisen läheiset ja tapahtumahetkelläkin hyvät, pitkäaikainen avovaimo puoli-
sonsa kanssa yhteiselle autoretkelle lähtiessään jättäisi esitetyllä tavalla kokonaan ky-
symättä tapaamisen syyn ja tiedustelematta tavattavan henkilöllisyyttä. Jo tapaamis-
paikan selvittämisen yhteydessä olisi luontevaa keskustella tällaisista seikoista. Taval-
lisuudesta poikkeavaa olisi myös, jos avopuolison käyttöön ilmestynyt ylimääräinen
matkapuhelin, jossa käydään toistuvasti keskustelua, ei missään vaiheessa herättäisi
toisessa avopuolisossa kysymyksiä. Viimeistään silloin, kun hampurilaisravintolassa
odottelu osoittautuu tuloksettomaksi ja odotuksen jälkeen yhdessä palataan kotiin,
heräisi mitä todennäköisimmin mukana olleelle uteliaisuus ja halu tietää, minkälaises-
ta tapaamisesta oli kysymys ja miksi tapaaminen peruuntui. Edellä esitettyä vieläkin
epätodennäköisempää olisi se väitetty tilanne, että kotiintulon jälkeen taas ilman seli-
tyksiä palattaisiin yhdessä samaan tapaamispaikkaan toisen avopuolison esittämättä
edelleenkään minkäänlaisia kysymyksiä retken tarkoituksesta ja onnistumisen mah-
dollisuuksista tällä kerralla. Kun ensimmäinen tapaamisyritys epäonnistui, on myös
vahva olettama, että puolison toistuvasti uudella matkapuhelimella käymä keskustelu
herättäisi kasvavaa kiinnostusta ja kysymysten tarpeen. Kun toisellakaan kerralla ke-
tään henkilöä ei vielä ollut tavattu, ratkaisu ripeästi lähteä ravintolasta puhelinsoiton
jälkeen on sekin luonteeltaan selvästi selitystä kaipaava toimenpide.

Edellä olevan perusteella KKO totesi, että mikään A:n toimista ei yksinään osoita
hänen syyllistyneen huumausainerikokseen. Siitä alkaen, kun A paikallisti B:lle huu-
mausaineen luovutuspaikaksi ilmoitetun ravintolan siihen saakka, kun poliisi otti
huumausaine-erän haltuunsa hänen käyttämänsä autonistuimen alta, kaikki hänen toi-
mensa ovat kuitenkin hyvin läheisesti liittyneet sen tehtävän suorittamiseen, josta B on
tuomittu rangaistukseen. Esitetyn näytön perusteella mitään muuta uskottavaa selitys-
tä hänen myötävaikutukselleen ei ole kuin se, että hän on ollut tietoinen tehtävästä ja
yksissä tuumin B:n kanssa osallistunut sen suorittamiseen. Aamupäivällä tapahtunei-
den valmistelujen jälkeen koko iltapäivän kestänyt tapahtumasarja, johon A on osallis-
tunut, on kokonaisuutena varsin vahva ja uskottava näyttö siitä, että rikoshanke on
ollut yhteinen. A:n omat selitykset toimilleen eivät edellä mainituista syistä ole uskot-
tavia. Ne eivät horjuta hänen syyllisyyteensä viittaavaa näyttöä eivätkä siten herätä
varteenotettavia epäilyksiä hänen syyllisyydestään. KKO tuomitsi A:n törkeästä
huumausainerikoksesta kolmen vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Tapauksessa on ollut kysymys vakavasta rikoksesta. KKO on aluksi lyhyesti mai-
ninnut syytteen hylkäämistä puoltavat A:n eduksi koituvat contra –argumentit. Tämän
jälkeen KKO on todistelua seikkaperäisesti arvioidessaan poissulkenut A:n syyttömyy-
den tuomalla esiin lukuisia A:n syyllisyyttä tukevia pro-argumentteja. Tapauksen näyttö-
kysymyksen perustelut ovat seikkaperäiset, avoimet ja niissä on arvioitu selkeästi syyt-
teen puolesta ja sitä vastaan puhuvia seikkoja.

Ratkaisussa KKO 2002:47 oli kysymys näytön arvioinnista henkirikosta koskevas-
sa asiassa.  Kysymyksessä on ollut poikkeuksellinen tapaus, jossa X:ää oli esitutkinnassa
epäilty kuusi vuotta aikaisemmin laivaristeilyllä tapahtuneesta taposta. X kiisti edes
olleensa laivalla,
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KKO totesi otsikon ”Syytettä tukevat seikat” (kursivointi kirjoittajan) alla, että syyt-
teessä kerrottuun tekoon syylliseksi epäiltynä D on keväällä 1999 esitutkinnassa anta-
nut alempien oikeuksien tuomioissa selostetut yksityiskohtaiset kertomukset tapahtu-
mien kulusta laivalla. Esitutkinnassa kirjattujen D:n kertomusten mukaan D ja X olivat
olleet tammikuussa 1993 risteilyllä Silja Linen laivalla Helsingistä Tukholmaan. Laiva-
matkan aikana X oli työntänyt heille tuntemattoman miehen kaiteen yli mereen. D on
kuvannut työntämisen tapahtuneen juuri siinä osassa laivan kantta, mistä todistaja M:n
kertomat avunhuudot olivat kuuluneet. D oli alustavissa puhutteluissa ensiksi kieltä-
nyt olleensa risteilyllä. Kerrottuaan sitten tapahtumista laivalla D oli kuulustelijoiden
mukaan vaikuttanut helpottuneelta. Esitutkinnan eräässä vaiheessa D oli halunnut pe-
ruuttaa kertomuksensa. Asianomaisen poliisimiehen käsityksen mukaan tämä oli joh-
tunut siitä, että tapauksesta oli ollut jossain lehdessä kirjoitus, jota D oli pelästynyt.
Hän oli myös pelännyt X:n reaktiota kertomukseensa. Kuulustelijan kanssa käydyn
keskustelun jälkeen D oli seuranneena päivänä kuitenkin palannut esitutkintapöytäkir-
jaan merkittyyn kertomukseensa. Todistajana kuultaessa D on kaikissa oikeusasteissa
kiistänyt esitutkintakertomuksensa paikkansapitävyyden. Hän on tosin myöntänyt ker-
toneensa sillä tavoin kuin esitutkintapöytäkirjaan oli merkitty, mutta selittänyt kerto-
muksen syntyneen asiaa tutkineiden poliisimiesten painostuksesta ja johdattelemana.
Hän ei ollut ollut syytteessä tarkoitetulla risteilyllä. Esitutkinnan suorittaneiden poliisi-
miesten E:n, F:n, G:n ja H:n todistajankertomuksista on käynyt ilmi, että D:n puhutte-
lu ja varsinaiset kuulustelut on toimitettu asianmukaisesti. Mistään ei ole ilmennyt,
että D:tä olisi niissä painostettu tai johdateltu. D on kertonut saaneensa tiedot esitut-
kintakertomukseen jutussa myöskin todistajana kuullun I:n hänelle lähettämästä kor-
tista ja tämän kanssa käymästään puhelinkeskustelusta. Lisäksi hän on sanonut usein
olleensa risteilyillä Turusta Tukholmaan ja sen vuoksi tuntevansa hyvin laivojen raken-
teet. Todistaja I, jolla oli ollut seurustelusuhde X:n kanssa, on kertonut alempien oikeuk-
sien tuomioista ilmenevin tavoin X:n vuonna 1998 puhuneen hänelle neljässä eri tilai-
suudessa tapahtumista eräällä laivaristeilyllä viisi vuotta aikaisemmin. X oli kertonut
I:lle heittäneensä tuntemattoman miehen mereen ja tekonsa motiiveista. Hän oli myös
kertonut miehen huutaneen apua. X oli ollut ajoittain hyvin ahdistunut asiasta. D:n
mainitsemassa puhelinkeskustelussa ei ollut ollut esillä yksityiskohtia laiva-asiasta.
Todistaja J on kertonut, että X oli joskus vuonna 1995 eräässä ravintolassa epäillyt,
olisiko hän voinut heittää miehen laivasta mereen.

KKO totesi toisaalta otsikon ”X:n syyllisyyttä vastaan puhuvat seikat” (kursivointi
kirjoittajan) alla, että X on johdonmukaisesti alusta saakka kiistänyt sen, että hän olisi
ollut mukana kyseisellä laivaristeilyllä. X on kertonut olleensa 26.1.1993 töissä K:n
tilalla lähellä Seinäjokea ja ettei hän siten ollut voinut olla mainitulla risteilyllä. Todis-
teena tästä on esitetty jäljennös K:n päiväkirjasta. Sen mukaan X oli 26.1.1993
ajeluttanut kolme hevosta. Rikosteknisten tutkimusten tuloksista on pääteltävissä, että
päiväkirjamerkinnät ovat K:n kirjoittamat ja ettei merkintöjä ole jälkeenpäin täydennetty.
Mikään ei viittaa siihen, että K olisi tahallaan tehnyt päiväkirjaan vääriä merkintöjä.
Kertomansa mukaan hän oli yleensä tehnyt merkinnät joko samana päivänä tai vii-
meistään parin päivän kuluessa tapahtumista. Todistajana kuultuna K ei ole muistanut
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mitään yksityiskohtia mainitulta päivältä. Hänen kaikki tietonsa ovat olleet tuon
päiväkirjamerkinnän varassa. Päiväkirjamerkinnän mukaan X on ollut 26.1.1993 työssä
K:n tilalla. X olisi voinut palata risteilyltä Seinäjoelle aikaisintaan sinne kello 13.27
saapuneella junalla. Seinäjoen keskustasta K:n tilalle on autolla ajaen enintään 15 mi-
nuutin matka. K:n ja hänen poikansa kertomuksista käy ilmi, että hevosia oli ajelutettu
useimmiten aamupäivällä ja yleensä valoisan aikana. Poikkeuksellisesti ajeluttaminen
oli saattanut tapahtua illalla ja pimeän aikana. Tähän nähden päiväkirjamerkintä ei
sulje pois sitä mahdollisuutta, että X on risteilyltä palattuaan ajeluttanut hevoset.

KKO totesi lopulta otsikolla ”Näytön arviointi ja johtopäätökset” (kursivointi kir-
joittajan), että väitetyn rikoksen uhria ei ole tavattu 25.1.1993 jälkeen. Todistaja M:n
kuulohavainnot avunhuudoista on tehty ajankohtana, jolloin rikoksen uhri on kadon-
nut. D:n esitutkintakertomus vastaa rikoksen uhrin katoamiseen liittyvistä seikoista
esitettyä selvitystä. On siten hyvin epätodennäköistä, että D olisi voinut kertoa
esitutkinnassa niin kuin on kertonut, jollei hän itse ole ollut tapahtumapaikalla. Kun I
ja D eivät ole olleet sellaisessa yhteydessä myöskään keskenään, että he olisivat saa-
neet tietoja toisiltaan, I:n tiedot voivat olla peräisin vain X:ltä. Näin ollen X on D:n
kertomasta riippumatta ja eri tilanteessa kertonut tapahtumasta olennaisesti samalla
tavalla kuin D esitutkinnassa. Siten D:n esitutkinnassa kertoma ja I:n johdonmukaiset
kertomukset tukevat vahvasti toisiaan ja sitä, että tapahtumat laivalla ovat edenneet
niistä ilmenevällä tavalla. Tärkein syytettä vastaan puhuva seikka on K:n päiväkirjassa
oleva merkintä X:n työskentelystä tilalla 26.1.1993. Kuten edellä on todettu, tuo mer-
kintä ei osoita, että X ei olisi voinut osallistua risteilyyn ja siitä huolimatta tehdä päivä-
kirjassa mainittuja töitä. Kun verrataan syytettä tukevaa ja sitä vastaan puhuvaa näyt-
töä, erityisesti D:n esitutkintakertomuksesta ja I:n kertomuksesta ilmenevät syytettä
tukevat seikat ovat niin vakuuttavia, että ei jää sijaa varteenotettavalle epäilylle X:n
syyllisyydestä. KKO tuomitsi X:n taposta 9 vuodeksi vankeuteen.

Edellä mainittu ratkaisu on perustelujen sisällä olevaa otsikointiaan myöten hyvä
esimerkki siitä, miten KKO on näyttökysymyksessä käyttänyt pro et contra -argumen-
taatiota. Tapauksen luonne on toisaalta ollut sellainen, että muunlaisella perustelu-
tavalla tuskin olisi voitu saavuttaa hyväksyttävää lopputulosta. Korkein oikeus on
muutenkin viimeaikaisissa pääkäsittelyissään yleensä ottanut näytön arvioinnissa esi-
merkillisesti huomioon syytteen puolesta ja sitä vastaan puhuvat seikat. Tätä kuvaavat
myös seuraavat ratkaisut.

Ratkaisussa KKO 2004:60 oli kysymys henkilön tunnistamisesta ja näytön arvioin-
nista raiskausta koskevassa asiassa. Tuomiossa selostettiin ensin seikkaperäisesti
todistelussa esiin tulleita syytettä tukevia ja sitä vastaan puhuvia seikkoja. Johtopää-
töksenään KKO totesi, että vaikka B on tunnistanut A:n raiskauksen tekijäksi, asiassa
esitetty muu näyttö puhuu sen puolesta, että A ei ole voinut olla tekijä. Tunnistamisen
luotettavuuteen liittyy siinä määrin epäilyjä, ettei tunnistamiselle sitä vastaan puhuva
näyttö huomioon ottaen voida antaa ratkaisevaa merkitystä. Ottaessaan huomioon niin
syytettä tukevat kuin myös sitä vastaan puhuvat seikat KKO päätyi katsomaan, ettei
asiassa esitetty näyttö riitä osoittamaan A:ta tekijäksi. KKO hylkäsi syytteen.
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Ratkaisussa KKO 2003:115 kerrostalon rappukäytävästä oli ammuttu katkaistulla
haulikolla oven läpi asuntoon, jossa oli ihmisiä. Kysymys oli ampujan syyllistymisestä
tapon yritykseen ja vaaran aiheuttamiseen. KKO selosti ensinnä seikkaperäisesti syyt-
teen puolesta ja sitä vastaan puhuvia todistelussa ilmitulleita seikkoja. Johtopäätök-
senään KKO totesi arvioidessaan asiassa esitettyä näyttöä kokonaisuudessaan, että K:hon
kohdistettua syytettä tukevat seikat - ennen kaikkea motiivi, vihamielinen käyttäyty-
minen vielä asunnon ovella lausuttuine tappouhkauksineen, haulikon mukanaolo,
patruunoiden pyytäminen ja lopulta oma-aloitteinen ja uskottava kertominen todistajille
ampumisesta ja sen syystä – ovat vakuuttavia. Ne viittaavat johdonmukaisesti siihen,
että hän on ollut ampuja. Tätä päätelmää horjuttaa ainoastaan ruutisavujäänteiden tut-
kimus. Yksinomaan siitä ei kuitenkaan voida päätellä, että K:n seuralainen olisi ampu-
nut laukauksen asuntoon. Tämän vuoksi asiassa ei jää sijaa varteenotettavalle epäilylle,
että ampuja olisi voinut olla K:n seuralainen. Ampuja on siten ollut K. KKO tuomitsi
K:n tapon yrityksestä, vaaran aiheuttamisesta, ampuma-aserikoksesta ja kotirauhan
rikkomisesta yhteiseen neljän vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. 36

4.3. Seuraamusharkinta

Seuraamusharkinta on tyypillisesti sellainen tuomion osa, jossa joudutaan ottamaan
kantaa puolesta ja vastaan puhuviin seikkoihin. Tämä koskee erityisesti seuraamus-
lajin valintaa ja syyntakeisuusarviointia. Harvinaisempaa on, että rangaistuksen mittaa-
misessa perusteltaisiin ankarampaa tai lievempää rangaistusta pro- ja contra-argu-
mentein.

Seuraavassa referoidaan tarkemmin kaksi korkeimman oikeuden seuraamusharkinta-
ratkaisua, joissa on käytetty pro et contra -argumentaatiota. Ensimmäinen ratkaisu
ilmentää pro et contra -argumenttien käyttämistä rangaistuslajin valinnassa ja toisessa
on kysymys sinänsä harvinaisen yhteisösakon tuomitsemisesta.

Ratkaisussa KKO 2004:45 A, jota ei ollut aikaisemmin tuomittu rikoksesta rangais-
tukseen, oli tuomittu törkeästä huumausainerikoksesta 1 vuoden 8 kuukauden vankeus-
rangaistukseen. Tapauksessa A oli pitänyt hallussaan ja kuljettanut Lahdesta Lappeen-
rantaan 300 grammaa amfetamiinia, jonka hän oli tiennyt tulevan myyntiin. Asiassa
oli kysymys rangaistuksen ehdollisuudesta.

KKO totesi ensinnäkin, että A:ta ei ollut aikaisemmin rikoksesta rangaistu. Syyksi
luetun rikoksen vakavuus sinänsä edellyttäisi ensikertalaisuudesta huolimatta rangais-
tuksen tuomitsemista ehdottomana. KKO totesi toisaalta selostettuaan yhdyskunta-

36 Pro et contra -argumentaatiota näyttökysymyksen arvioinnissa esiintyy myös ratkaisussa KKO 2004:75,
jossa asianomistaja oli kuollut poliisimiesten virkatointen vuoksi; ratkaisussa KKO 2004:57, jossa
oli kysymys rajanvedosta murhan ja tapon välillä; ratkaisussa KKO 2003:53, jossa oli kysymys tuhot-
yöstä. Kaikissa ratkaisussaan KKO selosti toimittamansa pääkäsittelyn jälkeen ensin seikkaperäisesti
näytön, minkä jälkeen KKO arvioi näyttöä pro et contra -argumentein sekä ratkaisussa KKO 2001:62,
jossa oli prosessuaalisten kysymysten lisäksi kysymys myös näytön arvioinnista väkisinmakaamisessa.
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palvelun soveltuvuusselvityksen perusteella ensin tarkemmin A:n päihdehistoriaa ja
olosuhteita, että näistä seikoista voidaan päätellä, että A:n halu ja tarve päästä uudel-
leen eroon päihteistä on vahva ja että hänen tulevaisuuttaan koskeva ennuste on hyvä.
Näissä olosuhteissa myös yhteiskunnan edun mukaista on, että rangaistuslajia valitta-
essa annetaan merkitystä sille henkiselle ja taloudelliselle panostukselle, joka huu-
mausaineen käyttäjän pitkäaikaisessa hoidossa ja sen jälkeen käytetään. Nämä tekijät
yhdessä sen kanssa, että kysymyksessä oleva rikos on liittynyt siihen päihdeongelmai-
seen elämäntaustaan, josta A pyrkii irti, puoltavat sitä, että rikoksen vakavuudesta huo-
limatta rangaistus määrätään ehdolliseksi ja että sen täytäntöönpano jää riippumaan
A:n vastaisesta rikkeettömästä käyttäytymisestä. KKO tuomitsi A:n törkeästä huumaus-
ainerikoksesta 1 vuoden 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja 80 tunnin
yhdyskuntapalvelurangaistukseen.

Edellä mainittu ratkaisu ilmentää hyvin Korkeimman oikeuden rangaistuslajin va-
lintaa koskevissa asioissa 2000-luvulla omaksumaa pro et contra -argumentointia si-
sältävää perustelutapaa. Korkein oikeus on useissa ratkaisuissaan ensin todennut en-
nen rikoslain yleisten oppien uudistusta koskevaa lain voimassa olleen lain sanamuodon
mukaisesti yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitämisen vaativan ankaramman rangaistus-
lajin valintaa, minkä jälkeen Korkein oikeus on tapauksessa syytetyn henkilökohtaisia
olosuhteitaan arvioidessaan yleensä päätynyt lievempään rangaistukseen. Tällainen
avoin perustelutapa seuraamusten osalta on omiaan täyttämään syytetyn ja toisaalta
tavallisten kansalaisten tuomioistuimeen kohdistuvia oikeusturvaodotuksia. Samalla
se tekee Korkeimman oikeuden ratkaisun ymmärrettäväksi ja hyväksyttäväksi.37

Ratkaisussa KKO 2002:39 pienosakeyhtiönjohtaja tuomittiin rangaistukseen tahal-
lisesta ympäristön turmelemisesta. Kysymys oli rangaistuksen mittaamisesta ja yhteisö-
sakon tuomitsemisesta. (Ään.)

KKO totesi ensinnäkin, että niistä rikoslain 9 luvun 4 §:ssä säädetyistä perusteista,
joihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota yhteisösakon tuomitsemista harkittaessa,
tulevat tässä tapauksessa kysymykseen seuraavat: rikoksentekijän asema oikeushenkilön
toimielimissä; rikoksen vakavuus ja rikollisen toiminnan laajuus; oikeushenkilölle ri-
koksesta aiheutuneet muut seuraukset; oikeushenkilön toimet rikoksen vaikutuksen
ehkäisemiseksi tai poistamiseksi taikka laiminlyönnin ja rikoksen selvittämisen edis-
tämiseksi; oikeushenkilön koko ja tuomitun omistusosuus siinä sekä hänen henkilö-
kohtainen vastuunsa oikeushenkilön velvoitteista.

37 Seuraamusharkinnan osalta pro et contra -argumentaatiota on esiintynyt myös ratkaisuissa KKO
2003:34, jossa oli kysymys siitä, muodostivatko aikaisemmat yhdyskuntapalvelurangaistukset esteen
yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle, sekä ratkaisuissa KKO 2002:54 ja 2001:62, joissa oli kysy-
mys rangaistuslajin valinnasta ehdollisen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen välillä. Pro et contra -
argumentaatiota esiintyy lisäksi pahoinpitelyä koskevassa ratkaisussa KKO 2004:106 sekä huumaus-
ainerikosta koskevassa ratkaisussa KKO 2003:63, joissa oli kysymys rangaistuslajin valinnasta eh-
dollisen vankeusrangaistuksen ja sakon välillä. Myöskin ratkaisussa KKO 2002:52, jossa oli kysy-
mys rangaistuksen ehdollisuudesta törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevassa asiassa,
ratkaisussa KKO 2002:37, jossa oli kysymys aikaisemman ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöön-
panosta sekä ratkaisussa KKO 2001:37, jossa oli kysymys yhteisen vankeusrangaistuksen määräämi-
sestä, on käytetty seuraamusharkinnassa pro et contra -argumentaatiota.
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KKO:n mukaan lainkohdan esitöiden (HE 95/1993 vp. s. 37) mukaan rikoksen te-
kijän asemalla harkintaperusteena tarkoitetaan, että mitä merkittävämmässä asemassa
tekijä on ollut, sitä lähemmin hän samastuu oikeushenkilöön ja sitä perustellumpaa
yhteisösakon tuomitseminen on. Tässä tapauksessa rikoksen tekijä A on yhtiön toimi-
tusjohtaja, joka on myös käytännössä päättänyt yksin yhtiön toiminnasta. Näin ollen
A:n asema yhtiössä puoltaa yhteisösakon tuomitsemista. Vaikka A:n tekemä ympäris-
tön turmeleminen ei ole ollut kovin laajamittaista, se on ollut kuitenkin poikkeukselli-
sen vaarallista. Myös tämä seikka puoltaa yhteisösakon tuomitsemista, samoin kuin
se, ettei rikoksesta ole aiheutunut yhtiölle muita seurauksia kuten vahingonkorvaus-
tai menettämisseuraamusvelvoitteita. Vielä yhteisösakon tuomitsemista puoltaa se, että
yhtiö on vasta oikeudenkäynnin alkamisen jälkeen ryhtynyt toimiin rikoksen vaiku-
tuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.

KKO totesi, selostettuaan ensin rikoslain 9 luvun 4 §:n 6 kohdan esitöitä ja A:n
asemaa yhtiössä, että vaikka A ei omista yhtiön osakkeita ja vaikka jutussa ei ole esi-
tetty selvitystä siitä, että hän olisi vastuussa yhtiön velvoitteista, voidaan yhtiön tosi-
asiallisesta päätöksenteosta ja taloudellisesta asemasta päätellä, että yhteisösakon vai-
kutukset tosiasiassa kohdistuisivat olennaisesti A:han itseensä. Tämä ei puolla yhteisö-
sakon tuomitsemista.

Näin ollen tässä asiassa kysymykseen tulevista yhteisösakon harkintaperusteista
neljä puoltaa yhteisösakon tuomitsemista ja yksi peruste puhuu sen tuomitsemista vas-
taan. Harkitessaan näitä perusteita yhdessä ja arvioidessaan niiden keskinäistä merki-
tystä Korkein oikeus katsoi, että vahvimmin yhteisösakon tuomitsemisen puolesta puhuu
rikoksen vaarallisuus ja yhtiön johdon osallisuus rikoksen tekemiseen. Toisaalta yhteisö-
sakon tuomitsemista vastaan puhuu hyvin selvästi yhteisösakon kohdistuminen A:han,
jolle jutussa tuomitaan myös vankeusrangaistus. Koska yhteisösakon ja vankeusran-
gaistuksen kohdistuminen samaan henkilöön on yhteisösakon päätarkoituksen vas-
taista, Korkein oikeus katsoi, että tässä tapauksessa yhteisösakon tuomitsemista vas-
taan puhuva peruste painaa kokonaisharkinnassa selvästi eniten. Tämän vuoksi syyttä-
jän vaatimus yhteisösakon tuomitsemisesta hylättiin.38

Edellä mainittu ratkaisu on hyvin jäsennelty ja siinä on punnittu asianmukaisesti
pro et contra -argumentteja. Ratkaisu on hyvä esimerkki pro et contra -argumentaation
käyttämisestä seuraamusharkinnassa.

38 Pro et contra -argumentaatiota seuraamusharkinnassa on käytetty myös ratkaisuissa KKO 2001:24 ja
2001:25, joiden perusteluisessa KKO katsoi, ettei huomattavaa yli miljoonan markan korvaus-
velvollisuutta pidetty rangaistuksen ehdollisuutta puoltavana seikkana, kun kysymys oli sen vahin-
gon korvaamisesta, jota vastaavan hyödyn hankkimiseen rikoksilla oli pyritty. KKO tuomitsi syytetyt
ehdottomiin vankeusrangaistuksiin. Pro et contra argumentteja on myös liiketoimintakieltoa koske-
vassa ratkaisussa KKO 2004:131.
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5. Yhteenveto ja loppupäätelmät

Tässä artikkelissa tarkasteltavana on ollut 141 Korkeimman oikeuden vuosina 2000 –
2004 rikosasioissa antamaa ratkaisua. Seuraavassa esitetään tilastollisesti vuosittain
annettujen ratkaisujen lukumäärä/pro et contra -argumentteja sisältävien ratkaisujen
lukumäärä/pro et contra -argumentaation esiintymisprosentti: vuosi 2004 (37 / 10 / 27
%), vuosi 2003 (22 / 6 / 27 %), vuosi 2002 (28 / 6 / 21 %),vuosi 2001 (27 / 7 / 26 %) ja
vuosi 2000 (27 / 3 / 11 %). Koko 2000-luvulla pro et contra -argumentaation esiinty-
misprosentti oikeus- ja näyttökysymyksissä sekä seuraamusharkinnassa on ollut 23 %
(keskimääräistä esiintymisprosenttia laskee osaltaan vuoden 2000 alhainen prosentti-
luku). Eniten pro et contra -argumentaatiota on käytetty vuosina 2003–2004.  Maini-
tuista luvuista voidaan tehdä ainakin se johtopäätös, että pro et contra -argumentaation
käyttäminen rikosasioiden perusteluissa on lisääntynyt vuoden 2000-tilanteesta läh-
tien. Suhteessa 1990-luvun alkuun, jolloin pro et contra -argumentaatio on ollut poik-
keuksellista, voidaan tehdä se johtopäätös, että korkein oikeus on vastannut sitä koh-
taan esitettyyn kritiikkiin perustelutapaansa muuttamalla. Pääsääntöisenä perustelu-
tapana pro et contra -metodia korkeimmassa oikeudessa ei voida edelleenkään pitää,
mutta sen esiintymistiheys on kuitenkin hyvällä tasolla. On huomattava, että osa Kor-
keimpaan oikeuteenkin tulevista rikosasioista voi kuitenkin olla laadultaan sellaisia,
ettei niissä ole tarpeenkaan perustella ratkaisua pro et contra -argumentaatiolla.

Omana erityispiirteenään on huomioitava myös ne Korkeimman oikeuden tuomiot,
jossa ratkaisusta on äänestetty ja tuomio sisältää jäsenen/jäsenten eriävän mielipiteen.
Äänestysratkaisuja on 2000-luvulla annettu rikosasioissa 31 kappaletta. Äänestysrat-
kaisuissa erimielisyys on useimmiten kohdistunut oikeuskysymyksen perustelemiseen,
mutta myös näyttökysymysten ja seuraamusharkinnan osalta eriäviä mielipiteitä on
jätetty.39

Pro et contra -argumentaatio on Korkeimman oikeuden ratkaisemissa rikosasioissa
koko 2000-luvun aikana jakaantunut tuomion eri osiin suhteutettuna seuraavasti: oikeus-
kysymykset 10 ratkaisua, näyttökysymykset 7 ratkaisua ja seuraamusharkinta 11 rat-
kaisua. Yleisintä pro et contra -argumenttien käyttäminen on ollut seuraamusharkinnassa
ja sitä on esiintynyt vuosien 2000–2004 välillä tasaisesti vuosittain. Seuraavaksi ylei-
sintä pro et contra -argumenttien esittäminen on ollut oikeuskysymysten osalta ja eni-
ten niitä on käytetty vuonna 2004 viidessä ratkaisussa. Esimerkiksi vuosina 2000 ja
2002 pro et contra -argumentaatiota ei esiinny oikeuskysymysten osalta lainkaan. Täs-
tä voinee tehdä sen johtopäätöksen, että oikeuskysymysten perustelemisen osalta pro
et contra -argumentaatio on Korkeimmassa oikeudessa lisääntynyt 2000-luvun edetes-
sä. Tämä voi olla suoraan suhteessa siihen tosiseikkaan, että Korkeimman oikeuden

39 Erimielisyys ei aina ole ollut enemmistön lopputuloksen vastainen, vaan joskus erimieltä oleva jäsen
on vain perustellut asian toisella tavalla, mutta päätynyt samaan lopputulokseen kuin enemmistö.
Enemmistö erimielisyyksistä on kuitenkin ollut sellaisia, joissa erimielisyys on kohdistunut tuomion
lopputulokseen. Tällöin eriävä mielipide on sisältänyt enemmistön perusteluihin nähden contra -ar-
gumentteja.
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ratkaisujen nykyiset perustelut rikosasioissa ovat pituudeltaan lisääntyneet verrattaes-
sa niitä 2000-luvun alkuun.

Näyttökysymykset tulevat Korkeimmassa oikeudessa useimmiten esille pääkäsittelyn
toimittamisen jälkeen. Korkein oikeus on 2000-luvulla toimittanut rikosasioissa 20
pääkäsittelyä, joiden osalta kymmenen tuomion perusteluista löytyy pro et contra -ar-
gumentaatiota. Huomionarvoista on, että näistä kymmenestä ratkaisusta neljä on an-
nettu vuonna 2004. Tästä voinee tehdä sen johtopäätöksen, että Korkein oikeus pyrkii
nykyisin yleensä näytön arvioinnissa kirjoittamaan tuomiossaan auki sekä syytteen
puolesta että sitä vastaan puhuvat seikat ja tämä suuntaus on lisääntymässä 2000-lu-
vun edetessä. Kuitenkaan mitenkään selvänä pääsääntönä pro et contra -argumenttien
käyttäminen faktaperusteluissa ei Korkeimmassa oikeudessa kuitenkaan ole. Tältäkin
osin pro et contra -argumentaation puuttuminen voi selittyä käsiteltävän olevan jutun
näyttökysymyksen laadulla.

Pro et contra -argumentaation nykyistä esiintymistiheyttä rikosasioiden ratkaisuis-
sa voitaneen pitää melko hyvänä. Yhä edelleen on kuitenkin havaittavissa, erityisesti
oikeuskysymysten osalta, että contra-argumentit välittyvät äänestysratkaisussa ainoas-
taan jonkun jäsenen eriävän mielipiteen kautta. Tällöin tuomion lukija joutuu selvittä-
mään käsillä olevaa oikeusongelmaa ikään kuin ”rivien välistä”. Kun Korkeimman
oikeuden julkaistuista ennakkopäätöksistä ei ilmene niitä argumentteja, joihin asian-
osaiset ovat jutussa vedonneet, on mahdotonta sanoa, miten korkein oikeus on käynyt
perusteluissaan dialogia asianosaisten vaatimusten kanssa.  Lopuksi voi kuitenkin to-
deta, että ainakin tässä artikkelissa referoidut tuomion perustelut osoittavat pro et contra
-argumentaation olleen tietyissä tuomioissa esimerkillistä. Tällainen Korkeimman oi-
keuden perustelutapa voi osaltaan ohjata alempia oikeuksia laatimaan kiperissä tapauk-
sessa seikkaperäiset, avoimet ja rehelliset pro et contra -metodiin pohjautuvat tuomion
perustelut.
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Pauliina Hermunen

Tuomion perustelut ja suuri yleisö

1. Johdanto

Oikeudenkäynnin julkisuus on oikeusjärjestelmämme perusta. Kuitenkin muiden kuin
asianosaisten, heidän avustajiensa ja todistajien läsnäolo oikeuden istunnoissa on var-
sin harvinaista.

Käytännössä kansalaiset saavat kaiken tietonsa oikeudenkäytöstä ja tuomioistuin-
ten ratkaisuista tiedotusvälineiden kautta. Tiedotusvälineet puolestaan perustavat uu-
tisointinsa pääasiallisesti julkisiin tuomioihin sisältyviin perusteluihin. Oikeudenkäynnin
julkisuuden tavoitteet toteutuvatkin osittain tätä kiertotietä pitkin.

Terhakkaat ja valppaat tiedotusvälineiden edustajat ovat toimivan yhteiskunnan kor-
vaamattomia vahtikoiria. Tiedotusvälineiden erityinen mielenkiinto kohdistuu paitsi
yhteiskunnallisesti ja periaatteellisesti merkittäviin asioihin, niin myös kansalaisia eri-
tyisesti kiinnostaviin niin sanottuihin human interest -juttuihin, jotka usein herättävät
suuria tunteita.1  Tällaisia asioita ovat esimerkiksi lapsiin kohdistuvat rikokset, henki-,
seksuaali- ja eläinsuojelurikokset.

Tuomion perusteluiden sisältämällä viestinnällä on siten asianosaisten lisäksi myös
muita kohteita. Tämä kirjoitus hyörii tämän kysymyksen ympärillä etsien vastauksia
siihen, tulisiko suuri yleisö – ja samalla tiedotusvälineet – ottaa huomioon tuomioiden
perusteluja laadittaessa? Jos tulisi, miten tämä mahdollisesti tapahtuisi? Tarvitaanko
muita välineitä kuin perustelut?

Tarkoituksenani ei ole yrittää keksiä reseptiä tuomioistuimien ratkaisujen arvoste-
lemisen lopettamiseen – paitsi että se ei ole mahdollista, ei se ole myöskään toivotta-
vaa. Tuomioistuinten ratkaisuista tulee keskustella ja niitä saa myös arvostella. Tuo-
mioistuimilla ei ole varaa ohittaa olkapäitään kohautellen arvostelua, jossa epäillään
ratkaisujen oikeudenmukaisuutta tai mielivaltaisuutta. Toisaalta selvää on myös, että
tuomioistuimet eivät saa ajelehtia julkisen sanan pyörteiden viemänä. Tällaisesta ei
ole tosin ollut minkäänlaisia merkkejä näkyvissä.2

1 Kolmas asiaryhmä, johon tiedotusvälineiden mielenkiinto kohdistuu, ovat niin kutsuttujen julkkisten
asiat.

2 Tuomioistuinten luottamusta koskevien tutkimusten mukaan vain harvat uskovat tiedotusvälineiden
voivan vaikuttaa paljon tuomitsemiseen, ks. Tala 2002 s. 5. Ks. myös myös Niemi-Kiesiläinen 2002 s.
432: ”En myöskään usko, että käräjäoikeudet ovat julkisen sanan vaikutuksen alaisia sillä tavoin kuin
trial by newspaper –keskustelussa annetaan ymmärtää. Tuo keskustelu on amerikkalaisittain sävyt-
tynyttä, ja siellä ollaan huolestuneita julkisen sanan vaikutuksesta juryyn eli maallikkotuomareihin.
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Tarkoituksenani on siis ideoida joitakin sellaisia mahdollisia mausteita tuomion pe-
rustelujen ja ratkaisujen tiedottamisen resepteihin, että tuomioistuinten viesti voisi
välittyä paremmin myös suurelle yleisölle ymmärrettävästi.

2. Yleisesti tuomioiden perustelemisesta

Tuomion perustelemista koskevat oikeusohjeet sisältyvät Suomen perustuslain (PL)
21 §:n 2 momenttiin, oikeudenkäymiskaaren (OK) 24 luvun 4 §:ään ja oikeudenkäyn-
nistä rikosasioissa annetun lain (ROL) 11 luvun 4 §:ään:3

PL 21 § 2 momentti ”Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu
päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän
hallinnon takeet turvataan lailla.”

OK 24 luvun 4 § ja ROL 11 luvun 4 § 1 momentti ”Tuomio on perusteltava. Perusteluis-
sa on ilmoitettava, mihin seikkoihin4  ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu.
Perusteluissa on myös selostettava, millä perusteella riitainen seikka on tullut näytetyk-
si tai jäänyt näyttämättä.”

Tuomion perustelut kirjoitetaan ensisijaisesti asianosaisia varten.5  Edellä mainitun pe-
rustuslain 21 § 2 momentin ja perustuslain 22 §:ssä julkiselle vallalle säädetyn perus-
oikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuuden perusteella asianosaiselle on
taattu lainsäädännössämme oikeus saada perusteltu päätös.6  Tämä tarkoittaa sitä, että

Meillä asioita ratkaisemassa on aina virkatuomari – lautamiesten ohella tai yksin – ja heihin vaikutta-
minen on huomattavasti vaikeampaa”.

3 Mainittakoon, että Euroopan ihmisoikeussopimukseen ei sisälly nimenomaisia tuomion kirjoittamis-
ta tai perustelemista koskevia määräyksiä. Perustelemisvelvollisuuden on tulkittu johtuvan oikeuden-
mukaista oikeudenkäyntiä koskevasta määräyksestä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin onkin useis-
sa tapauksissa katsonut, että kansallisilla tuomioistuimilla on velvollisuus perustella ratkaisunsa, Pellon-
pää 2000 s. 326.

4 ”Seikoilla”  tarkoitetaan ratkaisun kannalta välittömästi  relevantteja tosiseikkoja eli oikeustosiseikkoja.
Nämä seikat ja selostus siitä, millä perusteella riitainen seikka on tullut toteennäytetyksi tai jäänyt
näyttämättä, muodostavat yhdessä faktaperustelut eli näyttökysymyksen perustelut. Siinä, mihin oi-
keudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu, on kysymys puolestaan oikeudellisista perusteluista, Huo-
vila 2004 s. 791–792.

5 Oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja oikeus saada perusteltu ratkaisu ovat asianosaisasemaan liitty-
viä perus- ja ihmisoikeuksia. Asianosaisen on saatava selvyys siitä, miksi asiassa on päädytty
tuomiolauselmasta ilmenevään lopputulokseen. Perustelujen avulla on mahdollista kontrolloida tuo-
mioistuimen toiminnan lainmukaisuutta ja hävinneen osapuolen on mahdollista arvioida sitä, kannat-
taako hänen hakea päätökseen muutosta. Perustelut ovat merkittävässä asemassa myös valitusta laa-
dittaessa, ks. esimerkiksi Virolainen 1986 s. 891.

6 Laukkanen on katsonut, että PL 21 §:n 2 momentti vaikuttaa tuomioistuimen ja yksittäisen tuomarin
lainkäyttöön kahdenlaista tulkintapolkua pitkin: 1) säännös ilmaisee perustelemisvelvollisuuden pe-
riaatteen ja 2) perustuslain 22 §:n perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuudesta joh-
tuen tuomioistuimella on velvollisuus turvata oikeudenmukainen oikeudenkäynti siinä laajuudessa,
mikä sille on määritelty perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa. Perustelemisvelvollisuuden laimin-
lyönti voi siten merkitä lakiin sisältyvien asianomaisten  säännösten ohella myös perustuslain 21§:n 1
ja 2 momentin ja 22 §:n rikkomista, ks. Laukkanen 2002 s. 18.
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kun aiemmin tuomioistuimissa usein katsottiin, nykyään ”päätöksen tulisi olla perus-
teltu kertomus siitä, mikä on oikein eikä vain kertomus siitä, mitä tuomari omassa
viisaudessaan katsoo tapahtuneen ja vaaditun.”7  Asianmukainen, avoin, selvä, täsmäl-
linen ja ymmärrettävä tuomio palvelee myös muita tuomion sisältämästä viestistä kiin-
nostuneita kuin asianosaisia.

Kun  tuomion perusteluilla saattaa olla merkitystä myös muutoin kuin kysymykses-
sä olevan yksittäisen oikeusjutun kannalta, on aihetta huolehtia erityisesti siitä, että
tuomioon sisältyvä viesti välittyy myös muille viestinnän kohteille. Tällöin perustelut
on syytä laatia laajempaa auditorioita silmällä pitäen.8

3. Tuomioilla viestiminen

3.1. Viestinnän kohteet

Kuten kohdassa 2 todettiin, tuomiossa ja niiden perusteluissa on kysymys viestimisestä.
Viestinnän tärkein kohde ovat asianosaiset ja näistä erityisesti jutun hävinnyt osapuoli.
Toinen merkittävä viestinnän kohde on juristikunta: tuomarit, syyttäjät, asianajajat,
laillisuusvalvontaviranomaiset ja täytäntöönpanoviranomaiset. Tuomioistuinlaitoksessa
tältä osin kysymys on toisaalta muutoksenhaun alaisen ratkaisun antaneesta tuomarista
ja toisaalta niistä ylemmän oikeuden tuomareista, jotka myöhemmin käsittelevät mah-
dollisen muutoksenhaun.9  Kun kysymys on ennakkopäätöksestä, viestinnän kohteena
on koko juristikunta.10

Edellisten lisäksi tuomioistuimen ratkaisut kiinnostavat koko laajaa oikeusyhteisöä,
johon kuuluvat muun muassa lainsäätäjä, tutkijat, tiedonvälitys ja viimeksi mainitun
kautta pääsääntöisesti tavalliset kansalaiset eli suuri yleisö.11

3.2. Viestinnän kohteiden erilaiset laatuvaatimukset

Viestinnän eri kohteilla on usein erilaisia odotuksia ja laatuvaatimuksia tuomioistui-
men ratkaisujen suhteen. Näillä on myös erilaiset edellytykset ratkaisun perustelujen
sisältämän viestin ymmärtämiseen ja myös tiedontarve on erilainen.12  Maallikkot ja
juristikunta ovat tässä suhteessa eri lähtöviivalla. Vastaava tilanne on myös esimerkik-

7 Saarenpää 1999 s. 74.
8 Virolainen – Martikainen 2003 s. 64.
9 Pöyhönen on jäsentänyt juristikunnan tällä tavoin jäsentäessään eri yhteisöjä niiden erilaisten  tuomi-

on laatuvaatimusten suhteen, Pöyhönen 1995 s. 114.
10 Virolainen – Martikainen 2003 s. 65.
11 Joitakin asioita on seuraamassa yleisöä, joten viestintää suurelle yleisölle – joskin hyvin vähäisessä

määrin – tapahtuu myös ilman median välitystä.
12 Virolainen – Martikainen 2003 s. 65.
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si ulkopuolisten ja asianosaisten välillä. Juristikunnalla on taustatietonaan lain- ja sys-
teemintuntemus. Asianosaiset puolestaan ovat olleet pääsääntöisesti läsnä asian käsit-
telyssä ja ovat itse voineet tehdä samoja havaintoja kuin tuomioistuimen jäsenet.13

Tällöin he pystyvät arvioimaan esimerkiksi todistusharkinnan oikeellisuutta parem-
min kuin ulkopuoliset.

Vaikeassa laintulkintatilanteessa tuomari luo aina oikeutta. Juristikunta ja oikeustie-
teilijät kiinnittävät huomionsa lopputuloksen kestävyyteen ja hyväksyttävyyteen näy-
tön, esitettyjen vaatimusten, lainsäädännön, esitöiden ja aiempien ennakkopäätösten
valossa.14 Heidän lähestymistapaansa voisi kuvata analyyttiseksi, kun taas suuri yleisö
on kiinnostunut ensisijassa yleisen oikeustajun näkökulmasta perustelujen hyväksyttä-
vyydestä ja lopputuloksesta: onko ratkaisu oikein? Oliko ”laki niin kuin se luetaan”
vai oliko lakia luettu mahdollisesti mielivaltaisesti?

3.3. Erityisesti suuresta yleisöstä viestinnän kohteena

Suuren yleisön tuomion laatuvaatimukset painottuvat usein niin sanottuihin ulkoisiin
perusteluihin.15 Heidän on saatava vastaus siihen, miksi tietyt oikeusnormit on asetet-
tu ratkaisun pohjaksi ja onko ratkaisu tässä valossa oikein.16

Suurin osa tuomioistuimien tuottamista ja uutisoiduista ratkaisusta ovat sellaisia,
että ne läpäisevät suuren yleisön katseen ilman suurempia kulmien kohotteluja ja herät-

13 Perustelemiseen vaikuttaa osaltaan se, miten kokemussääntöjä on pääkäsittelyssä käsitelty ja miten
hyvin asianosaiset tuntevat ne, ks. Huovilan perustelemisen peukalosääntö 2, Huovila 2003 s. 413.

14 Kun käytännön lakimiehet saattavat tyytyä epäselvästä kysymyksestä saatuun oikeusohjeeseen, oike-
ustieteilijät pureutuvat yleensä astetta syvemmälle. Perustelujen kestävyydessä mitataan ratkaisun
hyväksyttävyys. Jos tiedotusvälineiden kritiikki on joskus suorasanaista ja värikästä, saattaa sellaista
olla myös oikeustieteilijöidenkin, ks. esimerkiksi Ojasen arviointia korkeimman oikeuden ratkaisusta
2004:26: ”Voi olla, että korkein oikeus oli vähitellen ajautunut  jalkapallosta tuttuun tilanteeseen,
jossa joukkue on tahkonnut jo useita otteluita saamatta palloa pömpeliin. Tällöin kuparisen rikkomi-
seen tarvitaan joskus ns. ”räkämaali”, joka pitäisi liputtaa paitsiona tai joka muutoin on tulkin-
nanvarainen taikka joka joskus menee jopa omiin. Vahvasti tuon kaltaisen tilanteen makua on ratkai-
sussa KKO 2004:26.” Ojanen 2004 s. 928.

15 Luonnollisesti myös suppeamman oikeusyhteisön eli juristikunnan mielenkiinto kohdistuu nimen-
omaan ulkoisiin perusteluihin. Toisaalta mielenkiinnon kohteena ovat myös tulkintaratkaisun sisäiset
perustelut. Oikeudellista ratkaisua kuvataan usein loogisena syllogismina, jonka ylälause viittaa
oikeusnormiin ja alalause tosiasioihin. Normia esittävästä ylälauseesta ja tosiasioita kuvaavasta ala-
lauseesta saadaan subsumptiolla johtopäätökseksi tuomionormi. Ratkaisu ei luonnollisestikaan synny
syllogismimallia noudattaen, mutta sen sijaan valmis ratkaisu voidaan jälkikäteen kirjoittaa syllogismin
muotoon.  Lopputulos eli tuomionormi perustellaan silloin ylä- ja alalauseeseen viitaten. Tätä on
kutsuttu tulkintaratkaisun sisäiseksi perusteluksi, ks. Aarnio 1989 s. 197.

16 Ratkaisun premissit voidaan riitauttaa, erityisesti tulkinnan ylälause: Miksi juuri tämä sääntö valit-
tiin? Sisäinen perustelu ei vastaa tähän, Aarnio 1989 s. 197. Ulkoinen justifiointi liittyy kysymykseen
siitä, millä perusteella ratkaisun tekemiseen on valittu juuri siinä käytetyt lähtökohdat. Kysymys on
siten eräänlaisesta perustelujen perustelemisesta, ks. Pöyhönen 1995 s. 114–115. Ongelmallisissa
tapauksissa tuomioistuimen on siis paitsi ilmoitettava perustelut niin myös sanottujen perustelujen
perustelut eli selvitettävä se, miksi tuomioistuin on soveltanut juuri tiettyä oikeussäännöstä tai tulkin-
nut säännöstä juuri tuomiosta ilmenevällä tavalla, Virolainen 1986 s. 896.
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tämättä enempiä moraaliin tai arvoihin liittyviä tuntemuksia. Esimerkiksi korkeim-
man oikeuden ratkaisu 2005:26, joka koski asunto-osakkeen omistajan oikeutta rivita-
lon pihan hallintaan, oli varmastikin monen kansalaisen mielestä mielenkiintoinen,
vaikka ratkaisu jäikin sanomalehdissä Suomen tietotoimiston välittämäksi riviuutiseksi.

Olipa kysymys tällaisesta tai suuria tunteita herättävästä ratkaisusta, tärkeää on,
että ratkaisuun sisältyvä viesti välittyy suurelle yleisölle oikein, sillä merkittävä osa
kansalaisten laillisuuden  ja oikeudenmukaisuuden sisältöä koskevasta tietämyksestä
kertyy tiedotusvälineiden uutisoimien tuomioiden välityksellä.

3.4. Tiedon saatavuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta annetun ase-
tuksen (1030/1999) 2a luvussa (380/2002) on säädetty valtion viranomaisten, mukaan
lukien tuomioistuinten, viestinnän tarkoituksesta, suunnittelusta ja järjestämisestä.
Tuomioistuinten on mainitun asetuksen 8b §:n mukaisesti laadittava viestintäsuunni-
telma, jossa on muun muassa otettava erityisesti huomioon se, miten turvataan yksilöi-
den ja yhteisöjen mahdollisuudet saada tietoja vireillä olevista yleisesti merkittävistä
asioista ja miten eri väestöryhmien, kansalaisjärjestöjen, yhteisöjen ja tiedotusvälinei-
den viranomaisten toimintaan kohdistuvista erityisistä tiedontarpeista huolehditaan.

Olennaisen, oikean ja ajantasaisen tiedon saatavuuden voidaan olettaa vähentävän
selvien väärinkäsitysten vaaraa.17 Useiden tuomioistuinten viestintäsuunnitelmissa on
kiinnitetty huomiota paitsi siihen seikkaan, että ratkaisut on kirjoitettava selkeästi ja
ymmärrettävästi, niin myös siihen, että niiden merkitykselliset ratkaisut olisivat koti-
sivujen ja Finlex-tietokannan kautta yleisessä kansalais- ja mediakäytössä.18

17 Korkeimman oikeuden viestintäsuunnitelmassa on otettu huomioon se, että  kansalaiset ja oikeus-
yhteisöt saavat yleensä ensimmäiset tiedot päätöksistä tiedotusvälineistä julkaistuista uutisista ja ar-
tikkeleista.  Sen vuoksi on pidetty tärkeänä, että toimittajilla on käytössään oikeaa ja ajantasaista
tietoa KKO:n ennakkopäätöksistä ja toiminnasta.  ”Kun tutkimustyön, arvioiden ja arvostelujen poh-
jaksi on saatavissa oikeaa ja ajantasaista tietoa, vähenevät väärinkäsitykset ja tarve niiden oikaisemi-
seen. Julkisuudessa käyty keskustelu ja kritiikki voi siten muodostua rakentavaksi ja hyödylliseksi
jyrkkien mielipiteiden, kärjistysten ja virheiden oikomisen sijasta”. KKO:n 22.2.2005 päivitetyn
viestintäsuunnitelman kohta 3. Viestintä yleisölle ja tiedotusvälineille.

18 Viimeksi mainittu seikka koskee luonnollisesti lähemmin ylempiä oikeuksia. Ks. esimerkiksi Itä-
Suomen ja Rovaniemen hovioikeuden viestintäsuunnitelmat.



163

4. Eräitä suurta yleisöä ja tiedotusvälineitä
kiinnostaviin asioihin liittyviä näkökohtia

4.1. Yleistä

Korostettakoon heti aluksi, että tämän kirjoituksen yhteydessä ei ollut mahdollisuutta
tieteellisesti pätevään tai edes minkäänlaiseen systemaattiseen tuomioistuinten ratkaisu-
jen uutisointia koskevaan analyysiin. Pätevyys tällaiseen työhön olisi ollut myös sel-
västi puutteellinen.

Helsingin hovioikeuden omasta uutisarkistosta – joka sekin on kaikkea muuta kuin
kattava – saadun kuvan perusteella tuomioistuinten ratkaisujen uutisointi on asiantun-
tevaa, asiallista ja jopa hyvin neutraalia. Eri lehtien uutisarkistojen tiedoista saamallani
näppituntumalla uskaltaisin väittää, että suurimmat otsikot saavat tuoreeltaan itse rikos-
tapahtumat. Tuomioistuintoiminta tai tuomion perusteluihin sisältyvät kysymykset
pääsevät itse asiassa hyvin harvoin arvostelun kohteiksi, otsikoihin tai yleisön mielipide-
sivuille.

Lähimenneisyydessä on joitakin laajempaa keskustelua ja tuomioistuinten arvoste-
lua herättäneitä asioita. Tällaisia ovat esimerkiksi korkeimman oikeuden lasten palaut-
tamista Haagin lapsikaappausta koskevan sopimuksen perusteella heidän asuinpaik-
kaansa Yhdysvaltoihin (KKO 2004:76) ja nuoren tytön tappoa (KKO 2004:63) koske-
vat ratkaisut sekä Itä-Suomen hovioikeuden (R 01/733, 19.9.2002 ja R 03/81,
23.10.2003) ja Rovaniemen hovioikeuden (R 97/348, 17.10.1997) raiskauksia koske-
vat ratkaisut. Kaikkia näitä ratkaisuja koskevat selostukset perustuvat tässä kirjoituk-
sessa julkisiin ratkaisuihin.

Kaikki nämä asiat  olivat luonteeltaan sellaisia, että ne liittyivät syvimpiin oikeu-
denmukaisuuden tuntoihin ja herättivät kansalaisissa suuria tunteita. Olen seuraavassa
luokitellut nämä asiat sen mukaisesti, mikä käsitykseni mukaan erityisesti edesauttoi
niiden ”pinnalle pääsyä” sekä yrittänyt tehdä havaintoja näihin ratkaisuihin liittyvistä
perusteluista ja niiden yhteydestä julkisuudessa käytyyn keskusteluun.

4.2. Mitä kohuratkaisuissa lausuttiin?

4.2.1. Tulkinnanvaraiset perustelut

Rovaniemen hovioikeus 17.10.1997 nro 840 (R 97/348)19

Rovaniemen hovioikeuden 17.10.1997 antamaa ratkaisua alettiin julkisuudessa kut-
sua ”pikaraiskauspäätökseksi”. Mainitussa ratkaisussa kysymys oli rangaistuksen mit-
taamisesta kotirauhan rikkomista ja väkisinmakaamista koskevassa asiassa. Julkisuu-

19 Korkein oikeus myönsi asiassa valitusluvan ja antoi pääasiaratkaisunsa 13.11.1998 nro 3550.
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dessa kohu nousi siitä, että väkisinmakaamisen kesto oli otettu huomioon  rangaistuk-
sen mittaamisessa.  Mainitussa Rovaniemen hovioikeuden ratkaisussa lausutaan seu-
raavasti:

”Ottaen huomioon käräjäoikeudessa selostetut rangaistusta koventavat ja lieventävät seikat
sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyys hovioikeus katsoo, ettei A:lle tuomittu rangaistus
ole oikeudenmukaisessa suhteessa rikosten vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen eikä ri-
koksista ilmenevään A:n syyllisyyteen. Tämän vuoksi hovioikeus harkitsee oikeaksi
alentaa A:lle tuomittua rangaistusta. - - - A:n tekoja ei myöskään teko-olosuhteiltaan,
tekotavaltaan ja vaikutuksiltaan voida pitää niin vakavina, että yleisen lainkuuliaisuuden
ylläpitäminen vaatisi rangaistuksen määräämistä ehdottomana.”

Kysymys oli siten rangaistuksen määräämiseen sovellettaviin lainkohtiin viittaavista
fraasinomaisista perusteluista, jotka ovat hovioikeudessa käyttökelpoiset tapauksissa,
joissa käräjäoikeuden perustelut tai niissä esiintuodut seikat hyväksytään sellaisenaan.
Kysymyksessä olevassa tapauksessa Kemin käräjäoikeus oli perustellut rangaistusseu-
raamusta kohtuullisen pitkästi ja avoimesti:20

”Rangaistusseuraamus

- - - Käräjäoikeus toteaa, että A on syyllistynyt kahteen lainsäätäjän vakavaksi katso-
maan rikokseen. Käräjäoikeus katsoo, ettei ole tullut esille mitään seikkaa, mikä tukisi
sitä, että kummankaan rikoksen tekotapa olisi tavanomaista tekotapaa lievempi.

A:n väkisinmakaamisrikoksen törkeyttä vähentää se, että hänen käyttämänsä uhkaus,
joskin se oli ollut riittävä B:n vastarinnan murtamiseksi, oli ollut laadultaan lievää, kun
sitä verrataan väkisinmakaamisrikoksiin yleensä. A ei ole aiheuttanut B:lle ruumillista
vammaa, eikä väkisinmakaaminen myöskään ole ollut pitkäkestoinen.

A:n tekemät rikokset ovat vaikuttaneet hänen elämäänsä siten, että hänen avioliittonsa
on päättynyt ja suhteensa lapsiin ainakin tilapäisesti rikkoutunut.

A on kuitenkin tunkeutunut kotirauhaa häiriten ikkunan rikkomalla B:n kotiin, irroittanut
puhelimen pistokkeen irti seinästä, katkaissut sähkön tulon B:n kotiin ja piiloutunut sen
jälkeen odottomaan B:n kotiin tuloa. A:n menettely on siten käräjäoikeuden käsityksen
mukaan ollut suunnitelmallista. Lisäksi käräjäoikeus katsoo, että kyseessä on A:n per-
hepiirissä tapahtunut rikos, koska B on hänen vaimonsa sisar ja B:llä on läheiset välit
sisarensa perheeseen. Tämä on käräjäoikeuden käsityksen mukaan omiaan lisäämään
teon häpeällisyyttä ja erityistä moitittavuutta.

20 Tosin tuomion väliotsikot ovat hieman harhaanjohtavat, sillä rangaistusseuraamus-kohdassa on selos-
tettu nimenomaan rangaistuksen mittaamisessa huomioon otettavia seikkoja. Kun tekijän syyksi oli
luettu väkisinmakaaminen, muut rangaistusseuraamukset vankeusrangaistusta lukuun ottamatta oli-
vat poissuljettuja. Rangaistuksen määrämisen osaratkaisujahan on asteikon vahvistaminen, lajinvalinta
ja rangaistuksen mittaaminen. Rangaistuseuraamus lieneekin tarkoitettu kysymyksessä olevassa tapa-
uksessa yleisotsikoksi kaikenlaisille rangaistuksen määräämiseen liittyville perusteluille. Rangaistus-
seuraamus ja rangaistuksen mittaaminen otsikkojen alla on kuitenkin myös ristiriitaista ainesta. En-
siksi mainitussa kohdassa on mainittu, että A:n käyttämä uhkaus oli ollut lievää verrattaessa
väkisinmakaamisrikoksiin yleensä. Rangaistuksen mittaamisessa puolestaan on  koventavana seikka-
na otettu huomioon A:n käyttämän uhkauksen laatu ja voimakkuus.
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Rangaistuksen mittaaminen

- - - Käräjäoikeus on rangaistusta mitatessaan ottanut koventavana seikkana huomioon
rikoksia tehtäessä vallinneet edellä mainitut olosuhteet sekä A:n käyttämän väkivallan
ja uhkauksen laadun ja voimakkuuden.”

Kemin käräjäoikeuden perustelujen valossa väkisinmakaamisen kestolla ei näyttäisi
olevan juuri mitään painoarvoa rangaistuksen mittaamisessa. Yhteys, jossa maininta
tästä seikasta on esitetty, viittaisi siihen, että käräjäoikeus oli peilannut tätä tekoa ikään
kuin suhteessa muihin väkisinmakaamisrikoksiin. Esimerkiksi pahoinpitelyssä teko
voi käsittää yhden lyönnin tai lukuisia lyöntejä tai erilaisia väkivallan muotoja. Tässä
merkityksessä teon kestolla on merkitystä teon moitittavuutta arvioitaessa. Raiskaukset
tai väkisinmakaamiset, kuten rikoksen nimike tuohon aikaan oli, lienevät  kuitenkin
pääsääntöisesti varsin lyhytkestoisia. Tässä valossa käräjäoikeuden teon kestoa koske-
va lausuma, jonka tarkoitus jää perustelujen valossa hieman arvoitukselliseksi, on turha.

Julkinen sana on oikeassa siinä suhteessa, että Rovaniemen hovioikeus oli hyväk-
syessään käräjäoikeuden ratkaisun perustelut ottanut rangaistusta mitatessaan huomi-
oon myös väkisinmakaamisen keston. Kun käräjäoikeuden perusteluissa kuitenkin on
tuotu esiin myös muita törkeyttä vähentäviä seikkoja ja kun Rovaniemen hovioikeu-
den tuomion perusteluissa on tuotu esiin lisäksi rangaistuskäytännön yhtenäisyyttä
koskeva argumentti, johtopäätös siitä, että Rovaniemen hovioikeus olisi alentanut ran-
gaistusta nimenomaan teon keston perusteella, on harhaanjohtava ja jopa suorastaan
virheellinen. Hovioikeuden tuomion perusteluista on kuitenkin selvästi jäänyt jotakin
uupumaan. Käräjäoikeus on punninnut rangaistuksen tietyn mittaiseksi esiin tuomillaan
seikoilla. Hovioikeus on ottanut puntariinsa samat asiat ja saanut erilaisen lopputulok-
sen. Mikä oli siis vaa’assa painanut eniten ja miksi?

Rikoslain 6 luvun 1 §:ään (466/1976) sisältyneen oikeusohjeen toistaminen ei tuo
lukijalle mitään lisäarvoa. Mainitun lain esitöissä vahvistettiin mittaamisen johtaviksi
periaatteiksi yhdenvertaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet. Oikeuskäytännön yhtenäi-
syyden perustana on niin kutsutun normaalirangaistusajattelun nimellä tunnettu pää-
töksentekomalli, jonka mukaan normaalirikoksesta olisi tuomittava normaalirangaistus,
jollei ole syytä poiketa tuosta rangaistuksesta suuntaan tai toiseen. Normaalirangaistus-
ajattelun mukaan tuomioistuimen tulisi pitäytyä käytännön vakiinnuttamilla keskimää-
räisillä linjoilla, jollei jokin tapaukseen liittyvä erityispiirre oikeuttaisi tuosta linjasta
poikkeamiseen. Tämän taustatiedon valossa hovioikeuden perustelut on luettavissa
siten, että painavimpana seikkana on ollut se, ettei tuomittu rangaistus sen käsityksen
mukaan ole ollut yleisen oikeuskäytännön ja siten yhdenvertaisuusperiaatteen mukai-
nen. Edelleen näinkin pitkälle tulkittuina perustelut jättävät avoimeksi kysymyksen
siitä, oliko kysymys hovioikeuden käsityksen mukaan ollut niin sanotusta normaali-
rikoksesta vai oliko tämä teko poikennut siitä ja millä perusteella? Mikä oli hovioike-
uden käsitys normaalirikoksesta tuomittavasta rangaistuksesta?
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Itä-Suomen hovioikeus 19.9.2002 nro 1093 (R 01/733)21

Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisu käynnisti laajan keskustelun raiskausten rangais-
tuksista ja siitä, pelastiko vakituinen työpaikka vastaajan vankilasta. Hovioikeus muutti
käräjäoikeuden rangaistuksen ehdolliseksi vankeusrangaistukseksi ja sen oheisseuraa-
mukseksi 70 tuntia yhdyskuntapalvelua. Lisäkohua aiheutti Itä-Suomen hovioikeuden
presidentin tiedotusvälineiden mukaan antama lausunto, jonka mukaan tutun raiskaa-
minen on vähemmän törkeää kuin tuntemattoman. Kysymyksessä olevasta ratkaisusta
ilmenee, ettei hovioikeuden presidentti ollut ratkaisukokokoonpanossa ja ettei käräjä-
oikeuden tai hovioikeuden ratkaisun perusteluissa sanallakaan viitata siihen, olivatko
asianosaiset tuttuja vai eivät tai että tämä seikka olisi vaikuttanut millään tavoin ran-
gaistuksen mittaamiseen.22

Itä-Suomen hovioikeus lausui rangaistusseuraamuksesta (1. pahoinpitely ja 2.
raiskaus) seuraavasti:

”- - - Rikoslain 2b luvun 1 §:n 1 momentin mukaan määräaikainen, enintään kahden
vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi, jollei rikoksen vakavuus, ri-
koksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai aikaisempi rikollisuus edellytä ehdottomaan
vankeuteen tuomitsemista. Saman luvun 2 §:n 1 momentin mukaan, jos ehdollista van-
keutta yksinään on pidettävä riittämättömänä rangaistuksena rikoksesta, voidaan sen
ohessa tuomita sakkoa tai, jos ehdollinen vankeus on vuotta pidempi, vähintään 20 ja
enintään 90 tuntia yhdyskuntapalvelua.

A:n syyksi 2 kohdassa luetun rikoksen vakavuus sinänsä puoltaa A:n tuomitsemista
ehdottomaan vankeuteen. Toisaalta A:ta ei ole rikosrekisteriotteen mukaan aikaisemmin
rekisteröity. A:ta koskevasta yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksestä voidaan myös
havaita, että A on ollut vuodesta 1994 lähtien vakituisessa työsuhteessa.

A:n syyksi luettujen rikosten vakavuudesta ja rikoksista ilmenevästä A:n syyllisyydestä
huolimatta hovioikeus katsoo, etteivät ne tässä tapauksessa edellytä ehdottomaan van-
keuteen tuomitsemista.

Ehdollista vankeutta on kuitenkin yksinään pidettävä riittämättömänä rangaistuksena
A:n rikoksista. A soveltuu esitetyn selvityksen mukaan yhdyskuntapalveluun ja A:n
voidaan olettaa suoriutuvan yhdyskuntapalvelusta. Sen vuoksi ehdollisen vankeuden
ohessa A:lle tuomitaan yhdyskuntapalvelua.”

Tässä tapauksessa kysymys oli siitä, oliko edellytyksiä määrätä käräjäoikeuden tuo-
mitsema 1 vuoden 6 kuukauden vankeusrangaistus ehdollisena. Käräjäoikeus oli perus-
tellut rangaistuksen ehdottomuutta sillä, että A:lle syyksi luettu raiskaus oli laadultaan

21 Korkein oikeus ei myöntänyt asiassa valituslupaa. Ks. KKO 7.4.2003 nro 790.
22 Käräjäoikeuden tai hovioikeuden tuomiosta taikka syytteen teonkuvauksesta ei ilmene myöskään leh-

distössä (Helsingin Sanomat 25.9.2002) esiintuotu seikka siitä, että naisella olisi ollut mukanaan
hänen ja tekijän yhteinen, vajaan vuoden ikäinen lapsi ja että lapsi olisi ollut naisen mukaan samassa
huoneessa raiskauksen tapahtuessa.
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sellainen, että yleisen lainkuuliaisuuden noudattaminen vaati vankeusrangaistuksen
tuomitsemista ehdottomana. Vuoden 2001 lainuudistuksessa, joka tuli voimaan 1.9.2001
eli käräjäoikeuden 16.5.2001 antaman ratkaisun jälkeen, poistettiin yleisen lainkuu-
liaisuuden vaatimus ehdollisen rangaistuksen käytön ohjeena.23 Rikoslain 2b luvun 1 §:n
mukaan määräaikainen, enintään kahden vuoden vankeus voidaan määrätä ehdollise-
na, jollei rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi
rikollisuus edellytä ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista.

Ehdollinen vankeusrangaistus on lähtökohta, josta tuomioistuin voi poiketa ehdot-
toman vankeuden suuntaan laissa mainituilla perusteilla. Lain esitöiden mukaan rikoksen
vakavuus viittaa ensisijassa ulkoiseen teonkuvaukseen, ennen kaikkea aiheutettuun
vahinkoon ja teolla aiheutettuun vaaraan.24 Syyllisyydessä on puolestaan kysymys teon
moitittavuudesta. Mitä moitittavampi teko ja mitä pitempi on tästä teosta tuomittava
rangaistus, sitä epätodennäköisempää on ehdollisen rangaistuksen edellytysten täytty-
minen.

Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa tekijä ei ollut syyllistynyt aiemmin rikok-
siin eli hänellä ei ollut aikaisempaa rikollisuutta, joka olisi edellyttänyt ehdottomaan
vankeuteen tuomitsemista. Hovioikeuden perustelujen valossa A:n teko oli laadultaan
ja moitittavuudeltaan sellainen, että se puolsi ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista.
Toisaalta ensikertalaisuus puolsi ehdollista rangaistusta. Kun tämän punninnan yhtey-
dessä mainitaan vastaajan vakituinen työpaikka, on tällä seikalla täytynyt olla merki-
tystä hovioikeuden arvioinnissa ja vaa’an painumisessa ehdollisen rangaistuksen puo-
lelle.25 Tältä osin keskustelua käytiin siten oikeasta asiasta eli siitä, että oliko lainmu-
kaista ja oikein ottaa huomioon vastaajan työsuhde.26

Aiemmin voimassa olleen rikoslain 6 luvun 4 §:n mukaan (466/1976) ”jos tekijälle
on rikoksesta johtunut tai hänelle tuomiosta aiheutuu muu seuraus, joka yhdessä tässä
luvussa mainittujen perusteiden kanssa johtaisi rikoksen laatuun nähden kohtuuttomaan
lopputulokseen, tällainen seikka on rangaistusta mitattaessa otettava kohtuuden mu-
kaan huomioon.”27 Rikokseen liittyy säännönmukaisesti monenlaisia seurauksia ja hait-
toja. Jotta seuraus kelpaisi lieventämisperusteeksi, on seuraamusten kasaantumisen eli
sanktiokumulaation oltava keskimääräistä huomattavasti tuntuvampaa.28 Oikeuskäy-

23 Tämän tulkinnallisesti epäselvän vaatimuksen katsottiin viittaavaan ennen kaikkea teon moitittavuutta
määrittäviin piirteisiin, Lappi-Seppälä 2002 s. 256.

24 HE 177/2000 vp s. 18.
25 Helsingin Sanomat 25.9.2002 ”Onko siis ihme, että julkisuudessa arvuutellaan, mitä hovioikeus on

tarkalleen ottaen halunnut sanoa? Päätös on niin epäselvä, ettei vaadi suurtakaan mielikuvitusta pää-
tyä siihen, että vakityöpaikka auttoi pelastamaan miehen vankilalta.”

26 Vaikka hovioikeus onkin maininnut työsuhteen vakituisuuden, voinee olettaa, että työelämään osal-
listuminen ja siinä pysyminen on ollut oleellinen tekijä tässä suhteessa.

27 Vastaava säännös sisältyy nyt rikoslain 6 luvun 7 §:ään (515/2003), jonka mukaan lieventävänä seik-
kana on otettava 6 §:n lisäksi myös 1) tekijälle rikoksesta johtunut tai hänelle tuomiosta muutoin
aiheutuva muu seuraus, 2) tekijän korkea ikä, heikko terveydentila tai muut henkilökohtaiset olosuh-
teet sekä 3) rikoksen tekemisestä kulunut huomattavan pitkä aika, jos vakiintuneen käytännön mukai-
nen rangaistus johtaisi näistä syistä kohtuuttomaan tai poikkeuksellisen haitalliseen lopputulokseen.

28 Lappi-Seppälä 2002 s. 400.
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tännössä tällaisiksi on katsottu muun muassa ankarat taloudelliset seuraamukset, huo-
mattavat vahingonkorvaukset ja myös työpaikan menetys.

Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa edellä mainitun säännöksen ja tulkinta-
käytännön sekä siihen liittyvien ongelmien esiintuominen perusteluissa olisi selventänyt
suurelle yleisölle – ja myös asianomistajalle – sitä, mihin ratkaisu oli perustunut sekä
edesauttanut ratkaisun asiallista arviointia: oliko oikein eli yleisen oikeustajun mu-
kaista, että työpaikan menetys saatettiin ylipäätään ottaa huomioon seuraamusta valit-
taessa? Oliko se tässä tapauksessa ja näissä olosuhteissa ollut mahdollista? Oliko tar-
vetta lainsäädännön muuttamiseen tai selventämiseen?

4.2.2. Kun lopputulos ei tyydytä

Itä-Suomen hovioikeus 23.10.2003 nro 1245 (R 03/81)29

Kajaanin käräjäoikeus oli tässä asiassa tuominnut vastaajan kahden vuoden ehdotto-
maan vankeusrangaistukseen perustellen rangaistusta sillä, että ”teon vakavuus, väki-
vallan käyttö ja suojaamaton yhdyntä sekä vastaajan syyllisyys, kun hän yllättäen ko-
timatkalla käy uhrinsa kimppuun, vaatii vankeusrangaistuksen tuomitsemista ehdotto-
mana, vaikka vastaajaa ei olekaan rikoksista aiemmin rekisteröity.” Itä-Suomen hovi-
oikeus alensi rangaistuksen 1 vuodeksi 8 kuukaudeksi vankeutta. Rangaistus määrät-
tiin ehdolliseksi ja sen ohessa vastaajalle tuomittiin yhdyskuntapalvelua 70 tuntia. Tässä
tapauksessa hovioikeus perustelee rangaistusseuraamusta varsin laajasti ja avoimesti:

”Käräjäoikeuden A:lle tuomitsemaa rangaistusta on yleiseen rangaistuskäytäntöön näh-
den pidettävä liian ankarana. Oikeudenmukainen rangaistus A:n rikoksesta on sen
vahingollisuus ja siitä ilmenevä A:n syyllisyys huomioon ottaen yksi vuosi kahdeksan
kuukautta.

Rikoslain 2b luvun 1 §:n mukaan- - - -

Seksuaalirikosten seuraamuskäytäntö ei ole yhtenäinen siltä osin, onko rangaistus mää-
rättävä ehdollisena vai ehdottomana. Mitä törkeämmästä rikoksesta on kysymys, sitä
suuremmalla syyllä myös alle kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä eh-
dottomana. A:n teon vakavuus puoltaa ehdotonta rangaistusta. Ehdollisen vankeuden
puolesta puhuu erityisesti se, ettei A:ta ole aikaisemmin rikoksesta rekisteröity, ja se,
että A velvoitetaan suorittamaan asianomistajalle A:n taloudellisiin olosuhteisiin näh-
den melko huomattavat vahingonkorvaukset. A:n perheeseen kuuluu puoliso ja kolme
alaikäistä lasta. A:n hovioikeudessa esittämästä työtodistuksesta ilmenee, että hän on
työskennellyt yli 13 vuoden ajan saman työnantajan palveluksessa ja että hän on
suoriutunut työtehtävistään kiitettävästi. Ehdoton rangaistus päättäisi työnantajan mu-
kaan tämän työsuhteen.

29 KKO myönsi asiassa valitusluvan antoi ratkaisunsa pääasian osalta 15.3.2005 nro 603. KKO ei korot-
tanut hovioikeuden tuomitsemaa rangaistusta, mutta määräsi rangaistuksen ehdottomaksi.
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Edellä mainittuja eri suuntaisia näkökohtia punnitessaan hovioikeus päätyy harkinnassaan
siihen, että A:n syyksi luetun rikoksen vakavuudesta ja siitä ilmenevästä syyllisyydestä
huolimatta ehdollisen rangaistuksen puolesta puhuvat seikat ovat painavampia kuin sitä
vastaan puhuvat seikat.

Ehdollista vankeutta on yksin pidettävä riittämättömänä rangaistuksena A:n rikoksesta.- - - ”

Tässä asiassa ei käsittääkseni ole voinut jäädä epäselväksi se, millä perusteilla hovioi-
keus on päätynyt ratkaisuunsa. Rangaistuksen alentaminen on perustunut yleiseen
rangaistuskäytäntöön eli yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttamiseen: samanlaisia ta-
pauksia tulee kohdella samalla tavoin. Ehdollisen vankeusrangaistuksen valintaa kos-
kevan perustelun alussa hovioikeus on selvästi tuonut esiin, että ratkaisu on kiperä
ottaen huomioon, että selvää vallitsevaa käytäntöä ei ole. Kaikki seuraamusten ka-
saaantumiseen vaikuttavat tekijät on tuotu yksilöidysti esiin ilman että näiden sisällös-
tä jäisi tulkinnanvaraa. Tällaisten perusteluiden pohjalta asialliselle keskustelulle pi-
täisi olla täydet edellytykset olemassa.

Korkein oikeus KKO 2004:63

Tätä ratkaisua on käsitelty toisen kirjoittajan toimesta, mistä syystä kommentoin tapa-
uksen perusteluja vain hyvin lyhyesti.  Kysymys oli julkisuudessa kuohuneesta tapa-
uksesta, jossa 15-vuotias poika oli pahoinpidellyt tajuttomaksi sattumalta tapaamansa,
ennestään tuntemansa 14-vuotiaan tytön ja surmannut tämän. Asiassa oli kysymys
siitä, oliko tekoa arvioitava murhana vai tappona eli oliko se tehty vakaasta harkinnasta
tai erityisen raa’alla ja julmalla tavalla.

”Murhan tunnusmerkistö
- - -
15. Korkein oikeus toteaa, että murha rikosnimikkeenä tarkoittaa henkirikoksinakin
poikkeuksellisen törkeitä tekoja. Kuten murhaa koskevan säännöksen esitöistä ilmenee
(HE 94/1993 vp s. 93–94), tunnusmerkistössä on käytetty törkeiden rikosten tavan-
mukaista kokonaisharkintalauseketta, vaikka henkirikokset ovat yleensäkin rikoksina aina
törkeitä. Murhan tunnusmerkistössä törkeys ei viittaa teon arvosteluun rikoksena si-
nänsä vaan tapon perustunnusmerkistöön. (kurs. tässä) Vasta surmaaminen, joka on
tapon perustunnusmerkistöä selvästi törkeämpi, voidaan arvioida murhana.

Vakaa harkinta
- - -

Tekotavan raakuus ja julmuus

17.Erityisellä raakuudella ja julmuudella tarkoitetaan, kuten hallituksen esityksen (HE
94/1993 vp s. 93) perusteluistakin ilmenee, todellista tekotapaa eikä sitä, miltä teko
ulkonaisesti näyttää, mihin aikaisemmin lain (491/1969) sanamuoto ”erityistä raakuut-
ta ja julmuutta osoittaen” oli viitannut. Julmuuden arvioinnissa merkitystä on esimer-
kiksi sillä, tehdäänkö täytäntöönpano tarkoituksellisesti kovia tuskia aiheuttaen tai
pitkitetäänkö tekoa tuskien lisäämiseksi. Oikeuskäytännössä erityisen raakuuden arvi-
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oinnissa on merkitystä annettu esimerkiksi sille, että surmaaminen oli toteutettu useaa
eri välinettä lukuisia kertoja käyttäen sekä päättäväisyyttä ja sitkeää surmaamispyrkimystä
osoittaen (1995:102). Teon toteuttaminen kuristamalla ei ole oikeuskäytännössä sellai-
senaan merkinnyt sitä, että teko olisi arvioitava murhaksi (ks. KKO 1973 II 68, 1984 II
142, 1988:73 ja 1989:141). (kurs. tässä)

Korkeimman oikeuden kanta murhan tunnusmerkistön täyttymiseen tässä tapauksessa

18. Kuten kohdassa 12 on katsottu, A:n on täytynyt käsittää hänen teostaan seuraavan
uhrin kuolema. Sen sijaan A:n ei ole näytetty asianomistajan väittämällä tavalla pyörä-
tiellä tai sen jälkeenkään päättäneen surmaamisesta. A:n toiminnasta sellaisenaan ei
voida päätellä määrätietoisuutta, vaan 15-vuotiaan A:n suunnittelemattomasti alkanut
teko on ilmeisesti edennyt hallitsemattomalla tavalla. Surmaamisen ei voida katsoa ta-
pahtuneen vakaasti harkiten. (kurs. tässä)

19. A:n teko on epäilyksettä sinänsä ollut raaka ja julma. Tapahtumat ovat esitetyn
näytön valossa kuitenkin edenneet nopeasti eikä A:n ole näytetty pitkittäneen tekoa ai-
heuttaakseen tarkoituksellisesti tuskaa tai kärsimystä. Korkein oikeus katsoo, ettei
surmaamista, ottaen huomioon kohdassa 17 todettu, voida pitää sillä tavoin erityisen
raakana tai julmana kuin rikoslain 21 luvun 2 §:ssä tarkoitetaan.” (kurs. tässä)

Perustelut ovat seikkaperäiset ja niistä ilmenee myös suurelle yleisölle hyvin selkeästi
se, mihin korkein oikeus on ratkaisunsa perustanut. Perusteluissa on tuotu hyvin esiin
rikoslain 21 luvun 2 §:n tulkinnassa huomioon otettaviin seikkoihin ja arkipäivän kes-
kustelussa sanojen merkityssisältöön mahdollisesti liittyvät erot ja ongelmakohdat.
Perusteluista on luettavissa myös ne pelisäännöt, joiden mukaan tuomioistuimen oli
puolueettomuuden ja yhdenvertaisuuden periaatetta noudattaen toimittava.

Lopputulos ei  kuitenkaan julkisuudessa tyydyttänyt ja sitä pidettiin kansan oikeus-
tajun vastaisena.30 Todennäköisesti hyvin harva kansalainen oli lukenut ratkaisun pe-
rusteluja eivätkä ratkaisun arvioinnin kannalta keskeiset perustelut välittyneet tiedo-
tusvälineiden kautta suurelle yleisölle.

Sinänsä on luonnollisesti selvää, että ratkaisujen ja lainsäädännön tulisi olla kansan
oikeustajun mukaisia.  Ratkaisuja ei voida kuitenkaan perustella kansan oikeustajulla,
vaan niiden on perustuttava lakiin ja lain yhdenvertaiseen soveltamiseen. Julkisuudes-
sa keskustelua käydäänkin tällaisissa kuohuttavissa tapauksissa eri keskustelusäännöillä
ja reunaehdoilla kuin tuomioistuinten ratkaisujen perusteluissa. Tuomioistuimen
perusteluille tämäntyyppisiä tilanteita silmällä pitäen ei ole asetettavissa muita erityis-
vaatimuksia kuin tavallistakin ymmärrettävämmät perustelut, jollaisia esimerkkinä
olevan KKO:n ratkaisun perustelut hyvin edustavat.

30 Turun Sanomien pääkirjoitus 17.7.2004 ”Korkeimman oikeuden linja sotii oikeustajua vastaan”
31 Virolainen – Martikainen 2003 s. 65.
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4.2.3. Trial by Newspaper

Kolmannen kohujuttujen ryhmän muodostavat asiat, joita prosessataan voimakkaasti
julkisuudessa. Tällöin suurelle yleisölle saattaa jäädä täysin hämärän peittoon se, mis-
tä asiassa on kysymys, etenkin jos joku prosessin osapuoli on muita enemmän omine
käsityksineen julkisuudessa. Tuomioistuimen ratkaisun perusteluilla on niiden laaduk-
kuudesta huolimatta tällöin vaara jäädä täysin keskustelun ulkopuolelle. Ottamatta
kantaa korkeimman oikeuden lapsien palauttamista huoltajalleen asuinpaikkaansa kos-
kevan ratkaisun KKO 2004:76 perusteluihin, voidaan todeta tässä asiassa olleeen täl-
laisen julkisen prosessaamisen piirteitä.

5. Lopuksi

5.1. Perusteluiden kirjoittamisesta suurelle yleisölle

Kuten alussa todettiin, tuomion perustelut kirjoitetaan ensisijassa asianosaisille. Jä-
sennellyt ja selkeät ratkaisut, joissa on kiinnitetty huomiota perustelujen avoimuuteen,
ymmärrettävyyteen ja laatuun, palvelevat sekä asianosaisia että suurta yleisöä.

Joskus käytännön elämässä saattaa jäädä havaitsematta ratkaisun kiinnostavuus suu-
ren yleisön kannalta. Joitakin perusolettamia pystynee kuitenkin yleensä tekemään:
yhteiskunnallisesti merkittävät asiat, seksuaalirikosasiat, lapsiin kohdistuvat rikokset,
eläinsuojelurikokset ja julkisuudessa esillä olleet tapaukset.

Kun tiedossa on se, ketkä tuomion perusteluja tarvitsevat, on tämä otettava huomioon
perustelujen laajuudessa, rakenteessa ja kirjoittamistavassa.31 Mikäli ratkaisun oletetaan
olevan suurta yleisöä kiinnostava, on aihetta kiinnittää huomiota erityisesti ratkaisun
niin sanottuihin ulkoisiin perusteluihin eli siihen, millä perusteella ratkaisun tekemiseen
on valittu juuri siinä käytetyt lähtökohdat eli perusteet, joilla on päädytty tiettyihin nor-
mi- ja faktapremisseihin.32

Kustannustehokkuus on myös tuomioistuimissa päivän sana. Perustelemiseen ei
katsota pääsääntöisesti olevan aihetta käyttää enempää aikaa kuin lopputuloksen justi-
fioimiseksi on tarpeen, ellei oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaate muuta ta-
pauskohtaisesti edellytä.33 Esimerkiksi rangaistuksen mittaamista koskevat perustelut
ovat pääsääntöisesti niin kutsutuissa rutiinijutuissa hyvin vähäisiä ja pääsääntöisesti
fraasinomaisia. Etenkin kun asiaan osallisella on oikeudenkäyntiavustaja, tällaiset pe-
rustelut saattavat olla täysin riittävät. Sen sijaan kun kysymys ei ole tällaisesta rutiini-
asiasta, kun rangaistuksen mittaamista koskevaa ratkaisua muutetaan ylemmässä oi-
keusasteessa tai kun tiedetään, että myös suuri yleisö on kiinnostunut ratkaisusta, on

32 Ks. ulkoisista perusteluista aiemmin kohdassa 3.3. Esimerkiksi valtakunnanoikeuden Juhantalo -rat-
kaisua on pidetty eräänä esimerkkinä ulkoisestikin hyvin perustellusta ratkaisusta. Ko. ratkaisusta ja
perustelemisesta  Laukkanen 1994.

33 Ks. Huovilan perustelemisen peukalosäännöt, Huovila 2003 s. 414.
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rangaistuksen mittaamista koskeva ratkaisu perusteltava erityisellä huolellisuudella sekä
tuotava selvästi ja avoimesti esille mittaamiseen vaikuttavat seikat.

Niin rangaistuksen mittaamista koskevissa, kuin muissakin suurta yleisöä kiinnos-
tavissa asioissa, saattaa olla aihetta jossain tapauksissa hieman valottaa voimassa ole-
vaa, asiaa koskevaa lainsäädäntöä ja sen taustoja. Aiemmin selostetussa korkeimman
oikeuden 2004:63 ratkaisussa oli tuotu erinomaisesti esiin se, että myös korkeimman
oikeuden mielestä teko oli ollut sinänsä raaka ja julma, vaikkakaan ei murhan tunnus-
merkistön täyttävällä tavalla.

Vertailukohdaksi voidaan ottaa myös jokin ennakkoratkaisu tai sellaisen puuttuessa
jokin toinen vastaava ratkaisu, ja peilata kysymyksessä olevaa tilannetta tuohon. Esi-
merkiksi tuomioistuimellekin joskus ”tuskallisten” kivun ja säryn sekä henkisen kärsi-
myksen korvauksen määrän arvioinnissa voidaan ottaa esille muita tapauksia ja näissä
maksettuja korvauksia. Abstraktien asioiden konkretisoinnilla ja ankkuroinnilla voi
olla asiaa selkeyttävä vaikutus, vaikkakin tällöin on tiukasti varottava sitä, ettei peruste-
luista tule liian laajoja ja sekavia.

Kun kysymys on tulkinnanvaraisesta ja hankalasta asiasta, kannattaa tämä avoimesti
tuoda  esille. Avoimuuteen kuuluu olennaisena myös se, että ratkaisun puolesta ja myös
sitä vastaan puhuvat seikat tuodaan esiin. Pro et contra -argumentointi osoittaa erinomai-
sesti asian kiperyyden ja sen, miten päättelyssä on päädytty lopputulokseen.34

Jotta ratkaisut olisivat ymmärrettäviä, on niiden oltava oikeakielisiä. Perustelut ei-
vät myöskään  saa olla puisevia ja ikävystyttäviä, jollaisiksi ne saa vääränlaisella kie-
lellä ja rakenteella. Kiinnittämällä huomiota kielellisiin ja tyylillisiin seikkoihin, voi-
daan parantaa myös perustelujen kiinnostavuutta.

5.2. Julkisuus tiedonsaannin edellytyksenä

Se, miksi Itä-Suomen ja Rovaniemen hovioikeuksien raiskauksia koskevat tuomiot
saivat niin runsaasti julkisuutta, johtui mahdollisesti paljolti myös siitä, että ne olivat
julkisia. Arvostelua herättäviä, rangaistuksen mittaamista koskevia ratkaisuja olisi to-
dennäköisesti ollut muissakin hovioikeuksissa, mikäli niitä olisi ollut saatavilla.

Seksuaalirikoksia koskevat asiat käsitellään useimmiten oikeudenkäynnin julkisuu-
desta annetun lain nojalla suljetuin ovin ja asiassa kertynyt oikeudenkäyntiaineisto
määrätään monesti sovellettuja lainkohtia ja tuomiolauselmaa lukuun ottamatta pidet-
täväksi salassa.35

34 Pro et contra -argumentoinnista Virolainen-Martikainen: Pro et contra. Tuomion perustelemisen kes-
keisiä kysymyksiä, Helsinki 2003.

35 Toimittaja Susanna Reinboth tilastoi, että raiskausjutuista Helsingin hovioikeuspiirissä 70% oli salai-
sia ja julkisia 30 %. Turun hovioikeuspiirissä vastaavat luvut olivat 85 %/15 %, Vaasan 76,7 %/16,7 %
ja osittain salaisia 6,7 %, Kouvolan 88,2 %/11,8 %, Itä-Suomen 71,4 % / 28,6 % ja Rovaniemen
81,8%/18,2 %. Reinbothin tilasto liittyi hänen vuonna 2005 raiskaustuomioita tekemäänsä selvityk-
seen, jota varten hän oli pyytänyt kaikkien käräjäoikeuksien törkeää raiskausta, raiskausta ja sukupuoli-
yhteyteen pakottamista koskevat tuomiot vuosilta 2003 ja 2004.
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Oikeudenkäynnin ja oikeudenkäyntiasiakirjojen lähtökohtana on julkisuus, mistä syystä
salassapidettävyyden tarve tulisi harkita tarkkaan erikseen joka kerta.36 Seksuaalirikoksen
uhria on luonnollisesti suojeltava kaikin tavoin, mutta käytännössä tämä ei varmastikaan
useimmissa tapauksissa edellyttäisi koko oikeudenkäyntiaineiston määräämistä salai-
seksi. Uhrin nimen ja muiden häneen liittyvien tunnistetietojen salaaminen voi useassa
tapauksessa olla riittävää, etenkin jos kysymys ei ole aivan pienellä paikkakunnalla ta-
pahtuneesta rikoksesta, jossa uhri saattaa olla tosiasiallisesti kaikkien tiedossa.

Koko oikeusyhteisön huomioon ottamista on myös se, ettei seksuaalirikosten julki-
suutta tarpeettomasti rajoiteta. Julkiset ratkaisut ovat edellytyksenä sille, että ratkaisu-
jen oikeellisuutta voidaan arvioida. Selvän kuvan saaminen oikeuskäytännön sisällös-
tä on nykytilanteessa hankalaa, mikä hankaloittaa erityisesti oikeudenkäyntiavustajien
työtä ja on myös vaara yhdenvertaisuuden toteutumiselle.37

5.3. Tiedottamisesta

Tuomioistuimet viestivät ensisijaisesti ratkaisullaan ja siihen sisältyvillä perusteluillaan.
Kun kysymys on suurta yleisöä oletettavasti kiinnostavasta ratkaisusta, tiivistetyn ja
olennaiseen keskittyvän lehdistötiedotteen laatiminen palvelee tiedotusvälineitä ja si-
ten myös suurta yleisöä.38 Tiedotteeseen ei luonnollisestikaan voi sisältyä mitään sel-
laista, mitä ei ole itse tuomiossa, mutta siinä on mahdollista keskittyä nimenomaan
olennaisesti suurta yleisöä kiinnostaviin asioihin.

Sinänsä poissuljettua ei ole, etteikö salaiseksi määrätyssä jutussa voitaisi tehdä myös
julkista lehdistötiedotetta. Tällaisen menettelyn mielekkyyttä on kuitenkin syvällisesti har-
kittava ja pohdittava sitä, olisiko järkevämpää rajoittaa salassapitoa ja olisiko itse tuomio
rakennettavissa siten, että vastaavat asiat olisivat sijoitettavissa tuomion julkiseen osaan.39

36 Tähän seikkaan kiinnitettiin huomiota Helsingin hovioikeudessa lainkäytön yhtenäisyyden seuranta-
toimikunnan taholta alkusyksystä 2003.

37 Tilastokeskus julkaisee vuosittain tilastot eri rikoksista tuomituista rangaistuksista. Näistä tilastoista
on todettavissa esimerkiksi vankeusrangaistusten keskiarvo kuukausina, niiden lukumäärä, ehdottomat
keskirangaistukset, ehdolliset keskirangaistukset jne. Kun esimerkiksi raiskauksen asteikko on  1–6
vuotta ja törkeän raiskauksen  2–10 vuotta ja tapaukset käytännössä hyvin erilaisia, ei näistä tilastois-
ta voi juurikaan tehdä johtopäätöksiä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen raiskausrangaistuksia ja
rangaistuskäytännön yhtenäisyyttä koskevassa selvityksessä vuodelta 2004 rangaistukset arvioitiin
eri hovioikeuksissa kuitenkin jokseenkin yhtä ankariksi eikä raiskausrangaistuksen mittaamiskäytännön
todettu olleen muita rikoksia epyhtenäisempää, ks. Lappi-Seppälä – Hinkkanen 2004.

38 Tiedottaminen vaatii harjoitusta. Helsingin hovioikeus laati kevättalvella suurta yleisöä silmällä pitä-
en yhden sivun mittaisen lehdistötiedotteen kahdesta hyvin laajasta lomaosakepetosasiasta, joiden
tuomiot olivat yli 100 sivuisia ja oikeudenkäyntiaineisto reilusti yli 10.000 sivua.  Vaikka lehdistö-
tiedotteessa ei mainita sanallakaan sellaista, että lomaviikko-osakkeet olisivat olleet olemattomia –
päin vastoin lomaviikko-osakkeet taisivat olla koko asiassa ainoa varmasti tosi asia – lehtijutuissa
nimenomaan nämä olivat muuttuneet olemattomiksi.

39 Mikäli kuitenkin päädytään siihen, että itse juttu on salassapidettävä tuomiolauselmaa ja lainkohtia
lukuunottamatta, olisi lehdistötiedote arkistoitava sillä tavoin, että jutun julkista osaa pyytävä saisi
automaattisesti myös lehdistötiedotteen.



174

5.4. Tuomioita saa arvostella ja niistä pitää keskustella

Tuomioiden ankaruus ja lievyys nousee säännöllisin väliajoin vääjäämättä julkisen
keskustelun kohteeksi perusteluista huolimatta – osittain keskustelusääntöjen erilai-
suudesta johtuen – tai perustelujen takia. Tuomioista pitää keskustella ja niitä saa myös-
kin arvostella. Laadukkaat, ymmärrettävät ja selkeät perustelut luovat pohjan mahdol-
lisuudelle käydä asiallista ja rakentavaa keskustelua.

Kuten Aulis Aarnio on todennut, ”auktoriteetti on alituiseen ansaittava uudelleen.
Se ansaitaan tuottamalla ratkaisuja, jotka heijastavat asianmukaisella tavalla aikaa ja
ovat sopusoinnussa valistuneen kansalaismielipiteen kanssa.”40 Tuomioistuinten auk-
toriteetti ja niiden saavuttama luottamus ovat koko järjestelmämme toimivuuden ehto.
Kumpikin näistä edellyttää myös suuren yleisön huomioon ottamista tuomioistuinten
viestinnässä.
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Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien
ja käräjäoikeuksien tuomioiden
perustelujen funktioiden eroista
ja niiden vaikutuksesta perusteluihin

1. Yleistä

Nykyisen ajattelutavan mukaan tuomiossa ei ole tärkeää vain lopputulos vaan myös ne
syyt, joilla tuomioistuin on päätynyt ratkaisuunsa eli ratkaisun perusteleminen. Näin
ei ole aina ajateltu, vaan tuomion perustelemisen on jopa katsottu altistavan tuomiois-
tuimet arvovallan menettämisen uhalle, sillä perustelujen julki tuominen mahdollistaa
myös tuomion arvostelemisen.1  Jos lopputulokseen johtaneita syitä ei tuoda julki, ar-
vosteleminen on mahdotonta. Demokraattisessa yhteiskunnassa tällainen näkemys on
kestämätön ja tuomion asianmukainen perusteleminen kaikissa oikeusasteissa on it-
sestään selvyys. Lisäksi tuomioistuinten velvollisuus perustella antamansa tuomio poh-
jautuu myös Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen (EIS) ja Suomen sisäiseen
lainsäädäntöön.

EIS 6 artiklasta ilmenee oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Perusteluvel-
vollisuus ei suoranaisesti ilmene artiklan sisällöstä, mutta sitä on tulkittu ihmisoikeus-
tuomioistuimen oikeuskäytännössä siten, että myös tuomioiden perustelut on ilmoitet-
tava. Suomen sisäisessä lainsäädännössä oikeus saada perusteltu päätös ilmenee pe-
rustuslain 21 §:n 2 momentista, jonka mukaan oikeus saada perusteltu päätös turva-
taan lailla. Tavallisessa lainsäädännössä perusteluvelvollisuudesta on säädetty oikeu-
denkäymiskaaren (OK) 24 luvun 4 §:ssä ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun
lain (ROL) 11 luvun 4 §:ssä. Tuomioistuinten velvollisuus perustella tuomionsa on
näin ollen selvästi lainsäädännössä asetettu velvollisuus. Sen sijaan voidaan olla eri
mieltä siitä, mitä asianmukaiseen perusteluvelvollisuuteen kuuluu. Johtoa perustelu-
velvollisuuden sisällön määrittelyyn on mahdollista saada muun muassa perustelujen
tarkoituksen ja tavoitteiden määrittelyn avulla eli pohtimalla perustelujen funktioita. Tässä
kirjoituksessa tarkoituksenani on tarkastella nimenomaan perustelujen funktioita pitäen
silmällä yhtenevyyttä ja eroja eri oikeusasteissa ja niiden vaikutusta perusteluihin.

1  Virolainen, Jyrki – Martikainen, Petri: 2003 s. 13.
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2. Perustelujen funktioista

OK 24 luvun 4 §:n ja ROL 11 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan tuomio on perusteltava.
Perusteluissa on ilmoitettava, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu
perustuu. Perusteluissa on myös selostettava, millä perusteella riitainen seikka on tul-
lut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä. Seikat tarkoittavat näissä lainkohdissa tuomiois-
tuimen ratkaisun perusteena olevia oikeustosiseikkoja.2  Tuomioistuimen on lainkohdan
mukaan selostettava myös näyttökysymyksestä tekemänsä ratkaisu ja perusteltava se.
Kerrotuista säännöksistä eivät kuitenkaan ilmene ne tavoitteet ja tarkoitukset eli funk-
tiot, joihin tuomioiden perustelemisella pyritään.

Perusteluvelvollisuutta ja sen funktioita on käsitelty runsaasti oikeuskirjallisuudessa
ja näkemyksenä on ollut, että perusteluvelvollisuudella on sekä asianosaisten tarpeisiin
että yhteiskunnallisiin tarpeisiin pohjautuvia funktioita.3   Kun tuomioistuimen ratkaisu
on useimmiten ensisijaisesti vastaus asianosaisten jutun käsittely aikana esille tuomiin
vaatimuksiin ja niiden perusteisiin, on perustelutkin kirjoitettava ottaen huomioon nämä
asianosaisten tarpeet. Siitä huolimatta myös perustelujen yhteiskunnalliset funktiot on
otettava huomioon vaikkakin erityyppisten juttujen osalta vaihtelevassa määrin.

2.1. Perustelujen asianosaisfunktioista

Tuomioistuimen ratkaisun on siis annettava vastaus asianosaisten esittämiin vaatimuk-
siin ja niiden perusteisiin. Varsinkin hävinneen asianosaisen kannalta on tärkeää tietää,
mitkä seikat on arvioitu niin merkittäviksi, että tuomioistuin on päätynyt hänelle kiel-
teiseen lopputulokseen.4  Kun tuomio on asianmukaisesti perusteltu, hävinnyt asian-
osainen pystyy ehkä paremmin hyväksymään tuomioistuimen tekemän ratkaisun ja
tyytymään lopputulokseen. Asianosaisille on tärkeää selviytyä oikeudenkäynnistä mah-
dollisimman pienillä kustannuksilla ja tämän tavoitteen saavuttamisessa auttaa olen-
naisesti muun muassa käsittelyn nopeus. Jos muutoksenhaku tulee asianmukaisen kä-
sittelyn ja perustelujen vuoksi tarpeettomaksi, asianosaisille koituu merkittävää sääs-
töä. Jos taas ratkaisu ja perustelut eivät asianosaista tyydytä, hän voi tuomion peruste-
luihin nojautuen harkita, mitä seikkoja on viisasta tuoda esiin muutoksenhakemuksen
perusteina.5    Tuomioistuimen antama ratkaisu kohdistetaan sen vuoksi asianosaisille
ja heidän tarpeisiinsa. Avoimella tuomioiden perustelemisella ja noudattamalla perus-
telemisessa pro et contra -periaatetta tuomari välittää asianosaisille ja myös asiasta
kiinnostuneelle yleisölle tiedon siitä, miten asiassa esitettyjä näkökohtia on punnittu ja
miten ratkaisuun on päädytty.

2 Huovila, Mika: LM 2004 s. 791.
Laukkanen, Sakari: 2002 s. 104.
Laukkanen, Sakari: LM 2000 s. 1113.

3 Sorvettula, Johanna – Klami, Hannu Tapani – Rahikainen, Marja: DL 1988 s. 90.
4 Virolainen, Jyrki – Martikainen, Petri: 2003 s. 65.
5 Huovila, Mika: LM 2004 s. 796.
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2.2. Perustelujen yhteiskunnallisista funktioista

Tuomioistuinratkaisuista ovat kuitenkin kiinnostuneita myös media ja sen välityksellä
suuri yleisö. Huomio on nykyisin aikaisempaa enemmän kohdistumassa tuomioistuin-
ten tekemiin ratkaisuihin, jotka ovat hyvin näkyvästi esillä sekä televisiossa että leh-
distössä. Käytännössä tieto tuomioistuinratkaisujen sisällöstä leviääkin nykyisin tie-
dotusvälineiden kautta laajemmalle kuin vain asianosaisille tai viranomaisille. Tavan-
omaisissa jutuissa paikalla ovat tavallisesti vain asianosaiset ja mahdollisesti eri alojen
opiskelijoita, joiden opiskeluun kuuluu perehtyminen tuomioistuinten toimintaan seu-
raamalla joitakin istuntoja. Suurta julkisuusarvoa omaavissa jutuissa tiedotusvälineet
ovat näkyvästi edustettuina. Sen vuoksi median roolin huomioon ottaminen tuomiois-
tuimen toiminnassa yleensä ja myös ratkaisujen perusteluiden kirjoittamisessa ja muussa
ratkaisuista tiedottamisessa on tärkeää. Tuomioistuimen velvollisuutena on palvella
kansalaisia ja tätä palvelua voidaan toteuttaa asianmukaisesti vain ottamalla huomioon
myös tiedonvälityksen tarpeet. Median roolin huomioon ottamisen ei tulisi olla tuoma-
reille vain välttämätön paha vaan kuulua itsestään selvyytenä asianmukaiseen tuomio-
istuintoimintaan. Kysymyksessä on tällöin perustelujen prosessinulkoisen kommuni-
kaatiofunktion huomioon ottaminen.

Tuomioistuimen ratkaisujen yhtenä tavoitteena on vaikuttaa myös laajemmin yh-
teiskunnallisesti kuin vain asianosaisten käytökseen. Tuomioistuinten toiminnalla ja
niiden ratkaisuilla on yhteiskuntamoraalia ylläpitävä merkitys jo sitäkin kautta, että
ihmiset kokevat lain aiheuttamat seuraamukset negatiivisina.6   Julkisuusperiaatteen
noudattaminen oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa ja ratkaisujen asianmukainen pe-
rusteleminen ovat edellytyksenä sille, että ratkaisujen kautta tieto oikeussäännöistä ja
oikeudellisesta ajattelutavasta leviää, ja kansalaiset pystyvät näin paremmin ottamaan
omassa toiminnassaan huomioon oikeussääntöjen vaatimukset. Tässä voidaan sanoa
olevan kysymyksessä perustelujen tietofunktion tai opetusfunktion toteuttaminen. Toi-
saalta tieto ratkaisujen perusteista voi lisätä luottamusta tuomioistuinten toimintaan ja
vakuuttaa asianosaiset sekä suuri yleisö siitä, että ratkaisut ovat oikeudenmukaisia ja
lopputulos on oikea. Tässä on kysymyksessä perustelujen justifikaatiofunktio. Tuomi-
oiden yhtenä tavoitteena on saada ihmiset pidättäytymään rikoksista välittämällä tie-
toa yhteiskunnan tekoon kohdistamasta paheksumisesta. Tätä tavoitetta voidaan pitää
ratkaisujen prosessinulkoisena kommunikaatiofunktiona ja myös toimintaa ohjaavana
funktiona.7

Avoin tiedonvälitys ja ratkaisuihin jopa ennalta arvaamattomasti kohdistuva julki-
suus ovat omiaan terästämään tuomaria yleisesti viranhoidossaan, oikeudenkäynnin
johtamisessa ja ratkaisujen perusteluiden laatimisessa.8  Tuomion perustelujen julki
tuominen pakottaa tuomarin harkitsemaan, kestävätkö perustelut julkisen kritiikin. Tämä

6 Ekelöf, Per Olof – Boman, Robert: 1990 s. 8.
7 Edelstam, Henrik: 2001 s. 106, 100.
8 Virolainen, Jyrki – Martikainen, Petri: 2003 s. 11.
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tuomarin itsekontrolli edistää aineellisen oikeuden saavuttamista.9   Jos kirjoitustavassa
otetaan avoimesti huomioon ne näkökohdat, jotka oikeudenkäynnin aikana on esitetty
tuomarin oikeaksi katsoman lopputuloksen puolesta ja sitä vastaan ja niiden painoar-
voa punnitaan perustellusti, tämä on omiaan johtamaan siihen, että lopputulos kestää
kritiikin. Julkinen huomio on näin omiaan ehkäisemään mielivaltaa tuomioistuinten
vallankäytössä ja pakottaa tuomarit virkavelvollisuuksien mukaiseen toimintaan ja lain
oikeaan soveltamiseen. Kysymyksessä on perustelujen kontrollifunktio ja tuomarin
itsekontrolli.

 Tuomioiden perusteleminen ja tiedon leviäminen perusteluista ja ratkaisujen loppu-
tuloksista mahdollistaa myös sen, että lainsäädännössä mahdollisesti olevat puutteet
huomataan. Mikäli ratkaisut koetaan laajalti ongelmallisiksi siten, että lopputulos ei
tyydytä yleistä oikeustajua, lainsäädännön puutteet ehkä korjataan. Tuomioistuimen
toiminnassa ilmenevät puutteet, mahdolliset virheet, epäjohdonmukaisuudet ja sopi-
maton käsittely puolestaan johtavat laillisuusvalvontaviranomaisten puuttumiseen
asiaan. Tämä on omiaan mahdollistamaan tavoitteena olevan oikeudenmukaisen oikeu-
denkäynnin ihanteen saavuttamisen. Kysymyksessä on perustelujen kontrollifunktio.

Tehokas tiedonvälitys mahdollistaa demokraattisen kansalaisyhteiskunnan, jossa
kansalaisten mielipiteet ja kannanotot perustuvat oikeaan tietoon ja sen perusteella
suoritettuun harkintaan. Tiedonvälityksen kautta kansalaiset voivat kohdistaa myös
tuomioistuimiin demokraattista kontrollia.10 Tieto laiminlyönneistä ja virheistä tiedon-
välityksen kautta aiheutuvasta kielteisestä huomiosta tuo pelkällä olemassaolollaan
oikeusturvaa ja tehostaa oikeuslaitoksen toimintaa ja takaa kansanvaltaa. Kansalaisille
tiedotusvälineiden kautta välittyvä tieto tuomioistuinten toiminnan tehokkuudesta ja
asianmukaisuudesta sekä harkiten perustelluista ratkaisuista on omiaan lisäämään luotta-
musta tuomioistuimiin ja lainkäyttöön. Demokraattisessa ja kansalaisten tasa-arvoi-
suuteen perustuvassa yhteiskunnassa tuomioistuimet eivät voi perustaa toimintansa
oikeutusta ja arvovaltaansa asemaansa vaan arvostus on ansaittava ratkaisutoiminnan
oikeellisuudella.11 Kysymyksessä on perustelujen justifikaatiofunktio eli vakuuttaminen
ratkaisujen oikeellisuudesta ja myös legitimiteettifunktio eli kansalaisten vakuuttaminen
siitä, että oikeusturvaodotukset täytetään.

Oikeudenkäyttöön kohdistuvalla laajalla julkisuudella saattaa olla myös negatiivi-
sia seuraamuksia asianosaisille tai jutussa kuulluille henkilöille. Perustelujen laatimi-
sessa on sen vuoksi pyrittävä kirjoitustapaan, joka minimoi näitä haittoja.12  Perustelut
on laadittava hienotunteisesti niin, että niissä ei perusteetta leimata ketään negatiivi-
sesti. Perustelujen funktiona on näin oltava myös yksityisyyden ja yksityiselämän suo-
jaaminen ja oikeudenkäynnin julkisuudesta aiheutuvien kielteisten seuraamusten
minimointi.

9 Huovila, Mika: LM 2004 s. 796.
10 Edelstam, Henrik: 2001 s. 106 ja 100.
11 Virolainen, Jyrki: LM 1986 s. 915–916.
12 Huovila, Mika: 2003 s. 338.
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Ratkaisun oikeellisuus ja asianmukaisuus tulee muutoksenhaun kautta harkittavak-
si ylemmissä tuomioistuimissa. Käräjäoikeuden ratkaisun kohteena ovat näin myös
hovi-oikeus ja korkein oikeus. Jos ratkaisu on asianmukaisesti perusteltu, asian käsitte-
leminen aiheuttaa vähemmän työtä ylemmissä oikeusasteissa ja nopeuttaa ratkaisun
tekemistä. Ratkaisun perustelemisessa on näin ollen otettava huomioon myös muutok-
senhakufunktio. Tuomioistuinten toiminta aiheuttaa yhteiskunnalle merkittäviä kus-
tannuksia. Jos juttu käsitellään asianosaisia tyydyttävästi alioikeudessa ja ratkaisu pysty-
tään perustelemaan niin, että muutoksenhakemukselta vältytään, yhteiskunnalle koi-
tuu kustannussäästöä. Jutun huolellinen valmistelu ja tuomion perustelujen puolesta ja
vastaan puhuvia syitä pohtiva kirjoittamistapa on sinänsä omiaan aiheuttamaan työtä
ja ajankulua käräjäoikeuden tasolla. Jos tällä käsittelytavalla kuitenkin saavutetaan se,
että muutoksenhakemusten lukumäärä vähentyy ja tehdyt valitukset pystytään käsittele-
mään vähemmällä työllä hovioikeudessa, jutun käsittelystä aiheutuva työ ja kokonais-
kulut pienentyvät. Tämä taloudellisuusfunktio on otettava huomioon perusteluissa.

2.3. Erityisesti käräjäoikeudessa huomioon otettavista seikoista
perustelujen funktioiden kannalta

Koko oikeuslaitoksen toimivuuden kannalta on tärkeää, että mahdollisimman suuri
osa käräjäoikeuden ratkaisuista olisi sellaisia, että asianosaiset eivät pidä tarpeellisena
hakea niihin muutosta. Muussa tapauksessa hovioikeuksien työmäärä uhkaa kasvaa
hallitsemattomaksi ja juttujen käsittelyaika hovioikeudessa pitenee. Kun korkein oike-
us toimii lähinnä ennakkotapaustuomioistuimena, hovioikeuksien jutturuuhkat vaikut-
tavat sinne vain valituslupahakemusten lisääntymisenä ja juttujen pidentyneen käsittely-
ajan kautta. Käräjäoikeuden tulee tietenkin muutenkin kuin oikeuslaitoksen työmäärän
säätelemistarkoituksessa pyrkiä antamaan asiakkaille mahdollisimman hyvää oikeus-
turvaa. Tähän päästään muun muassa perustelemalla tuomiot mahdollisimman hyvin.
Toisaalta perustelujen laatimisessa on kuitenkin otettava huomioon myös lisääntyväs-
tä työmäärästä tulevat kustannukset ja pyrittävä rajoittamaan niitä.

Tuomioistuimiin voidaan pääsääntöisesti ajatella tulevan ratkaistavaksi kahdenlai-
sia riita- ja rikosasioita, niin sanottuja rutiinijuttuja ja vaativampia juttuja. Perustelujen
laatimisessa on otettava huomioon juttutyyppi ja sen tuomat vaatimukset. Alioikeus-
tuomarin ei kannata panostaa kohtuuttoman paljon varsinkaan tavanomaisten rikos-
puolen massajuttujen, kuten yksinkertaisten pahoinpitelyiden, varkauksien tai rattijuopu-
musten tuomioiden perustelemiseen.13  Ne ovat yleensä myös juttuja, joissa ei haeta
muutosta ja ratkaisu jää käräjäoikeuden harkinnan varaan. Jos ratkaisuun ei haeta muu-
tosta, saattaa olla, että viimeinen henkilö, joka huolellisesti lukee jutun perusteluja, on
sen kirjoittaja.14  Tällaisellekin ratkaisulle on kirjoitettava perustelut, mutta ne voivat

13 Virolainen, Jyrki: LM 1986 s. 894.
14 Andersson, Hans. B: SvJT 1979 s. 373.
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olla lyhyet ja rangaistuksen määrän osalta saattaa olla riittävää viitata lähinnä vakiin-
tuneeseen rangaistuskäytäntöön, kun muutoksenhakufunktiota ei tarvitse ottaa huo-
mioon.  Perustelujen pääkohdat on julistettu istunnossa ja monilla käräjätuomareilla
on käytäntönä kirjoittaa perustelut perusteellisesti vain silloin, jos ratkaisuun on ilmoi-
tettu tyytymättömyyttä.  Käytäntö on järkevä työmäärän säästön kannalta, eikä siihen
liene mitään huomautettavaa muutenkaan. Syyttäjä ja muut paikalla mahdollisesti ol-
leet asianosaiset ovat kuulleet lopputuloksen ja perustelut istunnossa ja sillä perusteel-
la arvioineet, onko muutoksenhaku tarpeen. Panostaminen perusteluihin vain arkis-
toon menevää tuomiokappaletta varten vie aikaa tarpeellisemmalta työltä.

Vaativammissa jutuissa perusteluja ei voida kuitata yhtä lyhyesti. Niidenkin osalta
on kuitenkin pyrittävä siihen, että käsittely pysähtyisi käräjäoikeuteen. Siinä tarkoi-
tuksessa perustelut olisi laadittava mahdollisimman täydellisiksi ottaen kuitenkin huo-
mioon perustelujen kirjoittamisesta aiheutuva työmäärä. Perustelujen lyhyys ei ole
itsetarkoitus, mutta perustelujen pituuden olisi kuitenkin pysyttävä kohtuullisena var-
sinkin jutun vaativuuteen nähden. Asianosaisten on helpompi saada kokonaiskuva
perusteluista ja arvioida niitä, jos tuomari tietoisesti varsinkin riita-asioissa pyrkii pe-
rustelujen pituuden kurissa pitämiseen. Perusteluissa on silti otettava huomioon eri
funktiot kuten oikeusturva-, kontrolli- ja justifikaatiofunktio. Myös alioikeuden osalta
kommunikaatiofunktio asianosaisille on tärkeä ja huomiota herättävissä jutuissa on
otettava huomioon myös informaatio laajemmalle yleisölle. Perustelut on kuitenkin
laadittava asiassa pysyen ja välttäen tarpeettomien näkökohtien esille tuomista.

Alioikeusuudistuksen jälkeen käräjäoikeuksien tuomioiden pituus kasvoi selvästi,
mihin eräänä syynä oli se, että tuomioissa selostettiin usein laajasti jutussa esitettyä
todistelua. Tuomioiden kirjoittamistavoissa on havaittavissa edelleen suuriakin kärä-
jätuomarikohtaisia eroja. Syynä lienee ennen kaikkea se, että tuomarit ovat edelleen
eri mieltä siitä, pitäisikö todistelua selostaa tuomioissa ja kuinka paljon.15  Hovioi-
keuksissakin asiasta on selvästi erimielisyyttä ja todistelua saatetaan joskus selostaa
melko laajasti. Näytön pöytäkirjamaista selostamista olisi kuitenkin pyrittävä välttä-
mään.16 Yleensä riittää, jos käräjäoikeus selostaa todistelusta tekemänsä johtopäätök-
set ja sen, mihin nämä johtopäätökset perustuvat. Joskus kuitenkin aineellisen totuu-
den ja varmuuden periaate voi vaatia näytön selostamista.17

Osa tuomareista tuntuu olevan sitä mieltä, että todistelun selostaminen käräjäoikeuden
tuomiossa on tarpeellista jo senkin vuoksi, että se helpottaa jutun käsittelemistä hovi-
oikeudessa. OK 26:2:n mukaisesti hovioikeus päättää ensin, otetaanko valitus enem-
pään tutkintaan vai seulotaanko se. Juttu voidaan seuloa, jos siinä ei OK 26:15:n nojal-
la ole toimitettava pääkäsittelyä. OK 26:15:n mukaan hovioikeuden on toimitettava
pääkäsittely muun muassa silloin, jos asian ratkaiseminen riippuu käräjäoikeudessa
vastaanotetun suullisen todistelun uskottavuudesta. Hovioikeuden on siis joka ta-

15 Laukkanen, Sakari: LM 2000 s. 1114.
16 Laukkanen, Sakari: 2002 s. 106.
17 Huovila, Mika: LM 2004 s. 802.
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pauksessa toimitettava pääkäsittely ja otettava todistelu uudelleen vastaan, jos kysy-
mys on käräjäoikeudessa vastaanotetun suullisen todistelun uskottavuudesta. Todistelun
selostaminen käräjäoikeuden tuomiossa ei poista hovioikeudelta tätä velvollisuutta,
jos asian ratkaiseminen riippuu joka tapauksessa todistelun uskottavuudesta. Todistelun
laaja selostaminen käräjäoikeuden tuomiossa ei näin ollen vähennä hovioikeuden työ-
taakkaa, mutta lisää käräjäoikeuden työtä. Kun eräänä tavoitteena tulee olla mahdolli-
simman hyvän tuloksen saavuttaminen kohtuullisella työmäärällä ja kustannuksilla,
käräjäoikeuden ei tule selostaa tuomiossaan vastaanotetun todistelun sisältöä laajem-
min kuin on tarpeen todistelun uskottavuuden arvioimiseksi. Todistelua saattaa tosin
olla tarpeellista selostaa myös ratkaisun kontrolli- ja kommunikaatiofunktioiden vuoksi
sekä asianosaisten ja yleisön vakuuttamiseksi ratkaisun oikeellisuudesta eli justifikaa-
tiofunktion vuoksi. Pöytäkirjamaiseen näytön selostamiseen ei silti ole aihetta.

Hovioikeus joutuu juttua käsitellessään ensimmäiseksi harkitsemaan pääkäsittelyn
tarpeellisuutta. Tämän harkinnan helpottamiseksi käräjäoikeuden tulee perusteluissa
ottaa huomioon muutoksenhakufunktio ja perustella ratkaisunsa siten, että tuomiosta
yhdessä valituksen kanssa ilmenee, onko hovioikeudessa kysymys vain kirjallisiin to-
disteisiin perustuvasta näytön arvioinnista tai riidattomista todistusfaktoista tehtävistä
jatkopäätelmistä vai ei.18

Korkein oikeus on antanut äskettäin kaksi oikeustapausta seulontamenettelyn käyt-
tämisestä ja todennut, että seulontamenettelyn käyttöönotolla ei ole puututtu siihen
periaatteeseen, ettei suullisen todistelun uskottavuutta voida arvioida kirjallisessa menet-
telyssä uudelleen. Korkein oikeus on myös todennut, että jo sen arvioiminen, onko
valituksessa esitetyn perusteella syytä epäillä käräjäoikeuden näyttöratkaisun oikeelli-
suutta, merkitsee sitä, että todistelun uskottavuutta arvioitaisiin kirjallisen aineiston pe-
rusteella. Mikäli käräjäoikeuden uskottavuudesta tekemä arviointi on riitautettu ja asian
ratkaiseminen riippuu käräjäoikeudessa vastaanotetun suullisen todistelun uskottavuu-
desta, pääkäsittely on hovioikeudessa toimitettava riippumatta siitä, kuinka perustellusti
käräjäoikeuden näytön uskottavuuden arviointia on pystytty horjuttamaan.19

Todistelun tarkka selostaminen tuomiossa ei tavallisesti ole mahdollista muuten kuin
kuuntelemalla todistelu uudelleen nauhoituksista. Yleensä käräjätuomarit tekevät sup-
peita muistiinpanoja todistajien kuulemisen aikana ja käyttävät näitä muistiinpanojaan
hyväksi perustellessaan todistelun uskottavuudesta tekemiään ratkaisuja. Joskus nau-
hojen osittainen kuunteleminen voi olla tarpeellista esimerkiksi riitajutuissa monimut-
kaisten teknisten yksityiskohtien ymmärtämiseksi. Silloinkaan ei välttämättä ole tar-
vetta saman todistelun yksityiskohtaiseen selostamiseen tuomiossa, vaan riittävää on
perustella todistelusta tehdyt johtopäätökset. Yleisesti voi sanoa, että nauhoitusten
kuuntelemiseen menee paljon aikaa ja sitä tulisikin mahdollisuuksien mukaan välttää
kysymällä epäselviksi jääneitä yksityiskohtia uudelleen jo käsittelyn aikana todistajalta.
Tätä voidaan kutsua perustelujen taloudellisuusfunktioksi.

18 Huovila, Mika: LM 2004 s. 804–805.
19 KKO 2004:116 ja KKO 2004:117.
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2.4. Hovioikeusratkaisujen funktioista

Korkein oikeus myöntää valitusluvan hovioikeuden ratkaisuun vain poikkeustapauk-
sessa ja korkein oikeus on lähinnä ennakkotapaustuomioistuin. Se merkitsee sitä, että
tosiasiallisesti suurimmassa osassa asioita hovioikeus on ylin asiaa käsittelevä oikeus-
aste. Tämä on otettava huomioon hovioikeuden tuomioiden perustelemisessa. Kärä-
jäoikeuden tuomion lopputulos saattaa sinänsä olla oikea, mutta jos perustelut ovat
riittämättömät tai virheelliset, hovioikeuden on täydennettävä tai korjattava perustelu-
ja, sillä asianosaisilla on oikeus saada asianmukaisesti perusteltu ratkaisu. Käytäntönä
hovioikeuksissa on ollut, että perusteluja kirjoitettaessa todetaan usein, että hovioi-
keuden perustelut vain täydentävät käräjäoikeuden perusteluja. Tosiasiallisesti saattaa
kuitenkin olla niin, että osaa käräjäoikeuden perusteluista ei ole hyväksytty, vaikka
tätä ei nimenomaisesti todeta eikä perusteluja työmäärän säästämiseksi kirjoiteta ko-
konaan uudelleen. Tästä aiheutuu se vaara, että hovioikeuden perusteluihin jää epä-
johdonmukaisuutta, epäselvyyttä tai suoranaista virheellisyyttä. Sen vuoksi hovioikeu-
den tulisi joko nimenomaisesti todeta, miltä osin käräjäoikeuden perusteluja ei hyväk-
sytä tai kirjoittaa perustelut kokonaan uudelleen. Jos hovioikeus ei menettele näin,
tuomioon voi jäädä perustelujen osalta arvostelun varaa niin kuin Itä-Suomen hovioi-
keuden ja Rovaniemen hovioikeuden antamien niin sanottujen raiskausjuttujen tuomioi-
den kohdalla on käynyt.20 Perustelujen on oltava ymmärrettäviä ja hyväksyttäviä myös
ulkopuolisen lukijan näkökulmasta ja täytettävä esimerkiksi justifikaatio- ja kommuni-
kaatiofunktiot samalla tavoin kuin alioikeudessa.

Tiedotusvälineiden huomio kohdistuu käräjäoikeuksissa osittain itse istuntokäsitte-
lyyn, vaikka huomiota kiinnitetään varsinkin sanomalehdissä myös tuomioiden loppu-
tulokseen ja perusteluihin. Hovioikeuskäsittelyjen osalta huomio kohdistuu yleensä
vain lopputulokseen ja perusteluihin ja jos niissä on puutteita, tiedotusvälineiden kri-
tiikki saattaa olla kovaa kuten esimerkiksi edellä mainittujen raiskausjuttujen tuomioi-
den osalta on ollut havaittavissa. Tällainen negatiivinen huomio kohdistuu samalla
koko oikeuslaitokseen ja on omiaan vaikuttamaan sen uskottavuuteen laajemminkin.
Jos tuomion perusteluja voidaan oikeutetusti kritisoida vaikka vain sen vuoksi, että
työpaineessaan hovioikeus ei ole kiinnittänyt huomiota perustelujen yksityiskohtiin,
lopputulokseltaan sinänsä oikea tuomio muodostuu helposti myös lopputulokseltaan
epäilyttäväksi. Perustelujen justifikaatio-, legitimiteetti- ja kommunikaatiofunktion
täyttäminen on sen vuoksi hovioikeudessa vielä tärkeämpää kuin alioikeudessa.

Käräjäoikeuksissa ja hovioikeuksissa työskentelee pääsääntöisesti melko samanlai-
sia juristeja, vaikka tuomioistuintyön pituudessa voikin olla eroja. Hovioikeus on kui-
tenkin käräjäoikeuksiin verrattuna ylempi oikeusaste ja sen antamille tuomioille voi-
daan asettaa suuremmat vaatimukset käsittelyn huolellisuuden ja tuomioiden peruste-
lemisen osalta kuin käräjäoikeuksien tuomioille. Käräjäoikeudessa juttua käsittelee
yleensä vain yksi ammattituomari ja varsinkin rikosjutuissa tuomio annetaan melkein

20 Virolainen, Jyrki – Martikainen, Petri: Pro & contra s. 56–58.
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aina suoraan istunnossa. Käräjäoikeus joutuu myös hallitsemaan suurta juttumäärää ja
tämä vaikuttaa osaltaan perustelujen täydellisyyteen. Käräjäoikeuksien tuomioissa voi
sen vuoksi joskus olla suoranaisia kiireestä aiheutuneita huomaamattomuusvirheitä
eivätkä perustelutkaan ole aina kaikkein täydellisimpiä. Käräjäoikeudessa pienen osan
jutuista käsittelevät tuomioistuinharjoittelua suorittavat notaarit ja on selvää, että he
eivät vähäisen työkokemuksen vuoksi pysty harkitsemaan lopputulosta ja perustele-
maan sitä samalla tavoin kuin kokeneet käräjätuomarit.

Hovioikeudessa tuomioita ei yleensä anneta heti suullisen käsittelyn jälkeen, joten
harkinta-aikaa on enemmän kuin käräjäoikeudessa ja lisäksi samaa juttua käsittelee usea
oikeustieteellisen koulutuksen saanut henkilö. Jo tämän vuoksi hovioikeudessa peruste-
lujen eri funktioiden huomioon ottaminen on helpompaa ja perustelujen laadulle voi-
daan asettaa suuremmat vaatimukset kuin käräjäoikeuksissa. Kun suurimmassa osassa
juttuja hovioikeus on viimeinen oikeusaste, sen tulisikin kohdistaa huomiota perustelu-
jen täydellisyyteen ja niiden kritiikin kestävyyteen ei pelkästään asianosaisten edun vuoksi,
vaan myös koko oikeuslaitoksen toiminnan uskottavuuden ylläpitämiseksi. Julkisuus
sinänsä ei saa vaikuttaa oikeuslaitoksen toimintaan, mutta julkisuudesta oikeuslaitoksen
toiminnan uskottavuudelle aiheutuvat seuraukset on kuitenkin järkevää ottaa huomioon.

Hovioikeus on myös ylempänä oikeusasteena esikuvana alioikeuksille tuomioiden
perustelemisessa. Jos hovioikeus katsoo, että alioikeuden perusteluissa on arvostelun
varaa, niitä tulisi korjata myös alioikeudelle annettavan hyödyllisen opastuksen vuok-
si. Käräjäoikeudessa saatetaan tosin joskus kokea asia niin, että kysymyksessä on ho-
vioikeuden antama näpäytys käräjätuomarille. Tilannetta ei kuitenkaan tulisi kokea
näin vaan nähdä se, että käytännön oikeustapausten osalta opastusta käräjätuomarille
voi parhaiten antaa juuri hovioikeus, sillä useimmat jutut pysähtyvät viimeisenä oikeus-
asteena sinne. Hovioikeuden ratkaisuilla on näin alituomareihin nähden ohjausfunktio.

Asianosaisten palvelemiseksi ja oikeuslaitoksen toiminnan tehokkuuden vuoksi myös
hovioikeuden tulee pyrkiä perusteluissa ja koko ratkaisussa siihen, että valitusluvan
antaminen tulee tarpeettomaksi ja hovioikeuden ratkaisu jää lopulliseksi. Toisaalta myös
hovioikeuden perustelujen tulee olla sellaiset, että ne antavat edellytykset muutok-
senhaun tarpeellisuuden harkitsemiselle ja sen perustelemiselle. Hovioikeudessakin
on näin otettava huomioon muutoksenhakufunktio.

2.5. Korkeimman oikeuden ratkaisujen perustelujen funktioista

OK 30 luvun 3 §:n mukaan valituslupa voidaan myöntää, jos lain soveltamisen kan-
nalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on
tärkeätä saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi taikka jos siihen on erityis-
tä aihetta asiassa tapahtuneen oikeudenkäynti- tai muun virheen takia. Tämän sään-
nöksen mukaan korkein oikeus on lähinnä ennakkotapaustuomioistuin.21  Korkeim-

21 Heinonen, Olavi: JFT 1994 s. 151.
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man oikeuden ratkaisuilla on silti lisäksi samat muut funktiot kuin muillakin tuomio-
istuinratkaisuilla.

Korkeimman oikeuden ratkaisujen sitovuudesta on ollut aikaisemmin erimielisyyt-
tä ja osa keskustelijoista on katsonut, että korkeimman oikeuden antamat ratkaisut
sitovat alempia tuomioistuimia tai että niistä ainakin tulisi muodostaa alempia tuomio-
istuimia sitovia ratkaisuja. Nykyisin ollaan kuitenkin yhtä mieltä siitä, että korkeim-
man oikeuden prejudikaattiratkaisut eivät sido alempia tuomioistuimia.22 Ennakko-
ratkaisuilla on kuitenkin sikäli tosiasiallista sitovuutta, että poiketessaan korkeimman
oikeuden ennakkoratkaisusta alemman tuomioistuimen on huolellisesti perusteltava
ratkaisunsa joko toteamalla, että käsiteltävänä olevassa tapauksessa ennakkoratkaisu
ei sovellu ja perustelemalla tämä kannanotto tai perustelemalla korkeimman oikeuden
kannasta poikkeava kantansa. Jos alioikeus ei onnistu perustelemaan poikkeavaa rat-
kaisuaan vakuuttavasti, seurauksena on ratkaisun muuttuminen ylemmissä oikeusas-
teissa. Korkein oikeus toteuttaa näin tuomioillaan ohjausfunktiota huomattavasti suu-
remmassa määrin ja laajemmalti kuin hovioikeudet. Korkeimman oikeuden antamien
tuomioiden kohteena on asianosaisten lisäksi korostetusti koko oikeusyhteisö, joten
prosessinulkoisen kommunikaatiofunktion huomioon ottaminen on tärkeää.

Mikäli ratkaistavana olevaan tapaukseen soveltuvia oikeussäännöksiä ei ole tai
sovellettavista säännöksistä on epäselvyyttä, korkein oikeus joutuu tosiasiallisesti rat-
kaisun antaessaan ottamaan itselleen myös lainsäädäntövaltaa. Tämä on periaatteessa
vallan kolmijako-opin vastaista, mutta käytännössä lainsäädäntöä ei koskaan voida
laatia niin aukottomaksi, että jokaiseen ratkaistavaksi tulevaan ongelmaan löytyisi rat-
kaisu suoraan lainsäädännöstä. Perusteluissa on tällöin otettava huomioon demokraat-
tisen kontrollin mahdollistaminen ja lainsäätäjän ja lainkäyttäjän vallankäytön rajan-
veto.23

Kaikilla korkeimman oikeuden ratkaisuilla ei ole prejudikaattiarvoa. Jos valitus-
lupa on myönnetty oikeudenkäynti- tai muun virheen perusteella, tapauksissa on yleensä
kysymys asianosaiskohtaisesta valitusluvan myöntämisperusteesta eikä tällaisia oikeus-
tapauksia yleensä julkaista, jollei ratkaisulla ole yleistä merkittävyyttä. Jos ratkaisulla
ei ole prejudikaattiarvoa, perustelujenkaan ei tarvitse olla yhtä täydellisiä kuin pre-
judikaattiratkaisuissa, mutta perustelujen on kuitenkin oltava asianosaisten kannalta
riittävät eli täytettävä perustelujen funktiot samoin kuin alemmissa oikeusasteissa.

Korkein oikeus ei perustele kielteisiä valituslupapäätöksiä. Syynä tähän lienee se,
että korkein oikeus on ensisijaisesti ennakkotapaustuomioistuin. Syyksi on myös esi-
tetty, että valitusluvan myöntämisen perusteet ilmenevät laista.24    Kielteisillä valitus-
lupapäätöksillä ei ole prejudikaattifunktiota. Valituslupiin annettavien kielteisten pää-
tösten kohdalla on myös ilmeistä, että perusteluista tulisi helposti niin sanottuja fasadi-
perusteluja. Kielteisten päätösten perustelemisen voi myös arvioida aiheuttavan
saavutettavaan hyötyyn nähden suhteettoman paljon työtä.

22 Tolonen, Hannu: 2003 s. 123.
23 Virolainen – Martikainen: 2003 s. 86
24 Virolainen, Jyrki: LM 1986 s. 896–897
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Julkaistuissa ennakkotapausratkaisuissa korkeimman oikeuden ratkaisujen kohtee-
na voidaan ajatella olevan ensi sijassa koko oikeusyhteisö, jolloin kommunikaatio-,
justifikaatio- ja legitimiteettifunktion täyttäminen on erityisen tärkeää. Kun korkeim-
man oikeuden ratkaisut ovat ohjeena alemmille tuomioistuimille, perustelujen on olta-
va sellaiset, että niistä ohjausta hakevat pystyvät päättelemään, sopiiko aikaisemmin
käsitelty tapaus ohjeeksi myöhemmin käsiteltävänä olevassa tapauksessa.25

Korkeimman oikeuden ratkaisujen perustelujen osalta on viime vuosina ollut ha-
vaittavissa selvää pituuden kasvamista ja sitä kautta perustelujen selvyyden ja ohjaus-
arvon lisääntymistä. Syynä on varmaankin se, että kun korkein oikeus on voinut kes-
kittyä yhä enemmän ennakkotapaustuomioistuimeksi, työtä on voitu enenevässä mää-
rin kohdistaa ennakkotapausarvoa sisältävien tapausten perusteelliseen käsittelyyn.
Oikeuslähteiden määrä on kasvanut ja asiat ovat tulleet yhteiskunnan monimutka-
istumisen myötä vaikeammiksi, mikä myös vaikuttaa perusteluihin. Lisäksi korkeim-
massa oikeudessa on vähemmän kuin alioikeuksissa suhteellisen lyhyesti perustelta-
vissa olevia juttuja.26   Perustelujen pituus onkin joissakin tapauksissa kasvanut sellai-
seksi, että usein alituomari voi perusteellisesti syventyä vain niihin ratkaisuihin, jotka
ovat tärkeitä hänen ratkaistavanaan olevan tapauksen kannalta. Muuten on tyydyttävä
laajojen perustelujen osalta vain huomioimaan ratkaisun pääkohdat tulevaisuuden va-
ralle. Prejudikaattitapauksiin sisältyvä otsikko onkin tärkeä tapauksen lukijalle, sillä
se helpottaa olennaisesti sopivien tapausten löytämistä.

Käräjäoikeuden ratkaisujen lukijakunta on erilainen kuin korkeimmalla oikeudella
ja sen vuoksi ratkaisujen perustelutkin on käräjäoikeudessa kirjoitettava eri tavalla
kuin korkeimmassa oikeudessa. Tästä erosta huolimatta ja vaikka tuomareille on ali-
oikeusuudistuksen jälkeen annettu jatkuvasti tuomioiden kirjoittamista koskevaa kou-
lutusta, korkeimman oikeuden tuomioilla on edelleen tärkeä merkitys myös ohjeena
suositeltavasta kirjoitustavasta, sillä jokainen alioikeus- ja hovioikeustuomari joutuu
tutustumaan korkeimman oikeuden ratkaisuihin. Prejudikaattiratkaisut toteuttavat näin
myös opetusfunktiota.

Ennakkoratkaisuissa tuomion kirjoittamiseen ei voida soveltaa yhtenäistä kaavaa
vaan asiat ovat erilaisia ja perustelut joudutaan kirjoittamaan kutakin ratkaisua varten
erikseen. Kirjoittamistavasta on useita käsityksiä ja osassa ratkaisuista on pyritty lyhy-
een ja tiiviiseen perustelutapaan. Toisena äärimmäisyytenä ovat pitkät ja asiaa monita-
hoisesti punnitsevat perustelut, jotka sisältävät runsaasti viittauksia oikeuslähteisiin.

Alioikeudessa asiaa päättämässä on tavallisesti vaikeissakin riita-asioissa vain yksi
ammattituomari, joten äänestysratkaisuja ei tule. Rikosasioissa mukana ovat lautamie-
het, mutta heidän eriävä lausumansa ei yleensä koske oikeudellisia johtopäätöksiä.
Alioikeustuomarin on sen vuoksi avoimesti tuotava ratkaisun perusteluissa esiin va-
litsemansa ratkaisun puolesta ja vastaan puhuvia seikkoja koskeva pohdintansa. Hovi-
oikeuksissa ja korkeimmassa oikeudessa ratkaisu muodostuu keskustelun tuloksena ja

25 Linna, Tuula: LM 1993 s. 146 ja 155.
26 Heinonen, Olavi: JFT 1994 s. 157.
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yksilölliset painotukset jäävät ratkaisusta pois. Vaikka jäsenet keskustelun aikana esit-
tävät erilaisia mielipiteitä, ratkaisu usein muotoutuu kompromissien tuloksena sellai-
seksi, että kaikki voivat sen hyväksyä.27 Monijäsenisissä tuomioistuimissa pyritään
yleensäkin välttämään turhaa äänestämistä. Jos kompromissia ei saavuteta, eriävät mie-
lipiteet tulevat usein esille äänestysratkaisuissa. Ehkä tämän vuoksi Suomessa ei ole
aikaisemmin pidetty tarpeellisena tuoda esiin ylempien tuomioistuinten ratkaisuissa
eri suuntiin vaikuttavia seikkoja ja niiden punnintaa, vaan lopputulokselle vastaisten
seikkojen esiintulo on jäänyt riippumaan siitä, onko asiassa tullut yksimielinen ratkai-
su vai äänestysratkaisu. Äänestysratkaisu tavallaan pakottaa myös enemmistön perus-
telemaan kantansa tarkemmin, kun ratkaisua vastaan puhuvat seikat tuodaan selkeästi
esiin.

Jos jäsenet ovat keskustelun jälkeen eli keskustelussa esiin tulleiden vastakkaisten
seikkojen punninnassa päätyneet yksimieliseen ratkaisuun, eri suuntaan vaikuttaneet
seikat saattavat jäädä tuomatta esiin ja ratkaisu vaikuttaa selvemmältä ja yksinkertai-
semmalta kuin se on todellisuudessa ollut.28  Perustelujen kommunikaatiofunktio ei
tällöin täyty. Vaikka korkeimman oikeuden ratkaisuun ei voikaan hakea muutosta, asi-
anosaisten kannalta on tärkeää, että he saavat vastauksen kaikkiin esittämiinsä olen-
naisiin seikkoihin ja pystyvät ehkä näin paremmin hyväksymään ratkaisun oikeelli-
suuden.

Korkeimman oikeuden ratkaisut joutuvat suuren julkisen mielenkiinnon kohteiksi.
Kirjoitustavassa ja ratkaisuista tiedottamisessa on sen vuoksi otettava huomioon rat-
kaisujen ymmärrettävyys, vaikka juttujen laadun vuoksi keskivertokansalaisellekin
helposti aukeava kirjoittamistapa voi joskus olla mahdoton tavoite. Perustelujen
kommunikaatiofunktion täyttäminen on näin tärkeää. Avoin ja täydellinen prejudikaat-
tiratkaisujen perusteleminen on eräs keino myöhemmin alemmissa tuomioistuimissa
annettavien ratkaisujen ennakoitavuuden ja sen myötä myös oikeusvarmuuden lisää-
miseksi.
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Hanna Vieruaho

Tuomion perusteluvelvollisuus Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä

1.  Johdanto

Oikeus perusteltuun ratkaisuun on osa Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6
artiklan mukaista oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusta.1  Kyseinen oikeu-
denkäyntimenettelyä koskeva sopimusmääräys on osoittautunut sopimuksen ehkä vai-
keimmin tulkittavissa olevaksi ja myös sopimusvaltioiden kannalta ongelmallisimmaksi
yksittäiseksi artiklaksi. Vaikka ihmisoikeustuomioistuin on yhtäältä korostanut valtioi-
den vapautta niiden keinojen valitsemisessa, joiden avulla ne mukautuvat 6 artiklan
vaatimuksiin, on se toisaalta todennut 6 artiklan rikkomuksia useammin kuin minkään
muun sopimusmääräyksen osalta.2

Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräykset ovat asian luonteesta johtuen melko
yleisluontoisia myös prosessioikeuden kannalta. Ne määrittyvätkin sen vuoksi tarkem-
min ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuista. Ihmisoikeustuomioistuin, jonka tehtä-
vänä on valvoa ihmisoikeussopimuksen toteutumista ja tulkitsemista, noudattaa sopi-
muksen tulkinnassaan evolutiivis-dynaamista -metodia. Tällä tarkoitetaan sitä, että so-
pimusmääräyksiä tulkitaan siten kuin ne nykyaikaisessa eurooppalaisessa yhteiskun-
nassa ymmärretään, eikä kuten sopimusta valmisteltaessa vuosikymmeniä sitten ymmär-
rettiin.3  Sopimuksen tulkinnassa merkitystä on myös oikeusvertailevalla tulkinnalla,
sillä joillakin käsitteillä on samanlainen merkityssisältö lähes kaikissa sopimusval-
tioissa.4

Päätöksen tai tuomion perustelut ovat selkeä tae siitä, että oikeudenkäynti on ollut
kunnollinen eli 6 artiklassa tarkoitetulla tavalla oikeudenmukainen. Koska ihmisoi-

1 ”Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin
laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään
hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä.—” Artiklan
suomennosta on kritisoitu oikeuskirjallisuudessa siitä, ettei se sisällä keskeistä käsitettä ”civil”. Myös-
kään suomennosta oikeus – oikeudenmukaiseen – oikeudenkäyntiin ei ole kaikilta osin pidetty onnis-
tuneena (Möller s. 581–582). Vrt. Ruotsin käännös sopimustekstistä: ”civila rättigheter och
skyldigheter”.

2 Ks. lisää Pellonpää (a) s. 285.
3 Ks. tulkinnan rajoista ja sopimuksen law-making-treaty -luonteesta, Uoti s. 313.
4 Möller s. 581–582. Ks. dynaamisesta tulkinnasta myös Cameron s. 242.
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keussopimuksen 6 artiklassa ei kuitenkaan nimenomaisesti mainita oikeutta riittävästi
perusteltuun päätökseen, perusteluvelvollisuuden sisältö määräytyy ihmisoikeustuo-
mioistuimen käytännön kautta. Ihmisoikeustuomioistuin on antanut useita ratkaisuja
riittävistä perusteluista oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen kannalta.
Yleisimmin ihmisoikeustuomioistuin on perusteluissaan ottanut kantaa valittajan väit-
teiden johdosta siihen, ovatko perustelut olleet riittävät ja oliko valittajan kaikkiin väit-
teisiin valituksen kohteena olevan tuomion perusteluissa vastattu. Varsinkin tuoreem-
massa oikeuskäytännössään ihmisoikeustuomioistuin on tarkemmin selvittänyt niitä
seikkoja, joilla on merkitystä perustelujen riittävyyttä arvioitaessa, kun taas vanhem-
missa tapauksissa ratkaisut pohjautuivat pitkälti kokonaisharkintaan. Yhteistä kaikille
ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuille perusteluvelvollisuuden osalta on silti se, että
ihmisoikeustuomioistuimen käytäntö määrittää lähinnä perustelujen vähimmäistason,
mutta ratkaisuista ei voida johtaa ohjeita laadullisesti hyvien perustelujen laatimiseen.

Seuraavassa on käsitelty sekä Suomea että muita maita koskevia ihmisoikeustuo-
mioistuimen ratkaisuja, joissa on otettu kantaa eri tuomioistuimien ja viranomaisten
perusteluvelvollisuuteen. Perusteluvelvollisuutta koskeva jakso on jaettu kolmeen eri-
tyyppisiä perustelutilanteita koskevaan alajaksoon. Lopuksi on käsitelty ihmisoikeus-
tuomioistuimen ratkaisujen oikeusvaikutuksia sekä yleisellä tasolla että niiden merki-
tystä suomalaisten tuomioistuinten perustelukäytäntöön.

2. Perusteluvelvollisuutta määrittävistä säännöistä ja periaatteista

Perusteluvelvollisuutta koskevat prosessioikeudelliset perusnormit ovat riita-asioiden
tuomioiden osalta oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 4 §:ssä, jonka mukaan tuomio on
perusteltava.5  Perusteluissa on ilmoitettava, mihin seikkoihin ja oikeudellisiin päättelyyn
ratkaisu perustuu, sekä selostettava, millä perusteella riitainen seikka on tullut näytetyksi
tai jäänyt näyttämättä. Rikosasioiden tuomioiden perusteluvelvollisuudesta on säädet-
ty samansisältöisesti oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 4 §:n 1 mo-
mentissa.6  Vaikka mainituista säännöksistä ei juurikaan saada johtoa siihen, miten pe-
rustelut olisi erilaisissa tapauksissa laadittava, selvää on, että säännöksissä odotetaan
toisaalta näytön harkinnan ja toisaalta lain soveltamisen perustelemista.7  Kyseiset sään-
nökset määrittävät näin ollen perustelujen minimivaatimukset.8

Perusteluvelvollisuutta koskevana säännöksenä on vielä huomioitava perustuslain
21 §:n 2 momentti, jonka mukaan oikeus saada perusteltu päätös turvataan lailla. Lain-

5 Ks. myös hovioikeuksien osalta oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 15 §.
6 Ks. myös hallintolainkäytön osalta HLL 53§.
7 Virolainen – Martikainen s. 24.
8 Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, ettei säännösten sanamuodon mukaista tulkintaa voida kaikissa

tilanteissa pitää riittävänä perustelujen minimivaatimusta arvioitaessa, vaan harkinta on suoritettava
osaksi periaatteiden avulla. Ks. lisää Huovila s. 101 ss. Perustelemissäännösten vähimmäistasosta
myös Virolainen – Martikainen s. 100.
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kohdan tarkoituksena on yhtäältä Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artik-
lan voimistaminen kansallisella tasolla ja toisaalta oikeusturvan takeiden korostaminen
laajentamalla ihmisoikeussopimuksella turvattua ihmisoikeusstandardia.9  Yleisesti ot-
taen perusoikeusmyönteisen laintulkinnan taustalla on ajatus institutionaalista ja yhtei-
söllistä hyväksyntää nauttivista oikeusperiaatteista, jotka saavat institutionaalista tukea
voimassa olevan perustuslain ja Suomea velvoittavien ihmisoikeussopimusten ohella myös
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antamien ratkaisujen prejudikaattivaikutuksesta.10

Kaikki edellä mainitut perusteluvelvollisuutta koskevat normit ovat niin yleisluon-
toisia, ettei niistä ilmene, mitä kysymyksiä on perusteltava tai millä tavalla. Myöskään
kyseisten säännösten esityöt eivät näiltä osin vastaa kysymyksiin. Oikeuslähteiden an-
taman informaation taso johtuu siitä, että perustelujen muoto ja sisältö ovat niin mer-
kittävässä määrin riippuvaisia tapauskohtaisesti vaihtelevista tekijöistä, ettei yksityis-
kohtaisten säännösten antaminen perusteluvelvollisuudesta ole mielekästä tai edes mah-
dollistakaan.11  Perusteluvelvollisuus ei sen vuoksi voi perustua ainoastaan edellä mai-
nittuihin prosessisäännöksiin, vaan huomiota on kiinnitettävä periaatteisiin, joita perus-
ja ihmisoikeudet ilmentävät.12

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että kaksi perusteluvelvollisuutta määrittävää
prosessuaalista periaatetta ovat varmuusperiaate ja toisaalta oikeudenmukaisen oikeu-
denkäynnin periaate, jonka juuret ovat angloamerikkalaisessa ”ihmisoikeusproses-
sioikeudessa” (fair trial, due process).13 Tuomioistuimien velvollisuus perustella pää-
töksensä ihmisoikeussopimuksen perusteella seuraa sen 6 artiklasta, jonka mukaan
jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oi-
keudenkäyntiin. Ihmisoikeustuomioistuin on oikeuskäytännössään lausunut, että tuo-
mioistuinten tuli päätöksissään mainita riittävästi niistä syistä, joihin ne perustuivat. 14

Tämän on katsottu ihmisoikeustuomioistuimen viimeaikaisessa käytännössä johtuvan
hyvän oikeudenhoidon periaatteesta, jota ihmisoikeustuomioistuimen käytäntö vakiin-
tuneesti ilmentää.15

Perustelujen riittävyyttä arvioitaessa on ensiksi tarkasteltava niiden laajuutta yleis-
luontoisesti. Lähes jokaisessa ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisussa on mainittu, että
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisen perusteluvelvollisuuden laa-
juus riippuu erityisesti päätöksen laadusta. Velvollisuuden rikkomista oli harkittava
siten kunkin tapauksen asiahaarojen valossa. Näillä lausumilla ihmisoikeustuomioistuin
on painottanut kokonaisharkintaa, jonka nojalla ratkaisu ihmisoikeussopimuksen rik-
komisesta voidaan tehdä.

9 Ervo (b) s. 47.
10 Siltala (a) s. 594.
11 Huovila s. 7.
12 Periaatteiden merkityksen korostuminen on seurausta Suomen liittymisestä Euroopan neuvoston

ihmisoikeussopimukseen. Myös 1990-luvulla uudistetut perusoikeussäännökset ovat vaikuttaneet
periaatteiden merkityksen lisääntymiseen. Ks. Huovila s. 11, 23, 43.

13 Huovila s. 25.
14 Ks. Pahverk v. Ruotsi -tapaus 11.2.2003.
15 Ks. Suominen v. Suomi -tapaus 1.7.2003 ja Skoularikis v. Kreikka -tapaus 11.12.2003.
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3. Ihmisoikeustuomioistuimen perusteluvelvollisuutta
koskevat ratkaisut

3.1. Lainkohtaan viittaaminen perusteluissa
ja muutoksenhakutuomioistuimen perusteluvelvollisuus

Perusteluvelvollisuuden rikkomista lähinnä on tilanne, jossa tuomioistuin tai muu rat-
kaisun tehnyt viranomainen ei ole perustellut ratkaisuaan lainkaan tai ainoastaan viittaa-
malla asiassa sovellettaviin lainkohtiin. Sakkopoulos -tapauksessa (Sakkopoulos v.
Kreikka 15.1.2004) kyse oli tilanteesta, jossa vakavasti sairasta henkilöä oli pidetty
tutkintavankeudessa lähes vuoden ajan kyseenalaisissa oloissa. Kun syytteet lopulta
hylättiin, tuomioistuin hylkäsi samalla korvausvaatimuksen vapaudenmenetyksestä
tutkintavankeuden ajalta sillä perusteella, että valittajan syyllisyydestä oli ollut vahvo-
ja epäilyjä.

Valittaja esitti ihmisoikeustuomioistuimelle, ettei tutkintavankeuden ajalta tehtyyn
korvausvaatimukseen annettua päätöstä ollut perusteltu. Ylioikeus oli vain siteerannut
lakia yksilöimättä sitä, millaisia vahvoja perusteita oli häntä vastaan. Perustelu oli si-
ten valittajan näkemyksen mukaan stereotyyppistä ja ristiriitaista, koska syytteet oli
hylätty. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi ratkaisussaan ihmisoikeussopimusta rikotun,
koska ylioikeus oli ainoastaan siteerannut asianomaista säännöstä ilmoittamatta muita
perusteluja.

Huomiota on tapauksessa kiinnitettävä siihen, että kyse oli muutoksenhakutuo-
mioistuimen perusteluvelvollisuudesta. On selvää, että perusteluvelvollisuus on voi-
massa oikeusasteesta riippumatta, ja sopimusvaltion on huolehdittava siitä, että ratkai-
su perustellaan asianmukaisesti myös muutoksenhakuvaiheessa, mikäli alioikeuden
tai alemman viranomaisen ratkaisuun voidaan ylipäätään hakea muutosta. Muu-
toksenhakutuomioistuin voi kuitenkin viitata tuomion perusteluiden osalta alemmassa
oikeudessa lausuttuun, eli esimerkiksi hylätessään valituksen valitustuomioistuin voi
periaatteessa pelkästään hyväksyä alemman oikeuden perustelut. Alempien oikeuk-
sien tai viranomaisten on sen sijaan ihmisoikeustuomioistuimen käytännöstä ilmenevästi
perusteltava päätöksiään siten, että asianosaiset kykenevät käyttämään valitusoikeuttaan
tehokkaasti. Tällä on merkitystä kahdessa suhteessa. Ensinnäkin päätettäessä muutok-
senhakuoikeuden käyttämisestä, perusteluilla on huomattava merkitys. Toisaalta mi-
käli muutosta haetaan, ratkaisun perustelut ohjaavat myös muutoksenhakemuksen pe-
rusteluita.

Myös Suomea koskevassa Hirvisaaren tapauksessa (Hirvisaari v. Suomi 27.9.2001)
oli kyse lainkohtaan viittaavien perustelujen riittävyydestä ja ylemmän tuomioistui-
men mahdollisuudesta hyväksyä alemman viranomaisen perustelut.

Kyseisessä tapauksessa työeläkekassa oli muuttanut valittajan eläkkeen täysimää-
räisestä toistaiseksi voimassa olevaksi osaeläkkeeksi, jonka päätöksen johdosta valittaja
oli valittanut eläkelautakunnalle. Lautakunta oli hylätessään valituksen perustellut pää-
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töstään seuraavasti: Työntekijällä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos hänen
työkykynsä on vähintään vuoden ajan ollut yhtäjaksoisesti alentunut ainakin kolmella
viidenneksellä ja jos alentuminen on aiheutunut sairaudesta, viasta tai vammasta. Työn-
tekijän työkyvyn alentumista arvioitaessa täytyy ottaa huomioon hänen jäljellä oleva
kykynsä hankkia tuloja työllä, jota on hänen saatavillaan ja jota hänen kohtuudella
voidaan edellyttää suorittavan. Lisäksi huomioon täytyy ottaa hänen koulutuksensa,
aikaisempi toimintansa, ikänsä, asumisolonsa ja muut näihin verrattavat seikat. Valittajan
terveydentilaa koskevien lausuntojen mukaan hänellä on depressiota, joka on pahen-
tunut syksyllä 1997. Kuitenkin hänen oireitaan täytyy pitää lievinä. Siten hän on edel-
leen työkykyinen.

Valittaja valitti vakuutusoikeudelle ja esitti useita lääkärinlausuntoja, joiden mu-
kaan hän oli mielisairautensa vuoksi toistaiseksi työkyvytön. Vakuutusoikeus hylkäsi
valituksen perustellen päätöstään viitaten eläkelautakunnan päätöksen perusteluihin.
Vakuutusoikeuden mukaan myöskään vakuutusoikeudessa esitetty uusi selvitys ei
muuttanut valittajan työkyvyttömyyden arviointia.

Ihmisoikeustuomioistuin katsoi ihmisoikeussopimusta 6 artiklaa rikotun ja kiinnitti
perusteluissa erityisesti huomiota siihen, että eläkelautakunnan päätöksen alkuosassa
oli ainoastaan selostettu relevantteja säännöksiä ja yleisiä edellytyksiä, joiden olemas-
saolo perusti työntekijälle eläkeoikeuden. Sen sijaan eläkelautakunnan perusteluissa
ei ollut kiinnitetty huomiota kyseisen tapauksen erityispiirteisiin, vaikka valittaja oli
aikaisemmin saanut täyttä työkyvyttömyyseläkettä. Näin ollen ihmisoikeustuomioistuin
katsoi, ettei lautakunnan päätös tapauksen oloissa ollut täyttänyt oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin vaatimuksia.

Ihmisoikeustuomioistuin totesi ratkaisussaan edelleen, että vaikka ylempi tuomio-
istuin saattoi perusteluissaan hyväksyä alemman tuomioistuimen perustelut, vakuutusoi-
keuden ei olisi tullut näin menetellä eläkelautakunnan perustelujen ollessa ristiriitai-
set, ja valittajan nimenomaan vedotessa vakuutusoikeudessa eläkelautakunnan perus-
telujen riittämättömyyteen. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi lisäksi, että oikeudenmu-
kaisen oikeudenkäynnin toteutumista arvioitaessa keskeistä oli myös se, mikä merki-
tys asialla oli valittajalle.16 Näin ollen puutteellisten perustelujen hyväksyminen vakuu-
tusoikeudessa rikkoi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia.

Samaa ongelmaa käsitteli myös Suomea koskeva H.A.L. -tapaus (H.A.L. v. Suomi
27.1.2004), jossa ihmisoikeustuomioistuin viittasi perusteluissaan laajalti edellä mai-
nittuun Hirvisaaren tapaukseen. H.A.L. -tapauksessa kyse oli sairauspäivärahasta, jonka
osalta sosiaalivakuutustoimikunta oli hylännyt valittajan hakemuksen sairausvakuutus-
lain 14 §:ään viitaten. Edelleen sosiaalivakuutustoimikunta oli perusteluissaan lausu-
nut, ettei saadun selityksen perusteella valittajaa voitu pitää kykenemättömänä teke-

16 Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa asian merkitykseen yhtenä perustelujen yksityiskohtaisuuteen
vaikuttavana tekijänä on suhtauduttu varauksellisesti, koska tuomioistuimen voi olla vaikea
yksittäistapauksellisesti arvioida, mikä vaikutus ja merkitys jollakin ratkaisulla on asianosaiselle. Ks.
lisää Virolainen - Martikainen s. 114.
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mään tavallista tai siihen verrattavaa työtä. Sosiaalivakuutuslautakunta oli hylännyt
valittajan sosiaalivakuutustoimikunnan päätöksestä tekemän valituksen ja perusteluin-
aan viitannut toimikunnan päätöksessä mainittuihin seikkoihin ja lainkohtaan.

Ihmisoikeustuomioistuin katsoi ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaa rikotun, koska
sosiaalivakuutustoimikunta, jonka perusteluihin sosiaalivakuutuslautakunta oli yhty-
nyt, vain pääasiassa kuvasi soveltuvaa säännöstä ja totesi valittajan esittämästä selvi-
tyksestä, mutta ei perustellut sitä, miksi selvitystä oli pidettävä riittämättömänä.

Molemmista tapauksista on tehtävissä se johtopäätös, että ylemmän tuomioistui-
men mahdollisuus hyväksyä alemman tuomioistuimen tai ensiasteen viranomaisen pää-
töksen perustelut riippuu perustelujen riittävyydestä. Mikäli alempi viranomainen on
ainoastaan viitannut soveltuviin lainkohtiin tai perusteluja on muuten pidettävä riit-
tämättöminä, ylemmän tuomioistuimen on perusteltava ratkaisuaan myös omalta osal-
taan.

Edellä mainittuun johtopäätökseen voidaan päätyä myös Helle -tapauksen (Helle v.
Suomi 19.12.1997) perusteella, jossa tuomioistuimen arvioitavaksi tuli myös liitepäätös-
tekniikan sallittavuus. Siinä korkein hallinto-oikeus oli perustellut ratkaisunsa viittaa-
malla tiettyihin kirkkolain säännöksiin ja liittämällä valituksenalaisen tuomiokapitu-
lin päätöksen oman ratkaisunsa liitteeksi todeten omassa päätöksessään, ettei valituksen-
alaista päätöstä ollut syytä muuttaa. Ihmisoikeustuomioistuin totesi perusteluissaan,
ettei liitepäätöstekniikka loukannut ihmisoikeussopimusta, mikäli viitatun päätöksen
perustelut itsessään täyttivät niille asetetut vaatimukset ja tapauksesta kävi ilmi, että
ylempi tuomioistuin oli todella tutkinut asian.

Vähemmistöön jääneet ihmisoikeustuomioistuimen tuomarit katsoivat, vaikkakin
hyväksyen lopputuloksen, epäilyttäväksi sen seikan, ettei korkein hallinto-oikeus ol-
lut nimenomaisesti perustellut päätöksiään.  Mietinnössä kiinnitettiin tältä osin huo-
miota siihen, että jo tuomiokapitulinkin päätöksen perustelut olivat olleet niukat, min-
kä vuoksi korkeimman hallinto-oikeuden ei olisi tullut tyytyä lausumaan, ettei päätök-
siä ollut aihetta muuttaa. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusta ei ollut kui-
tenkaan vähemmistöön jääneiden tuomarienkaan mielestä tapauksessa loukattu, kos-
ka siitä selkeästi ilmeni, että korkein hallinto-oikeus oli todella tutkinut asian.

Edellä mainittujen ihmisoikeustuomioistuimen tapausten valossa on selvää, että hy-
väksyessään alemman tuomioistuimen tai ensiasteen viranomaisen perustelut, ylem-
män tuomioistuimen on erityisesti kiinnitettävä huomiota näiden perustelujen riittä-
vyyteen. Ei voida katsoa riittäväksi, että ylempi tuomioistuin hyväksyisi sellaiset pe-
rustelut, jotka jo itsessään ovat niukat ja voidaan pitää ylipäätään kyseenalaisena,
täyttävätkö ne perustelujen vähimmäisvaatimukset. Mikäli ylemmällä tuomioistuimella
on aihetta epäillä alemman tuomioistuimen perustelujen riittävyyttä, sen on perustel-
tava oma ratkaisunsa täyttääkseen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset.
Samoin huomioita on kiinnitettävä siihen seikkaan, onko valittaja nimenomaisesti teh-
nyt muutoksenhakemuksessaan väitteen alemman viranomaisen tai tuomioistuimen
perustelujen puutteellisuudesta.
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3.2. Vastaaminen asianosaisen väitteisiin

Ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä on esiintynyt myös perusteluvelvollisuutta
koskevia tapauksia, joissa arvioitavaksi tulee ratkaisijan näkökulmasta se, kuinka laa-
jasti asianosaisen väitteisiin tulisi ottaa kantaa. Läheskään aina asianosaisen väitteet
eivät ole ratkaisun kannalta relevantteja, joiden osalta niihin kaikkiin vastaaminen saattaa
vaikuttaa tuomioistuimen näkökulmasta prosessiekonomisistakin syistä tarpeettomal-
ta. Saman ongelman edessä tuomioistuin saattaa olla perusteluja laatiessaan myös sil-
loin, kun asianomainen on esittänyt laajasti omaa todistelua, jolla ei välttämättä ole
merkitystä asian ratkaisun kannalta. Kuinka laajasti tuomioistuimen tulee tällöin pe-
rustella sitä, millä tavoin kyseinen todistelu on huomioitu ratkaisussa tai minkä vuoksi
todistelu on katsottu asiaan vaikuttamattomaksi.

Ihmisoikeustuomioistuin on vakiintuneesti oikeuskäytännössään katsonut, että vaikka
tuomioistuimen päätöksen tulee olla perusteltu, 6 artikla ei ehdottomasti vaadi tuomi-
oistuimelta yksityiskohtaista vastausta jokaiseen oikeudenkäynnin kuluessa esitettyyn
argumenttiin.17 Edelleen ihmisoikeustuomioistuin on todennut, ettei perusteluissa tul-
lut käsitellä erikseen kaikkia niitä kohtia, joita joku asianosainen saattoi pitää olen-
naisina argumentteinaan.18

Esimerkiksi tapauksessa Van de Hurk (Van de Hurk v. Alankomaat 19.4.1994)
valittaja katsoi, ettei tuomioistuin ollut päätöksessään riittävästi ottanut kantaa hänen
esittämiinsä erilaisiin seikkoihin. Ihmisoikeustuomioistuin totesi tältä osin ratkaisus-
saan, että ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohta asetti tuomioistuimille velvolli-
suuden perustella päätökset, mutta se ei edellyttänyt yksityiskohtaista perustelua kaik-
kien seikkojen kohdalta, eikä ihmisoikeustuomioistuimen tehtävä ollut tutkia, kattoi-
vatko päätöksen perustelut kaikki seikat. Ratkaisun perustelujen riittävyydestä Van de
Hurk -tapauksessa ihmisoikeustuomioistuin teki päätöksen yleisarvioinnin perusteella
katsoessaan, ettei ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohtaa ollut rikottu.

Sama perustelukäytäntö ilmenee García Ruiz -tapauksesta (Carcía Ruiz v. Espanja
21.1.1999), jossa kyse oli muun muassa muutoksenhakutuomioistuimen perustelujen
riittävyydestä. Valittajan näkemyksen mukaan ylempi tuomioistuin ei ollut antanut
mitään lausuntoa hänen esittämistään väitteistä. Ihmisoikeustuomioistuin totesi katso-
neensa vakiintuneessa ratkaisukäytännössään, että tuomioistuinten tuli lausua riittä-
västi päätöstensä perusteena olleista seikoista. Ihmisoikeustuomioistuin kiinnitti huo-
miota perusteluvelvollisuuteen vaikuttavina seikkoina päätöksen laatuun ja tapauksen
asianhaaroihin, joista johtuvista syistä perustelujen laajuus saattoi vaihdella. Ihmisoi-
keustuomioistuin totesi tässäkin tapauksessa, ettei ihmisoikeussopimus edellyttänyt
yksityiskohtaista lausumaa jokaisesta väitteestä. Hylätessään valituksen muutoksen-
hakutuomioistuin saattoi periaatteessa pelkästään hyväksyä alemman tuomioistuimen
päätöksen perustelut.

17 Pellonpää (a) s. 326.
18 Skoularikis v. Kreikka 11.12.2003.
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Skoularikis-tapauksessa (Skoularikis v. Kreikka 11.12.2003) oli kyse siitä, ettei
kassaatiotuomioistuin ollut kumotessaan ylioikeuden tuomion ja palauttaessaan asian
yhdellä perusteella lausunut ratkaisun perusteluissaan kaikista valittajan valitusperus-
teista.19 Ihmisoikeustuomioistuin totesi perusteluinaan, että valitusperusteet oli tapauk-
sessa esitetty istuntoon osallistuneille tuomareille ja esitellyt tuomari oli lausunnos-
saan tutkinut yksityiskohtaisesti kaikkia valitusperusteita. Kyseinen lausunto oli jaettu
ennen asian käsittelyä tuomareille ja esitetty myös suullisesti istunnossa. Kassaatio-
tuomioistuin oli hyväksynyt valituksen ja ylioikeuden tuomio oli kumottu kokonai-
suudessaan. Ihmisoikeustuomioistuimen käsityksen mukaan valittajalla ei ollut hyväk-
syttävää intressiä saada tässä tilanteessa kassaatiotuomioistuimen päätöstä erikseen
kaikkiin valitusperusteisiinsa.  Kyseiset oikeudelliset perusteet olivat ihmisoikeustuo-
mioistuimen mukaan koskeneet kaikki ylioikeuden tuomion samaa kohtaa tai tuohon
erottamattomasti liittyvää kohtaa. Ihmisoikeustuomioistuin nimenomaisesti lausui, että
kassaatiotuomioistuin oli noudattanut oikeudenkäynnin taloudellisuuden periaatetta
eli ottanut huomioon hyvän oikeudenhoidon vaatimukset, mitkä olivat ihmisoikeusso-
pimuksen perusarvoja. Näin lausuessaan ihmisoikeusoikeustuomioistuin on tuonut julki
prosessiekonomististen syiden merkityksen arvioitaessa oikeudenmukaisuuden toteu-
tumista.

Suomea koskevassa Jokelan -tapauksessa kyse oli muun muassa siitä, oliko maa-
oikeuden perusteluja pidettävä riittävinä, kun se ei ollut ottanut kantaa valittajan esit-
tämiin kirjallisiin selvityksiin. Ihmisoikeustuomioistuin totesi, kuten useissa muissa-
kin tapauksissa, ettei jokaiseen väitteeseen ole annettava yksityiskohtaista vastausta,
vaan perusteluvelvollisuuden laajuus riippui asianomaisen päätöksen luonteesta. Tuo-
mioistuimen mukaan huomiota tuli kiinnittää väitteiden vaihtelevuuteen ja eroihin,
joita oli sopimusvaltioiden laeissa, tavanomaisessa oikeudessa, oikeuskirjallisuudessa
sekä tuomioiden antamisessa ja laatimisessa. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi tässäkin
tapauksessa merkitystä olevan sillä seikalla, oliko tuomioistuin todella tutkinut asian.
Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaa ei katsottu rikotun.

Väitteiden sisällön vaikutus perusteluvelvollisuuteen ilmenee myös tapauksesta Ruiz
Torija (Ruiz Torija v. Espanja 9.12.1994), jossa ihmisoikeustuomioistuin nimenomai-
sesti lausui, että perusteluvelvollisuuden laajuuteen vaikuttaa perusteltu väite huomi-
oon ottaen väitteen selkeys, täsmällisyys sekä sen tueksi esitetty näyttö.

Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen perusteella on selvää, ettei perusteluvel-
vollisuus ulotu selkeästi perusteettomiin, epäolennaisiin taikka epäselvästi tai epätäs-
mällisesti ilmaistuihin väitteisiin. Sen sijaan kaikkiin asianosaisten oikeustilaan mah-
dollisesti vaikuttaviin, järkevästi tehtyihin väitteisiin on ratkaisussa otettava perustel-
lusti kantaa. Näin tehdessään tuomioistuimen on myös käsiteltävä relevantteja väittei-
tä huolella. 20

19 Kassaatiotyyppisissä muutoksenhakumenettelyssä perustelujen merkitys on erityisen tärkeä, sillä tuo-
miosta tulee ilmetä tuomioistuimen ”ajatuksenkulku”. Ks. Huovila s. 5 ja siinä mainitut lähteet.

20 Novoseletskiy v. Ukraina 22.2.2005.
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Toisaalta on muistettava, että ihmisoikeustuomioistuin asettaa käytännössä tältäkin
osin vain karkeat minimivaatimukset perusteluille. Näin ollen perustellusti voidaan
olla myös sitä mieltä, että laadukkaat perustelut edellyttävät vastaamista asianosaisten
kysymyksiin laajemmin kuin mitä ihmisoikeustuomioistuin käytännössään edellyttää.
Esimerkiksi Huovila on katsonut, että vastaaminen asianosaisen kysymyksiin, vastaus-
metodi, ja laajemmin perusteleminen asianosaisen omasta tiedonintressistä lähtien edis-
tää ymmärrettävyyttä ja sitä kautta legitimaatiofunktion toteutumista. Oikeudenmu-
kaisen oikeudenkäynnin periaatteen mukaan on katsottu olevan tärkeää, että asian-
osainen saa vastauksen siihen kysymykseen, jonka hän esittää, riippumatta siitä, kuin-
ka tärkeä tai itsestään selvä vastaus on tuomioistuimen mielestä.21

Esimerkinomaisesti voidaan nimittäin mainita, että vaikka tuomion perustelut täyt-
täisivät perustelemiselle asetettavat minimivaatimukset, ratkaisun asiallinen hyväksyt-
tävyys voidaan silti asettaa kyseenalaiseksi. Tästä on osoituksena tiedotusvälineiden
kritiikki niin sanotun suuren yleisön näkökulmasta riittämättömiin perusteluihin. Pe-
rustelemalla ratkaisuja laajemmin ja ottamalla kantaa myös sellaisiinkin väitteisiin,
joita ei minimivaatimukset täyttääkseen tarvitsisi ehkä perustella, tuomioistuimen pe-
rustelut avautuvat paremmin myös yleisölle ja edistävät tätä kautta edellä mainitun
legitimaatiofunktion toteutumista.

Oikeuskirjallisuudessa on lisäksi katsottu, että perustelujen kattavuudella on yhteys
asianosaisen kuulemisperiaatteeseen: Asianmukainen kuuleminen edellyttää ”kuuntele-
misen” lisäksi, että asianosainen saa tuomioistuimelta myös vastauksen esittämiinsä vaa-
timuksiin ja niiden perusteisiin samoin kuin hänen vastapuolensa sanottuihin esityksiin
kohdistamiinsa vastaväitteisiin. Kuulemista tarkoittava dialogi jäisi muutoin vajaaksi.22

Vastaamisella asianosaisen väitteisiin perusteluissa on merkitystä myös asianosaisen
muutoksenhalukkuuteen, sillä asianosainen saattaa nähdä muutoksenhakemisen tar-
peelliseksi mikäli hänen väitteisiinsä ei ole ratkaisun perusteluissa vastattu. Muutok-
senhakukynnys nousee puutteellisten perustelujen osalta myös silloin, kun lopputulos
itsessään olisikin hävinneen asianosaisen kannalta vielä hyväksyttävissä.

Vastausmetodin onnistuminen asettaa kuitenkin vaatimuksia myös asianosaisille ja
heidän avustajilleen. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että asianosaisen väitteitä
koskevan tuomioistuimen perusteluvelvollisuuden edellytykseksi on asetettava, että
asianosaisen esittää ja myös perustelee väitteensä selkeästi ja mahdollisimman yksi-
tyiskohtaisesti.23 Asianosaisten tehtävänä on loppupuheenvuoroissaan kiteyttää ne ar-
gumentit, joihin he haluavat tuomioistuimelta vastauksen. Eli tuomioistuimen antamat
vastaukset ovat rinnastettavissa asianosaisten yksilöityihin ja relevantteihin kysymyk-
siin.24 Mikäli asianosainen ei pysty esittämään riittävän selkeitä ja yksilöityjä väitteitä,
on tuomioistuimenkin mahdotonta antaa oletettuihin väitteisiin vastauksia. Koska
perusteluvelvollisuus ei edellä mainitusti ulotu selvästi perusteettomiin, epäolennaisiin,

21 Huovila s. 306–307.
22 Virolainen – Martikainen s. 110.
23 Virolainen – Martikainen s. 110–111.
24 Huovila s. 308–309.
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epätäsmällisesti ilmaistuihin tai kokonaan perustelematta jätettyihin väitteisiin, ne voi-
daan hylätä ilman enempiä perusteluja.

Toisaalta voidaan todeta, että perustelemalla vain olennaiset väitteet tuomioistuimet
voivat ehkäistä oikeuden väärinkäyttöä. Muutoin asianosaiset voisivat kiusantekomielessä
esittää selvästi perusteettomia tai muutoin epäselviä väitteitä, joiden perusteleminen
tuomiossa turhaan vaikeuttaisi ja viivästyttäisi asian käsittelyä ja ratkaisua.25

3.3. Käsittelyratkaisujen perustelemisesta

Viimeisenä ihmisoikeustuomioistuimen perusteluvelvollisuutta koskevaan oikeus-
käytäntöön liittyen käsittelen tuomioistuimien käsittelyratkaisujen perustelemiseen liit-
tyviä ongelmia. Näitä saattaa syntyä muun muassa seuraavaksi mainituissa todistelun
rajaamistapauksissa.

Suomisen -tapauksessa (Suominen v. Suomi 1.7.2003) oli kyse siitä, ettei alioikeus
ollut kirjallisesti tehnyt perusteltua päätöstä valittajan kirjallisten todisteiden epää-
misestä, mistä syystä valittaja ei ollut myöskään myöhemmin voinut esittää kyseisiä
todisteita hovioikeudelle. Valittaja oli laatinut luettelon asiakirjoista, joita hän oli aiko-
nut esittää näyttönään. Oikeuden puheenjohtaja oli kuitenkin valmisteluistunnossa ot-
tanut vastaan vain luettelon ja kaksi asiakirjaa. Asiassa oli jäänyt epäselväksi, olisiko
valittajalle annettu käsitys siitä, että hän voisi esittää loput todistelustaan myöhemmin.

Ihmisoikeustuomioistuin kiinnitti ratkaisussaan huomiota siihen, että vaikka tuo-
mioistuin voikin käyttää harkintaa väitteiden ja todisteiden rajaamisessa, viranomai-
sella on velvollisuus osoittaa toimenpiteidensä oikeutus ratkaisuja perustelemalla. Pe-
rustelujen puuttumisen johdosta valittaja ei voinut myöskään valittaa tehokkaasti to-
disteiden epäämisestä. Myöskään niiden huomioon ottaminen hovioikeudessa uusina
todisteina ei ollut enää mahdollista, kun valittaja ei ollut esittänyt, että hänen ei ollut
mahdollista jättää todisteita jo alioikeudelle.  Näistä syistä ihmisoikeustuomioistuin
katsoi ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaa rikotun.

Samankaltainen tilanne oli Italiaa koskevassa Pisano -tapauksessa (Pisano v. Italia
27.7.2000), jossa ihmisoikeussopimusta ei kuitenkaan katsottu rikotun, koska todistelun
rajoittamista koskevan päätöksen perustelut kävivät ilmi riittävässä määrin itse pää-
asiaan annetusta ratkaisusta.

Viime aikaisessa oikeuskirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota myös hovioikeuk-
sien seulontaratkaisujen perustelemiseen. Hallituksen esityksen mukaan ratkaisuja,
joissa päätetään siitä, edellyttääkö asian ratkaiseminen täystutkintaa, vai onko alioi-
keuden ratkaisu selvästi niin oikea, että asian käsittely voidaan hovioikeudessa lopet-
taa, ei olisi tarvinnut perustella kovin laajasti. Perustuslakivaliokunta kiinnitti asiaan
kuitenkin vakavaa huomiota todeten, että ”valiokunta huomauttaa painokkaasti, että
oikeus saada perusteltu päätös kuuluu perustuslain 21 §:n 2 momentissa nimenomai-

25 Ervo (b) s. 416.
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sesti mainittuihin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin. Seulontaratkaisut on
siksi perusteltava, ja perustelujen tulee kaikissa tapauksissa täyttää oikeudenkäymis-
kaaren 24 luvun 16 §:ssä säädetyt vähimmäisvaatimukset.”

Ervon näkemyksen mukaan on syytä korostaa, että käsittelyratkaisujen perustelut
ovat asianosaisen ainoa mahdollisuus saada tietää, millä perusteella valitus on seulottu
pois täystutkinnasta. Koska suullista käsittelyä ei järjestetä, asianosaisella ei ole mah-
dollisuutta arvioida ratkaisun syitä edes pääkäsittelyssä käydyn keskustelun pohjalta.
Tämän vuoksi on katsottu tärkeäksi, että seulontaratkaisu on selkeästi perusteltu myös
siltä osin, miksi asia jätetään alioikeuden ratkaisujen ja perustelujen varaan. Asianosai-
nen kaipaa vastauksia valituksessa esitettyihin kysymyksiin ja siihen, miksi hovioi-
keus ei pitänyt hänen vaatimuksiaan asian saattamisesta täystutkintaan perusteltuina.
Luonnollisestikaan perustelujen ei tällaisessa tilanteessa tarvitse olla laajat.26

Käsittelyratkaisujen perustelemisesta voidaan vielä lopuksi mainita esimerkkeinä
muutoksenhakutuomioistuimen osalta se, miksei pyyntöön suullisesta käsittelystä suos-
tuta tai miksei asiaa palauteta alioikeuteen, joissa molemmissa tilanteissa ratkaisijan
on niin ikään arvioitava riittävien perustelujen tasoa.

4. Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen merkitys

Sopimusvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan ihmisoikeustuomioistuimen
ihmisoikeussopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevaa ratkaisua asioissa, joissa
ne ovat olleet osapuolina (46 artikla).  Koska ihmisoikeustuomioistuimen tehtävänä
on ainoastaan ratkaista, onko esillä olevassa yksittäistapauksessa sopimusta rikottu,
tuomioistuimen päätöksen jälkeen sopimusvaltion täytyy puolestaan ratkaista, mihin
toimenpiteisiin se ihmisoikeustuomioistuimen langettavan päätöksen johdosta ryhtyy
oman kansallisen oikeusjärjestelmänsä puitteissa. Ihmisoikeustuomioistuimen tuomi-
oiden sitovuus sopijavaltion omien tuomioistuimien ratkaisuissa riippuu siten kunkin
sopijavaltion oman oikeusjärjestyksen sisällöstä tältä osin.27 Koska ihmisoikeustuo-
mioistuin ei ole myöskään muutoksenhakutuomioistuin, nekin päätökset, joiden osal-
ta ihmisoikeussopimusta on katsottu rikotun, jäävät edelleen voimaan, ellei niitä voida
kansallisen oikeusjärjestelmän taholta muuttaa tai kumota.28  Monissa sopijavaltioissa
ihmisoikeustuomioistuimen langettava tuomio mahdollistaa kuitenkin asian uudelleen
käsittelyn sopijavaltion omissa tuomioistuimissa perusteena ihmisoikeustuomioistui-
men ihmisoikeussopimusta koskeva tulkinta.29

26 Ervo (a) s. 20–21.
27 Uoti s. 269.
28 Pekkanen s. 510–511.
29 Suomessa korkein oikeus on purkanut tuomion apulaisoikeuskanslerin aloitteesta, kun

ihmisoikeustuomioistuin oli todennut Suomen syyllistyvän eräässä tapauksessa ihmisoikeussopimuksen
loukkaukseen. Ks. lisää Uoti s. 270 ja siinä mainitut lähteet.
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Tuomioistuimen tuomiosta voi kuitenkin käydä ilmi, että sopimusloukkaus seuraa
enemmän tai vähemmän suoraan sopimuksen kanssa ristiriidassa olevasta lainsäädän-
nöstä, eikä vain ”huonosta” lainsoveltamisesta. Tällöin voidaan perustellusti katsoa,
että sopimuksen tarkoituksen ja päämäärän valossa riittävää ei ole esimerkiksi rahalli-
sen korvauksen suorittaminen loukkauksen uhrille ilman mitään takeita lainmuutoksista
tai muista toimenpiteistä, joilla sopimusrikkomusten uusiutuminen voitaisiin ehkäistä.30

Suomen liityttyä Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen aikaisemmassa
oikeuskirjallisuudessa käsiteltiin paljon kysymystä, voivatko muita maita koskevat ta-
paukset olla Suomea sitovia eli oliko ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuilla kansain-
välistä tulkintavaikutusta. Useiden kirjoitusten31 pyrkimyksenä oli tuolloin vahvistaa
ihmisoikeussopimus-praksiksen merkitystä esimerkiksi viittaamalla ihmisoikeustuo-
mioistuimen ratkaisuihin ”ennakkopäätöksinä” tai ”vakiintuneena oikeuskäytäntönä”
ja kyseinen kanta omaksuttiin myös lakivaliokunnan mietinnössä.32  Myöhemmin ar-
gumentointi on saanut yleisiä piirteitä keskittyen enemmänkin ratkaisujen velvoitta-
vuuteen yleisellä tasolla. Esimerkiksi Siltala on katsonut, että artiklan 34 mukainen
yksilövalitusmahdollisuus merkitsee sitä, että paitsi varsinaiset ihmisoikeussopimuksen
artiklat, myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuista ilmenevät yleiset
oikeusohjeet kuuluvat suomalaisen tuomarin oikeudellista ratkaisuharkintaa ohjaaviin
oikeuslähteisiin, jotka tämän tulee tuntea jura novit curia -periaatteen nojalla. Näin
ollen myös mahdollisessa ristiriitatilanteessa kansallisen lainsäädännön tai vakiintu-
neen oikeuskäytännön kanssa edellistä on tulkittava Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuimen tulkintakäytännöstä ilmenevien periaatteiden mukaisesti, joskin kattavat
perusoikeussäännökset ja perusoikeusmyönteisemmäksi muuttunut kansallinen oikeus-
kulttuuri lienevät poistaneet enimmät ristiriitaisuudet ihmisoikeussopimuksen velvoit-
teiden ja Suomen kansallisen lainsäädännön väliltä.33

Toisaalta sopimusvaltiot, Suomi mukaan lukien, ovat velvollisia noudattamaan ih-
misoikeustuomioistuimen ratkaisua vain niissä asioissa, joissa ne ovat olleet osapuole-
na. Muiden maiden osalta annetut ratkaisut eivät sitä aseta Suomelle velvollisuuksia.
Tästä huolimatta ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuilla on huomattava vaikutus kan-
sallisessa ratkaisuharkinnassa edellä Siltalan esittämällä tavalla. Jottei näiden kahden
elementin yhdistäminen jäisi vaikeasti hahmotettavaksi, seuraavassa on esitetty Eu-
roopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari Raimo Pekkasen kiteyttämä ajatus euroop-
palaisen ihmisoikeusnormiston velvoittavuudesta kansallisessa oikeuskäytännössä:

”Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ratkaisee vastaajavaltiota sitovasti, onko kul-
loinkin käsillä olevassa asiassa rikottu Euroopan ihmisoikeussopimusta. Tuomioistuin

30 Pellonpää (a) s. 168.
31 Matti Pellonpää (b) on maininnut ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden merkityksestä muun muas-

sa seuraavaa: ”Vaikka ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot lähtökohtaisesti ovat sitovia vain kysy-
myksessä olevassa yksittäistapauksessa, on tuomioistuin useassa tapauksessa katsonut, että sen pää-
töksellä on väistämättä esillä olevan yksittäistapauksen ulkopuolellekin meneviä vaikutuksia” s. 163.

32 Jyränki s. 168–169 ja siinä mainitut lähteet sekä yleissitovuudesta myös Tähti s. 405.
33 Siltala (b) s. 263–264.
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ratkaisee yksittäisiä tapauksia, mutta se ei anna yleisiä tulkintaohjeita tai ratkaisuja.
Tuomioistuimen ratkaisuista muodostuu kuitenkin vakiintunut oikeuskäytäntö (case
law), jonka tosiasiallinen sitovuus ulottuu kaikkiin sopimusvaltioihin. Välttyäkseen
loukkaamasta ihmisoikeussopimusta sopimusvaltiot joutuvat huolehtimaan siitä, että
niiden lainsäädäntö sekä oikeus- ja hallintokäytäntö vastaavat ihmisoikeussopimuksen
ja sitä koskevan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön vaatimuksia.”34

Pekkasen viittaus ihmisoikeusloukkausten välttämiseen liittyy loukkauksia ehkäi-
sevään ratkaisuharkintaan. Mikäli sopijavaltiot eivät huomioisi muiden maita koske-
vaa ihmisoikeuskäytäntöä lainkaan, ne olisivat itse saman ongelman edessä kenties
hyvinkin nopeasti. Ratkaisujen prejudikaattiarvoon vaikuttaa myös se, millä tavoin
ratkaisut ovat yleisesti saatavilla. Kun esimerkiksi Suomessa ihmisoikeustuomioistui-
men ratkaisut ovat nopeasti sekä alkuperäisellä kielellä että suomeksi referoituna ylei-
sön saatavilla, on selvää, että ratkaisujen prejudikaattiarvo korostuu entisestään. Näin
myös nopea tiedonsiirto omalta osaltaan edistää ihmisoikeuspraksiksen merkitystä.

Oikeuskirjallisuudessa on lisäksi käsitelty ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu-
kokoonpanon vaikutusta päätösten ennakkoratkaisuarvoon. Uoti on tätä osin katsonut,
että erityisen merkityksellisiä ennakkoratkaisuja ovat suuren jaoston tekemät ihmis-
oikeussopimuksen tulkintaratkaisut, jotka muuttavat ihmisoikeustuomioistuimen aiem-
paa tulkintalinjaa tai ratkaisevat kysymyksiä, joita ei aikaisemmin ole tuomioistui-
messa käsitelty ja jotka liittyvät ihmisoikeussopimuksen tarkoituksen ja päämäärän
sekä sopimuksen tausta-arvojen sisällön määrittämiseen.35

Myös ihmisoikeustuomioistuimen perusteluvelvollisuutta koskevilla ratkaisuilla on
ollut merkitystä suomalaiseen perustelukäytäntöön jo siksikin, että monet kyseisistä
ratkaisuista ovat koskeneet Suomea. Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen voidaan
siten Suomen ihmisoikeussopimukseen liittymisestä lähtien katsoa olevan mukana
muuttamassa suomalaista perustelukäytäntöä avoimempaan suuntaan, vaikkakin ihmis-
oikeustuomioistuin määrittelee käytännössään vain perustelujen minimivaatimukset.
Laadullisesti hyvät perustelut saavat suuntaviivansa muualtakin kuin ihmisoikeustuo-
mioistuimen käytännöstä, mutta niihin pyrkimiseksi ihmisoikeussopimuksen 6 artikla
on kuitenkin hyvänä taustatukena.

Lähteet

Cameron, Iain: Inför inkorporeringen av Europa-konventionen om mänskliga rättigheter, SvJT
1995, s. 241–251.

Ervo, Laura (a): Suomalaisen prosessin kompastuskivet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
oikeuskäytännössä. Juhlajulkaisussa: Prosessioikeudellisia erityiskysymyksiä, Antti Jokela
26.1.2005. Jyväskylä 2004, 11–29..

Ervo, Laura (b): Oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Vantaa 2005.

34 Siltala (b) s. 264.
35 Uoti s. 256.



144

Huovila, Mika: Periaatteet ja perustelut. Jyväskylä 2003.
Jyränki, Antero: Euroopan ihmisoikeussopimus ja Suomi. Luonnos kokonaisvaltaiseksi tar-

kasteluksi. Juhlajulkaisussa: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 30vuotta.
Turku 1991, s. 153–176.

Möller, Gustaf: Euroopan ihmisoikeussopimuksesta ja prosessioikeudesta. Lakimies 1990, s.
579–592.

Pekkanen, Raimo: Euroopan ihmisoikeussopimus, Eurooppaoikeus ja Suomi. Lakimies 1990,
s. 506–520.

Pellonpää, Matti (a): Euroopan ihmisoikeussopimus. 3. uudistettu painos. Jyväskylä 2000.
Pellonpää, Matti (b): Euroopan ihmisoikeussopimuksen merkitys perus- ja ihmisoikeussuojan
kehitykselle Suomessa. Teoksessa Laakso, Seppo (toim.): Euroopan integraatio ja Suomen
oikeus. Jyväskylä 1991, s. 160–174.

Siltala, Raimo (a): Oikeudellinen tulkintateoria. Jyväskylä 2004.
Siltala Raimo (b): Oikeustieteen tieteenteoria. Vammala 2003.
Tähti, Aarre: Periaatteet Suomen hallinto-oikeudessa. Jyväskylä 1995.
Uoti, Kari: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin - lainkäyttäjä oikeuden tekijänä. Helsinki 2004.
Virolainen, Jyrki – Martikainen Petri: Pro & contra: Tuomion perustelemisen keskeisiä kysy-

myksiä. Saarijärvi 2003.

Oikeustapaukset

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

– Van de Hurk v. Alankomaat 19.4.1994, A–288
– Ruiz Torija v. Espanja 9.12.1994, A-303-A
– Hiro Balani v. Espanja 9.12.1994, A-303-B
– Helle v. Suomi 19.12.1997
– García Ruiz  v. Espanja 21.1.1999
– Pisano v. Italia 27.7.2000
– Hirvisaari v. Suomi 27.9.2001
– Jokela v. Suomi 21.5.2002
– Pahverk v. Ruotsi 11.2.2003
– Suominen v. Suomi 1.7.2003
– Skoularikis v. Kreikka 11.12.2003
– Sakkopoulos v. Kreikka 15.1.2004
– H.A.L. v. Suomi 27.1.2004
– Novoseletskiy v. Ukraina 22.2.2005
– Albina v. Romania 28.4.2005



115

Eija Tiukuvaara

Rikostuomion perusteluista
ja niiden rakenteesta

1. Johdanto

Oikeudenkäymiskaari (OK) ja laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (ROL) asettavat
tuomion perusteluille ja niiden rakenteelle lähinnä minimivaatimukset. Lakien esityöt
tältä osin ovat myös niukat. Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen (EIT)
ratkaisukäytäntö muovaa osaltaan perustelukäytäntöä periaatteellisella tasolla yhte-
näiseen suuntaan. Tapausten moninaisuudesta ja perustelujen laatimiseen vaikuttavis-
ta eri tekijöistä johtuen yksiselitteistä vastausta ja mallia siihen, millaiset ovat rakenteel-
taan hyvät perustelut, ei ole. Hyvin rakennetut perustelut kuitenkin tunnistaa, kun sel-
laiset näkee.

2. Perusteluvelvollisuus ja oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin vaatimus

Tuomio on perusteltava. Oikeus saada perusteltu päätös on osa oikeudenmukaista oi-
keudenkäyntiä ja turvataan Suomen perustuslain mukaan lailla (PL 21 § 2 momentti).
OK 24 luvun 4 §:n mukaan ja ROL 11 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan tuomion
perusteluista on ilmettävä, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perus-
tuu. Perusteluissa on myös selostettava, millä perusteella riitainen seikka on tullut näy-
tetyksi tai jäänyt näyttämättä. Hovioikeuden ei OK 24 luvun 15 §:n 2 momentin mu-
kaan tarvitse kuitenkaan toistaa niitä käräjäoikeuden perusteluja, jotka hovioikeus
hyväksyy.

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen (EIS) 6 artiklan edellyttämään oikeu-
denmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukseen on EIT:n ratkaisukäytännössä katsottu
kuuluvan myös oikeus saada perusteltu päätös. Ihmisoikeustuomioistuin on eräissä
ratkaisuissaan1  todennut EIS 6 artiklan 1 kohtaa rikotun, kun tuomioistuin ei ollut
perustellut ratkaisuaan tai perustelut olivat riittämättömät. Oikeudenmukaisen oikeu-

1 Ks. esimerkiksi Hirvisaari v. Suomi 27.9.2001, Suominen v. Suomi 1.7.2003, Sakkopoulos v. Kreikka
15.1.2004, ja H.A.L. v. Suomi 27.1.2004; vrt. P.K. v. Suomi 9.7.2002.
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denkäynnin vaatimukset eivät tältä osin olleet täyttyneet. EIS 6 artiklan 1 kohta vel-
voitti tuomioistuimia perustelemaan tuomionsa. EIT:n käytännön mukaan vaatimusta
ei kuitenkaan tullut ymmärtää niin, että jokaiseen väitteeseen olisi annettava yksityis-
kohtainen vastaus. Perusteluvelvollisuuden laajuus saattoi vaihdella päätöksen laadun
mukaan ja huomioon oli otettava tapauskohtaisesti kaikki asianhaarat. Muutoksenhaku-
tuomioistuin saattoi valituksen hylätessään periaatteessa pelkästään hyväksyä alem-
man oikeuden perustelut. Alemman oikeuden tuli puolestaan perustella päätöksiään
siten, että asianosaisilla oli tilaisuus käyttää valitusoikeuttaan tehokkaasti. EIT on ko-
rostanut, että päätöksen perusteluilla osoitettiin asianosaiselle myös se, että häntä oli
kuultu. Vain perustellut päätökset antoivat mahdollisuuden myös oikeudenhoidon jul-
kiseen valvontaan.

Seuraavissa EIT:n tapauksissa on muitakin kuin rikosasioita, mutta perusteluvel-
vollisuuden kannalta tarkasteltuina ne soveltuvat myös tässä yhteydessä esitettäviksi.

Tapauksessa Hirvisaari v. Suomi (27.9.2001) asianosaiselle oli vuonna 1992 myönnetty
täysimääräinen työkyvyttömyyseläke määräajaksi. Työeläkekassa oli 1997 tarkistanut
päätöstä ja muuttanut eläkkeen toistaiseksi voimassaolevaksi osaeläkkeeksi. Hylätes-
sään asiasta tehdyn valituksen eläkelautakunta oli päätöksensä alkuosassa pelkästään
selostanut relevantteja säännöksiä niistä yleisistä edellytyksistä, joiden olemassaolo pe-
rusti työntekijälle eläkeoikeuden. Sen jälkeen päätöksessä oli mainittu asianosaisen ter-
veydentilan huonontumisesta ja siitä, että oireet olivat kuitenkin lieviä. Valittaessaan
päätöksestä vakuutusoikeuteen valittaja oli esittänyt useita lääkärintodistuksia osoittaak-
seen työkyvyttömyytensä. Vakuutusoikeus oli perustellut päätöksensä viitaten eläke-
lautakunnan päätöksen perusteluihin todeten lisäksi, että vakuutusoikeudessa esitetty
uusi selvitys ei muuttanut valittajan työkyvyttömyyden arviointia. EIT piti eläkelauta-
kunnan päätöksen perusteluja tapauksen oloihin nähden riittämättöminä ja ensikatsannolta
ristiriitaisina. Vakuutusoikeus ei myöskään ollut korjannut perustelujen puutteellisuut-
ta, vaikka valittaja oli valituksessaan nimenomaisesti vedonnut eläkelautakunnan riittä-
mättömiin perusteluihin. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia oli rikottu.

Asiassa H.A.L. v. Suomi (27.1.2004) EIT on viitannut edellä selostettuun Hirvisaari -
tapaukseen, jossa esitetyt näkökohdat soveltuivat myös käsillä olevaan tapaukseen. Ky-
symys oli myös kontradiktorisuuden vaatimuksen rikkomisesta. EIT totesi, että sosiaali-
vakuutustoimikunta, jonka perusteluihin tarkastuslautakunta oli yhtynyt, oli pääasiassa
vain kuvannut soveltuvaa säännöstä ja todennut valittajan esittämästä selvityksestä, mutta
ei perustellut sitä, miksi selvitystä oli pidettävä riittämättömänä. EIT katsoi, että valittajalle
ei ollut annettu riittävästi tietoja, jotta tämä olisi voinut osallistua asianmukaisesti oi-
keudenkäyntiin. EIS 6 artiklan 1 kohtaa oli rikottu.

Asiassa Sakkopoulos v. Kreikka (15.1.2004) valittaja oli vaatinut korvausta tutkinta-
vankeutensa ajalta, kun syytteet häntä vastaan oli hylätty. Oikeus hylkäsi vaatimuksen,
koska valittajan syyllisyydestä oli ollut vahvoja epäilyjä. EIT totesi, että EIS 6 artiklan
1 kohdan mukaisen perusteluvelvollisuuden laajuus riippui erityisesti päätöksen laa-
dusta ja että velvollisuuden rikkomista oli harkittava kunkin tapauksen asianhaarojen
valossa. Käsillä olevassa tapauksessa ylioikeus oli ainoastaan siteerannut säännöstä kat-
soen sen soveltuvan asiaan ilmoittamatta muita perusteluja. EIS 6 artiklan 1 kohtaa oli
rikottu.
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Korkein oikeus on palauttanut juttuja alempiin oikeuksiin menettelyvirheen vuoksi,
kun nämä eivät ole perustelleet ratkaisujaan tai kun perustelut ovat olleet riittämättömät.

Tapauksessa KKO 1984 II 114 kihlakunnanoikeus oli hylännyt syytteen. Hovioikeus oli
toimittanut asiassa pääkäsittelyn, mutta ei ollut perustellut syyksilukemista. Hovioikeus
oli ainoastaan lausunut, että A:n oli näytetty menetelleen syytteessä kerrotuin tavoin.
Asia palautettiin hovioikeuteen.

Tapauksessa KKO 1998:40 virallinen syyttäjä oli syyttänyt A:ta muun ohella 1.12.1992–
18.3.1994 tehdyistä 36 petoksesta ja kolmesta lievästä petoksesta sekä B:tä avunannos-
ta mainittuihin rikoksiin 1.1.1994 lukien. Syyttäjä oli lisäksi syyttänyt A:ta 10.8.1993–
3.3.1994 tehdyistä kolmesta petoksesta ja yhdestä lievästä petoksesta. Käräjäoikeus ja
hovioikeus olivat tuominneet A:n rangaistukseen 1.12.1992–18.3.1994 tehdystä petok-
sesta ja B:n 1.1.–18.3.1994 tehdystä avunannosta petokseen. A:lle syyksi luettua petos-
ta koskevat perustelut viittasivat siihen, että hänen ei ollut katsottu syyllistyneen kaik-
kiin syytteessä tarkoitettuihin tekoihin, vaan suurimpaan osaan teoista. Sen sijaan perus-
telut eivät osoittaneet, mitä tekoja tuohon osaan kuului. B:n oli katsottu tahallaan toi-
minnallaan edistäneen A:n syyksi luettuja tekoja. Näin oli katsottu siitä huolimatta, että
B:tä ei edes syytetty kaikkien A:n syyksi luettujen rikosten edistämisestä. Korkein oi-
keus totesi, että vaikka A:n ja B:n edellä tarkoitettu menettely arvioitaisiin kummankin
kohdalta tietyllä aikavälillä tapahtuneeksi yhdeksi rikoskokonaisuudeksi, se ei vapauta
tuomioistuinta velvollisuudesta eritellä perusteluissa, miltä osin ja mistä syistä syytetty-
jen katsotaan menetelleen syytteessä väitetyllä tavalla. Asia palautettiin käräjäoikeuteen.

3. Aineisto, joka voidaan panna tuomion perustaksi

3.1. Laillinen oikeudenkäyntiaineisto

Tuomiossa saadaan ottaa huomioon vain se oikeudenkäyntiaineisto, joka on esitetty
pääkäsittelyssä tai pääkäsittelyä ROL 6 luvun 13 §:n nojalla täydennettäessä. Jos syyte
pääkäsittelyä toimittamatta jätetään tutkimatta tai hylätään, ratkaisussa saadaan ottaa
huomioon kaikki, mitä haastehakemuksessa, kirjallisessa vastauksessa ja lausumassa
sekä muutoin on esitetty (ROL 11 luku 2 § sekä hovioikeuden osalta OK 26 luku 1 § ja
26 luku 24b §).

Termillä oikeudenkäyntiaineisto tarkoitetaan laajasti ottaen materiaalia, joka on ta-
valla tai toisella esitetty tai vastaanotettu oikeudenkäynnin kuluessa asian selvittämi-
seksi. Suppeassa merkityksessä se tarkoittaa sitä aineistoa, johon asiassa annettava
ratkaisu saadaan perustaa. Käsitteellä laillinen oikeudenkäyntiaineisto tarkoitetaan
tuomion perustaksi pantavaa materiaalia, joka on esitetty laissa säädetyssä käsittely-
vaiheessa tai määrätyllä tavalla, esimerkiksi suullisesti.2

Esitutkinnassa annettu lausuma on laillista oikeudenkäyntiaineistoa vain silloin, kun
se on suullisuus- ja välittömyysperiaatteiden mukaisesti nostettu pääkäsittelyssä esille

2 Virolainen 2003 s. 92.
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(OK 17 luku 32 § 2 momentti ja ROL 6 luku 7 § 2 momentti). Käytännössä lausuma
nousee esiin vain silloin, kun tuomioistuimessa annettu lausuma poikkeaa esitutkinnassa
kerrotusta. Tällainen materiaali tulisi perusteluissa käydä analyyttisesti läpi niin, että
sen luotettavuuteen ja merkitykseen asiassa otetaan kantaa. Huomattava on myös, että
esitutkintapöytäkirjaan merkitty lausuma ei ole kirjallinen todiste, vaikka näin näkee
joskus edelleen merkittävän. Esitutkintapöytäkirjasta pääkäsittelyssä OK 17 luvun 32 §:n
2 momentin mukaisesti luettu lausuma on asiallisesti vastaavaa oikeudenkäyntiaineistoa
kuin muukin pääkäsittelyssä suullisesti annettu lausuma.3

3.2. Väittämistaakka ja syytesidonnaisuus

Tuomioistuin saa tuomita vain siitä teosta, josta rangaistusta on vaadittu tai josta tuo-
mioistuin voi omasta aloitteestaan määrätä rangaistuksen. Tuomioistuin ei ole sidottu
rikosnimikkeeseen eikä lainkohtaan, jonka nojalla rangaistusta on vaadittu (ROL 11
luku 3 §).

Rikosasiassa väittämistaakka on syyttäjällä (ja asianomistajalla), ei syytetyllä. Puo-
lustuksen suosimisperiaate ja syyttömyysolettama edellyttävät, että syytetyn eduksi
tuomioistuin saa ottaa ratkaisua tehdessään omasta aloitteestaan huomioon myös sel-
laisia vastatosiseikkojen asemassa olevia oikeustosiseikkoja, joihin syytetty tai hänen
puolustuksensa ei ole vedonnut. Syyttäjän väittämistaakka koskee vain oikeustosi-
seikkoja. Todistustosiseikat oikeus ottaa huomioon omasta aloitteestaan. Syyttäjän on
vedottava oikeustosiseikkaan rangaistusvaatimuksen tueksi. Vetoaminen on prosessi-
toimi, josta ilmenee asianosaisen tarkoitus tuoda seikka esiin nimenomaan vaatimuk-
sen tueksi, jotta se pantaisiin tuomion perustaksi. Esimerkiksi se, että seikka tulee
esiin todistelun kautta, ei ole vetoamista. Tuomarin on epäselvässä tilanteessa käytet-
tävä materiaalista prosessinjohtoa ja selvitettävä, missä tarkoituksessa seikka on tuotu
käsittelyssä esiin.4  Tuomioistuimella ei ole oikeutta valita faktapremissiksi oikeus-
tosiseikkaa, johon syyttäjä tai asianomistaja ei ole nimenomaan vedonnut.5

Oikeustosiseikkoja koskevassa selvittelyssä liikutaan näyttökysymyksen puolella.
Normiston abstraktissa muodossa ilmaistut oikeusseurauksen syntymisen faktaedelly-
tykset eivät ole oikeustosiseikkoja, vaan kuuluvat oikeuskysymystä ratkaistaessa so-
vellettavaan normatiiviseen ainekseen. Lakia sovellettaessa konkreettisia oikeustosi-
seikkoja verrataan normiston abstraktiin tunnusmerkistöön. Rikosasiassa teonkuvaus
muodostaa syytteen oikeustosiseikaston. Teonkuvaus liikkuu faktojen, historiallisten
tapahtumien tasolla. Se yksilöi oikeudenkäynnin kohteen ja määrittää tuomioistuimen
tutkimis- ja tuomitsemisvallan rajat. Teon rikosoikeudellinen arviointi jää syyttäjän
väittämistaakan ja syytesidonnaisuuden ulkopuolelle. Syyttäjän on haastehakemuksessa

3 Karvonen 2003 s. 9.
4 Virolainen – Pölönen 2003 s. 400.
5  Virolainen – Martikainen 2003 s. 37.
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kylläkin ilmoitettava myös nimikkeeltään se rikos, johon syyttäjä katsoo vastaajan
syyllistyneen (ROL 5 luku 3 § 1 momentti 4 kohta). Syyttäjän käsitys rikosnimikkeestä
ei ole tuomioistuinta sitova. Velvollisuus ilmoittaa rikosnimike palvelee ennen muuta
syytetyn puolustautumismahdollisuuksia ja laajemmin oikeudenkäynnin avoimuutta.6

Jokaisella rikoksesta syytetyllä on EIS 6 artiklan 3 kappaleen a-kohdan mukaan
oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisäl-
löstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä.7  Tämän on katsottu merkitsevän,
että puolustuksen on saatava tietoonsa paitsi syytteen teonkuvaus, myös sen juridinen
kvalifiointi. Oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluu, että myös rikosnimike ja
muut oikeudelliset kysymykset saatetaan oikeudenkäynnissä kontradiktorisen keskus-
telun alaisiksi. Näin vältytään tilanteelta, jossa tuomio perustettaisiin syytetylle yllä-
tykselliseen oikeusohjeeseen. Tuomioistuimen on tarvittaessa informatiivisen prosessin-
johdon keinoin huolehdittava siitä, että kaikki tuomiossa harkittavat rikosnimike-
vaihtoehdot tulevat oikeudenkäynnin aikana syytetyn tietoon.8

4. Tuomion rakenne

4.1. Keskeinen jaottelu

Käräjäoikeuden ratkaisun rakenteesta säädetään OK 24 luvun 7 §:ssä ja rikosasioiden
osalta ROL 11 luvun 6 §:ssä. Hovioikeuden ratkaisun rakenteesta säädetään puolestaan
OK 24 luvun 15 §:ssä. Tuomion rakentamista selvästi erottuviin osiin perustellaan
havainnollisuuden ja selvyyden aikaansaamisella. Tuomiota laadittaessa tulisi kiinnittää
huomiota siihen, että tuomio on sisällöltään johdonmukainen ja helposti luettavissa.9

Tuomion rakenne voidaan karkeasti jakaa tunnistetietoihin, kertoelmaan ja varsinai-
seen ratkaisuosaan. Kertoelma yksilöi oikeudenkäynnin kohteen. Se toimii myös pe-
rustelujen ja tuomiolauselman johdantona ja helpottaa siten tuomion perusteluiden
ymmärtämistä.10 Tuomion rakenneosista erityisesti kertoelma ja varsinaiset perustelut
ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tuomion perusteluissa voidaan
esimerkiksi viitata kertoelmassa esitettyihin vaatimusten perusteisiin niin, että siinä
olevat oikeustosiseikat tulevat osaksi perusteluja. Myös tuomion lopputuloksella on
vaikutuksensa perusteluihin. Yksi syy tähän on lähtökohta, jonka mukaan tuomioistui-
men ei tarvitse/pidä perustella enempää kuin mitä lopputulos edellyttää. Toinen perus-
telujen valikointia koskeva kriteeri perustuu näkemykseen, että perustelut tulisi kir-
joittaa ennen kaikkea asian hävinneelle osapuolelle.11

6 Lappalainen 2004 s. 151–152.
7 Ks. myös sopimus kansalaisoikeuksista ja poliittisista oikeuksista (KP-sopimus) 14 artikla 3a kappale.
8 Lappalainen 2004 s. 152–153. Ks. KKO 1992:73 ja HE 82/1995 vp. s. 127.
9 HE 82/1995 vp. s. 130.
10 Huovila 2003 s. 85–86 ja HE 82/1995 vp. s. 130.
11 Huovila 2003 s. 90–93.
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Aikoinaan tuomioistuinten käytössä oli erilaisia mallikokoelmia esimerkkeinä eri-
laisten tuomioiden kirjoittamisesta. Tuomioiden kirjoittamisessa ei nykyisin suosita
kaavamaisia malleja, vaan ajatuksena on, että kussakin tuomiossa annetaan perusteltu
vastaus kaikkiin asiassa esitettyihin vaatimuksiin.12

4.2. Subsumptiolooginen malli

Oikeudellinen ratkaisu on perinteisesti nähty rakenteeltaan loogisena syllogismina eli
johtopäätöslauselmana, jossa lopputulos loogisesti johdetaan valituista premisseistä.
Syllogismin ylälauseena on tapaukseen sovellettava oikeusnormi eli normipremissi,
alalauseena tapauksen tosiseikaston kuvaus eli faktapremissi ja johtopäätöksenä seu-
raamuskannanotto. Johtopäätökseen tullaan soveltamalla ylälauseen ilmaisemaa oikeus-
normia alalauseen tosiseikkoihin.13 Ratkaisun katsottiin olevan asianmukaisesti pe-
rusteltu, kun premisseistä tehty deduktiivinen päätelmä oli looginen ja moitteeton.
Siihen, miten premissit oli muodostettu, ei perustelemisessa kiinnitetty huomiota. Ny-
kyisin tuomiota ei pidetä loogisena syllogismina. Perustelujen keskeisimmäksi kysy-
mykseksi on tullut premissien muodostaminen ja niiden valinnan oikeuttaminen.14

Subsumptiossa on kysymys konkreettisten tosiseikkojen juridisesta kvalifioinnista
eli sen toteamisesta, onko oikeusnormin rekvisiitan ja konkreettisten tosiseikkojen välillä
oikeusseuraamuksen määräämiseksi riittävä vastaavuussuhde. Jos subsumptiossa pää-
dytään siihen, että vastaavuussuhde on riittävä, on johtopäätöksenä kyseisen normin
eli ratkaisunormin soveltaminen. Jos rikosasiassa vertaamisessa päädytään siihen, että
vastaavuussuhde ei ole riittävä, syyte hylätään.15

Tuomion tekeminen subsumptioloogisen mallin mukaisesti etenee vaiheittain seu-
raavasti: ensiksi valitaan sovellettava oikeusnormi ja määritellään sen sisältö (normi-
premissi), toiseksi vahvistetaan näyttöön perustuvat faktat (faktapremissi), kolman-
neksi todetaan, että tapauksen faktat sijoittuvat sovellettavan oikeusnormin alaan
(subsumptio) ja neljänneksi määritellään oikeusseuraamus.16

Käytännön ratkaisutilanteessa oikeuskysymys ja tosiasiakysymys ovat vuorovaiku-
tussuhteessa toisiinsa; faktat vaikuttavat normien määräytymiseen ja toisaalta ratkai-
sun kannalta relevantit faktat määräytyvät normien täsmentämisen perusteella. Tuo-
marilla tulee jo ennen todisteiden vastaanottamista olla alustava käsitys tapaukseen
soveltuvasta normistosta; sellaisen todisteen esittäminen, joka koskee seikkaa, joka on
asiaan vaikuttamaton, ei ole sallittua (OK 17 luku 7 §). Tuomarilla tulee olla esitietoa
myös tapauksen faktoista, sillä ne vaikuttavat normien määräytymiseen.17

12 Laukkanen 2002 s. 90 ja Jokela 2004 s. 375.
13 Virolainen – Martikainen 2003 s. 44–45.
14 Virolainen – Pölönen 2003 s. 432 ja Virolainen – Martikainen 2003 s. 47.
15 Virolainen – Martikainen 2003 s. 38.
16 Virolainen 1995 s. 46.
17 Virolainen – Martikainen 2003 s. 39–40 ja Virolainen 1995 s. 46–47.
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5. Perustelujen rakenne

5.1. Sisäiset ja ulkoiset perustelut

Oikeudellisen ratkaisun perustelut voidaan eritellä sisäisiin ja ulkoisiin perusteluihin.18

Ratkaisu, joka ulkoiselta rakenteeltaan on looginen syllogismi, on sisäisesti perustel-
tu. Ulkoisessa perustelussa kysymys on siitä, millä perusteella ratkaisu on tehty valit-
semalla juuri siinä käytetyt premissit.19 Riitaisissa asioissa ei riitä, että ratkaisu rekonst-
ruoidaan syllogismiksi, jonka mukaan tuomiolauselmassa ilmoitettu lopputulos seu-
raa loogisesti premisseissä ilmoitetuista oikeustosiseikoista ja oikeusnormeista. Rat-
kaisuilta on sisäisen perustelun lisäksi edellytettävä ulkoista perustelua, jonka mukaan
itse premissit on perusteltava. Kysymys on riitautettujen ”perustelujen perustelemi-
sesta”.20 Loogisen syllogismin muotoon puettu ratkaisu ei täytä perustelujen avoimuu-
den vaatimuksia, sillä siinä itse juridisen päättelyn kulku jää ilmoittamatta. Tällainen
perustelu jättää kokonaan syrjään valittuja premissejä vastaan puhuvat seikat, esimer-
kiksi vastanäytön ja vaihtoehtoiset normitulkinnat.21

Niin kutsutuissa kiperissä ratkaisuissa ongelmallista on säännönmukaisesti juuri se,
mitkä ovat ratkaisun premissit – ratkaisunormi ja oikeustosiseikat – ja millä perusteel-
la. Normien ja faktojen erotteleminen, jota looginen syllogismi edellyttää, ei ole käy-
tännössä aina täysin mahdollista. Syllogismirakenne ei kuvaa hyvin normin sovelta-
mista käytännössä etenkään silloin, kun punnitaan periaatteita. Periaatteita suoraan
sovellettaessa voidaan ”voittanut” periaate tai ”voittaneet” periaatteet kylläkin katsoa
ylälauseeksi ja punninnassa huomioon otetut oikeustosiseikat alalauseeksi. Sen sijaan
itse punninta, joka on kiinteä osa periaatteiden soveltamista käytännön ratkaisutilanteissa
ja sisältää ratkaisun justifikaation, jää pelkästään syllogismirakennetta käytettäessä
ulkoisena perusteluna piiloon. Punninnassa normit ja faktat sekoittuvat, kun eri suun-
tiin puhuvien periaatteiden relevanssia ja painoarvoja arvioidaan kiinteässä yhteydes-
sä konkreettisten tapauskohtaisten faktojen kanssa. Loogista syllogismia voidaan pi-
tää eräänlaisena tuomion rakenteen ja sisällön minimivaatimuksena, jonka mukaisesti
tuomio on voitava konstruoida.22

5.2. Faktaperustelut ja normiperustelut

Tuomion perustelujen tulee sisältää sekä faktaperustelut eli tosiasiaperustelut että normi-
perustelut eli oikeudelliset perustelut. Faktaperustelut ilmaisevat sen, mihin oikeus-
tosiseikkoihin oikeus on perustanut ratkaisunsa. Faktaperusteluihin kuuluu lisäksi

18 Wróblewski 1983 s. 55 (internal justification/external justification).
19 Virolainen – Martikainen 2003 s. 58–59.
20 Virolainen 1995 s. 48.
21 Virolainen – Martikainen 2003 s. 47–48.
22 Huovila 2003 s. 95–96.
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näyttökysymyksen perusteleminen. Selvyyden vuoksi olisi syytä erottaa toisistaan
vahvistettujen tai vahvistamatta jääneiden oikeustosiseikkojen ilmoittaminen eli se,
mitä asiassa on tai ei ole näytetty toteen, ja näytön perusteleminen eli se, miten oikeus-
tosiseikat on toteennäytetty tai niiden on katsottu jääneen näyttämättä. Tuomioistui-
men tulee lausua asianosaisten esittämistä asiaväitteistä, joilla asianosainen perustelee
vaatimustaan vastapuolen vaatimuksen hylkäämisestä. Tällaisia väitteitä ovat näyttö-
väite, oikeusväite ja vastatosiseikkaa koskeva väite. Lisäksi voi olla tarpeen lausua
muistakin väitteistä kuten esimerkiksi todistajan tai asianosaisen kertomuksen uskot-
tavuutta koskevasta väitteestä.23 Faktaperusteluissa oikeustosiseikat on aina kuvattava
niiden konkreettisessa ilmenemismuodossa eikä siis lakitekstien abstrakteina tapahtu-
mainkuvauksina.24

Normiperusteluista ilmenee puolestaan se, miten lakia ja mahdollisia muita oikeus-
ohjeita on sovellettu mainittuun oikeustosiseikastoon. Oikeudelliseen perusteluun kuu-
luu paitsi normipremissin ilmoittaminen, myös subsumptioon tarvittava oikeudellinen
päättely. Oikeudellisiin perusteluihin kuuluvat myös tuomittujen oikeusseuraamusten
valintaa eli seuraamuksen lajia ja määrää koskevat perustelut.25

Asianosainen odottaa tuomion perusteluilta vastausta siihen, millä perusteella tiet-
tyjen tosiseikkojen on katsottu olleen olemassa ja toisten taas ei, ja miksi laissa maini-
tun perusteen joko on tai ei ole katsottu tulleen sovellettavaksi ja minkä vuoksi lainsään-
nöksiä on tulkittu tapauksessa ratkaisusta ilmenevällä tavalla. Oikeuskysymyksen
perustelemiseen kuuluu sovellettujen lainkohtien ja muiden oikeusohjeiden lisäksi myös
muiden lain tulkintaan vaikuttaneiden oikeuslähteiden ilmoittaminen.26

Tuomio tulisi perustella niin yksityiskohtaisesti kuin asian merkitys ja riitaisuus
vaativat. Jos päättely tosiseikan olemassaolosta perustuu suoranaiseen todisteluun,
esimerkiksi todistajan lausumaan tai asiakirjaan, joka välittömästi osoittaa tosiseikan
olemassaolon, useimmiten riittää viittaus tähän todisteluun. Jos asiassa on esitetty ris-
tiriitaista todistelua, perusteluissa on mainittava, mistä syystä jollekin todisteelle on
annettu arvoa ja jollekin toiselle ei. Oikeudellisen perustelun yhteydessä saattaa olla
tarpeen viitata esimerkiksi lain esitöihin tai muuhun kuin asiaan suoraan soveltuvasta
lainkohdasta ilmenevään periaatteeseen. Perusteluissa olisi selostettava se, mistä syys-
tä tuomioistuin on tulkinnut lainkohtaa tuomiosta ilmenevällä tavalla, muun muassa
silloin, kun asianosaiset ovat olleet eri mieltä sovellettavasta lainkohdasta tai
sovellettavan lainkohdan tulkinnasta taikka kun lainkohtaa sovelletaan aikaisemmasta
käytännöstä poikkeavalla tavalla.27

23 Virolainen – Martikainen 2003 s. 58 ja 109–110.
24 Lappalainen 2003 s. 577.
25 Virolainen – Martikainen 2003 s. 58.
26 Virolainen – Pölönen 2003 s. 432–436.
27 HE 154/1990 vp. s. 30 ja HE 82/1995 vp. s. 127–128.
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5.3. Perustelujen rakenne ja luettavuus

Tuomion perustelut tulisi kirjoittaa niin, että lukija ymmärtää ratkaisun sisältämän vies-
tin. Yksityiskohtaiset ja laajat perustelut saattavat johtaa perustelujen vaikeaselkoisuu-
teen etenkin laajoissa ja useita asianosaisia koskevissa tuomioissa, jolloin asianosaisen
voi olla vaikeaa löytää niistä vastausta itseään kiinnostavaan ongelmaan. Perustelut
voivat olla vaikeasti ymmärrettävät, jos ne ovat rönsyilevät, kirjoitustavaltaan epätäs-
mälliset ja sisältävät juridista virka- ja ammattikieltä.28

Juridisella ammattikielellä on korkea täsmällisyysaste eikä sitä voida kokonaan eikä
ainakaan kaikissa jutuissa korvata yleiskielellä. Esimerkiksi prejudikaattifunktion to-
teutumisen kannalta juridis-tekninen ammattikieli on tiettyyn mittaan välttämätön.
Suppean oikeusyhteisön piirissä se lisää perustelujen ymmärrettävyyttä. Toisaalta asian-
osaisilla ei yleensä ole tietoa ammattitermien sisällöstä, minkä vuoksi juridis-tekninen
kieli ei heidän näkökulmastaan ole aina ymmärrettävää. Juridis-tekniseen kieleen voi-
daan lukea paitsi juridinen lakikieli ja ammattisanasto myös oikeudenkäynnin kohtee-
seen liittyvä esimerkiksi lääketieteellinen erityissanasto.29

Tuomion perustelujen luettavuuteen voidaan vaikuttaa muun ohella kielellisillä
ilmaisutavoilla, kappalejaoilla ja väliotsikoinnilla. Väliotsikointi on perusteltua eten-
kin pitkissä ja yksityiskohtaisissa perusteluissa. Perustelut voidaan näin jakaa ongel-
makohtaisesti jaksoihin. Väliotsikointi helpottaa myös perustelujen kirjoittajaa itseään
jäsentämään tekstiä ja esittämään asian johdonmukaisesti. Väliotsikot voivat olla esi-
merkiksi kysymystyyppisiä.30 Luettavuutta parantaa se, mikäli jo väliotsikosta on lu-
ettavissa se kysymys, johon perusteluissa annetaan vastaus. Erittäin laajoissa tuomioissa
tulee harkittavaksi myös sisällysluettelon laatiminen.31

Esimerkkinä mainittakoon Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2003:115, jossa
perustelut on jäsennetty pääasian osalta niin, että ensin on lyhyesti selostettu riidattomat
tapahtumatiedot, minkä jälkeen on esitetty kysymyksenasettelu: 1) onko ampuja ollut
K, jos on niin 2) onko hän ampunut laukauksen tahallaan vai vahingossa. Muun ohella
nämä kysymykset on perusteluissa asetettu myös väliotsikoiksi. Väliotsikkona on vie-
lä kysymys siitä, onko teko muutoin täyttänyt tapon yrityksen tunnusmerkistön ja vii-
meiseksi rangaistusseuraamuksen perustelut oman otsikkonsa alla. Jäsentely vaikuttaa
selkeältä.

Ymmärrettävyyden kannalta laajat ja runsaasti pro- ja contra-argumentteja sisältä-
vät perustelut saattavat edellyttää tiivistelmän tai yhteenvedon laatimista. Jos peruste-
luissa joudutaan ottamaan kantaa useampiin eri kysymyksiin, voidaan tiivistelmä laa-
tia jokaisen kysymyksen osalta erikseen. Luettavuutta saattaa parantaa, jos tiivistelmä
kirjoitetaan perustelujen alkuun ennen yksityiskohtaisia perusteluja. Jos normiperus-

28 Virolainen – Martikainen 2003 s. 20–21.
29 Huovila 2003 s. 152.
30 Virolainen – Martikainen 2003 s. 155–156.
31 Kiviniemi ym. 2004 s. 16.

Kysymystyyppisiä väliotsikoita on käytetty esimerkiksi tapauksissa KKO 2003:115 ja KKO 2004:119.
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teluissa joudutaan viittaamaan useassa kohdin eri lähteisiin, ne voidaan sijoittaa ala-
viitteisiin.32

Tuomioita, joissa näytön selostaminen on kirjattu erillisenä osana ennen näytön
arviointia, näkee vieläkin, vaikka kritiikkiä tätä kirjoitustapaa kohtaan on esitetty laa-
jasti. Huomattava on, että näytön selostaminen ei ole perustelemista. Tuomion ja pe-
rustelujen rakennetta silmällä pitäen mainittu kirjoitustyyli ei ainakaan laajemmissa
jutuissa paranna niiden luettavuutta tai selkeyttä ja sitä kautta ymmärrettävyyttä. To-
distelusta tuomiossa tulisi selostaa ainoastaan se osa, jolla on ollut merkitystä asiaa
ratkaistaessa33.

6. Näytön arviointiin liittyviä metodeita

6.1. Intuitiometodi, teemametodi ja todistusarvometodi

Todistusteoriassa todistusharkintaa on pyritty hahmottamaan erilaisten metodien avulla.
Käytännön todistusharkintaan soveltuessaan metodeilla on vaikutuksensa myös tuo-
mion perustelujen kirjoittamiseen ja niiden rakenteeseen. Näytön arviointiin liittyvistä
metodeista mainittakoon intuitiometodi, todistusteemametodi, todistusarvometodi ja
hypoteesimetodi.

Intuitiometodi viittaa intuitioon, välittömään tajuamiseen näytön arvioinnissa. Tee-
mametodissa taas lähdetään jo ennen todisteiden vastaanottamista jostakin teeman
alkuperäistodennäköisyydestä, jota esitetyt todisteet joko vahvistavat tai heikentävät.
Teemametodissa teeman ja sen vastakohdan todennäköisyyksien summa on kulloin-
kin käytettävissä olevan tiedon valossa yksi (tai 100 prosenttia). Todistusarvometodin
eräs lähtökohta puolestaan on, että teema ja sen vastakohta ovat erillisiä todistusteemoja,
joihin kumpaankin nähden voidaan esittää sekä puolesta puhuvaa että vastatodistelua.34

Intuitiometodia käytettäessä perusteluista ei käy ilmi vaihtoehtoja, joten ratkaisu
voi helposti vaikuttaa ainoalta oikealta. Teemametodin mukaiset perustelut ovat jo
erittelevämmät ja diskursiiviset. Niissä todetaan teeman puolesta ja vastaan puhuvat
seikat ja lopuksi arvioidaan kummat painavat enemmän. Todistusarvometodi puoles-
taan johtaa monipolviseen diskursiiviseen ja dialogiseen perusteluun. Siinä erotellaan
ensin teema ja sen vastakohta ja kohdennetaan niiden kummankin osalta puolesta ja
vastaan puhuvat todistusfaktat. Sitten todetaan eri todistusfaktoihin liittyvät apufaktat
sekä arvioidaan niiden avulla kunkin todistusfaktan todistusarvo. Sen jälkeen laske-
taan myötävaikutus- ja vastavaikutuskaavojen avulla teeman ja sen vastakohdan to-
dennäköisyydet sekä verrataan niitä näyttökynnykseen.35

32 Virolainen – Martikainen 2003 s. 173.
33 HE 82/1995 vp. s. 26.
34 Huovila 2003 s. 136–138.
35 Huovila 2003 s. 140.
36 Pölönen 2003 s. 157.
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Teemametodin ja todistusarvometodin käytännöllistä soveltuvuutta ei voida pitää
merkittävänä.36 Käytännössä näyttökysymyksen perustelujen kirjoittamisessa ei edes
korkeimman oikeuden ratkaisuissa ole pyritty mainittujen todennäköisyysmallien mu-
kaiseen todistusharkinnan hienojakoiseen ja numeeriseen jäsentämiseen.37

6.2. Hypoteesimetodi

Syyttäjän ja puolustuksen käsityksiä tapahtumien kulusta voidaan tuomioistuimen
näkökulmasta nimittää hypoteeseiksi. Syytettä voidaan pitää päähypoteesina, jonka
puolustus omalla hypoteesillaan pyrkii osoittamaan totuutta vastaamattomaksi tai ai-
nakin, että syyte on vain yksi mahdollinen hypoteesi useista vaihtoehtoisista. Tällä
tavalla puolustus pyrkii luomaan järkevän epäilyksen syytettä vastaan.38

Hypoteesimetodi pyrkii tarjoamaan käytännöllisen ajattelu- tai menettelymallin
näyttökysymysten lähemmäksi analysoimiseksi. Tätä metodia sovellettaessa näyttöai-
neistoa ryhmitellään, analysoidaan ja pilkotaan suhteessa jutun oikeudelliseen rekvi-
siittaan (rikostunnusmerkistöön) ja suhteessa tavoitteeseen havainnollistaa eri todistus-
tosiseikkojen keskinäisiä suhteita ja sisäisiä ”todistelumekanismeja”. Yleisesti ottaen
useampien vaihtoehtojen harkinta lisää lopputuloksen varmuutta. Tätä metodia sovel-
taessaan tuomari pohtii viran puolesta syytteelle vaihtoehtoisia ja puolustukselle edul-
lisia hypoteeseja kulloinkin käsillä olevan jutun ominaispiirteiden edellyttämässä laa-
juudessa. Vaihtoehtoiset hypoteesit eivät itsessään laajenna oikeudenkäynnin kohdet-
ta. Kysymys on näyttöaineiston kattavammasta tarkastelusta, ei uuden näytön hankki-
misesta viran puolesta. Hypoteesimetodi soveltuu rakenteensa ja käsitteistönsä puo-
lesta sellaisenaan käytäntöön ja niin sanotun maalaisjärjen perusteella suoritettavaan
todistusharkintaan. Rikosprosessin asianosaiset voivat soveltaa hypoteesimetodia
prosessistrategiansa ja todistelunsa suunnittelussa. Metodi soveltuu sellaisenaan tuo-
mitsemiskynnyksen (ei järkevää/varteenotettavaa epäilyä) määrittelyyn. Sen sovelta-
minen voi myös helpottaa tuomion kirjoittamista.39

Keskeisintä hypoteesimetodissa on teemalähtöinen todistelukysymysten ryhmitte-
ly pää- ja vastatodisteluun sekä suoraan ja välilliseen todisteluun. Hypoteesimetodi
korostaa syytetyn oman tapahtumainkulkuversion arviointia itsenäisenä todistusteema-
naan syytteen teonkuvauksen rinnalla. Metodia käytettäessä kartoitetaan syytteen teon-
kuvaukselle vaihtoehtoisia tapahtumainkulkuja ja pohditaan, tukeeko oikeudenkäyn-
tiaineisto näitä vaihtoehtoisia hypoteeseja siinä määrin, että syytettä vastaan jää (tai
syntyy) järkevä epäily, vai tulevatko vaihtoehdot riittävästi poissuljetuiksi. Toisin sa-
noen ylittyykö tuomitsemiskynnys vai ei.40

37 Virolainen – Martikainen 2003 s. 261.
38 Pölönen 2003 s. 158.
39 Pölönen 2003 s. 159–161.
40 Virolainen – Pölönen 2003 s. 430–431.
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Käytännön soveltamistilanteessa hypoteesimetodin menettelyllisenä pääsääntönä
on, että yksittäisten todisteiden näyttöarvon arvioinnin lisäksi tuomioistuin alkaa poh-
tia sitä, onko syyte ainoa mahdollinen tapahtumainkulku. Tämä käy jakamalla päähy-
poteesi (syyte) erillisiin osateemoihin. Syytteen osateemoja voivat olla esimerkiksi
kysymys tekijän identiteetistä, rikoksen ajankohdasta ja paikasta, rikoksen lähemmästä
suorittamistavasta (toiminta, seuraukset, vaara, laiminlyönti) ja teon törkeysarvostelusta.
Näin on helppo kontrolloida sitä, onko syyttäjä esittänyt näyttöä jokaisesta tunnusmer-
kistökriteeristä ja muista syyttäjän todistustaakkaan kuuluvista seikoista. Menettely
helpottaa myös sen arviointia, mikä todiste liittyy kuhunkin teemaan ja kuinka vah-
vaa/kattavaa kutakin teemaa koskeva todistelu on. Todistusharkinnassa tulisi vastaa-
valla tavalla erotella myös pää- ja vastatodistelu, toisin sanoen syytettä ja puolustuk-
sen väitteitä tukeva aineisto. Liittämällä lopuksi relevantit aputosiseikat pää- ja vasta-
todistelua tukeviin suoriin todistustosiseikkoihin saadaan lähempi käsitys eri suuntiin
puhuvan näytön näyttöarvosta.41

Hypoteesimetodia – toisin kuin teemametodia ja todistusarvometodia – näkee usein
sovelletun käytännössäkin. Korkeimman oikeuden ratkaisuista42 löytyy perusteluja,
joissa on punnittu syytteelle vaihtoehtoisia tapahtumainkulkuja sitä silmällä pitäen,
jääkö vastaajan syyllisyydestä varteenotettavaa epäilyä.

7. Näyttöratkaisun perusteleminen rikosasiassa

7.1. Lähtökohta

Oikeuden tulee, harkittuaan huolellisesti kaikkia esiin tulleita seikkoja, päättää, mitä
asiassa on pidettävä totena (OK 17 luku 2 § 1 momentti). ROL 11 luvun 4 §:n 1 momentti
edellyttää muun ohella perusteluissa selostettavan millä perusteella riitainen seikka on
tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä. Asiayhteydestä päätellen seikalla tarkoitetaan
lainkohdassa oikeustosiseikkaa.

Tapauksessa Oka 24.9.2003 (Diaarinumero 706/1/02) syyttäjä oli vaatinut vastaajalle
rangaistusta viidestä eri rikoksesta. Syytetty oli kiistänyt syytteet. Tuomiossa oli ainoas-
taan selostettu, mitä asianomistajat olivat vastaajan menettelystä kertoneet. Kertomus-
ten merkitys todisteena oli täysin jäänyt tuomiossa arvioimatta ja perustelematta. Apu-
laisoikeuskansleri katsoi, että tuomion perusteluista ei selvästi ilmennyt ensinnäkään se,
mihin rikoksiin vastaajan oli katsottu syyllistyneen. Perusteluista ei ilmennyt myös-
kään, mitä oikeudellisesti merkittäviä seikkoja ja millä perusteella käräjäoikeus oli kat-
sonut tulleen näytetyksi asiassa. Käräjäoikeus ei ollut perustellut tuomiota ROL 11 lu-
vun 4 §:n edellyttämällä tavalla. Asianosaisten kertomusten referointi ei riittänyt näyttö-
kysymyksen perusteluksi.

41 Pölönen 2003 s. 164–166.
42 Ks. esimerkiksi KKO 2002:47, KKO 2003:115 ja KKO 2004:60.
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7.2. Tunnustus

Syytetyn tunnustus syytteessä tarkoitetun rikollisen teon osalta ei ole tuomioistuinta
sitova, sillä rikostuomion tulee perustua asian materiaaliseen tutkintaan. Tuomioistui-
men on OK 17 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan arvioitava, mikä vaikutus tunnustuksella
on todisteena. Toisin kuin dispositiivisissa riita-asioissa (OK 17 luku 4 § 1 momentti)
rikosasiassa tunnustusta ei aseteta suoraan näyttökysymyksen ratkaisun perustaksi.
Langettavaan tuomioon vaaditaan yleensä, ehkä kaikkein lievimpiä rikosasioita lu-
kuunottamatta, myös muuta näyttöä. Rikosasian yhteydessä esitetyn yksityisoikeudel-
lisen vaatimuksen myöntäminen on sitova.43

Silloin kun vastaaja on tunnustanut syytteessä tarkoitetun teon, tuomion perustelu-
jen ei yleensä tarvitse olla niin yksityiskohtaiset kuin kiistetyssä jutussa.44 Mitä vaka-
vammasta rikoksesta on kysymys, sitä seikkaperäisempää perustelua näyttöratkaisulta
voidaan odottaa myös tunnustetussa jutussa. Hypoteesimetodi soveltuu käytettäväksi
myös tunnustustilanteissa, vaikka vaihtoehtoisia hypoteeseja ei yleensä tarvitsekaan
pohtia yhtä tarkasti tunnustetuissa, vähäisissä ja yksinkertaisissa rikosasioissa kuin
kiistetyissä, vakavissa ja monimutkaisissa jutuissa.45 Harkinnassa voidaan tunnustusta
pitää riittävänä, jos sen oikeellisuudesta ei jää järkevää epäilyä.

7.3. Ongelmakohtainen lähestymistapa

Perustelujen aluksi tuomarin on syytä kiteyttää yhteenvetona, mitä erimielisyyttä ja
oikeusongelmaa perusteluissa on pohdittu. Jos perusteluissa käytetään väliotsikoita,
kysymyksenasettelu on syytä kirjoittaa näkyviin kunkin kohdan osalta erikseen. Jo-
kaisen oikeuskysymyksen kohdalla on aiheellista kirjoittaa näkyviin sovellettujen lain-
kohtien ja muiden oikeusnormien sisältö. Tämä helpottaa perustelujen luettavuutta ja
ymmärrettävyyttä.46

Rikosasioissa ongelmakohtainen perustelutapa liittyy usein väitettyjen tosiseikkojen
olemassaoloon. Ongelma on syytä todeta perustelujen alussa ja rakentaa näytön perus-
telut tämän ongelmakohtaisen lähestymistavan mukaisesti. Näytön perustelemisen
kannalta on tärkeää todistelun teemoittelu. Pääkäsittelyssä esitetty todistelu tulee ana-
lysoida teemakohtaisesti. Esimerkiksi jos kysymys on tunnistamisen luotettavuudesta,
on analysoitava luotettavuutta tukevat seikat ja tunnistamiseen liittyvät epävarmuuste-
kijät. Ristiriitaisen näytön perustelemisessa joudutaan ottamaan kantaa kunkin todistajan
luotettavuuteen. Näytön perustelemiseen sopii erityisen hyvin punnintamalli tai pro &
contra -malli, jossa kahden tai useamman eri vaihtoehdon puolesta tai vastaan puhuvia

43 Virolainen – Pölönen 2003 s. 406.
44 HE 82/1995 vp. s. 128.
45 Ks. Pölönen 2003 s. 164 ja 170.
46 Virolainen – Martikainen 2003 s. 175.
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seikkoja punnitaan. Näytön perustelemisessa on tärkeää tuoda esiin linkki selvitetyksi
todetun oikeustosiseikan ja todistelun välillä. Kun kiistanalainen tosiseikka on selvi-
tetty, on tuomiosta pystyttävä lukemaan se, millä todistelulla tämä on tapahtunut. Joh-
topäätös ei saa olla irrallinen todistelusta. Jos näyttöä on selostettu laajasti ja yksityis-
kohtaisesti erillisessä osassa, saattaa tämä linkki jäädä toteamatta.47 Tärkeää on, että
perusteluissa ei tyydytä vain luettelemaan toisiaan vastaan puhuvia todisteita, joista
yhtäkkiä päädytään johonkin lopputulokseen, vaan että punnintaa koskeva päättely
käy perusteluista ilmi.48

Rikosasioiden tuomioissa selkein rakenne on tuomion rakentaminen kokonaisuu-
dessaan syytekohdittain tai samaan tapahtumaan liittyvin syytekokonaisuuksin. Laa-
jassa rikosjutussa on usein tarpeellista syytekohtaisen rakenteen lisäksi kirjoittaa kaik-
kia syytekohtia koskevia yhteisiä jaksoja. Useita syytekohtia käsittävä rikosasia voi-
daan pääkäsittelyssä käydä läpi niin, että kukin syytekohta tai samaan asiayhteyteen
kuuluvat syytekohdat käsitellään kukin kohdaltaan syyttäjän (ja asianomistajien) vaa-
timuksista syyksilukemiseen saakka omina osinaan. Tuomiossa syytekohdan tai sa-
maan asiayhteyteen kuuluvien syytekohtien ja muiden mahdollisten vaatimusten jäl-
keen seuraisi kunkin kohdan osalta erikseen perustelut ja johtopäätös.49

Oikeustosiseikastona syytteen teonkuvaus pitää sisällään väitetyn tunnusmerkistön
mukaisen teon lisäksi myös väitteen rikoksen tekijästä, tekoajasta ja -paikasta. Kiistä-
mistilanteissa nämä voidaan käsitellä perusteluissa omina teemoinaan ja sijoittaa ku-
kin niistä omaan kappaleeseen tai väliotsikon alle. Jos tuomari todistusharkinnassaan
soveltaa esimerkiksi edellä mainittua hypoteesimetodia, kirjoitetaan vaihtoehtoiset ta-
pahtumainkulut perusteluissa auki.

Tuomion perusteluja ei tule tarkastella irrallisena osana asiayhteydestään, sillä pe-
rusteluissa peilautuu koko prosessi. Silloin kun oikeudenkäyntiaineisto on jäsentynyt
ja käsitelty pääkäsittelyssä ongelmakohtaisesti – rikosasioissa syytekohdittain ja ku-
hunkin teonkuvaukseen sisältyvät osateemat eritellen – tämä heijastuu myös peruste-
lujen rakenteeseen. Teemoittainen eteneminen muun ohella auttaa asianosaisia tuo-
maan loppulausunnoissaan esiin mielestään olennaiset seikat todisteiden arvioinnissa
ja oikeudellisessa argumentoinnissa. Näin se helpottaa myös tuomarin asiassa teke-
mää välitöntä näytönharkintaa ja sitä kautta myös tuomion perustelemista. Kun todis-
telu on pääkäsittelyssä otettu vastaan teemakohtaisesti ja ongelmakohtiin keskittyen
se tuottaa vastaavalla tavalla jäsentyneet perustelut. Jos asian käsittelyssä noudatettava
menettely on toiminut, on ratkaisukin todennäköisesti luettavampi ja se antaa lukijalle
vastauksen siihen, miten ja millä perusteella asia on ratkaistu50.

47 Karvonen 2003 s. 8–9. Ks. myös Kiviniemi ym. 2004 s. 16 ss.
48 Lappalainen 2003 s. 578.
49 Karvonen 2003 s. 5.
50 Karvonen 2003 s. 1.
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7.4. Seuraamuksen perustelu

Vakiintunut rangaistuskäytäntö etenkin vähäisemmissä rikoksissa saattaa olla syynä
siihen, että rangaistusseuraamuksia ei aina perustella. Kuitenkin, kun syyttäjä ja vastaaja
ovat esittäneet toisistaan poikkeavat kannat rangaistuksen suhteen, olisi tuomio perus-
teltava, vaikka rangaistus vastaisi yleistä rangaistuskäytäntöä. Rangaistuksen lisäksi
rikosasioissa on muitakin seuraamuksia, jotka tuomioistuin tuomitsee viran puolesta.
Tällainen seuraamus on esimerkiksi ajokielto.51 Sen sijaan menettämisseuraamus mää-
rätään syyttäjän tai rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 3 §:ssä tarkoitetun
virkamiehen vaatimuksesta (RL 10 luku 9 §).

Seuraamuksen määräämiseen vaikuttaneet seikat tulisi perustella avoimesti. Seuraa-
muksen perustelujen terävöittäminen edellyttää, että pääkäsittelyn lopussa on käyty
erillinen seuraamuskeskustelu, jossa oikeudenkäynnin asianosaisilla on ollut tilaisuus
lausua käsityksensä seuraamuksesta.52

8. Lopuksi

Rikostuomion perustelujen rakenteessa peilautuu prosessi kokonaisuudessaan. Perus-
telujen rakenne muotoutuu paljolti sen mukaan, onko kysymys yksinkertaisesta yhden
tai muutaman syytekohdan sisältävästä jutusta vaiko laajasta lukuisia syytekohtia ja
asianosaisia käsittävästä kokonaisuudesta. Vaikutuksensa on myös sillä, kuinka huo-
lellisesti asia valmistellaan ja miten se pääkäsittelyssä käydään läpi. Jäsentynyt pro-
sessi tuottaa yleensä jäsentyneitä tuomioita.
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Raimo Lahti

Rikosoikeudellisesta
oikeuslähde- ja lainsoveltamisopista

1. Aluksi

Tämä suppea, kommentin luonteinen kirjoitus on syntynyt Rikostuomion perustele-
minen -kurssin ja sen lopputöinä laadittujen kirjoitusten virittämänä. Erityisesti Mika
Huovilan laaja ja ansiokas johdantoartikkeli kurssin aihepiiriin on antanut aiheen poh-
tia rikosoikeudellisen oikeuslähdeopin, argumentaation ja tulkintametodien sekä rikos-
tuomion perustelemisen keskinäissuhteita. Olen myös vaihtanut Huovilan kanssa mieli-
piteitä näistä kysymyksistä ennen nyt julkaistavien tekstien loppuun saattamista. Nä-
kökulmani on rikosoikeustieteen, ja nostan edellä tässä teoksessa julkaistun Huovilan
artikkelin jatkoksi esille joitakin täydentäviä havaintoja ja kannanottoja tämän tieteen-
alan metodikeskustelusta. Huomioni kohdistuu lähinnä rikostuomion oikeudellisiin
eli oikeuskysymyksen perusteluihin, olkoonkin että käytännössä tosiasia- ja oikeusky-
symykset ovat monin tavoin yhteydessä keskenään1 . Tässä on myös sivuutettava ns.
tyyppitapausajattelu, jolla lähennetään oikeusnormeja ja tosiseikastoja.2

Tärkeä ensipäätelmä Huovilan artikkelista ja kurssin lopputöistä on se, että rikos-
tuomion oikeudelliset perustelut määräytyvät noiden rikoslainopin metodisten lähtö-
kohtien mukaan. Rikosoikeudellisia oikeuslähteitä, argumentaatiota ja rikostuomion
perusteluja koskevaa teoreettista keskustelua on syytä käydä siten, että näiden rikos-
oikeusteorian elementtien vuorovaikutus pidetään selkeästi mielessä.  Kuten Huovila
johdantoartikkelissaan (jakso 1.1) kirjoittaa, oikeusteoreettiset näkemykset ja tarkem-
min sanottuna oikeuslähdeoppi ja oikeudellisen argumentaation metodit vaikuttavat
sekä oikeudellisten perustelujen sisältöön että niiden muotoon.

Rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen osana olleen rikosoikeuden yleisten op-
pien uudistuksen (515–540/2003) tultua 1.1.2004 alkaen voimaan on kiinnostavaa pyr-
kiä arvioimaan, onko sen myötä rikosoikeudellisessa oikeuslähde- ja lainsoveltamis-
opissa tapahtunut muutoksia. Tällöin on erityisen merkityksellistä tarkastella rikos-
oikeudellisen laillisuusperiaatteen ja yleisemmin 1990-luvulta alkaen voimistuneen

1 Viimeksi mainittua seikkaa korostaa mm. Juha Lappalainen (2004 s. 153) rikoksen rakennetta prosessi-
oikeuden näkökulmasta käsittelevässä artikkelissaan.

2 Ks. tyyppitapausajattelusta perustavasti Nuutila 1996 s. 147–172 ja sen jälkeisestä keskustelusta
kokoavasti Ohisalo 2004 s. 27–34.
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perus- ja ihmisoikeusajattelun voimistumisen mahdollista vaikutusta siihen, miten rikos-
oikeutta on oikeuskäytännössä – lähinnä Korkeimman oikeuden (KKO) ennakkopää-
töksissä – sovellettu.  Rikosoikeuden yleisten oppien uudistuksen perusteluissa on myös
otettu kantaa laintulkintaoppeihin.3  Näitä kannanottoja on aiheellista eritellä siihenkin
nähden, että uudessa rikosoikeuskirjallisuudessamme on runsaahkosti käsitelty näitä
rikosoikeustieteen metodikysymyksiä. Liitän tarkasteluun henkilöhistoriallista näkö-
kulmaa siten, että yritän suhteuttaa Huovilan edustamaa oikeuslähde- ja argumentaatio-
oppia niin hyvin rikosoikeuden yleisten oppien uudistuksen heijastamaan vastaavaan
ajatteluun kuin omiin metodinäkemyksiini 1960-luvulta alkaen vaikuttaneisiin käsi-
tyksiin.4   Kirjoitukseni suppeuden vuoksi keskityn rikosoikeustieteessä ja -käytännös-
sä havaittavien suuntausten tai suuntaerimielisyyksien osoittamiseen sekä oman metodi-
näkemykseni lyhyeen kirjaamiseen – ryhtymättä tässä yhteydessä metodikäsitykseni
seikkaperäiseen esittelyyn tai sen edelleen kehittelyyn.

2. Mika Huovilan oikeuslähde- ja argumentaatio-opista
ja sen oikeusvertailuhankkeeseen perustuvasta taustasta

Mika Huovila rakentaa oikeuslähde- ja argumentaatiota koskevan oppinsa pitkälle Aulis
Aarnion tuotannon5  varaan, mutta hän on sovittanut siihen etenkin Raimo Siltalan
oikeustieteen tieteenteoriaa käsittelevän teoksen6  painotuksia. Huovila esittää (jak-
sossa 2.4) seuraavan oikeuslähdeopillisen peukalosäännön:

Perustele oikeuskysymyksen ratkaisu oikeuslähteistä ilmenevillä argumenteilla. Käytä
oikeuslähteitä perusteluissa niiden muodollisessa etusijajärjestyksessä lähtien kyseiseen
tapaukseen soveltuvasta lain säännöksestä. Mikäli asiassa ilmenee jännite ylemmänas-
teisen oikeuslähteen – esim. perustuslain perussoikeussäännöksen tai EU-oikeuden –
kanssa tai kun näistä on saatavissa kiperässä ratkaisutilanteessa tukea jollekin vaihtoeh-
dolle, perustele ratkaisu myös näitä lähteitä käyttäen. Kun kysymys on tuoreesta laista,
tulkinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota lain esitöihin. Esitöistä painavimpia ovat
lähtökohtaisesti ne, jotka ovat lähimpänä eduskunnan päätöksentekoa. Vanhemman lain
tulkinnassa ennakkoratkaisut ovat yleensä merkittävämpiä kuin esityöt.

Vaikka Huovila pitää sanotusta ilmenevää oikeuslähteiden muodollisen velvoittavuuden
etusijajärjestystä peukalosäännön idean mukaisesti vain lähtökohtana, hän katsoo sen
soveltuvan rikoslain rangaistussäännösten tulkintaan suhteellisen hyvin.

Oikeudellisen argumentaation jaksossaan (3) Huovila erottaa Siltalan tavoin tulkin-
nan ja punninnan, jolloin yksinkertaistetusti ilmaisten oikeussääntöjä tulkitaan ja peri-

3 Ks. Hallituksen esitys (HE) 44/2002 vp s. 34.
4 Noista näkemyksistäni ks. etenkin Lahti 1969, 1974 s. 29–37, 1990, 1996 ja 2003.
5 Käytännössä erityisen merkityksellisiä Aarnion tuotannosta ovat olleet hänen oikeussäännösten tul-

kintaa ja laintulkinnan teoriaa käsittelevät teoksensa; ks. Aarnio 1982 ja 1989.
6 Ks. Siltala 2003.
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aatteita punnitaan. Rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen vuoksi punnintatilanne ei
hänen mukaan rangaistussäännöksiä sovellettaessa juurikaan konkretisoidu. Sellaisen
harkinnan tyyppitilanteena Huovila käsittelee (jaksossa 3.5) sananvapauden ja yksilön-
suojan punninta-asetelmaa rikoslain (RL) 24 luvun 8–10 §:n mukaisissa rikoksissa.
Näissä säännöksissä on (myös) punninnalle sijaa antavia suhteellisen yleisluonteisia ja
arvostuksenvaraisia käsitteitä. Silloinkin periaatteiden punninta tulisi kysymykseen
lähinnä viimeisenä tulkintametodina niissä kiperissä tapauksissa, joissa säännöksen
sanamuotoon perustuvan, systemaattisen ja lain tarkoitukseen liittyvän tulkinnan jäl-
keen jäisi useampi ratkaisuvaihtoehto.

Huovila nojautuu oikeudellisen argumentaation teoriassaan keskeisesti kansainvä-
lisen ns. Bielefelder Kreis -ryhmän tuloksiin ”Interpreting Statutes” -oikeusvertailu-
hankkeessa.7  Huovila päätyy (jaksossa 3.3.6) Neil MacCormickin ja Robert Summersin
suosittelemaan tulkinta-argumenttien vuorovaikutusmalliin8 , jonka mukaan säännök-
sen 1) sanamuotoon liittyvä (kielellis-grammaattinen, kieliopillinen), 2) systemaatti-
nen sekä 3) teleologinen ja arvoihin perustuva tulkintametodi muodostavat prima facie
-etusijajärjestyksen. 4) Lainsäätäjän tarkoitusta painottava tulkinta on tässä mallissa
täydentävä, eli se voi vahvistaa mainittua järjestystä tai osoittaa syyn poiketa siitä.
Huovila lukee 3)-kohdassa mainittuihin arvoihin ennen kaikkea perus- ja ihmisoikeuk-
siin palautuvat arvot, jolloin hän tarkoittaa niillä nimenomaan yksilön oikeuksia.

Huovila katsoo puoltamansa mallin olevan meilläkin ainakin pääpiirteittäin lähtö-
kohtaisesti voimassa, vaikka perustelutilanteet vaihtelevat suuresti ja voivat yksittäis-
tapauksessa puoltaa mallin osoittamasta järjestyksestä poikkeamista. Tulkinnallisen
ekonomian mukaisesti perustelujen tarve kasvaa sen mukaan kuin etusijajärjestyksen
alussa olevilla argumenteilla (ensisijaisesti sanamuotoon, sitten systematiikkaan sekä
sen jälkeen teleologiaan ja arvoihin liittyvillä) ei päästä riittävän vakuuttavaan eli
hyväksyttävään ja ”selvään” tulkintaratkaisuun.

Bielefeld-ryhmän suomalaisosanottajan Aulis Aarnion esittämässä hankkeen tulos-
ten yhteenvedossa tuomioperustelujen yhteinen ydin on seuraavanlainen: Statuuttien
eli säädösten tulkinnassa lähtökohtana on termien normaali merkitys (ordinary
meaning), joskin termin tekninen merkitys ohittaa yleiskielisen merkityksen. Jos sa-
nalla on tunnistettavissa yhtä useampi merkitys, ratkaisevaa on sanan merkitys sää-
döksen muodostamassa kielellisessä ympäristössä, kontekstissa. Merkitysyhteyteen
sopeuttaminen tapahtuu tulkitsemalla ongelmallista ilmaisua lähisäädösten, tietyn lu-
vun, koko lain tai joskus oikeudenalan muodostamassa merkitysyhteydessä. Merkitys-
yhteyteen sopeuttamisessa tulevat käyttöön lukuisat lisäargumentit, kuten ennakko-
tapaukset, säädöksen syntyhistoria ja historiallinen tarkoitus sekä säädöksen tarkoitus
(ratio legis).9  Aarnio ei selvästi lausu tämän yhteenvedon pätevyydestä Suomen (sil-
loiseen) oikeustilaan. Eräs hänen tekemänsä havainto on, että Suomessa tuomion pe-

7 Ks. hankkeesta MacCormick – Summers 1991 ja Aarnio 1993.
8 MacCormick – Summers 1991 s. 530–532.
9 Aarnio 1993 s. 260–263.
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rusteluissa vain poikkeustapauksessa tuotiin avoimesti esille säädöksen tulkintavaih-
toehdot. Tosin perustelukulttuuri oli muuttumassa entistä avoimemmin argumentoi-
vaksi.10 On huomattava, että selostettu Bielefeld-ryhmän suorittama oikeusvertailu ei
rajoittunut rikosoikeudellisten säädösten tulkintaan.

Pidän arvokkaana, että Mika Huovila on ottanut laintulkinnan teoriansa lähtö- tai vertai-
lukohdaksi Bielefeld-ryhmän tutkimustulokset. Siten hänen oikeuslähde- ja argumentaatio-
oppinsa rakentuu laajalle oikeusvertailulle, mikä on oikeuden eurooppalaistuessa ja
kansainvälistyessä entistä tärkeämpää lainopin metodien teorianmuodostuksessa.

Allan Rosas11 on äsken kiinnostavasti verrannut pohjoismaista ja kansainvälistä (lä-
hinnä EY-tuomioistuimen ja Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen) juri-
dista metodia laintulkinta- ja lainsoveltamisongelmien ratkaisemisessa ja todennut lä-
hentymistä tapahtuneen niiden kesken. Säädösteksti on lähtökohtana tulkinnassa, mutta
mitä epäselvempi teksti, sen tärkeämpää on tutkia säädöksen yhteyttä (systemaattinen
tulkinta) ja sen tarkoitusta (ratio legis; teleologinen tulkinta). Näiden lisäksi säädöksen
esitöillä ja ”pehmeällä oikeudella” (soft law) on sanottujen tuomioistuimen lainkäytössä
merkitystä, joskin esitöiden painoarvo on selvästi vähäisempi kuin Pohjoismaisessa
(varsinkin ruotsalaisessa) laintulkintaopissa.

3. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ja tulkinta
rikosoikeuden yleisten oppien uudistuksessa
ja oikeuskirjallisuudessa

Mika Huovila on mainitussa johdantoartikkelissaan suhteuttanut käsityksiään myös
viimeaikaiseen rikosoikeuskeskusteluun eikä hän näytä kohdanneen olennaisia vaike-
uksia näkemysten sovittamisessa yhteen. Rikosoikeuden metodikeskustelun sisällön
tarkemmaksi selvittämiseksi erittelen ensin rikosoikeuden yleisten oppien uudistuk-
sen (2003) merkityksellisiä kohtia. Rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen asemaa
vahvistettiin jo vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa.12 Laillisuusperiaatteen sisäl-
töä jonkin verran tarkentava säännös (RL 3:1) sisällytettiin myös rikosoikeudellisen
vastuun yleisten edellytysten alkuun. Säännöksessä määritellyn periaatteen katsotaan
säännöksen esitöissä sisältävän neljä kieltoa: tuomioistuimille suunnattu määräys si-
toa rangaistavuus kirjoitettuun lakiin (praeter legem -kielto), tuomioistuimille niin ikään
suunnattu analogiakielto, tuomioistuimille ja lainsäätäjälle suunnattu taannehtivan ri-
koslain kielto ja lähinnä lainsäätäjälle suunnattu epämääräisen rikoslain kielto. Sillä,
että teon on oltava nimenomaan rangaistavaksi säädetyn, halutaan esitöiden mukaan
korostaa analogia- ja epämääräisyyskieltoa.13

10 Aarnio 1993 s. 266–267.
11 Rosas 2005, erit. s. 337 ja 344.
12 Ks. tarkemmin esimerkiksi Lahti 1996.
13 HE 44/2002 vp s. 32.



104

Lainanalogian kieltoa käsittelevissä rikoslakiesityksen perusteluissa vedetään rajaa
kielletyn analogian ja sallitun tulkinnan kesken. Laintulkinnan todetaan olevan merkitys-
sisällön antamista lain sanamuodon puitteissa eli menemättä sanamuodon ulkopuolel-
le. Lain soveltaminen, joka perustuu käsitteille annettuun normaalikielen mukaiseen
merkitykseen taikka joka perustuu käsitteille oikeustieteessä, lain esitöissä tai mielui-
ten itse laissa vahvistettuun juridis-tekniseen merkityssisältöön, on sallittua tulkintaa.
Teon nimenomaista rankaisemista koskevasta edellytyksestä johdetaan vaatimus, ettei
tuomioistuin saa syytetyn vahingoksi poiketa lakitekstin yleiskielen mukaisesta tai
juridis-teknisestä merkityksestä. Tulkinnan rajatapauksia ratkaistaessa lähtökohtana
tulee pitää laillisuusperiaatteen tausta-arvoja: oikeusturvaa ja ennakoitavuutta.14

Tässä lainvalmisteluasiakirjan kohdan selostuksessa minua oudoksuttaa kysymyk-
seen tulevien tulkintametodien rajaaminen kielellis-grammaattiseen tulkintateoriaan –
ikään kuin tulkinnalle ominainen merkityssisällön antaminen olisi yleisesti rajattavissa
vain näihin kieliopillisiin argumentteihin muiden tulkintaoppien näkökohdista eristetyllä
tavalla. Myöskään nimenomaan-sanasta ei ole mielestäni johdettavissa tällaista vaati-
musta.15 Kieliopillista tulkintaa meillä käsiteltäessä on kyllä yleensä sille syystä an-
nettu lähtökohtainen asema, mutta näin rajaavan merkityksen antaminen on ymmär-
tääkseni poikkeuksellista. Oman juridisen metodini muotoutumiseen voimakkaasti
vaikuttanut Kaarle Makkonen on tuotannossaan korostanut, että tulkintatilanteissa eli
merkityssisällöltään epäselviä kielellisiä ilmaisuja selvitettäessä joudutaan kiinnittä-
mään huomiota lukuisiin näkökohtiin, joita varten oikeustieteessä on kautta aikojen
kehitelty erilaisia tulkintaoppeja ja -teorioita (kuten teleologinen ja historiallinen
tulkintateoria).16 Aulis Aarnion mukaan kieliopillisen tulkintaopin mukaan tulkittavalle
ilmaisulle ei pidä antaa yleisestä kielenkäytöstä poikkeavaa merkitystä, jollei ole riit-
täviä perusteita menetellä tällä tavalla, ja erityisterminologialla on etusija yleiseen kie-
lenkäyttöön nähden.17

Edelleen mainittakoon, että merkittävä mannereurooppalainen oikeusteoreetikko
ja rikosoikeusoppinut Karl Engisch katsoi oikeudelliseen hermeneutiikkaan Savignyn
ajoista kuuluneen neljä tulkintaoppia: kielellis-grammaattinen, loogis-systemaattinen,
historiallinen ja teleologinen.18 Brynolf Honkasalon yli 40 vuotta yliopisto-opetuk-
sessa käytetyssä rikosoikeuden oppikirjassa esitetään nuo samat neljä Engischin mai-
nitsemaa tulkintametodia.  Honkasalo korosti säännöksen sanamuotoon sisältyvän aja-
tuksen selvittämisen välitöntä yhteyttä säännöksen syntyhistoriaan sekä sen lähi-
säännösten ja -käsitteiden vertailuun.19

14 HE 44/2002 vp s. 34.
15 Ks. kritiikistäni myös Lahti 2003 s. 148. Vrt. Lahti 1996 s. 935, jossa hyväksyin nimenomaan-sanan

lisäämisen analogia- ja epätäsmällisyyskiellon korostamiseksi.
16 Ks. Makkonen 1981 s. 121–124 (teoksen alkuperäinen saksankielinen versio ilmestyi 1965). Tulkinta-

tilanteista Makkonen erottaa isomorfian ja sääntelemättömät tilanteet (ks. niistä ibid., III luku, 5 §).
17 Aarnio 1982 s. 103.
18 Engisch 1964 s. 76–77. Samoin esim. Jescheck – Weigend 1996 s. 154–155.
19 Honkasalo 1965 s. 60–61. Systemaattisesta tulkintametodista Honkasalo käytti analogisen metodin

nimeä.
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Rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen aseman vahvistuminen säädännäisenä ihmis-
ja perusoikeusperiaatteena on joka tapauksessa korostamassa kirjoitetun oikeuden –
ennen kaikkea eduskuntalain – asemaa rangaistavan käyttäytymisen alan rajaamisessa:
lain sanamuodon edellytetään olevan lähtökohtana tulkinnalle ja kykenevän asetta-
maan sille uloimman rajan20. Suomessa tällaisen ajattelun merkittävä rajapyykki oli
vuoden 1995 perusoikeusuudistus, koska siitä alkaen perustuslaillisesta laillisuus-
periaatteesta on johdettu syytetyn vahingoksi tapahtuvan analogian kielto.21 Esimer-
kiksi Honkasalo ei oppikirjassaan pitänyt syytetyn vahingoksi tapahtuvaa analogiaa
täysin poissuljettuna.22

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen (1950, 1998) soveltamiskäytännössä
on pidetty sanotussa suhteessa ratkaisevana, onko tuomioistuinkäytännössä täsmen-
netty rangaistavuuden ala ollut kohtuudella ennustettavissa, jolloin ammattitoimintaa
harjoittavan on voitu edellyttää hankkivan asiaankuuluvaa oikeudellista apua toimin-
nastaan aiheutuvien seurausten arvioimiseksi. Tosin esimerkiksi tapauksessa C.R. v.
Yhdistynyt kuningaskunta, tuomio 22.11.1995, on viitattu hyväksyvästi tapauksen
Kokkinakis v. Kreikka, tuomio 25.5.1993, perusteluihin, joiden mukaan ”criminal law
must not be extensively constructed to an accused’s detriment, for instance by
analogy”.23 Juuri tähän perustelujen kohtaan viitaten Matti Pellonpää katsoo analo-
giankin käytön syytetyn vahingoksi olevan sallittua, joskin vain ahtaissa rajoissa.24

Laillisuusperiaatteen sisältämän lainanalogiakiellon vahvistamisen myötä näytetään
siis uskottavan mahdollisuuksiin määrittää säännöksen sanamuodon asettama uloin
raja enemmän kuin hyvin epäilevissä 1960-luvun puheenvuoroissa. Esimerkiksi Han-
nu Tapani Klami katsoi tunnusmerkistön ja tosiseikkojen vastaavuuden riittävyyden
ratkeavan teleologisella argumentaatiolla ja saksalainen Winfried Hassemer piti
tunnusmerkistöntulkinnan oikeellisuuden mittarina sitä koskevan argumentoinnin täy-
dellisyyttä.25 Kysymys on myös siitä, kuinka paljon harkinnalle sijaa antavia kielelli-
siä ilmaisuja sovellettavassa rikosoikeudessa käytetään ja mikä on niiden normatiivi-
suuden (arvostuksenvaraisuuden) aste. Esimerkiksi uudistetussa rikoslaissa talousrikos-
ja varallisuusrikossäännökset sisältävät runsaasti sellaisia harkinnanvaraisia ilmaisuja
tunnusmerkistöjen kuvauksissa.

Tuoreessa rikosoikeuskirjallisuudessa Dan Frände, Jussi Tapani ja Pekka Koponen
ovat melko seikkaperäisesti pohtineet oikeudenalan laintulkintaoppia. Rikosoikeu-
dellisesta laillisuusperiaatteesta väitelleen Fränden mukaan laintulkinta – jolloin on

20 Sanamuodon asettamasta uloimmasta rajasta on saksalaisessa kirjallisuudessa käytetty termiä ”mah-
dollinen sanan merkitys” (”möglicher Wortsinn”; ks. Jescheck – Weigend 1996 s. 159).

21 HE 309/1993 vp s. 50.
22 Honkasalo 1965 s. 50–51.
23 Ks. esim. Lahti 1996 s. 932–933. Mm. lueteltuihin ihmisoikeusratkaisuihin on viitattu KKO:n julkaise-

mattomassa tuomiossa 5.12.2002 Nro 3264 ja KKO:n vähemmistön kannanotossa KKO 2004:109:ssä.
24 Pellonpää 2005 s. 438. On huomattava, että samalla Pellonpää viittaa vuodelta 1999 olevaan tapauk-

seen Baskaya ja Okçuoglu v. Turkki, jossa selvästi analoginen lainsovellus oli katsottu
ihmisoikeusloukkaukseksi.

25 Klami 1969 s. 186 ja Hassemer 1968 s. 135. Ks. myös Lahti 1969 s. 493–494 ja Lahti 1974 s. 31–32.
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epävarmuutta tietyn lainkohdan oikeasta sisällöstä – on perussävyltään restriktiivistä.
Fränden mukaan analogiakielto merkitsee kieltoa ylittää normaalikielen sanamuodon
raja, joskin normaalikieleen rinnastuu vakiintunut juridis-tekninen kielenkäyttö. Frände
myöntää tällöinkin voivan jäädä epätäsmällisyyttä. Moraalisesti latautuneita rangaistus-
säännöksiä sovellettaessa tulisikin noudattaa yleistä intentiotulkintaa, jolloin kaikki
minkä sanamuoto kattaa on katsottava rangaistavaksi tai rangaistava ankaramman vaih-
toehdon mukaan. Moraalisesti vähemmän ladatuilla alueilla painottuvat muut argu-
mentit, kuten syytettyä suosivat ultima ratio ja in dubio mitius -periaatteet.26  Kriitti-
nen huomio kiinnittyy normaalikielelle annettuun huomattavaan sanarajamerkitykseen27

sekä yleisen intentiotulkinnan ja moraalisesti latautuneen rangaistussäännöksen käsit-
teiden28 epämääräisyyteen.

Jussi Tapani on käsitellyt tulkintaoppiaan useissa artikkeleissa ja tuoreessa oppikir-
jassa.29 Hänen mukaansa rikosoikeudellisen tulkinnan metodit voidaan jakaa kieli-
opilliseen, historialliseen, kontekstuaaliseen (systemaattiseen), teleologiseen ja pe-
rusoikeusmyönteiseen tulkintatapaan. Tapanin ryhmittely ja eri tulkintatavoille annet-
tu käsitesisältö tuovat sen lähelle mm. Huovilan edellä esitettyä mallia – keskeisinä
vaikutteiden antajinakin on samoja oikeusoppineita (Aarnio ja Siltala). Tapani on tuo-
tannossaan pohtinut erityisen laajasti teleologisen tulkintametodin asemaa ja puoltanut
teleologista tulkinta-asennetta siten, että oikeudellisen vastuunarvioinnin (lainkäytön)
ja systeeminmuodostuksen (oikeustieteen) tulee kytkeytyä taloudellisiin ja sosiaalisiin
käytäntöihin; harkinnan kontekstuaalisuudelle on jätettävä sijaa.30 Toisaalta säännök-
sen sanamuodon uloin raja asettaa rajan myös teleologiselle tulkinnalle ja teleologisessa
tulkinnassa on tunnistettava oikeushyvien suojan ja yksilöllisen toimintavapauden vä-
linen jännite, jolloin edellinen saa yleensä lainsovelluksissa pienemmän painoarvon.31

Pekka Koposen väitöskirjan yhteenvetoartikkelissa katsotaan lainsäännöksen tar-
koitukseen nojautuvalla teleologisella tulkinnalla ja eri tulkintavaihtoehtojen tosiasial-
lisiin vaikutuksiin perustuvien reaalisten argumenttien huomioon ottamisella olevan
tärkeä merkitys. Tulkinnassa tulee sovittaa yhteen rangaistussäännöksen tavoitteet
huomioon ottava teleologinen tulkinta, asianosaisten perusoikeudet ja oikeusperiaatteet.
Tuloksena pitäisi olla tasapainoinen kokonaisuus, jossa eri suuntaan vaikuttavat pe-
rusteet arvioidaan rinnakkain. Laillisuusperiaatteen noudattamisessa joudutaan jatku-
vasti vetämään rajaa ennakoitavuuden ja rikosvastuun toteuttamisen kesken. Lain
soveltajan on näissä tilanteissa esitettävä avoimesti kumpaankin suuntaan vaikuttavat

26 Frände 2005 s. 31–58, erit. 34 ja 54–58.
27 Tosin samantapaisesti edellä käsitellyissä HE:n 44/2002 vp s. 34 perusteluissa ja Matikkala 2005 s. 19

(jossa korostetaan nimenomaan yleiskielistä sanarajamerkitystä).
28 Intentiotulkinnan Frände (2005 s. 56–57) erottaa teleologisesta tulkinnasta, jolla saa vaikuttaa vain

tulkintaa supistavasti. Intentiotulkinnan käsitteellä näyttää olevan yhtymäkohtia Jareborgin (2001 s.
110–111) käyttämään vastaavaan käsitteeseen ja moraalisesti latautuneisiin rangaistussäännöksiin
liittyvillä pohdinnoilla Jareborgin (2001 s. 112) tähdentämiin rangaistusarvonäkökohtiin.

29 Tapanin tuotannosta ks. etenkin Tapani 2002, 2004a, luvut III–IV, 2004b s. 30–35, 2004c, 2005a ja
2005b.

30 Tapani 2004a s. 86.



107

argumentit. Ilmeisen hyväksyvästi Koponen katsoo, että säännöksen yleiskielellisestä
sanamuodosta tunnusmerkistön kuvauksessa voidaan talousrikoksissa poiketa hänen
puoltamansa avoimen argumentoinnin pohjalta laillisuusperiaatteen estämättä.32

4. Kokoavia päätelmiä

Edeltäneen jakson tarkastelu on osoittanut käsityseroja rikosoikeudellisessa laintulkinta-
opissa ja vahvistuneen laillisuusperiaatteen vaikutuksesta sen sisältöön.  Tuoreen rikos-
oikeuskirjallisuuden (Fränden, Tapanin ja Koposen käsitysten) erittely antaa tästä esi-
merkkejä.  Frände johtaa rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta pitemmälle me-
neviä rajoituksia rikosoikeuden soveltamiseen kuin Tapani ja Koponen, joskin hekin
painottavat lain sanamuodon uloimman rajan asettamaa rajoitusta. Näkemyksissä tun-
tuu olevan jonkin verran eroja sen suhteen, miten paljon rikosoikeudellisten säännös-
ten katsotaan antavan sijaa tulkinnoille – normaalikielisen sanarajan mahdollisesti
ylittäen – ja mikä on erityyppisten tulkinta-argumenttien asema ja painoarvo.  Kun
Kimmo Nuotion mukaan kaikille uudemmille kotimaisille puheenvuoroille on yhteis-
tä pyrkimys torjua lakipositivismia ja avartaa oikeuslähdekäsitystä33, rikosoikeus-
keskustelussa on laillisuusperiaatteen vuoksi ollut varovaisempi yleislinja.

Oma käsitykseni on, ettei lain normaalikielinen sanaraja ole ehdoton ja että kieli-
opillinen tulkinta on kiinteässä yhteydessä muihin tulkinta- ja argumentointitapoihin.
Olen tuotannossani pitänyt teleologisen ja siihen läheisesti liittyvän systemaattisen
tulkinnan merkitystä huomattavana ja laajentanut teleologisen tulkintatavan kriminaa-
lipoliittisesti suuntautuvaksi rikoslainopiksi.34

Ihmis- ja perusoikeusajattelun voimistuttua on punninnan tyyppisessä argumentaa-
tiossa kiinnitettävä huomiota myös etenkin laillisuusperiaatteen tausta-arvoihin, en-
nakoitavuuteen ja epäillyn oikeusturvaan. Käytännössä ne lienevät usein vastapainona
nimenomaan teleologisen tulkinnan taustalla oleville kriminaalipoliittisille (hyöty-)
näkökohdille, jotka mielestäni tyypillisesti – vaikkeivät suinkaan välttämättä35 – puol-
tavat laajaa tai laajentavaa tulkintaa rangaistussäännöksen suojelutarkoituksen ja rikos-

31 Tapani 2004a s. 81 ja 2004b s. 34.
32 Koponen 2004a, erit. s. 15–16 ja 28–36. Ks. myös Koponen 2004b s. 100–103.
33 Ks. Nuotio 2004 s. 1269.
34 Ks. etenkin Lahti 1974 s. 34–37 ja 1990 s. 213–217.  Kriminaalipoliittisesti suuntautuvasta rikoslain-

opista ks. laajemmin etenkin Lappi-Seppälä 1997, Tolvanen 1999, erit. luku III, ja Tapani 2004a, erit.
luku III.

35 Ns. teleologisen varovaisuuden hengessä on usein haettu esim. säännöksen suojelutarkoituksesta ai-
neksia nimenomaan supistavalla tulkinnalle (ks. esim. Frände 2005 s. 57). Sellaisen supistavan tul-
kinnan puolesta puhuvat argumentit lienevät kuitenkin perimmiltään palautettavissa perusoikeuksien
rajoitusperiaatteiden (kuten kriminalisointiperiaatteiden) soveltamiseen lainkäytössä eikä vain lain
säätämisessä. Ks. tarkemmin etenkin Tolvanen 1999 s. 233–249 ja Tapani 2004a s. 190, 195–196 ja
230.
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vastuun tehokkaaksi toteuttamiseksi.36 Tällaisessa lainsovelluksen puolesta ja vastaan
-punnintatilanteessa tuomion perusteluiden seikkaperäisyydelle ja avoimuudelle on
mielestäni asettava korostuneita vaatimuksia37 eikä sanotunlaisten argumenttien etusija-
järjestys ole yleisesti määrättävissä. Erisuuntaisten perustelujen vakuuttavuutta on ar-
vosteltava muun muassa säännös- ja toimintaympäristökohtaisesti sekä sen mukaan,
miten kauas säännöksen soveltamisen ydinalueelta ja keskeisimmästä suojelutarkoituk-
sesta edetään38.

Euroopan unionin oikeudella on rikosoikeuteenkin entistä useammin tulkintavai-
kutusta, kun direktiivin tai puitepäätöksen täytäntöön panemiseksi annettua kansallis-
ta lainsäädäntöä sovelletaan EU-oikeusmyönteisesti. Rajoituksena silloinkin on, ettei
lakisidonnaisuuden ja oikeusvarmuuden periaatteet huomioon ottaen rikoslakia saa
soveltaa laajentavasti syytetyn vahingoksi.39

Kaikkiaan en näe olennaisia eroavuuksia Mika Huovilan puoltaman lainopin meto-
din ja oman, edellä pelkistetysti luonnehtimani vastaavan käsitykseni kesken.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksissä ja muussa oikeuskäytännössä on ene-
nevästi omaksuttu seikkaperäisten ja avointen perustelujen käyttö rikostuomion pe-
rusteluissa, kuten muun muassa tämän teoksen kirjoituksista ilmenee. Erityisesti pro
et contra -argumentaation, punnintamallin ja teleologisen tulkinnan käyttöä selvite-
tään Huovilan johdantoartikkelissa sekä Olli Haapasen, Mirja-Leena Nurmen ja Timo
Ojalan kirjoituksissa. En käy tässä yhteydessä yksityiskohtaisesti erittelemään tuoretta
oikeuskäytäntöä, jota koskevia useita ansiokkaita kommentteja on laatinut myös Jussi
Tapani40. Muutamaan huomioon on kuitenkin aihetta edeltäneen erittelyn pohjalta.

Mitään yhtenäistä tapaa ilmaista oikeuslähde- tai tulkintaoppia taikka sen perustei-
ta ei ole oikeuskäytännössä muodostunut, varsinkaan kun juridista metodia koskevia
perusteluja ei ylipäänsä tuoda vielä laajassa mitassa rikostuomioissa esille. Monesti
rikossäännösten soveltamiseen vaikuttaneet tulkintaopilliset perusteet on konstruoi-
tava, kun perustelut on kirjoitettu niukasti. On oletettavaa, että perustelutapojen vaih-
televuus tulee säilymään ja on myös rikkaus oikeuskulttuurille. Perustelujen seikkape-
räisyys ja avoimuus – myös pro et contra -tyyppisten perustelujen lisääminen – on
joka tapauksessa toivottavaa. Tilanne on toki kohentunut siitä kun Aarnio arvioi tilan-

36 Ks. etenkin Naucke 1991 s. 992, jonka mukaan aineellisen rikosoikeuden yleinen osa on painottunut
rikoksentorjuntaan, kun taas prosessi- ja valtiosääntöoikeuden yleinen osa on painottunut rikoksen-
torjunnan rajoittamiseen.

37 Virolainen ja Martikainen (2003, erit. s. 139–142) ovat yleisesti puoltaneet pro & contra -tyyppisen
perustelemisen käyttämistä kiperissä tulkintatilanteissa.

38 Säännöskohtaista arviointia on korostanut Tapani (2005a s. 146) ja viimeksi mainittuja seikkoja Ko-
ponen (2004b s. 102).

39 Ks. EY-tuomioistuimen käytännöstä yhteisön direktiivin tulkintavaikutuksesta etenkin Yhdistetyt asi-
at C-74/95 ja C-129/95 Rikosoikeudenkäynti X:ää vastaan, kohta 25, ja sen johdosta Eerola 1998 s.
38–39. EU-sopimuksen VI osaston tarkoittaman puitepäätöksen tulkintavaikutuksesta vastaavasti ks.
C-105/03 Rikosoikeudenkäynti Maria Pupinoa vastaan, tuomio 16.6.2005, kohdat 43–45 (yleiset
oikeusperiaatteet, erityisesti oikeusvarmuuden ja taannehtivuuskiellon periaatteet, rajoittavat tulkinta-
vaikutusta).

40 Ks. etenkin Tapani 2002, 2004c, 2005a ja 2005b sekä yhteiskommentti Tapani – Tolvanen 2005.
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netta alussa mainitsemaani oikeusvertailuhanketta varten. On myös muistettava ajatus-
taloudellisuus eli se, että perusteluja kirjoitetaan siihen määrään asti kuin kiperässä
tapauksessa niiden vakuuttavuus tai hyväksyttävyys edellyttää.

Eräänä piirteenä nimenomaan talous- ja varallisuusrikoksia koskevissa viimeaikai-
sissa ennakkopäätöksissä on ollut kahtalaisen tulkintavan esiintyminen siinä merki-
tyksessä, että yhtäältä on restriktiivisen tulkinnan lähtökohta esiin tuoden – tai sitä
nimenomaisesti esiin tuomatta – pitäydytty vahvasti kieliopilliseen tulkintatapaan.
Toisaalta ennakkopäätöksissä on havaittavissa dynaamiseksi luonnehdittavaa tulkinta-
tapaa, jolloin omaksuttua ratkaisua on perusteltu useaa tulkintametodia hyödyntäen ja
jolloin perustelut sisältävät puolesta ja vastaan -argumentteja ja niiden punnintaa. Kari
Tolonen on oikeustapauspohjaisessa analyysissaan vastaavasti erottanut staattiseksi
kutsumansa restriktiivisen tulkintametodin ja dynaamisen tulkintavan, jossa otetaan
teleologisen tulkinnan hengessä huomioon tapauksessa esiintyvä toimintaympäristö
ja tilannekohtainen oikeudellinen kokonaisjärjestely.41

Restriktiivisen tulkinnan lähtökohta on tuotu nimenomaisesti esiin ainakin ennakko-
päätöksissä KKO 2004:81 (kohta 6) ja 2004:109 (kohta 16). Näissä perustelujen koh-
dissa katsotaan rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta johtuvan, että rikostunnus-
merkistöjä on tulkittava suppeasti. Myös näiden ennakkopäätösten otsikoissa viitataan
hakusanoina laillisuusperiaatteeseen. Tällä perustelulla on eroa esimerkiksi ennakko-
päätöksissä KKO 1999:51, 2004:64 (kohta 7) ja 2005:53 (kohta 14) käytettyyn peruste-
luun, jonka mukaan rikostunnusmerkistöä ei saa tulkita laajentavasti syytetyn vahin-
goksi; KKO 2004:64:ssä torjutaan säännöksen selkeän kielellisen merkityksen laajen-
taminen.

Ensiksi luetelluissa ennakkopäätöksissä perusteluihin kirjatun sen lähtökohdan hy-
väksyminen, että laillisuusperiaatteesta johtuu vaatimus tulkita rikostunnusmerkistöjä
suppeasti, merkitsisi in dubio mitius -periaatteen omaksumista yleisenä, vahvana tul-
kintaperiaatteena. Tämä on vastoin rikosoikeuskirjallisuudessa vallitsevaa käsitystä ja
omaa näkemystäni, eikä sen tueksi liene esitettävissä argumentteja myöskään rikos-
lainsäädännön esitöistä.42 Eri asia on, että supistavan tulkinnan tausta-arvoilla (ultima
ratio, in dubio pro libertate) on merkitystä eri tulkintavaihtoehtojen punninnassa erään-
laisena metaperiaatteena varsinkin muiden tulkinta-argumenttien osoittauduttua sa-
manarvoisiksi.43

Mainittua restriktiivisen tulkinnan lähtökohtaa ei ole kuitenkaan yleisesti hyväk-
sytty ennakkopäätöksissä, vaan Korkeimman oikeuden ratkaisuissa on myös lukuisia
edellä dynaamiseksi luonnehtimani tulkintatavan mukaisia rikostuomioita. Tällainen

41 Tolonen 2000 s. 156–157. Tolosen lähemmin erittelemiä ennakkopäätöksiä ovat KKO 1995:163 ja
1998:164. Tapani (2002 s. 957) on hyödyntänyt samaa jaottelua oikeuskäytännössä ilmenevien tul-
kinta-asenteiden erottamiseksi.

42 Ks. esim. Jonkka 1994 s. 737 ja Lahti 1996 s. 935 viittauksineen sekä viimeksi Tapani – Tolvanen
2005 s. 659. Vrt. rikosprosessioikeudellinen HE 82/1995 vp s. 16 ja edellä selostettu Fränden (2005 s.
34 ja 58) kanta.

43 Ks. etenkin Jareborg 2001 s. 115.
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tulkintaperustelujen kirjoitustapa on mielestäni asetettava etusijalle kiperiä tapauksia
ratkaistaessa. Viime vuosien ennakkopäätöksistä ovat sanotussa suhteessa erityisen
huomion arvoisia KKO 2002:11, 2004:46 ja 2005:27. Lainaan kirjoitukseni lopuksi
näistä viimeksi luetellun ratkaisun perustelujen kohtaa 21:

”Av denna s.k. legalitetsprincip följer inte att det skulle vara otillåtet att slå fast innebörden
av brottsrekvisit genom tolkning. Tvärtom är en tolkning av lagtext ofrånkomlig också
vid tillämpningen av straffstadganden, eftersom de uttryck som lagstiftaren använder
alltid fordrar tolkning och det ankommer på tillämparen att avgöra om en konkret gärning
motsvarar en gärningstyp som beskrivs i lagen (se även RP 44/2002 rd s. 34). I rättspraxis
har det ansetts såväl nödvändigt som berättigat att tolka de begrepp som använts i
brottsrekvisit, under förutsättning att resultatet överensstämmer med avsikten med det
skydd som framgår av brottsrekvisit och som eftersträvats med straffhotet, och att resultatet
är rimligen förutsebart för gärningsmannen (se t.ex. HD 2002:11 och HD 2004:46).”
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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.
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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.
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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.



29

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.



33

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.
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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.



69

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.



74

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.
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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.



86

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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