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ESIPUHE

Oikeuspoliittisella tutkimuslaitoksella sekä Helsingin yliopiston oikeustie-
teellisellä tiedekunnalla on aina ollut tiiviit suhteet. Oikeuspoliittisen tutki-
muslaitoksen sekä sen edeltäjän, Kriminologisen tutkimuslaitoksen, ensim-
mäisenä johtajana toimi pitkään Helsingin yliopiston rikosoikeuden professo-
ri Inkeri Anttila. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen johto ja tutkijat ovat
myös eri aikoina antaneet tiedekunnassa opetusta kriminologian ja kriminaa-
lipolitiikan kysymyksissä. Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden
syventävien opintojen projektivierailut ovat jo vuosia kuuluneet laitosten
yhteistoimintaan. Kriminologisesti suuntautuneet graduntekijät ovat hakeutu-
neet Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen yhteyteen, aluksi virkamiesharjoitte-
lijana tai tutkimusavustajana, ja moni tätä kautta usein myös jatko-opiskeli-
jaksi. Laitos on vuorostaan tietoisesti panostanut jatkopintojen tukemiseen,
aina kuin tuo tavoite on ollut yhdistettävissä laitoksen tutkimushankkeisiin.

Yhteistyö on toiminut ja toteutunut ennen muuta hyvien henkilösuhteiden
ja opetuksen muodossa. Yhteisiä tutkimushankkeita on sen sijaan ollut
niukemmin. Tätä ulottuvuutta on jatkossa tarve merkittävästi vahvistaa.
Helsingin yliopiston taholta tullut aloite yhteisen tutkijaseminaarin järjestämi-
sestä on tästä syystä mitä mieluisin avaus. Seminaari pidettiin yliopistolla
25.10.2004. Järjestelyistä vastasi rikos- ja prosessioikeuden sekä oikeuden
yleistieteiden laitos. Yleisteemana oli empiirinen oikeustutkimus. Seminaarin
puheenvuorot on kerätty tähän tutkimustiedonantoon.

Helsingissä 23.12.2004
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Seminaarin avaus

Avauspuheet Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston
oikeustieteellisen tiedekunnan tutkijaseminaarissa 25.10.2004.

Martti Majanen

Arvoisat läsnäolijat

Oikeustieteellisen tiedekunnan ja Rikos- ja prosessioikeuden sekä oikeuden
yleistieteiden laitoksen puolesta minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät
lämpimästi tervetulleeksi tähän Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja oikeus-
tieteellisen tiedekunnan yhteiseen tutkijaseminaariin.

Itselläni on ollut harvinaisen vähän tekemistä tämän seminaarin valmiste-
luissa, minkä vuoksi voin jo tässä vaiheessa esittää parhaimmat kiitokseni
järjestelyistä vastanneille siitä, että tämä tilaisuus on saatu aikaan. Tilaisuu-
den tarpeellisuus näkyy myös paikalla olevien runsaassa määrässä.

Perinteisesti yksilötasolla Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja tiedekun-
nan tutkijoiden välillä on ollut hyvät suhteet. Omat muistikuvani ulottuvat
vuosikymmenten taakse aikoihin, jolloin laitos oli vielä nimeltään Kriminolo-
ginen tutkimuslaitos ja sitä johti oman yliopistovirkansa ohessa professori
Inkeri Anttila. Vaikka näitä henkilöyhteyksiä aina on ollut ja henkilötasolla
on ollut toimivat suhteet, niin olen joskus jäänyt miettimään sitä, miksi
tieteellinen yhteistyö on ollut satunnaista ja itse asiassa melko vähäistäkin
OPTULAn ja tiedekunnan välillä. Itse asiassa tiedekunta on ainakin viime
vuosina ollut saavana osapuolena siinä mielessä, että OPTULAn tutkijat ovat
suorittaneet akateemisia korkeampia opinnäytteitä tiedekunnassa, mistä ilo on
varmasti kuitenkin ollut molemminpuolinen.

Vuosien saatossa itselläni ja muilla tiedekuntalaisilla on ollut mahdollisuus
olla mukana erilaisissa kokouksissa ja seminaareissa yhdessä optulalaisten
kanssa. Joskus on yksittäistapauksissa meidän tutkielman tekijämme tai jatko-
opiskelijamme olleet yhteydessä OPTULAaan ja saaneet sieltä ystävällistä
apua ja tukea. Jotkut jopa ovat tehneet oman opinnäytteensä OPTULAn
tutkijana tai tutkimusavustajana. Kuitenkin yksiköidemme väliset yhteiset
tieteelliset hankkeet ovat olleet turhan harvinaisia. Tämän vuoksi arvostan
erittäin korkealle tämän päiväisen yhteisen tutkijaseminaarin. Toivon, että
tästä tulisi hyvä alku suhteidemme lujittamiselle ja uusien yhteisten hankkei-
den kehittämiselle. Lähituntien aikana saamme tärkeän ajankohtaisen kat-
sauksen seminaarialustusten muodossa eräistä vireillä olevista tutkimushank-
keista. Toivottavasti ne virittävät myös vilkkaan tieteellisen keskustelun.
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Vielä kerran. Olkaa kaikki lämpimästi tervetulleita tähän Oikeuspoliittisen
tutkimuslaitoksen ja oikeustieteellisen tiedekunnan yhteiseen tutkijaseminaa-
riin.  



Erkki Havansi

Tiedämme, että on monta tapaa tutkia oikeutta, oikeuselämää ja elämää
oikeuden vaikutuspiirissä. Oikeustieteellisessä tiedekunnassa uskomme
olevamme aika hyviä, jos tutkimustapa on joko oikeusdogmaattinen (lainopil-
linen, juridisk) tai oikeusteoreettinen. Sensijaan tunnemme olomme huomat-
tavan epävarmaksi, kun kuulemme sanan ”oikeusempiria” tai ”oikeussosiolo-
gia” eli kun kysymys kuuluu: mitä todella tapahtuu kammioittemme ja
seminaarihuoneittemme ulkopuolisessa oikeusrelevantissa todellisuudessa?
Irroitammeko tutkimuskohteemme empirian mikrobeista puhtaaseen steriloi-
tuun positiivisoikeudelliseen tai oikeusteoreettiseen tilaan? Vai haluammeko
ja saammeko tietoa myös todellisuudesta, siis todellisuustietoa yli sen, mitä
merkitsee ns. valistunut ”mutu”-tuntuma tai mitä antaa satunnaisesti havainto-
piirissä käynyt elävän elämän case tai pari? 

Näitä kysymyksiä ei oikeustieteellisessä tiedekunnassa toimivan ole helppo
kieltää eikä kiertää, ei edes vaikka kyseessä olisi niin ”pykäläorientoitunut”
oikeusdogmaatikko kuin allekirjoittanut. Uskonkin, että myös me tiedekun-
nan väki – niin ”momenttianalyytikot” kuin ”teoriafundeeraajatkin” – olem-
me avoimia saamaan ja arvostamaan empiiristä oikeuden ja oikeuselämän
tutkimustietoa, kunhan sitä on mukavasti saatavilla. Ehkä jopa saattaisimme
ns. suotuisissa olosuhteissa itsekin tehdä asian eteen jotain omakohtaisestikin.
Varsin otollinen lienee maaperä etenkin tiedekuntamme tutkijayhteisön
nuorimman polven eli doktorandipolven keskuudessa.

”Osattiin silti ennenkin” eli sallittakoon pieni omakohtainen muiste-
lus 1960–1970-lukujen vaihteesta, oman väitöskirjan laadinnasta,
tutkimuskohteenani siviiliprosessuaalinen takavarikko/hukkaamis-
kielto. Alan pykälät ja (lähes) kaiken kirjallisuuden opiskeltuani
tunsin vahvaa tarvetta saada empiiristä tietoa kohteeni oikeustodelli-
suudesta. (Sensijaan en innostunut filosofiasta eli tuolloisten dokto-
randien oppi-isällisten muotigurujen – kuten von Wright – teo-
riaviisauksista.) Niinpä uhrasin muutaman kuukauden empirialle.
Tämän tulkitsin merkitsevän samaa kuin oikeustilastollisten lukusar-
jojen keruu ja tiedonkeruu ulosotonhaltija-arkistojen (pölyisistä)
aineistosta, muutaman avainhenkilön haastatteluilla täydennettynä
sekä saatujen tietojen spekulatiivisella kommentoinnilla ryyditetty-
nä. Tulokset puuhastelusta on ikuistettu väitöskirjani (1975) ”empi-
riasivuilla” 153–171 (vrt. s. 14–15).

Myönteinen mielenkiintomme oikeusempiriaa kohtaan on johtanut meidät
”oikislaiset” tähyämään alan ammattilaisten suuntaan, etenkin kun meidän ei
tarvitse mennä merta edemmäksi kalaan, vaan voimme pysähtyä jo Pitkänsil-
lanrantaan: OPTULA. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen looginen empiiri-
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nen toiminta-ajatus, Optulan näytöt laajojen julkaisusarjojen muodossa ynnä
viime vuosina Optulan piiristä tulleet erinäiset huomionarvoiset väitöskirjat
– nämä kaikki ovat antaneet meille aiheen kutsua ”naapuri kylään”. Eikä vain
kertakäynnille, jotta kurkistaisimme, miten vihreää se ruoho on naapurin
puolella. Tavoitteenamme on käynnistää pitkäjänteinen yhteydenpito ja
molemminpuolisesti hyödyttävä yhteistyö, jossa vanhaan muotisanaan ”poikki-
tieteellinen” (tai vaativammin ”monitieteellinen”) on tarkoitus yhdistää uusi
taikasana ”verkottuminen”. 

Tunnetustihan verkottuminen (tai vaativammin ”verkostoituminen”) on
tämän päivän avainsana siinä tieteenharjoittamisen olennaisessa perustaidos-
sa, jollaiseksi on noussut ulkoisen, ankarasti kilpaillun rahoituksen hankkimi-
nen oikeustutkimukselle mitä erilaisimmista rahalähteistä mitä moninaisem-
man paperisodan muodoin. Verkottumisen korkein aste, globaalistuminen,
tosin vielä puuttuu Optulalta, mutta siitä meillä ei ole aikomusta (eikä varaa-
kaan ...) Optulaa ”syyttää”. Jo nykyiselläänkin on oikeustieteellisen tiedekun-
nan ja Optulan verkottuminen nähdäksemme lupaavaa ja luontevaa verkottu-
mista, etenkin kvalitatiivisesti mutta siis toki myös kvantitatiivisesti eli aivan
itsekkään ”rahoituksellisesti” ajatellen.

Tämänkaltaiset ajatuksenkulut saavat toimia avaimina, kun halutaan
(kivivuorelaisittain) harjoittaa ”käyttäytymisen selittämistä” eli selvittää
tämänpäiväisen yhteisseminaarimme syntyjä syviä. Konkreettisiakin järjeste-
lyjä seminaarin synty tiedekunnan tiloissa niinikään edellyttää: kiitämme
erityisesti Heidi Lindforsia sekä myös Emilia Korkea-ahoa ja Santtu Turusta
emmekä liioin unohda Risto Koulun primus-motorointia.

Tervetuloa! 



1 Valtion sektoritutkimusjärjestelmän rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen.
Selvitysmiesraportti (Jussi Huttunen) 30.8.2004.
Http://www.minedu.fi/tiede_ja_teknologianeuvosto /kannanotot/Jussi_Huttunen_2004.pdf

Marjukka Litmala

Optula yhteiskuntavastuun toteuttajana
Pyynnöstä muutama sana Optulan tutkimustoiminnasta, sen sisällöstä ja
lähtökohdista. Kuten tunnettua, Optulan tutkimustoiminta jakautuu kahteen
päälohkoon, kriminologiseen ja yleisen oikeuspolitiikan alueen tutkimukseen.
Kriminologisen yksikön päätehtävä on jo vuosia ollut oikeasuhtaisen kuvan
muodostaminen rikollisuuskehityksestä muun muassa uhritutkimusten ja
muiden kokonaisrikollisuuden tutkimusmenetelmien avulla. Erillisinä paino-
pisteinä ovat viime vuosina olleet väkivaltarikollisuus, uusintarikollisuus sekä
nuorisorikollisuus ja siihen liittyvä seuraamusjärjestelmä. Yleisen yksikön
painopiste on viime vuosina ollut velkaongelmien hallintajärjestelmiä koske-
vissa hankkeissa, tuomioistuintutkimuksessa, perheoikeudellisissa kysymyk-
sissä sekä oikeudellisten palvelujen laatuun ja saatavuuteen liittyvissä kysy-
myksissä. Lisäksi yleisessä yksikössä on tarkasteltu yleisempiä oikeusjärjes-
telmän laatuun ja toimivuuteen liittyviä teemoja, kuten luottamusta oikeuslai-
tokseen ja kansalaisten oikeusongelmien esiintymistä ja ratkaisutapoja.

Optula on sektoritutkimuslaitos. Sektoritutkimuslaitoksena Optula oli
muiden valtion tutkimuslaitosten ohella arvioitavana valtion tiede- ja teknolo-
gianeuvoston vuonna 2003 käynnistämässä sektoritutkimusjärjestelmän
rakenteellista ja toiminnallista kehittämistä koskevassa selvityksessä.1 Optu-
lan tehtäväkenttä on todella laaja, ja samalla laitos on monilla osa-alueilla
maan ainoa esimerkiksi empiiristä oikeustutkimusta harjoittava tutkimusyk-
sikkö. Laitoksen tutkimustoiminta on kuitenkin pahasti aliresurssoitu; laitok-
sella on tällä hetkellä vain runsaat 10 vakinaista tutkijavirkaa. Tätä taustaa
vasten ei sinänsä ollut yllätys, että mainitussa sektoritutkimuksen toiminnan
ja kehittämisen arvioinnissa Optulan tehtävien ja nykyisten resurssien välinen
epäsuhta nousi näyttävästi esille; laitoksen resursseja ehdotettiin lisättäväksi
merkittävästi nykyisestä. Olemme tästä iloisia – ja esityksen toteutumisen
suhteen odottavalla kannalla. 

Optulan toiminnan lähtökohta määrittyy sektoritutkimuksen kautta. Kuten
valtion sektoritutkimusjärjestelmän kehittämistä selvittänyt Jussi Huttunenkin
on raportissaan painottanut, sektoritutkimuksen keskeinen tarkoitus on
tutkimustoiminnan, tutkimustulosten ja muunkin toiminnan suuntaaminen
omasta tutkimusyhteisöstä ulospäin, oikeus- ja yhteiskuntapolitiikan, mutta
myös tutkimuksen eri toimijoille. Kyse on toisin sanoen ja tiivistäen tutki-
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muksen yhteiskuntavastuusta, yhteiskunnan hyödyttämisestä tutkimustoimin-
nan puitteissa, tieteellisin, tutkimuksellisin välinein. 

Yhteiskuntavastuun toteuttaminen ilmenee OPTL:n toimissa eri tavoin.
Laitoksen odotetaan tarjoavan yleisölle ja päättäjille oikeat ja totuudenmukai-
set perustiedot keskeisiltä oikeuspolitiikan lohkoilta. Laitoksella on päävastuu
rikollisuutta ja kontrollijärjestelmän toimintaa koskevan tiedon kokoamisesta
ja välittämisestä päätöksenteon pohjaksi. Myös lakien ja lakiuudistusten
toimivuuden arviointi on osa yhteiskuntavastuun toteuttamista. Tästä on
laitoksen piirissä lukuisia esimerkkejä. Tuoreimmasta päästä voi mainita
esimerkiksi meneillään olevan mittavan hankkeen vuonna 2002 voimaan
tulleen oikeusapu-uudistuksen vaikutusten ja toimivuuden arvioimiseksi.
Ajankohtainen esimerkki tämän tyyppisistä tutkimushankkeista on myös
meneillään oleva parisuhteiden sääntelyn ajanmukaisuutta arvioiva hanke.
Viime vuosina on arvioitu varsin laajalti myös esimerkiksi vuonna 1999
voimaan tulleen julkisuuslain toimivuutta. Rikosoikeudellisen lainsäädännön
puolelta tuoreimpina esimerkkeinä voidaan mainita nuorisorangaistuskokeilu,
vuoden 1999 päiväsakkouudistuksen seuranta sekä seksuaalirikoksia koskevi-
en säännösmuutosten oikeusvaikutusten arviointi. Lakien toimivuus- ja
vaikutustutkimuksista ovat varsin kiinnostuneita muun muassa eri sektorien
hallinto, lainvalmistelu ja eduskunta. Esimerkiksi lainvalmistelun laatua
koskeva julkinen – osin varsin kriittinenkin keskustelu – on osaltaan aikaan-
saanut sen, että tämän tyyppisen tutkimuksen kysyntä on viime vuosina
entisestään voimakkaasti kasvanut.

Optulan toiminnan yhteiskuntavastuu ilmenee myös siinä, että tutki-
mushankkeilla ja tutkijoilla on konkreettista vaikutusta lainvalmisteluun sekä
ministeriön että eduskunnan suunnassa. Näistä lainvalmisteluun suoranaisesti
vaikuttaneista hankkeista voi mainita paitsi rikosoikeudellisiin kysymyksiin
liittyvät hankkeet, myös esimerkiksi monet laitoksen piirissä toteutetut
velkahankkeet sekä siviiliprosessiin ja perheoikeudellisiin kysymyksiin
liittyvän tutkimuksen. Useilla laitoksen tutkijoilla on erilaisia asiantuntijaroo-
leja eri lainvalmisteluhankkeissa.

Optulan rooli oikeuspoliittisen tutkimuksen sektoritutkimuslaitoksena
velvoittaa myös ottamaan osaa yleiseen oikeus- ja yhteiskuntapoliittiseen
keskusteluun. Tämä näkyy laajempina ja suppeampina tutkimuksellisina
puheenvuoroina. Laajemmista tutkimuspuheenvuoroista mainittakoon
Oikeusolot-projekti ja Rikollisuustilanne-katsaus. Suppeammista oikeus- ja
yhteiskuntapoliittisista puheenvuoroista käyvät esimerkkeinä laitoksen
tutkijoiden lukuisat artikkelit ammatillisissa aikakauskirjoissa sekä tutkijoi-
den käymä yleistajuinen keskustelu tiedotusvälineissä.

Optulan tutkimustoiminnassa pyritään yhdistämään oikeus- ja yhteiskunta-
tieteellistä näkökulmaa. Tämä näkökulmien yhdistäminen näkyy myös
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laitoksen tutkijoiden koulutustaustassa; noin puolet on oikeustieteilijöitä ja
puolet vastaavasti yhteiskuntatieteilijöitä. Yhteydenpito ja vuorovaikutus sekä
oikeus- että yhteiskuntatieteellisten yliopistoyhteisöjen kanssa on Optulan
tutkimustoiminnassa keskeistä ja tärkeää. Tässä yhteistyössä olennaista on
ollut myös Optulan tärkeinä pitämien tutkimuksellisten lähestymistapojen
kehittely. Tämä puolestaan ilmenee laitoksen tutkimustoiminnassa muun
muassa empiirisenä oikeustutkimuksena ja lainsäädäntötutkimuksena. Eri
hankkeissa hyödynnetään näitä mainittuja, mutta toisaalta myös tyypillisiä
oikeustutkimuksen lähestymistapoja. Eri lähestymistapojen soveltamisen,
yhdistämisen ja kehittelyn esimerkkeinä voi mainita vaikkapa viime vuosina
laitoksen tutkijoilta valmistuneet väitöskirjat. 

Paitsi osin Optulan oman tutkimustoiminnan, yhteistyön oikeustieteellisen
yliopistoyhteisön kanssa voi Optulan näkökulmasta tiivistää seuraavasti:
sääntelyä koskevassa tutkimuksessa on erittäin tärkeää tehdä systemaattisesti
ja analyyttisesti oikeustutkimusta sääntelyn sisäisistä, rakenteellisista lähtö-
kohdista. Tämän rinnalla aivan yhtä tärkeä tarkastelukohde on kuitenkin se
reaalimaailma/sosiaalinen todellisuus, johon sääntely kohdistuu. Näin voi-
daan muodostaa – erilaisia näkökulmia hyödyntäen ja koostaen – mahdolli-
simman laaja käsitys jonkin sääntelyn sisällöstä, vaikutuksista ja toimivuu-
desta. Ja näin pystytään parhaiten luomaan myös kokonaiskuvaa oikeudellis-
ten ilmiöiden sisällöstä, merkityksestä ja kehityssuunnista yhteiskunnassa. 

Optulan ja yliopistojen väliselle tutkimusyhteistyölle on mitä parhaimmat
edellytykset. Käyttäkäämme ne hyväksemme. Tämä seminaari on yksi oiva
esimerkki hyvästä keskustelevasta yhteistyöstä. Aidot yhteiset kiinnostuksen
kohteet kun yleensäkin löytyvät juuri tällä tavoin, keskustelevasta yhteistyös-
tä. Onkin ehdottomasti syytä esittää kiitokset tämän seminaarin alkuperäiselle
ideoitsijataholle, Helsingin yliopiston oikeustieteelliselle tiedekunnalle. On
hienoa, että olemme tänään tässä, luomassa keskustelevalle yhteistyölle myös
sen ansaitsemat tärkeät institutionaaliset puitteet!



Kaijus Ervasti

Empiirinen oikeustutkimus

1 Lähtökohtia
Empiiristä oikeustutkimusta on harjoitettu runsaasti länsimaissa etenkin
1960-luvulta lähtien. Empiirisellä oikeustutkimuksella ei ole yhtä selkeää
teoreettista pohjaa, vaan sen piirissä on monenlaisia suuntauksia. Empiirisiä
tutkimuksia on tehty esimerkiksi oikeussosiologisesta (sosiology of law, law
and society, sociolegal studies), oikeusantropologisesta, oikeushistoriallises-
ta, oikeuspoliittisesta ja oikeustaloustieteellisestä lähtökohdista sekä eri
tavoin näitä tutkimusperinteitä sekoittaen. Yhtä lailla näiden tutkimusten
suhde perinteiseen oikeustieteeseen vaihtelee. Osa tutkimuksista käy vuoro-
puhelua oikeusdogmaattisen tutkimuksen kanssa, osa taas toimii hyvin
kaukana perinteisen oikeustieteen traditiosta ja maailmankuvasta.

Suomessa oikeuden empiirinen tutkimus on hyvin vähäistä eikä täällä ole
esimerkiksi samanlaista oikeussosiologian tutkimusperinnettä kuin Yhdysval-
loissa tai Saksassa. Jonkin verran on kyllä harrastettu kriminologiaa ja poik-
keavuuden sosiologiaa. Oikeustieteen piirissä suuntauksen vaikutukset ovat
kuitenkin olleet hyvin vähäisiä ja yhteiskuntatieteiden piirissäkin jossain
määrin marginaalisia. 

Empiirisen oikeustutkimuksen nousu 1960-luvulla liittyi yleiseen yhteis-
kunnalliseen liikehdintään. Tutkimuksia käytettiinkin usein erilaisten refor-
mivaatimusten tukena. Vaikuttaisi siltä, että Suomessa tuon tyyppinen intel-
lektuaalinen liikehdintä kanavoitui enemmän teoreettiseen suuntaan kuin
empiirisiin tutkimuksiin. Pohjoismainen tutkimus ylipäänsä kääntyi enemmän
marxilaisen teorian kuin empiirisen tutkimuksen suuntaan tuohon aikaan.
Suomessa empiirinen tutkimus esimerkiksi oikeustieteen piirissä ei saanut
juuri minkäänlaista jalansijaa. Sen sijaan oikeusteoria sai poikkeuksellisen
vahvan aseman. Tällä hetkellä oikeuden empiirinen tutkimus Suomessa on
painottunut vahvasti sektoritutkimuslaitoksiin eli Oikeuspoliittiseen tutkimus-
laitokseen ja Poliisiammattikorkeakouluun.

Monitieteisen luonteensa vuoksi empiirinen oikeustutkimus on jäänyt eri
tieteenalojen ja eri tieteellisten professioiden väliseen rajamaastoon, eikä sille
ole syntynyt luontevaa kotipaikkaa. Oikeustieteilijät ovat katsoneet, että
yhteiskuntatieteellinen lähestymistapa oikeuteen kuuluu yhteiskuntatieteili-
jöille. Samalla on katsottu, että juristien pitää keskittyä siihen, minkä parhai-
ten osaavat eli sääntöjen tulkintaan ja systematisointiin. Yhteiskuntatieteilijät
taas ovat vieroksuneet oikeudellisia ajattelutapoja ja oikeudelliseen maail-
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1 Aarnio, Aulis: Laintulkinnan teoria. Juva 1989.

maan kuuluvia aineistoja. He ovat katsoneet, että lait, lainvalmistelumateriaa-
li, tuomioistuinten ja viranomaisten tuottamat asiakirjat kuuluvat enemmän-
kin juristien kuin yhteiskuntatieteilijöiden tutkimuskohteeksi. Tyypillisesti
yhteiskuntatieteilijät ovatkin keskittyneet epäviralliseen sosiaaliseen kontrol-
liin ohittaen virallisen kontrollin ja oikeusjärjestyksen yhteiskunnallisen
merkityksen. Hyvin harvoin tapaa esimerkiksi sosiologia, joka olisi analysoi-
nut hallituksen esityksiä tai vastaavasti juristia, joka olisi perehtynyt survey-
tutkimuksen saloihin.

Tilanne on johtanut myös siihen, että esimerkiksi oikeussosiologinen
(socio-legal) tutkimus on saanut jossain määrin toisen luokan statuksen sekä
oikeustieteessä että yhteiskuntatieteissä. Yhteiskuntatieteellisissä tiedekunnis-
sa on syytetty, että oikeussosiologeilta puuttuu tieteellinen kehittyneisyys ja
oikeustieteellisissä tiedekunnissa, että heidän työnsä on irrelevanttia oikeu-
dellisten kysymysten kannalta. Tässä yhteydessä keskityn lähinnä empiirisen
oikeustutkimuksen ja oikeussosiologian asemaan ja merkitykseen oikeustie-
teessä.

2 Empiirinen tutkimus ja oikeustiede
Yleensä oikeustieteen teoreettisissa tarkasteluissa on tapana erottaa toisistaan
normatiivinen oikeustiede eli lainoppi (oikeusdogmatiikka) ei-normatiivisista
lähestymistavoista oikeuteen. Oikeustieteellisessä tutkimuksessa on perintei-
sesti korostettu lainoppia oikeustieteen ydinalueena, johon oikeustieteen tulee
keskittyä tieteenalojen välisessä tehtävänjaossa. Lainopin keskeisiksi tehtä-
viksi taas on katsottu oikeussäännösten tulkinta ja systematisointi. Oikeustie-
teilijän työ on rinnastettu tuomarin työhön ja on korostettu oikeuslähdeoppia
keskeisenä lähtökohtana. Samalla on painotettu oikeustieteilijälle ominaista
oikeuden ”sisäistä” näkökulmaa suhteessa muiden tieteenalojen edustajien
”ulkoiseen” näkökulmaan. On katsottu, että oikeustiede tutkii sääntöjä ja
yhteiskuntatiede säännönmukaisuuksia. Esimerkiksi Aarnio on pitkään
yliopistojen tutkintovaatimuksissa olleessa ja myös keskeisessä yleisen
oikeustieteen oppikirjassaan ”Laintulkinnan teoria” korostanut näitä eroja1. 

Jako normatiiviseen ja ei-normatiiviseen oikeustieteeseen tai erottelu
oikeusdogmaattisen ja muun oikeustutkimuksen välillä kuvaa sinänsä hyvin
eri tutkimusperinteisiin liittyviä perustavanlaatuisia eroja. Tyypillisesti
esimerkiksi oikeussosiologin ja oikeusdogmaatikon tekemät tutkimukset
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2 Ks. tarkemmin Ervasti, Kaijus: Käräjäoikeuksien sovintomenettely. Empiirinen tutkimus
sovinnon edistämisestä siviiliprosessissa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja
207. Helsinki 2004, 7–12.

3 Prosessioikeudessa empiirisiä aineistoja on käytetty hyväksi etenkin insolvenssioikeudes-
sa. Korkea-aho, Emilia & Koulu, Risto & Lindfors, Heidi: Empiiristä aineistoako insol-
venssioikeuden tutkimukseen? Oikeus 2002, 353–369.

4 Määttä, Tapio: Monitieteisyys ympäristöoikeudessa – oikeustieteen sisäiset ja ulkoiset
yhteydet oikeustieteellisen tutkimuksen haasteina. Oikeus 2000, 333–355.

näyttävät tyyliltään ja lopputulokseltaan perustavalla tavalla erilaisilta. Näin
on etenkin silloin, kun puhutaan eri tutkimusperinteiden valtavirtatutkimuk-
sista. Tällaisten jaotteluiden käyttökelpoisuus ja kuvaavuus kuitenkin heik-
kenevät silloin kun tarkastellaan monitieteisiä tutkimuksia tai erilaisia tutki-
muksissa esiintyviä lähestymistapojen yhdistelmiä. Näyttäisi myös siltä, että
nykyisin oikeustieteellisissä väitöskirjoissa ja oikeutta koskevissa tutkimuk-
sissa laajemminkin esiintyy melko moninaisia aineksia ja monitieteistä
ajattelua aikaisempaa useammin.

Itse olen tehnyt empiiristä tutkimusta prosessioikeuden piirissä ja näen,
että niin prosessioikeudellista kuin muutakin oikeudellista tutkimusta voidaan
tehdä myös muista tiedonintresseistä käsin kuin lainopin tulkinta- ja systema-
tisointitehtävästä.2 En näe siis estettä, etteikö positiivisoikeudellisten oppiai-
neiden piirissä voisi tehdä tutkimusta erilaisista lähtökohdista ja erilaisia
metodeja käyttäen.3 Ylipäänsä ei ole syytä rajata ahtaasti prosessioikeutta –
tai muunkaan alan oikeudellista tutkimusta – metodologis-teoreettisin tai
oppiaineeseen pohjautuvin perustein. Pikemminkin pitäisi pyrkiä monitietei-
seen ”yhteyshakuiseen” prosessioikeuteen, jonka perustava lähtökohta on
metodinen ”pluralismi”, kuten Määttä on asian ilmaissut. Edelleen Määtän
ajatuksia seuraten prosessioikeus voidaan määrittää sisäänpäin kääntyvästi
muut lähestymistavat poissulkien tai ulospäin avautuvasti muiden tieteenalo-
jen ja oikeudenalojen kanssa vuorovaikutukseen pyrkien.4 

Perinteinen prosessioikeus on usein ollut sisäänpäin kääntynyttä ja keskit-
tynyt pitkälti välitöntä käytäntöä hyödyttävään tulkintajuridiikkaan. Usein se
on nähty myös juridisena tekniikkana. Yhteyshakuinen malli taas edustaa
tälle vastakkaista ulospäin avautuvaa mallia. Yhteyshakuisen prosessioikeu-
den tiedonintressiin kuuluvat oikeusdogmaattisten kysymyksenasetteluiden
lisäksi esimerkiksi kysymykset sääntelyn vaikutuksista ja toimivuudesta,
sääntelyn syistä ja taustaideologioista, oikeuden saatavuudesta sekä sääntelyl-
le vaihtoehtoisista toimintatavoista. Näitä kysymyksiä on pohdittu laajasti
etenkin Yhdysvalloissa ”Law and Society” -tutkimussuuntauksessa. Suoma-
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5 Aarnio, Aulis: Oikeustieteen muuttuminen. Onko sitä ja pitäisikö sitä olla? Oikeus 1996,
223–226, Tuori, Kaarlo: Kriittinen oikeuspositivismi. Vantaa 2000, 6.

laisen prosessioikeuden piirissä tuollaiset kysymyksenasettelut on kuitenkin
yleensä pitkälti sivuutettu.

3 Keskustelua
Empiirisen tutkimuksen ja oikeustieteen suhteesta minulla on viisi teesiä.
Ensinnäkin olen sitä mieltä, että empiirinen oikeustutkimus on tarpeellista ja
siitä on hyötyä. Toiseksi myös perinteinen lainoppi tarvitsee nähdäkseni
jonkinlaista reaalimaailmaa koskevaa tietoa. Kolmanneksi näen, että samassa
tutkimuksessa voidaan käyttää yhtä aikaa hyväksi sekä lainopin metodeita
että empiiristä lähestymistapaa. Neljänneksi vaikuttaa siltä, että lainopin
taustalla oleva teoreettinen kuva oikeustieteestä ei ole täysin koherentti.
Viidenneksi katsoisin, että perinteisen oikeustieteen staattinen kuva oikeudes-
ta ei ole riittävä.

1) Empiiristä oikeustutkimusta tarvitaan ja siitä on hyötyä. Empiiriselle
oikeustutkimukselle on tarvetta niin käytännön kuin tieteenkin näkökulmasta.
On tarpeen tietää, miten oikeusjärjestys toimii todellisuudessa – esimerkiksi
miten lainsäädäntö toteutuu käytännössä tai millaisia vaikutuksia lainsäädän-
töuudistuksilla on, miten tuomioistuimet toimivat tai millaisia ratkaisuja ne
tekevät sekä ennen kaikkea millä tavoin kansalaisten oikeusturva toteutuu
käytännössä. Etenkin oikeusjärjestyksen kehittämisen ja lainvalmistelun
näkökulmasta on välttämätöntä saada tietoa järjestelmän toiminnasta käytän-
nössä. Ottaen huomioon, että oikeusjärjestyksen avulla puututaan moniin
ihmisten oikeuksiin ja vaikutetaan voimakkaastikin heidän elämäänsä, on
välttämätöntä ymmärtää järjestelmän toiminta ja vaikutukset sekä vaikutusten
laajuus ruohonjuuritasolla. Esimerkiksi Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitokses-
sa toteutetusta alioikeusuudistuksen seurantatutkimuksesta on ollut hyötyä
lainvalmistelulle, oikeushallinnolle, asianajajille ja tuomareille, erilaisille
intressitahoille ja yleiselle kansalaiskeskustelulle. 

Jotkut tutkijat, kuten Aarnio ja Tuori ovat katsoneet, etteivät modernit
käytännön juristit ole juurikaan kiinnostuneet empiirisestä tiedosta tai oikeu-
den yhteyksistä yhteiskuntaan.5 Itse pidän tällaista käsitystä ongelmallisena,
sillä olen saanut sellaisen kuvan, että esimerkiksi tuomarit ovat erittäin
kiinnostuneita empiirisistä tiedoista, jotka koskevat muiden tuomarien toi-
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6 Oma mielenkiintoinen kysymyksensä, jonka Emilia Korkea-aho nosti esiin tämän
julkaisun pohjana olevassa seminaarissa, on oikeusdogmaattisen lähestymistavan ja
laadullisen empiirisen tutkimuksen välinen suhde. Erilaisista hermeneuttisista tai konstruk-
tionistisista lähtökohdista näillä lähestymistavoilla voitaneen nähdä monia yhteisiä
piirteitä.

7 Hannu Tolonen on kuvannut oikeuden eri elementtejä kolmiolla, jonka kärjissä ovat
normit, arvot ja faktat. Oikeutta voidaan hänen mukaansa tarkastella näiden kolmen
erisuuntaisen elementin yhdistelmänä. Tolonen, Hannu: Oikeus ja sen tulkinnat. Minun
metodini (toim. Juha Häyhä). WSLT 1997, 279–297. Itse uskon, että kaikki nämä elementit
ovat mukana kaikessa oikeudellisessa tutkimuksessa, vaikka painotukset voivat vaihdella.

8 Kangas, Urpo: Lesken oikeudellinen asema. Oikeusdogmaattinen tutkimus lesken
sosiaaliturvan laajuudesta. Vammala 1982.

9 Pöyhönen, Juha: Kohti uutta varallisuusoikeutta. Lakimies 1997, 527–560.

mintaa. Myös lainvalmistelun kanssa tekemisissä olevat lakimiehet ja muut
virkamiehet kokevat usein tarpeelliseksi saada empiiristä tietoa.

2) Myös lainopissa tarvitaan jonkinlaista reaalimaailmaa koskevaa tietoa.
Empiria on mielletty keskustelussa usein makrotason kvantitatiiviseksi
tarkasteluksi, joka on vierasta lainopille.6 Jollei oikeustieteellä ole mitään
yhteyttä ”todellisuuteen”, se jää täysin abstraktiksi oppirakennelmaksi, jolloin
sen tulosten mielekkyys ja relevanssi asettuvat kyseenalaisiksi käytännön
toiminnan kannalta. Pahimmillaan päädytään tekemään tutkimusta asiasta,
jota käytännössä ei esiinny juuri lainkaan reaalimaailmassa. Kuitenkin tosi-
asiassa lainopissakin käytetään jatkuvasti hyväksi ympäröivää maailmaa ja
oikeusjärjestystä koskevaa havaintotietoa, mutta ei useinkaan jäsentyneessä
ja systemaattisessa muodossa.7 Empiiristä tietoa tarvitaan nähdäkseni muun
muassa:

a) Tutkimuskohteen valinnassa ja tutkimusongelman määrittelemisessä.
Esim. Urpo Kankaan ongelmakeskeisessä lainopissa tutkimusongelma
rakennetaan todellisuudesta kumpuavien kysymysten ympärille.8 Kun
Kangas tarkastelee lesken oikeudellista asemaa, hänen lähtökohtanaan ei
ole mikään juridisessa maailmassa selkeästi valmiina oleva kokonaisuus,
vaan leskeys ilmiönä ja hän astuu sen kanssa sisään normatiiviseen maail-
maan.

b) Systematisoinnissa ja periaatteiden rakentamisessa. Pöyhösen (nyk.
Karhu) varallisuusoikeuden vastuujärjestelmän jäsennyksessä esimerkiksi
korostetaan oikeuden kontekstisidonnaisuutta, vaikka Pöyhönen tosin
samalla problematisoi todellisuutta koskevien tarkasteluiden merkityksen
oikeusdogmatiikan kannalta.9
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c) Tulkinnassa. Taustalla on ajatus, että oikeuslähteiden tulkintaan vaikuttaa
niin oikeuslähteiden syntytausta eli reaalinen maailma, jossa ne ovat
syntyneet sekä tulkintahetken reaalinen maailma. Esimerkiksi periaattei-
den punninta tulkintatilanteessa on kontekstisidonnaista ja riippuvainen
seurauksista, joihin erilainen punninta johtaa.

1. Miten voidaan tulkita jonkinlaisiin suhteisiin tai yhteiskunnallisiin tiloihin
viittaavia kielen ilmaisuja ilman empiriaa? Vaikkapa jonkin lain edellyttä-
mä kohtuullisuus (esim. rangaistus, vahingonkorvaus) tai muihin kansalai-
siin vertautuva käyttäytymisodotus (esim. bonus pater familias) voivat
olla hyvin vaikeasti määriteltäviä asioita, jollei ole (empiiristä) kuvaa
ilmiöstä ”todellisuudessa”.

2. Mikä on oikeustieteen (tai esim. tuomioistuintoiminnan) suhde toiminnan
seurauksiin? Jotta voitaisiin arvioida, miten vaikkapa tulkintasuositukset
tai tietynlaiset ratkaisut vaikuttavat yhteiskunnassa, tarvitaan empiiristä
seurantatietoa.

3. Kuinka voidaan saada aikaan yhdenmukainen oikeuskäytäntö ja ennustet-
tavuutta tuomioistuinten ratkaisuihin, jollei ole (empiiristä) tietoa eri
toimijoiden ratkaisulinjoista? Jos luodaan tyyppitapauksia, mistä löyde-
tään tyyppitapauksen ”tyypilliset” piirteet?

Olemisen ja pitämisen välisellä erolla ei voi nähdäkseni väistää tiedon tarvet-
ta reaalimaailmasta. Kukaan ei sinänsä varmaankaan kiistä käsitystä, ettei
siitä, miten asiat ovat, voi loogisesti johtaa sitä, miten asioiden pitäisi olla tai
sitä, että oikeudellista tulkintaa ei voida loogisesti johtaa tosiasioista. Eri asia
on sen myöntäminen, että oikeudellisella tulkintatoiminnalla samoin kuin
arvoilla on aina yhteys tosiasioihin tai reaalimaailmaan tai että ne lepäävät
ikään kuin todellisuuden päällä. Eikö ”pitäminen” sinänsä edellytä jo ”olemis-
ta” ollakseen mielekäs kategoria. Lisäksi pitämisen maailmaan kuuluvia
asioita itsessään voidaan tutkia empiirisesti. Toisaalta ei kai pitämisen maail-
maan kuuluvia asioita voida ylipäänsä jonkinlaisessa luonnontieteellis-loogi-
sessa mielessä johtaa yhtään mistään. Se, miten pitämisen maailma rakenne-
taan, on kuitenkin sopimuksenvarainen kysymys. Tällöin olemisen maailma
on ihan yhtä mahdollinen tekijä pitämisen maailman rakentamisessa kuin
muutkin tekijät. Konkreettisesti tämä tulee esiin reaalisina argumentteina. 

3) Samassa tutkimuksessa voidaan käyttää hyväksi sekä empiiristä lähesty-
mistapaa että lainopin metodeita. Sen tyyppisessä empiirisessä oikeustutki-
muksessa, jota itse teen, on käytännössä aina kyse monitieteisestä toiminnas-
ta. Tutkimusta lainsäädännön vaikutuksista ei voi esimerkiksi tehdä astumatta
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10 Ks. Ervasti 2004, erit. 77–90.

juridiikan sisäiseen maailmaan ja tulkitsematta oikeussäännöksiä, vaikka
tarkastelun perusvire onkin empiirinen.

4) Lainopin taustalla oleva teoreettinen kuva oikeustieteestä on jossain
määrin ambivalentti. Siinä korostetaan käytännön lainoppia ja tuomarin
toiminnan jäljittelyä tieteenihanteena, mutta toisella kädellä korostetaan
teoriaa eli on tehty jaottelu käytännöllisen ja teoreettisen lainopin välillä. Itse
näkisin nämä näkemykset jossain määrin ristiriitaisina, koska teoria on
kuitenkin eräänlainen pandoran lipas, joka avaa tien kaikkiin mahdollisiin
suuntiin – myös empirian suuntaan. Oikeustieteellisissä teorioissa tukeudu-
taankin usein yhteiskuntatieteellisiin teorioihin, joilla on välitön kytkentä
myös empiiriseen tutkimukseen. Monissa väitöskirjoissa nykyään on painot-
tunut teoreettinen näkökulma, joka ylittää lainopin sisäiset rajat tai ulottuu
puhtaasti sisäistä näkökulmaa laajemmalle. Tuontyyppisen kaksijakoisen
tiedekäsityksen taustalla on luultavasti osin tarve pitää käytännön juridiikka
ja tutkimus vuorovaikutussuhteessa toisiinsa, mikä Suomessa lieneekin
onnistunut aika hyvin. Monissa muissa maissa yliopistojuridiikan ja käytän-
nön lakimiestoiminnan välillä on ammottava kuilu. Olen myös sitä mieltä,
että empiirinen lähestymistapa voi lähentää tutkimusta ja käytännön toimintaa
toisiinsa. Toisaalta empiria voi auttaa myös oikeustieteellisessä teorianmuo-
dostuksessa. Itse olen esimerkiksi hahmottanut riitaprosessin tehtäviä tuo-
mioistuinten toiminnan empiirisen tarkastelun pohjalta.10

5) Staattinen kuva oikeudesta ei ole riittävä. Perinteisesti oikeutta on tarkas-
teltu oikeustieteessä poikkileikkauksen omaisena, staattisena ilmiönä. Viime-
aikaisissa teoreettisissa pohdinnoissa on taas pyritty saamaan ote oikeuden
muuttuvaisuudesta, kontekstuaalisuudesta ja kommunikatiivisuudesta. Oikeu-
den dynaamisten elementtien merkityksen kasvu edellyttääkin aikaisempaa
laajemmin ”yhteyshakuisuutta” ja monitieteistä tutkimusta sekä yksittäisen
oikeudenalan ja pelkän oikeustieteen sisäisen näkökulman ylittävää teorian-
muodostusta. Pelkkä oikeustieteen sisäinen näkökulma ei ole riittävä hahmo-
tettaessa oikeuden ja siihen vaikuttavan ympäristön muutosta ja kehityslinjo-
ja. Empiirinen oikeustutkimus puolestaan on yksi tapa todentaa ja lähestyä
oikeuden dynaamisia elementtejä ja muutostendenssejä.



1 Tämä teksti perustuu Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja oikeustieteellisen tiedekunnan
järjestämässä yhteisessä tutkijaseminaarissa 25.10.2004 pidettyyn alustukseen. Tekstissä ei
ole käytetty lähdeviitteitä seminaarin järjestäjien pyynnöstä. Kiitos kommenteista VTT,
dosentti Päivi Honkatukialle.

Heini Kainulainen

Teemahaastattelut kriminologisessa 
tutkimuksessa1

Olen ollut tutkijana Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa kahdeksan vuotta,
jolloin minulla on ollut mahdollisuus työskennellä poikkitieteellisessä
tutkijayhteisössä. Seminaarin järjestäjien pyynnöstä tarkoitukseni on kertoa
omien kokemusteni pohjalta teemahaastattelujen tekemisestä. Aloitan nosta-
malla esille muutamia laadullisen tutkimuksen erityispiirteitä.

Laadullinen tutkimusote
Teemahaastattelut ovat laadullista tutkimusta. Laadullisesta, kvalitatiivisesta
tutkimuksesta puhutaan usein erotuksena määrällisestä, kvantitatiivisesta
tutkimuksesta. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään tutkittavien ilmiöiden
ymmärtämiseen (aristoteelinen traditio), kun taas määrällisessä tutkimuksessa
pyritään pikemminkin ilmiöiden selittämiseen ja ennustamiseen (galileinen
traditio). Kvantitatiivisessa tutkimusperinteessä tieteenihanne on otettu
luonnontieteistä, jolloin korostetaan muun muassa tutkimuksen objektiivi-
suutta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa taas tutkimuksen subjektiivisuuden
esille tuomisen katsotaan päin vastoin lisäävän sen tieteellistä selitysvoimaa.

Laadullinen ja määrällinen tutkimusote on toisinaan nähty keskenään
kilpailevina. Nykyisin tällaista vastakkainasettelua ei pidetä enää tarpeellise-
na, sillä kysymys on pikemminkin jatkumosta näiden kahden eri tutkimusot-
teen välillä. Jokainen tutkija voi paikantaa itsensä sijoittamalla oman tutki-
muksensa lähemmäksi kvantitatiivista tai kvalitatiivista tutkimusta. Useiden
tutkijoiden mielestä on myös mahdollista hyödyntää samassa tutkimuksessa
molempia tutkimusotteita. Tällöin puhutaan monimetodisesta tutkimuksesta.
Toisaalta on esitetty näkemyksiä, joiden mukaan eri menetelmien tieteenfilo-
sofiset lähtökohdat ovat niin erilaisia, että niiden yhdistäminen ei ole aina
mahdollista. 
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Laadullisen tutkimuksen lähtökohtia

Laadullinen tutkimusote on erityisen hyödyllinen sellaisten ilmiöiden tutkimi-
sessa, joista ei ole saatavissa aikaisempaa tutkimustietoa. Klassisena esimerk-
kinä mainitaan usein 1920–1930-luvuilla Yhdysvalloissa tehty tutkimus
siirtolaisuudesta, jolloin tutkijat jalkautuivat antropologien tapaan slummeihin
selvittämään ihmisten elämää.

Laadullisessa tutkimuksessa tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään
tutkittavia ihmisiä, jolloin heille annetaan mahdollisuus tuoda oma näkökul-
mansa esille. Tutkittava henkilö saa vaikuttaa siihen, mistä hän haluaa kertoa.
Hän on tutkimuksen aktiivinen osapuoli määritellessään, miten hän ymmärtää
tutkittavan asian. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa usein käytetyissä lomake-
kyselyissä tutkittavan henkilön asema on toisenlainen.

Lomakekyselyiden ongelmana saattaa olla se, että vastaaja ei koe
hänelle esitettyjä kysymyksiä mielekkäinä tai hän ei pidä annettuja
vastausvaihtoehtoja sopivina. Lomakkeesta voi myös puuttua sellai-
sia kysymyksiä, jotka olisivat haastateltavan mielestä olennaisia.
Tutkijalle kyselylomakkeen analysointi voi puolestaan olla vaikeaa
siitä syystä, että hän ei itse asiassa tiedä, mitä ihmiset ovat ajatelleet,
kun he ovat vastanneet tiettyyn kysymykseen esimerkiksi myöntä-
västi. Ihmisten kokemukset ja käsitykset eivät myöskään välttämättä
ole samanlaisia, vaikka he olisivat valinneet saman vastausvaihtoeh-
don. Vaikka lomakekyselyillä tavoitellaan objektiivisuutta, kysely
voi kuitenkin onnistua kertomaan enemmän tutkijan kuin tutkitta-
vien oletuksista.

Laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että siinä tuodaan tutkijan merkitys
avoimesti esille. Tutkija on keskeinen tutkimusväline ja hän pyrkii avoimesti
reflektoimaan, miten hän itse ja hänen omat käsityksensä ja arvonsa ovat
vaikuttaneet tutkimuksen tekemisessä. Tästä syystä voi olla hyödyllistä pitää
kenttäpäiväkirjaa, johon voi kirjoittaa muistiin omat ajatuksensa, huomionsa
ja esille nousseet kysymykset.

Laadullisissa tutkimuksissa käytetään usein varsin pieniä aineistoja
verrattuna kvantitatiivisiin tutkimuksiin. Tieteellisyyden kriteerinä ei pidetä
määrää, vaan sen laatua. Aineistoa käsitellään myös varsin syvällisesti.
Tulkinnassa lähdetään usein liikkeelle aineistosta käsin. Tutkimuksessa
hankittu uusi aineisto voi johtaa siihen, että tutkimuskysymys muuttuu
prosessin aikana. Tutkimus onkin usein seikkailu, koska sitä aloittaessa ei voi
olla varma siitä, mitä sen aikana tapahtuu ja minkälaisia asioita aineistosta on
löydettävissä. 

Laadulliselle tutkimukselle on ominaista tietoisuus kielenkäytön merkityk-
sestä. Kieli ei vain kuvaa todellisuutta, vaan se on itsessään todellisuutta
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tuottava tekijä. Monissa laadullisissa tutkimuksissa käytetään nykyisin
aineistona erilaisia tekstejä, joita analysoidaan varsin perusteellisesti. Teks-
tien tutkimus ei välttämättä pelkisty vain yksittäisen vuorovaikutustilanteen
purkamiseksi, koska tekstit ja niissä esiintyvät puhetavat, eli diskurssit
ilmentävät ja uusintavat monenlaisia yhteiskunnallisia ristiriitoja ja valtasuh-
teita. 

Koska tutkimuskohteena on usein ihmisen subjektiiviset kokemukset tai
hänen oman toimintansa motiivit, tärkeää ei ole pohtia sitä, miten ”totuuden-
mukaisia” saadut tiedot ovat. Kiinnostuksen kohteena on usein se, miten
henkilö on kertonut tarinansa tai mitä hän on sanonut. Kielen avulla ihmiset
muodostavat eri tilanteissa erilaisia versioita ”todellisuudesta” tai ”itsestään”.

Laadullista tutkimusta tekevä tutkija on usein läheisesti tekemisissä
tutkittavien ihmisten kanssa. Tällöin hän joutuu pohtimaan monia eettisiä
näkökohtia. Tutkittava antaa yleensä jollain tavalla suostumuksensa tutki-
mukseen, mutta hän ei ehkä ole ymmärtänyt tai tiennyt, minkälaisia seurauk-
sia se voi aiheuttaa. Tutkijan pitäisi pohtia suostumuksen antamisen merkitys-
tä varsinkin alaikäisten kohdalla. Arkaluontoisia tutkimusaiheita lähestyttäes-
sä on tärkeä pysähtyä miettimään, minkälaisia vaikutuksia esimerkiksi omiin
seksuaalisiin väkivaltakokemuksiin palaaminen voi herättää tutkittavassa
henkilössä.

Tutkijaa voi askarruttaa kysymys siitä, minkälaisia vaikutuksia tutkimusra-
portin julkaisemisella voi olla tutkittaville ihmisille. Vaikka tutkittavien
henkilöllisyys pysyisi salassa, kohteena voi olla helposti tunnistettavissa
oleva ihmisryhmä tai tutkimusprosessissa mukana olleet henkilöt voivat olla
tietoisia siitä, kuka on osallistunut tutkimukseen. Viimeksi mainitusta tapauk-
sesta on esimerkkinä tutkimus, joka on tehty jossain laitoksessa, kuten
vankilassa tai koulukodissa. Tutkimustulosten käsittely mediassa voi myös
olla ennalta-arvaamatonta ja vaikeuttaa tutkittavien asemaa.

Laadullisessa tutkimuksessa voi käyttää muun muassa havainnointia,
etnografista tutkimusotetta, toimintatutkimusta, haastatteluja, eläytymis-
menetelmää, omaelämänkertoja tai erilaisia valmiita tekstejä, kuten lehdistö-
kirjoittelua tai kansanedustajien eduskunnassa käyttämiä puheenvuoroja
hyväkseen. Sopiva tutkimusmenetelmä määräytyy aina tutkimuskysymyksen
mukaan. Tutkimusta suunniteltaessa onkin ratkaistava kysymys siitä, minkä-
laisen aineiston avulla on paras lähestyä tutkimuskysymystä. Tutkimuksen
luotettavuutta arvioitaessa on myös tärkeä pohtia sitä, onko käytetyn aineiston
ja menetelmän avulla mahdollista vastata tutkimuskysymykseen.

Haastattelu on usein käytetty tutkimusmenetelmä. Jos kiinnostuksen
kohteena on saada tietoa jostain ihmisestä: mitä hän ajattelee, mitä hän tuntee,
minkälaisia motiiveja hänellä on, niin tällöin on luontevaa kysyä sitä häneltä
itseltään. Olen itse käyttänyt teemahaastatteluja useissa eri tutkimuksissa.
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2 Tällöin aineistosta on usein poimittu satunnaisotannan avulla otos. Tällaista asiakirja-
aineistoa on mahdollista tarkastella sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen tutkimusotteen
avulla. Ensiksi mainitussa tapauksessa aineisto ”muutetaan numeroiksi”, eli se luokitellaan
erilaisten muuttujien avulla. Esimerkiksi tutkittaessa syyttämättäjättämiskäytäntöä huu-
mausainerikoksissa on kerätty tietoa rikoksen piirteistä (käyttö, hallussapito, myynti jne.),
huumeiden laadusta ja määrästä (hasis, amfetamiini, heroiini jne.), ratkaisun perusteesta
(nuoruus, hoitoonhakeutuminen jne.), syyttämättä jätetyn iästä ja sukupuolesta sekä monista
muista seikoista. Tämän numeroiksi tiivistetyn havaintomatriisin avulla on mahdollista
tarkastella sitä, minkälaisia syyttämättä jätetyt rikokset ovat olleet. Kysymys ei ole ”välilli-
sestä aineistosta” niin kuin seminaarissa 25.10.2004 väitettiin, vaan empiirisessä tutkimuk-
sessa käytettävästä teknisestä apuvälineestä.

Teemahaastattelut ovat olleet osa muuta aineistoa. Olen tavallisesti tutkinut
jotain oikeudellista ilmiötä, jolloin olen halunnut saada tietoa siitä, kuinka
lakia on sovellettu käytännössä. Tällöin olen käyttänyt aineistona virallisia
tilastotietoja, itse kerättyä empiiristä aineistoa esimerkiksi rikosilmoitusten,
esitutkinta-asiakirjojen, oikeudenkäyntipöytäkirjojen tai tuomioiden muodos-
sa.2

Olen myös halunnut haastatella oikeudellisia toimijoita, kuten poliisia,
syyttäjiä, avustajia tai tuomareita. Tällöin olen turvautunut teemahaastattelui-
hin. Laskin tätä tilaisuutta varten, että olen tehnyt yhteensä 62 haastattelua.
Kerron seuraavaksi omien kokemusteni pohjalta siitä, minkälaisten seikkojen
olen havainnut olevan tärkeitä haastatteluja suunniteltaessa, toteutettaessa ja
niitä purettaessa. Tarkoitukseni on antaa ohjeita aloittelijoille, minkä takia
tekstissäni on hieman ”saarnaava sävy”. Suosittelen myös tutustumista
kansainväliseen ja suomalaiseen metodikirjallisuuteen, mistä olen lähdeluette-
lossa maininnut vain muutaman esimerkin.

Teemahaastattelujen tekeminen
Teemahaastattelulle on ominaista, että haastattelu on 1) ennalta suunniteltu,
2) se on haastattelijan alulle panema ja ohjaama, 3) haastattelija motivoi
haastateltavaa, 4) haastattelija tuntee roolinsa, mutta haastateltava oppii sen
vasta haastattelun kuluessa ja 5) haastateltava voi luottaa siihen, että hänen
antamiaan tietoja tullaan käsittelemään luottamuksellisesti. 

Teemahaastattelujen tekeminen edellyttää huolellista suunnittelua. Tutki-
jalla pitäisi olla selkeä käsitys siitä, mikä on hänen tutkimuskysymyksensä.
Jos tutkija on epävarma siitä, mitä hän on tutkimassa, mielestäni on turha
lähteä vaivaamaan ihmisiä haastatteluilla. Tutkijan täytyy perehtyä myös
ennen haastattelujen tekemistä keskeiseen alansa kirjallisuuteen. Aikaisem-
mista tutkimuksista saatavissa oleva tieto auttaa hahmottamaan tutkimuksen
kannalta keskeisiä kysymyksiä, jotka olisi hyvä nostaa haastatteluissa esille.
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Tutkijan pitäisi myös tuntea käyttämänsä tutkimusmenetelmät ja perehtyä
varsinkin teemahaastattelujen tekemisestä kirjoitettuihin oppaisiin. Myös
sellaisten tutkimusten lukeminen, joissa on käytetty teemahaastatteluja, on
hyödyllistä.

Taulukko 1 Teemahaastatteluun valmistautuminen
Tutkimuskysymys, -kirjallisuus, -menetelmät.

Ketä haastatellaan? Mistä haastateltavat löytää? Miten ja missä haastattelut tehdään?
Kuinka monta haastattelua on tehtävä? Suostuvatko ihmiset haastateltaviksi?

Haastattelun teemat & haastattelustrategia.

Haastattelun aloitus:
- itsensä ja tutkimuksen esittely
- nauhoittamisesta sopiminen
- aineiston käsittelyn luottamuksellisuus

Haastattelu on vuorovaikutustilanne:
- haastattelijan ominaisuudet & rooli
- motivointi & kiinnostuksen osoittaminen
- joustavuus

Tutkijan pitää ratkaista ennen haastattelujen aloittamista lukuisia käytännön
kysymyksiä. Hänen pitää päättää, ketä hän haluaa haastatella. Itse olen aina
tehnyt asiantuntijahaastatteluja, jolloin olen pyrkinyt löytämään sellaisia
haastateltavia, joilla olisi paljon kokemusta tutkimuskohteestani. Olen etsinyt
sopivia haastateltavia käyttämieni oikeudellisten asiakirjojen avulla, soitta-
malla eri yksiköiden vastuuhenkilöille sekä kysymällä haastatteluissa ehdo-
tuksia muista haastateltavista (ns. lumipallomenetelmä).

Olen lähestynyt haastateltavaksi pyytämääni henkilöä puhelimitse tai
sähköpostin avulla ja tiedustellut hänen suostumustaan haastatteluun. Samalla
olen kertonut omasta tutkimuksestani ja siitä, minkälaisista asioista haluaisin
keskustella hänen kanssaan. Minulla ei ole ollut vaikeuksia saada haluamiani
asiantuntijoita suostumaan haastateltaviksi. Omasta työstä kertominen voi
olla helpompaa kuin jos haluaisin käsitellä ihmisten yksityiselämää. Jotkut
tutkimussuunnitelmat voivatkin kuivua kasaan, kun ihmiset eivät ole haluk-
kaita suostumaan haastateltaviksi. 

Haastattelun yksityiskohdista (tapaamisajasta ja -paikasta) sovittaessa olen
esittänyt toivomuksen, että haastateltava pystyisi varaamaan haastattelua
varten tietyn ajan, esimerkiksi reilun tunnin. Haastattelut kannattaa tehdä
sellaisessa paikassa, joka on luonteva haastateltavalle. Useat omista haastatte-
luistani on tehty haastateltavan omassa työhuoneessa tai muussa hänen
ehdottamassaan paikassa. 
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Olen itse tehnyt haastatellut aina kahden kesken. Ne on mahdollista tehdä
myös puhelimen välityksellä tai vaikkapa ryhmässä. Ryhmähaastattelut eivät
kuitenkaan sovellu kaikenlaisten asioiden käsittelemiseen, sillä ihmiset eivät
välttämättä halua kertoa niissä henkilökohtaisiksi kokemistaan asioista.
Ryhmän sisäinen dynamiikka vaikuttaa myös siihen, saavatko kaikki äänensä
kuuluville.

Tutkijan on ratkaistava etukäteen kysymys siitä, mitkä ovat haastattelun
teemat. Teemahaastattelussa jokaisen haasteltavan kanssa käsitellään samat
aiheet, mutta niiden järjestys ja laajuus vaihtelevat. Tutkija päättää sopivista
teemoista tutkimuskysymyksensä mukaisesti. Tässä tehtävässä aikaisemmat
tutkimukset ja tutkimuksessa käytetty muu mahdollinen aineisto ovat hyödyl-
lisiä. Harmillista on, jos vasta myöhemmin havaitsee tutkimuskirjallisuudesta
jonkin keskeisen kysymyksen, joka olisi ollut kiinnostava ottaa haastatteluissa
esille. Tästä syystä teemaluettelon laatimiseen kannattaa käyttää aikaa, koska
jälkikäteen puuttuvia tietoja on usein käytännössä vaikea hankkia.

Haastattelujen lukumäärää on vaikea ratkaista etukäteen. Yleensä laadulli-
sissa tutkimusoppaissa suositellaan, että haastattelujen tekemisessä on
odotettava ns. saturaatiopistettä, jolloin haastatteluissa ei tule enää uusia
asioita esille. Haastateltavien määrä vaihtelee eri tutkimuksissa. Heitä on
voinut olla esimerkiksi kahdeksan, parikymmentä tai jopa kuusikymmentä.
Suuren haastatteluaineiston käyttäminen antaa tutkijalle halutessaan mahdol-
lisuuden käsitellä joitakin asioita myös kvantitatiivisesti. Pienen aineiston
käyttäminen on puolestaan ominaista keskusteluanalyysille, jolloin haastatte-
lutekstiä käsitellään perinpohjaisella tarkkuudella.

Haastateltaessa

Haastattelu on vuorovaikutustilanne. Tällöin sekä haastattelijan että haastatel-
tavan henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on vaikutusta siihen, miten haastatte-
lu onnistuu. Kaikkien haastateltavien kanssa ei ehkä synny luottamuksellista
ilmapiiriä tai haastateltava ei aina syystä tai toisesta ole halukas kertomaan
omista kokemuksistaan tai mielipiteistään. Haastattelijalta vaaditaan koke-
musta ja taitoa. Tutkijan on myös hyvä etukäteen pohtia, minkälainen on
hänen oma roolinsa. Hän voi miettiä haluaako hän olla neutraali, mitä asioita
hän on valmis kertomaan itsestään tai haluaako hän ryhtyä aktiivisesti haasta-
maan tai kyseenalaistamaan (ns. talk back) haastateltavan esittämiä käsityk-
siä.

Haastattelustrategian pohtiminen on tärkeää. Olen itse käyttänyt usein
paljon aikaa sen ratkaisemiseen, minkälaisia asioita kannattaisi käsitellä
haastattelun alussa. Esimerkiksi poliisia haastatellessa on hyvä pysähtyä
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miettimään, että poliisi ei välttämättä ole halukas kertomaan omasta työstään
tai ajatuksistaan poliisiorganisaation ulkopuolisille henkilöille. Sama pätee
tietysti muihinkin ihmisiin, sillä heillä voi olla monenlaisia ”onnellisuusmuure-
ja”, joita voi olla vaikea rikkoa. Itse olen havainnut, että onnistuessani
esittämään haastateltavan mielestä kiinnostavia kysymyksiä, hän on hyvin
mielellään ryhtynyt keskustelemaan niistä.

Ennen varsinaisen haastattelun aloittamista on syytä esitellä itsensä, sopia
nauhoittamisesta ja kertoa yleisiä periaatteita tietojen käsittelemisestä.
Haastateltavan on voitava luottaa siihen, että hänen haastattelussa esittämiään
tietoja tullaan käsittelemään luottamuksellisesti. Haastatelluille on usein
tärkeää, että heidän anonymiteettinsa suojataan. Haastateltava voi myös
haluta tarkistaa hänen haastattelunsa pohjalta litteroidun tekstin. Jotkut
saattavat myös kysyä mahdollisuutta tutustua käsikirjoitukseen. Tutkija voi
myös itse tarjota haastateltavalle tätä mahdollisuutta. Olen itse aina lähettänyt
haastateltaville aikanaan valmistuneen tutkimusraportin.

Haastattelun nauhoittaminen on tärkeää. Nauhoittamisesta kannattaa
luopua vain erityisistä syistä. Esimerkiksi haastatellessa huumekauppiaita voi
olla sekä tutkittavan että tutkijan turvallisuuden varmistamiseksi tärkeää, että
nauhoja ei ole. Jos keskustelut nauhoitetaan, voi olla perusteltua sopia siitä,
että nauhalle ei tallennu ihmisten nimiä. Tutkijan kannattaa myös kiinnittää
erityistä huomiota nauhojen säilyttämiseen, jotta ne eivät joudu vääriin käsiin.
Niiden säilyttäminen ei ole aina välttämätöntä enää litteroinnin jälkeen.
Tutkijan on myös syytä olla tietoinen siitä, että hänellä ei ole oikeutta salata
rikosten tekemisestä saamiaan tietoja. Kansainvälisissä tutkimuksissa onkin
kerrottu tapauksista, joissa viranomaiset ovat kiinnostuneet tutkijan hallussa
olleista aineistoista.

Nauhoittaminen on tarpeellista siitä syystä, että haastateltavan puhe on
paljon monimuotoisempaa kuin mitä haastattelija on haastattelutilanteessa
havainnut. Jokainen haastatteluja tehnyt henkilö on varmasti havainnut tämän
seikan. Nauhoja purettaessa avautuu puheen rikkaus, mikä tekee myös niiden
tulkinnan vaikeaksi, sillä puhe on usein monitulkintaista ja keskenään ristirii-
taista. Tästä syystä haastatteluja on hyvä tehdä pikkuhiljaa, jotta niitä ehtii
käsitellä aina ennen seuraavan haastattelun tekemistä. Uudessa haastattelussa
on mahdollista ottaa tarkemmin esille sellaisia seikkoja, jotka jäivät epäsel-
viksi edellisessä haastattelussa.

Haastattelun hyvä puoli on siinä, että haastateltava ja haastattelija kohtaa-
vat henkilökohtaisesti. Tällöin haastateltava saattaa innostua kertomaan
asioista aivan eri tavalla kuin, jos hänelle esitettäisiin kysymyksiä lomake-
kyselyn muodossa. Teemahaastattelussa haastateltava saa mahdollisuuden
kertoa omista kokemuksistaan ja näkemyksistään vapaasti. Tutkijan on myös
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mahdollista motivoida ja osoittaa kiinnostusta haastateltavaa kohtaan haastat-
telun aikana. 

Haastattelijan olisi kuunneltava haastateltavaa mahdollisimman tarkasti.
Tutkijan pitäisi pystyä olemaan joustava ja esitetyn kysymyksen olisi aina
hyvä liittyä edellä käsiteltyyn aiheeseen, koska haasteltavan mieli saattaa
vielä liikkua sen parissa. Haastattelija ei myöskään saisi olla liian innokas ja
esittää liian nopeassa tahdissa uusia kysymyksiä. Haastatteluissa on hyvä
sietää ns. hiljaisia hetkiä, koska haastateltava saattaa vielä haluta palata
edelliseen aiheeseen.

Haastattelujen rikkaus on siinä, että esille voi nousta tutkijalle aivan uusia
näkökohtia. Tutkijan olisikin hyvä pystyä reagoimaan tähän ja tarvittaessa
esittää täydentäviä kysymyksiä. Jos tutkija huomaa uuden asian vasta pur-
kaessaan haastattelunauhaa, tähän kysymykseen voi palata seuraavassa
haastattelussa. Tutkimuksen kuluessa onkin mahdollista tarkistaa ja muokata
haastattelurunkoa. Tutkijan olisi myös hyvä pohtia tutkimusnauhoja kuunnel-
lessa, että mikä haastattelussa meni pieleen. Itse olen havainnut, että aina
uuden tutkimuksen tiimoilta uutta haastattelukierrosta aloittaessa koen
jonkinlaista alkukankeutta. Monesti olen ollut sitä mieltä, että viimeisenä
tekemäni haastattelut ovat olleet parhaita.

Teemahaastatteluista kirjoittaminen

Haastatteluaineiston litterointi ja alustava käsitteleminen on aikaa vievää
työtä. Jo pelkästään yhden haastattelunauhan purkamiseen voi vierähtää
kokonainen päivä. Haastattelujen purkamisen tarkkuus riippuu tutkimus-
kysymyksestä ja käytettävästä tutkimusmenetelmästä. Teemahaastatteluissa
tutkija on usein kiinnostunut haastateltavien puheen sisällöstä. Tällöin
haastattelut voidaan purkaa yleiskielelle ja puheesta puuttuvat sanat voidaan
lisätä sulkeisiin. Puheen aikana pidettyjä taukoja, päällekkäin puhumista tai
”yymm” kommentteja ei ole myöskään välttämätöntä litteroida. Tällaiset
seikat ovat tärkeitä, jos taas haastattelupuhetta on tarkoitus tulkita keskustelu-
analyysin keinoin.

Laadullisen tutkimuksen tekeminen on hidas prosessi. Varsinkin haastatte-
luaineiston kokoamisen jälkeen tutkijan tarvitsee usein aikaa ”sen sulattami-
seen”. Aineisto voi tuntua itsestään selvältä tai päin vastoin liian monimuotoi-
selta, jolloin on vaikea ratkaista, mistä voisi lähetä liikkeelle. Laadulliseen
tutkimukseen kuuluvat lukuisat harhapolut. Valmiissa tutkimusraporteissa ei
ole yleensä kuvattu näitä tutkijan tekemiä harha-askelia tai epätoivon hetkiä.
Tutkimusprosessin eri vaiheet eivät myöskään etene selkeän kronologisesti,
vaan ne kietoutuvat yhteen. Joskus aineistoa käsitellessä tutkimussuunnitel-
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mat muuttuvat, sillä jokin muu kuin alkuperäinen tutkimuskysymys voi alkaa
tuntua tärkeältä.

Haastatteluaineiston käsittelemisessä pääsee usein eteenpäin, kun ryhmitte-
lee  ensin  haastattelut  teemoittain.  Apuna  voi  käyttää  esimerkiksi  Atlas.Ti
-nimistä tietokoneohjelmaa. Haastatteluaineiston käsitteleminen edellyttää
usein sen tiivistämistä ja rajaamista. Kaikkia esille nousseita asioita ei ole
mahdollista käsitellä yhdessä tutkimuksessa. 

Jotkut teemahaastatteluja tehneet henkilöt ovat voineet lähteä hieman
naivisti siitä, että haastatteluissa saadut tiedot kuvaisivat suoraan haastatellun
henkilön toimintaa tai ajatuksia. Haastatteluissa saatu tieto on kuitenkin
monella tavalla ”välittynyttä” ja ”värittynyttä”, ja se on syntynyt haastatteluti-
lanteessa. Haastattelijan ja haastateltavan välinen vuorovaikutus vaikuttaa
siihen, minkälaisia asioita haastattelussa on noussut esille. Haastateltava olisi
saattanut puhua toiselle haastattelijalle eri asioista. Myös haastateltaessa
samaa henkilöä uudelleen hän voi kertoa asioista eri tavalla kuin edellisellä
kerralla. Ihmisten voi olla vaikea ratkaista sitä, mitä mieltä he ovat asioista tai
miten he selittäisivät oman toimintansa motiiveja. Selitykset voivat vaihdella
eri tilanteissa ja käsitykset ”itsestään ja maailmasta” voivat olla hyvinkin
ristiriitaisia. Ihmiset käyttävät myös puheessaan monenlaisia retorisia keinoja,
joilla he yrittävät lisätä kertomuksensa vakuuttavuutta.

Haastateltavan puhe ei sellaisenaan ole vielä tutkimuksen tulos. Tutkijan
on pystyttävä irtaantumaan haastateltujen puheesta ja aineistoa on tarkastelta-
va jostain tietystä näkökulmasta. Haastatteluaineistoon on otettava etäisyyttä.

Tutkimusaineiston tulkinta on vaativa tehtävä. Sen alustavan jäsentämisen
jälkeen tutkija alkaa analysoida sitä valitsemaansa teoreettisen viitekehyksen
avulla. Kysymys sopivasta viitekehyksestä voi olla vaikeasti ratkaistavissa.
Se voi myös muuttua tutkimuksen edetessä. Tutkijan valitsemat teoreettiset
lähtökohdat auttavat uuden tiedon etsimisessä, sen jäsentämisessä ja tulkin-
nassa. Tutkijan pitäisi purkaa aineistoaan vuoropuhelussa aikaisemman
tutkimuksen kanssa. Tällöin hänelle alkaa vähitellen hahmottua, mitkä ovat
hänen keskeiset tutkimustuloksensa. Tutkijan on mietittävä sitä, mistä hänen
aineistonsa kertoo. Vaikka tutkimusaineisto olisi pieni, sen tulokset saattavat
kuitenkin onnistua kertomaan jotain yhteiskunnastamme, jolloin sillä on
aineiston ylittävää merkitystä. 

Laadullista tutkimusta tehdessä on mahdollista, että tutkija ”sokeutuu”
omalle aineistolleen. Tästä syystä olisi hyvä käydä puhumassa tutkimukses-
taan erilaisissa tutkijatapaamisissa ja luetuttaa käsikirjoitusta. Muilta ihmisiltä
saatu palaute auttaa havaitsemaan, mikä aineistossa on kiinnostavaa ja
selkeyttämään omaa kirjoitustyyliään.
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Tutkija moniottelijana
Oikeustieteellisessä tutkimuksessa painopiste on ollut perinteisesti lainopissa,
kun taas yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa on vierastettu oikeudellisten
ilmiöiden tutkimista. Tästä syystä oikeussosiologinen ja kriminologinen
tutkimusperinne on ollut verrattain vähäistä Suomessa. 

Oikeustieteellisen koulutuksen saaneilla henkilöillä ei ole yleensä metodis-
ta osaamista tehdä empiirisiä tutkimuksia. Jos jotain empiiristä aineistoa on
kuitenkin lähdetty keräämään ja analysoimaan, tavallinen puute on se, että
tutkija ei kerro tarkasti aineistonsa laajuudesta, eikä siitä miten aineisto on
kerätty. Tällaiset tiedot ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta muut henkilöt
voivat arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Tieteellisen tutkimuksen lähtö-
kohtana pidetään tavallisesti sitä, että joku toinen henkilö voi halutessaan
arvioida tutkimuksen luotettavuutta pyrkimällä toistamaan sen. Tutkimusai-
neisto ja -menetelmä pitäisikin pyrkiä kuvaamaan niin tarkasti, että joku muu
henkilö pystyisi tekemään vastaavan tutkimuksen. 

Yhteiskuntatieteellisen koulutuksen saanut henkilö hallitsee puolestaan
hyvin metodit, mutta hänelle oikeudellinen viitekehys on vieras. Monet
oikeudelliset kysymykset voivat myös olla aidosti vaikeita oppia. Oikeustie-
teellisen koulutuksen saaneella henkilöllä on se etu puolellaan, että hän tuntee
oikeudellisen viitekehyksen. Tämä on välttämätöntä tutkittaessa oikeudellisia
ilmiöitä. Jos on selvinnyt oikeustieteellisestä tutkinnosta, pystyy myös
hankkimaan itselleen valmiudet tehdä empiirisiä tutkimuksia. Tämä tutki-
musote antaa hedelmällisen mahdollisuuden tarkastella oikeudellisia ilmiöitä
useista erilaisista näkökulmista. 
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1 Oikeustieteen eri osa-alueista ks. lähemmin esim. Aarnio, Laintulkinnan teoria (1989),
47–52 sekä Siltala, Oikeustieteen tieteenteoria (2003), 103 ss.

Tapani Lohi

Empiirisen tiedon hyödyntämisestä 
jäämistölainopissa

1 Lähtökohtia
Jäämistöoikeutta on totuttu pitämään käytännönläheisenä oikeudenalana.
Ongelmat, joita alan tutkimuksissa on tarkasteltu, lienevät ainakin päällisin
puolin tuttuja useimmille käytännön lakimiehille. Kukapa ei olisi jossain
vaiheessa joutunut pohtimaan esimerkiksi perinnönjakoon, rintaperillisen
lakiosaan tai velkavastuuseen liittyviä kysymyksiä. Tämä tuttuuden tunne voi
kuitenkin olla pettävää. Saatetaan kysyä, miltä osin se todellisuuskuva, joka
jäämistöoikeudellisista esityksistä välittyy lukijoille, vastaa reaalimaailmaa.
Ja toisaalta: kuinka hyvin jäämistöoikeuden harjoittajat itse tuntevat oikeu-
denalansa arjen – siis ne ongelmat, joiden parissa asianajajat, muut käytännön
lakimiehet ja vainajan oikeudenomistajat joutuvat faktisesti painiskelemaan?

Jo kirjoituksen aluksi on syytä tuoda esille oma tutkijataustani. En ole itse
tehnyt empiiristä tutkimusta enkä juuri hyödyntänyt sitä. En ole myöskään
perehtynyt teoreettisesti empiirisen tiedon hankkimiseen tai sen käyttämiseen.
Olen siten varsin huonosti selvillä siitä, millaisia asioita voidaan todella
tutkia empiirisesti ja millaisia ei. 

Seuraavassa esitetyssä onkin kysymys lähinnä vain muutamista lainopin
harjoittamisen pohjalta syntyneistä ajatuksista. Pohdin, millainen merkitys
empiirisellä tiedolla voisi olla tutkijalle, jonka tavoitteena on hahmottaa
jäämistöoikeuden näkökulmasta mielekkäitä kysymyksiä ja kysymyksenaset-
teluja sekä etsiä vastauksia konkreettisiin tulkintaongelmiin. Tarkastelen siis
empiirisen aineiston käyttämistä jäämistöoikeuden ja nimenomaan
jäämistölainopin kannalta. Nämä rajaukset selittävät osaksi esitystäni leimaa-
van pidättyvän asenteen. On selvää, että kun tarkasteltavaksi otetaan oikeus-
tutkimus laajemmin, asetelma muuttuu: empiirisen tiedon käyttökelpoisuutta
kohtaan ei voida asettaa vakavia epäilyksiä.1 Se muodostaa monessa tapauk-
sissa olennaisen osan tutkimusaineistoa.

Esimerkiksi oikeuspoliittista tai de lege ferenda -tutkimusta lienee lähes
mahdotonta tehdä ilman empiriaan tukeutumista. Ajateltakoon vaikkapa
ongelmia, joita liittyy PK 3:1a:ssa annettuun lesken asumissuojaa



28

2 Kysymyksestä on esitetty oikeuskirjallisuudessa runsaasti toisistaan poikkeavia käsityk-
siä. Tältä osin voidaan viitata esimerkiksi seuraaviin esityksiin: Lehtimaja, Oikeustieteestä
käyttö- ja perustutkimuksena LM 1981, 583 ss.; Kultalahti, Omaisuudensuoja ympäristön-
suojelussa (1990), 87 ss.; Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap JT 1995–96, 731–733;
Kangas, Perinnöt ja testamentit (1996), 6–8; Ervasti, Eräitä näkökohtia empiirisen tiedon
hyväksikäyttämisestä oikeustutkimuksessa LM 1998, 372–378 sekä Korkea-aho & Koulu
& Lindfors, Empiiristä aineistoako insolvenssioikeuden tutkimukseen? Oikeus 2002,
353–355.

koskevaan sääntelyyn. Kun pyritään esittämään tieteellisesti kestäviä
väitteitä siitä, kuinka hyvin säännös on toteuttanut tehtävänsä tai pitäisi-
kö sitä muuttaa, on oltava tietoa niistä olosuhteista, joissa lainkohta
tulee nykyisin sovellettavaksi. Mikä on esimerkiksi eloonjääneen
puolison keskimääräinen ikä perittävän kuollessa, kuinka kauan leskeys
kestää, millainen on yleensä lesken varallisuusasema, kuinka monta
rintaperillistä perittävältä jää, mikä on heidän keskimääräinen ikänsä
yms? – Nämä seikat on tiedettävä, jotta voitaisiin luotettavasti arvioida,
kuinka todellisia ovat ne epäkohdat, jotka säännöstä tarkasteltaessa on
monesti nostettu esille. Kuinka tavallista esimerkiksi on, että nuorehko,
työkykyinen leski saa eliniäkseen asunnon käyttöoikeuden ja vie näin
leivän perinnön tarpeessa olevien rintaperillisten suusta? Tai toisaalta:
kuinka suuria ongelmia leskille todellisuudessa aiheutuu siitä, että PK
3:1a turvaa asuntoon vain käyttöoikeuden, eikä leski siten pysty esimer-
kiksi vaihtamaan sitä tarpeitaan paremmin vastaavaan?

2 Jäämistöoikeudellisen reaalitiedon lähteitä 
Empiirisestä tutkimuksesta puhuttaessa täytyisi tietysti selvittää itselleen ja
lukijalle, mitä empirialla tai empiristisellä tutkimusotteella tarkoitetaan.2

Yhden määritelmän mukaan empiirisellä tiedolla tarkoitetaan kaikkea havain-
toon perustuvaa tietoa. Tämä määritelmä lienee kuitenkin liian laaja. Jotta
aineistoa olisi syytä kutsua empiiriseksi, sen on mielestäni jollain tavoin
kuvattava tietyn normiston käytännön toteutumista. Siten esimerkiksi lainval-
misteluun liittyvä virallismateriaali jää normaalisti tämän aineiston ulkopuo-
lelle, vaikka tiedon hankkiminen siitä edellyttää tietysti havaintojen tekemistä
(pidän silmällä nyt aineellisoikeudellista tutkimusta – jos tutkimuksen koh-
teena on itse lainsäädäntöprosessi, asia on tietysti toisin). 

Tutkimusta ei liene myöskään aiheellista luonnehtia empiristiseksi tai
empiriaan tukeutuvaksi vielä sen perusteella, että kannanottojen taustalla on
jotakin havaintoihin, esimerkiksi kirjoittajan arkikokemukseen perustuvaa
tietoa reaalimaailmasta. Käsittääkseni empiristisestä tutkimusotteesta on
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syytä puhua vasta, kun aineistona on järjestelmällisesti hankittua reaalitietoa,
jota myös pyritään käyttämään ainakin jossain määrin systemaattisesti. 

Luovun tässä yhteydessä yrityksestä määritellä empiriaa tai empiiristä
tutkimusotetta sen tarkemmin. Tyydynkin seuraavassa tuomaan esille käsityk-
seni mukaan tärkeimmät empiirisen tiedon hankinnan kanavat. Kun etsitään
tietoa jäämistöoikeuden näkökulmasta relevantista yhteiskuntatodellisuudesta
ja käytännössä realisoituvista ongelmista, apua tarjoavat erityisesti seuraavat
lähteet:

- väestötilastot
- perukirjat
- holhousasioiden rekisteri (alaikäiset kuolinpesän osakkaina)
- tuomioistuintilastot 
- maistraateista saatavat rekisteröintitiedot (lahjat, avioehdot)
- virallinen lehti (vainajan velkojille haettavat julkiset haasteet)
- ali- ja hovioikeuksista kerättävät ratkaisut, verotuskäytännöstä kerättävät
ratkaisut
- valtiokonttorin omaksumasta käytännöstä saatava tieto (omaisuuden luovut-
taminen perittävän läheisille PK 5:2:n nojalla)
- asianajajien noudattamista käytännöistä saatava tieto (sitä on mahdollista
hankkia lähinnä haastattelu- ja kyselytutkimusten avulla). 

Empiiristä aineistoa on tietysti myös ylimpien oikeusasteiden, ennen muuta
korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntö. En pidä kuitenkaan tällaiseen aineis-
toon tukeutuvaa tutkimusta empiirisenä siinä mielessä kuin mihin tällä
ilmaisulla yleensä viitataan. Ylimpien oikeuksien käytäntö muodostaa niin
valikoituneen otoksen ratkaisutoiminnasta, ettei sitä voida rinnastaa muuhun
kentällä tapahtuvaan ratkaisutoimintaan. Kysymys on pikemminkin käytän-
nön yläpuolelta annetuista auktoritatiivisista normikannanotoista. KKO:n
ratkaisut rinnastuvat oikeuslähdemateriaalina esimerkiksi lainvalmistelutöihin
ja oikeuskirjallisuuteen.
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3 Perhe- ja jäämistöoikeuden alalla harjoitusta empiirisestä tutkimuksesta saa hyvän
yleiskuvan teoksesta Kangas, Perinnöt ja testamentit, 8–35.

3 Jäämistöoikeustiede ja empiria

3.1 Empiirisistä tutkimuksista jäämistöoikeudessa

Suomalaisen jäämistöoikeustutkimuksen painopiste on ollut lainopissa.
Kuitenkin myös empiiristä tutkimusta on harjoitettu. Seuraavassa mainitsen
tärkeimpiä tällä alalla julkaistuja tutkimusraportteja. Ne antavat vihjeitä siitä,
mistä asioista voitaisiin myös vastaisuudessa hankkia reaalitietoa.3

Ylöstalo: Om inbördes testamente enligt fisk rätt (Festskrift till O.A. Borum 1964)
S Tutkimuksen aiheena oli puolisoiden välisten keskinäisten testamenttien

yleisyys. Aineistona käytettiin Helsingin raastuvanoikeudessa 1950–62
valvottuja testamentteja.

Aarnio ja Saarenpää: Testamenttiasiain käytäntöä (DL 1969)
S Tutkimuksen avulla pyrittiin saamaan kuva suomalaisesta testamenttauskäy-

tännöstä. Selvitettävänä oli esimerkiksi: minkä sisältöisiä testamentteja
ihmiset tekevät, kuinka suuressa määrin testamentin laadinnassa tukeudutaan
kaavakokoelmiin ja miten testamenttien tallella pysyminen varmistetaan.
Tietoa hankittiin Suomen asianajajaliiton jäsenille osoitetun kyselyn avulla.

Halttunen: Perimysoikeuden laajuudesta (Oikeustiede-Jurisprudentia 1971)
S Tutkimuskohteena oli jäämistöjen varallisuus ja perillisten ikärakenne.

Aineistona oli 1968 Hollolan tuomiokunnan arkistoon tallennetut perukirjat.

Kangas: Perinnöt ja testamentit (1996)
S Kysymyksessä oli perukirja-aineistoon pohjautuva suomalaista kuolinpesää

koskeva tutkimus. Aineiston muodostivat vuonna 1992 Helsingin käräjäoi-
keuteen ja Hauhon tuomiokuntaan talletetut perukirjat (Helsingin osalta
tyydyttiin n. 26 %:n otokseen). Selvitettävänä olivat mm. seuraavat seikat:

- perinnönjättäjän kuolinikä
- lesken ikä ja varallisuusasema
- perillispiirin rakenne (lukumäärä, sukulaisuussuhde, iät)
- kuolinpesän varallisuustilanne (varat ja velat)
- testamenttien ja eri testamenttityyppien yleisyys
- tiedot mahdollisista avioehdoista
- tasinkoprivilegin käyttäminen
- lesken asumissuojaan vetoaminen.



31

3.2 Lainopin perinteinen kanta: empiirisellä tiedolla ei 
merkitystä

Lainopillisen jäämistöoikeustutkimuksemme suhtautuminen empiirisen
tiedon käyttämiseen on ollut kaksijakoinen. Reaalitietoa on kyllä esitelty ja
siihen on viitattu, mutta sitä ei ole juuri käytetty hyväksi silloin, kun on
esitetty väitteitä voimassaolevan oikeuden sisällöstä. 

Tällaisen asennoitumisen taustalle on helppo hahmottaa tuttu peruste,
perinteinen käsitys lainopin ja empirian suhteesta. Useimpien lainopillista
tutkimusta tekevien ennakkokäsitys lienee se, ettei reaalitiedosta ole välitöntä
hyötyä. Empiirisen tutkimuksen ja lainopillisen tutkimuksen tiedonintressit
ovat yksinkertaisesti erilaisia; voimassaolevan oikeuden sisältö määräytyy
yleensä muiden kuin empiirisesti havainnoitavien tosiseikkojen perusteella.
Lainopissa on siksi tukeuduttava perinteiseen oikeuslähdemateriaaliin, kuten
lain säännöksiin, systemaattisiin argumentteihin, lain esitöihin, KKO:n
käytäntöön ja oikeuskirjallisuuteen.

Esimerkiksi voinen ottaa oman tutkimukseni Ennakkoperinnöstä (1999).
Koetin siinä antaa konkreettista sisältöä ennakkoperinnön laskennallista
vaikutusta koskeville säännöksille, siis hahmottaa erilaisissa perimys- ja
lahjoitustilanteissa sovellettavaksi tulevia laskusääntöjä. Myönnän avoimesti,
että minulle ei tutkimusta tehdessäni tullut edes mieleen selvittää asiaa
koskevaa reaalitodellisuutta. En siis hankkinut selvitystä esimerkiksi siitä,
kuinka laajassa mitassa ennakkoperintöjä annetaan, keille niitä annetaan,
kuinka yleisiä ovat ylisuuret ennakkoperinnöt tai kuinka yleistä on, että
perinnönjättäjä antaa usealle lapsistaan ennakkoja ja jättää yhden ilman. En
myöskään perehtynyt siihen, kuinka paljon ennakkoperinnöt aiheuttavat
riitoja tai millaisia sääntöjä pesänjakajat noudattavat yksittäisissä ongelmati-
lanteissa. Tällaiset tiedot olisivat varmasti rikastuttaneet teostani. Toinen asia
sitten on, olisiko niillä kuitenkaan ollut juuri vaikutusta siihen, millaisia
kysymyksiä työssäni tarkastelin ja millaisia vastauksia niihin annoin. 
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4 Empiirisen aineiston käyttöfunktioista lainopillisessa tutkimuksessa ks. yleisemmin esim.
Sandgren JT 1995–96, 736 ss. sekä Ervasti LM 1998, 372 ss.

5 Korkeimman oikeuden ratkaisujen antama reaalitieto lisääntyy olennaisesti, jos tutkija
tutustuu myös tapausten asiakirja-aineistoon. Sen välityksin hän saa kyseisestä riidasta
(sen taustalla olleesta tosiseikastosta, osapuolten vaatimuksista, pesänjakajan toiminnasta,
näytöstä yms.) paljon laajemman kuvan kuin mikä on mahdollista saada yksin Finlexiin
otetun tapausselostuksen pohjalta. – Hyödynnänkin itse tätä käytäntöön perehtymisen
menetelmää.

4 Empiirisen tiedon käyttämisen funktioita
Edellä hahmoteltu perinteisen lainopin kuva on kärjistetty yleistys, joka ei
anna täysin oikeaa kuvaa empiirisen tiedon hyödyntämismahdollisuuksista.
Kysymystä onkin syytä pohtia seuraavassa hieman tarkemmin. Otan tarkastel-
tavaksi muutamia näkökohtia, joiden voisi ajatella puhuvan reaalitiedon
käyttämisen puolesta myös jäämistölainopissa.4 

4.1 Auttaa havaitsemaan kysymyksiä

Empiirisen tiedon hyödyntämistä on usein suositeltu esittämällä, että sen
avulla tutkija havaitsee paremmin käytännössä esiin tulevia kysymyksiä. Asia
voidaan esittää kärkevämminkin: ilman reaalitietoa tutkija ei huomaa niitä
ongelmia, joita säännöstä sovellettaessa voi syntyä. 

Käytäntöön perehtymisellä on tässä suhteessa epäilyksittä oma merkityk-
sensä. Aivan selvää onkin, että ilman minkäänlaista reaalitietoa ei lainopillis-
ta tutkimusta voida harjoittaa. Saatetaan kuitenkin kysyä, tarvitaanko hyvien
kysymysten kartoittamiseksi varsinaista empiiristä tutkimusta tai systemaat-
tista empiiriseen aineistoon perehtymistä. Käsittääkseni riittävä tieto on usein
saavutettavissa jo epäsystemaattisella havainnoinnilla, käytäntöön osallistu-
misella. Tällä en tarkoita sitä, että jäämistöoikeuden tutkijan tulisi hoitaa
säännöllisesti perinnönjakoja tai pesänselvityksiä. Jo satunnaiset kontaktit
asianajajiin, tuomareihin ja muihin käytännön lakimiehiin riittävät antamaan
kohtalaisen hyvän kuvan jäämistöoikeuden arjesta. Melko paljon reaalitietoa
jokainen tutkija saa sitä paitsi jo tutustumalla tyypilliseen oikeuslähdemate-
riaaliin: esimerkiksi korkeimman oikeuden käytäntöön, oikeuskirjallisuuteen
ja lainvalmistelutöihin.5
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6 Tältä osin ks. esim. Havansi, Panttioikeus osakkeeseen II (1981), 130.

4.2 Osoittaa eri kysymysten merkityksen ja 
tärkeysjärjestyksen

Käytännöstä hankittavan reaalitiedon voi ajatella suuntaavan tutkimusta
oikeisiin kysymyksiin, todellisiin ongelmiin. Vasta käytäntöön perehtymällä
havaitaan, millä kysymyksillä on todellista merkitystä. Samalla empiirinen
aineisto voi osoittaa jonkin ongelman käytännössä niin vähämerkitykseksi,
ettei sitä koskevaa tutkimusta tarvita. Näin säästetään vähiä resursseja:
tutkimusta ei suunnata puhtaasti akateemisiin kysymyksiin.

Esitetty pitää osittain paikkansa. Samalla siihen liittyy kuitenkin harhakäsi-
tys, joka on syytä oikaista. Tutkimusaiheiden ja tutkimuksissa tarkasteltavien
kysymysten valintaa ei voida tehdä yksin sen mukaan, millaisia ongelmia
käytännössä esiintyy. Siitä, että jokin oikeudellinen probleema tulee harvoin
esille riitana, ei voida päätellä, että sitä olisi tarpeetonta ottaa esille oikeustie-
teellisissä tutkimuksissa.6 Harvoin realisoituvat kysymykset voivat olla
tärkeitä esimerkiksi seuraavista syistä: 

a) Kun pyritään muodostamaan systemaattinen kokonaiskuva tietystä säänte-
lystä, on tunnettava myös harvoin sovellettavaksi tulevien säännösten
sisältö. Esimerkiksi tyydyttävän kuvan saaminen PK 7 luvun lakiosajär-
jestelmästä on mahdotonta, jos tarjolla ei ole riittävästi tietoa myös PK 8
luvun avustussäännösten sisällöstä. Avustussäännöksiä tulkitsevaa ja
niiden systemaattisia yhteyksiä osoittavaa tutkimusta ei siis tee tarpeetto-
maksi se, että avustussäännöksiin vedotaan käytännössä varsin harvoin.

b) Annettaessa kuvaa tietyn järjestelmän sisällöstä on yleensä syytä käyttää
konkreettisia esimerkkejä. Elävän elämän tapaukset eivät ole tässä suh-
teessa aina parhaita mahdollisia. Pedagogisessa mielessä antoisampia
saattavat monesti olla ongelmanasettelut, jotka eivät käytännössä juuri
toteudu – ainakaan kovin usein. Niiden avulla voidaan ehkä selkeämmin
kuin todellisilla tapauksilla valaista esimerkiksi eri säännöstöjen keskinäi-
siä yhteyksiä ja tietyn säännöstön soveltamisalan rajoja. 

c) Se, että jokin ongelma on konkretisoitunut harvoin riitana, saattaa johtua
siitä, että järjestelmän sisältö on tunnetaan huonosti. Tämä pätee todennä-
köisesti esimerkiksi PK 8 luvun avustussäännöksiin. Kyseisten riitojen
harvinaisuus ei kelpaa tällöin syyksi olla kiinnittämättä ongelmiin huo-
miota tutkimuksessa. Pikemminkin asia on päinvastoin.

d) Tiettyä kysymystä koskevien riitojen harvinaisuus saattaa myös olla
osoitus siitä, että säännöstö on pystynyt jo olemassaolollaan eliminoimaan
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nämä riidat. Esimerkkinä voidaan mainita avioliittolain vastikejärjestel-
mä. Tällaisen säännöstön elinvoimaisena pitäminen edellyttää siihen
kohdistuvaa riittävää perustutkimusta.

e) Lainopilliselle tutkimukselle on tyypillistä, että sen kohteeksi valikoituvat
muut kuin tyyppitapaukset. Harvoin esiintyvät ongelmat ovat usein ongel-
mia – ja lainopin näkökulmasta kiinnostavia – juuri sen vuoksi, että niiden
syntymistä ei ole osattu ennakoida lakia säädettäessä. Niiden osalta ei ole
myöskään yleensä syntynyt vallitsevaa käytäntöä. 

Saatetaan lisäksi kysyä, kuinka suuri merkitys systemaattisesti kerätyllä
reaalitiedolla voi tosiasiassa olla tärkeiden oikeuskysymysten osoittajana.
Väittäisin, että jos jokin kysymys on oikeuselämässä tärkeä, se tulee yleensä
tutkijan havaittavaksi jo ilman asiaa koskevaa empiiristä tutkimustakin.
Harva tutkija elää niin totaalisesti irti käytännöstä, ettei sitä havaitsisi.

Myös pelko siitä, että empiriaan tukeutumaton tutkimus ohjautuisi käytän-
nön kannalta täysin epärelevantteihin kysymyksiin, lienee ainakin jäämistöoi-
keuden osalta enimmäkseen aiheeton. Laajahkon tutkimuksen kohteeksi ei
meillä ole otettu aiheita, jotka eivät ainakin jossain määrin olisi realisoituneet
myös käytännössä. – Se, onko tutkimus kohdentunut juuri kaikkein tärkeim-
piin kysymyksiin, on tietysti jo toinen asia. 

4.3 Antaa tietoa vallitsevasta oikeustilasta

Kun tutkimuskohteena on voimassaolevan oikeuden sisältö, näyttäisi tarkas-
teltavaa aihetta koskevan ratkaisukäytännön selvittäminen suorastaan välttä-
mättömältä. Juuri käytäntöhän osoittaa sen, millaisia sääntöjä tietyissä kysy-
myksissä tehokkaasti noudatetaan: siis miten riita ratkaistaan, jos se menee
tuomioistuimen tai muun viranomaisen päätettäväksi.

Tietyiltä osin väite osuukin oikeaan. Selvää on, että lainopillisessa tutki-
muksessa ei voida koskaan sivuuttaa esimerkiksi KKO:n tai KHO:n ratkaisu-
ja, jos niitä on tarjolla. En kuitenkaan kiinnitä seuraavassa huomiota tähän
puoleen, vaan pidän silmällä alempien ratkaisuelimien käytäntöä. 

Oletetaan, että tutkija haluaa saada luotettavan kuvan esimerkiksi lesken
asumissuojaan (PK 3:1a) liittyvien riitojen ratkaisuperusteista oikeuskäytän-
nössämme. Tätä varten hänen on luonnollisesti perehdyttävä ongelmaa
koskevaan alioikeus- ja hovioikeuskäytäntöön. Asumissuojariidat lienevät
siinä määrin harvalukuisia, että aineiston tulee olla varsin laaja. Kysymykseen
voisivat tulla vaikkapa kaikki tiettyinä vuosina Helsingin käräjäoikeudessa ja
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jossakin muussa alioikeudessa (mieluiten maaseutukunnan oikeudessa)
annetut ratkaisut. 

Pelkkä tuomioistuinratkaisuihin perehtyminen ei kuitenkaan anna realistis-
ta käsitystä oikeustilastamme. Suurin osa asumissuojariidoista jäänee alim-
malla tasolle, pesänjakajien antamien päätösten varaan. Luotettavan kuvan
saaminen edellyttäisi siten pesänjakajien noudattamaan käytäntöön perehty-
mistä. Tämä olisi sinänsä mahdollista toteuttaa kyselytutkimuksen avulla.
Työlästä se kylläkin olisi ja vaatisi kyselyn tekijältä melkoista ammattitaitoa.

Mikä sitten olisi tällä tavoin (suurella vaivalla) hankitun informaation
todellinen merkitys lainopillisen tutkimuksen kannalta? Se saattaa lopulta
jäädä yllättävänkin vähäiseksi. Pesänjakaja- ja selvittäjäkäytännöstä saatujen
tietojen käyttöarvoa on omiaan vähentämään jo se, että jakaja- ja selvittäjä-
tehtävät ovat maassamme yksittäisten toimijoiden (asianajajien) käsissä.
Mitään kovin yhtenäistä toimintalinjaa on epärealistista kuvitella vallitsevan.
Osittain sama koskee alioikeusratkaisuja. Tulkintalinjat voivat vaihdella
olennaisesti käräjäoikeuden mukaan ja saattaapa horjuvuutta olla yhden
oikeuden sisälläkin. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että puheena olevat riidat
ovat ali- ja hovioikeustasolla verraten harvinaisia. Vakiintunutta käytäntöä ei
näin ollen pääse ehkä lainkaan syntymään.

Vielä tärkeämpänä pidän kuitenkin seuraavaa kysymystä: voidaanko siitä,
millä tavoin asioita pesänjakaja- tai selvittäjäkäytännössä tai alioikeustasolla
ratkaistaan, tehdä mitään päätelmiä voimassaolevan oikeuden sisältöön?
Vastaus on ilmeisesti kieltävä. Lainopin viimekätisenä tehtävänä on osoittaa,
miten tietyt riidat tulee ratkaista – ei se, miten niitä käytännössä ratkaistaan.
Onkin syytä havaita se ero, mikä korkeimman oikeuden ja alempien ratkai-
suelimien kannanottojen kesken tässä suhteessa on. KKO:n ratkaisuilla on
kiistatta tietty oikeustilaa muotoava merkitys, ne ovat ennakkopäätöksiä.
Alemman tason ratkaisuilta tämä funktio sen sijaan puuttuu. 

Ajatellaan esimerkiksi tilannetta, jossa tutkija etsii vastausta seuraavaan
tulkintakysymykseen: kun määrätään rintaperillisten lakiosia, tuleeko laskel-
massa ottaa huomioon eloonjääneelle puolisolle annettavan asumisoikeuden
kapitalisoitu arvo? Oletetaan, että alioikeus- ja pesänjakajakäytännössä olisi
tässä kysymyksessä omaksuttu selvästi yhdensuuntainen linja: 90 %:ssa
ratkaisuista käyttöoikeuden arvo olisi otettu huomioon lakiosajäämistön
vähennyseränä. Tästä havainnostaan huolimatta lainopin harjoittaja saattaisi
perustellusti päätyä suosittamaan päinvastaista tulkintaa. – Likimainkaan
samanlaista vapautta hänellä ei olisi, jos asiasta olisi tuore KKO:n ratkaisu.
Sen kanssa ristiriidassa olevan tulkintasuosituksen antaminen edellyttäisi jo
varsin painavia perusteita. 
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7 Tämän epäilyksen on yleisemmällä tasolla esittänyt Klami, ”Reaaliset” argumentit LM
1996, 468 ss. Vrt. Timonen, Määräysvalta, hinta ja markkinavoima (1997), 129, jossa
Klamin kritiikkiä nykyistä lainoppiamme kohtaan pidetään oikeansuuntaisena mutta
ylimitoitettuna.

Olisiko siis pesänjakaja- ja tuomioistuinkäytäntöön perehtyminen jäämis-
tölainopin kannalta aivan hyödytöntä puuhastelua? Tätä en väitä. Käytännös-
sä omaksutut kannanotot tarjoavat monesti luontevan pohjan tietyn tulkinta-
ongelman käsittelylle. On mielekästä kysyä, voidaanko ongelma ratkaista niin
kuin se alioikeustasolla yleensä ratkaistaan tai onko alioikeustasolla omaksut-
tu lähestymistapa asianmukainen. Hyvin perustelluilla ratkaisuilla voi lisäksi
olla lainopin harjoittajalle tiettyä vihjearvoa. Ne antavat viitteitä siitä, millai-
siin seikkoihin saattaisi olla perusteltua kiinnittää huomiota, kun arvioitavana
on vaikkapa asumissuojariita. 

Alioikeus- ja pesänjakajakäytännöstä hankittavat tiedot voivat lisäksi antaa
tutkijalle kimmokkeen tiettyjen kysymysten käsittelylle. Se, että käytäntö on
jossakin asiassa ajautunut tutkijan mielestä harhapoluille, antaa perustellun
aiheen yrittää oikaista nämä virheet. Oikeusyhteisölle on nyt selvitettävä,
millä tavalla ongelmaa ei pidä lähestyä tai ratkaista ja miksi ei. Näin pysty-
tään ehkä estämään se, että epäonnistunut tai suorastaan lainvastainen tulkin-
talinja pääsisi vakiintumaan oikeuselämässämme. Käytäntöön perehtymisen
hyöty on nyt paljolti samanlainen kuin mitä yliopisto-opettaja voi saada
tenttivastauksia lukemalla. Niin oppikirjan kuin tieteellisen esityksenkin
käyttöarvoa lisää se, että teoksessa onnistutaan torjumaan jotkut oikeuselä-
mässä todella realisoituneet tai realisoitumisvaarassa olevat epäselvyydet.

4.4 Auttaa seuraamusharkinnassa (reaaliargumentaatiossa)

Lainopillisessa tutkimuksessa tukeudutaan monesti reaalisiin argumentteihin.
Kysymys, mitä seurauksia tietyn tulkinnan omaksumisella ajatellaan olevan,
on siten lainopin kannalta keskeinen. Voidaankin ajatella, että tulkintaongel-
miin olisi haettava vastausta tutkimalla eri tulkintavaihtoehtojen seurauksia
empiirisesti.

Tällaiset selvitykset ovat kuitenkin suomalaisessa lainopissa melko har-
vinaisia – tämä koskee niin jäämistöoikeutta kuin useimpia muitakin oikeu-
denaloja. Reaaliargumentaatio tapahtuu useimmiten yleiseen elämänkoke-
mukseen tai puhtaasti valistuneisiin arvauksiin tukeutuen. Joudutaankin
kysymään, onko jäämistöoikeustutkimus ajautunut tältä osin harhapoluille.7

Onko se laiminlyönyt tehtävänsä etsiä rationaalisesti perusteltuja tulkintoja?
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Pystytään varmasti osoittamaan kysymyksiä, joissa jäämistölainoppi voisi
terästää argumentaatiotaan empiriaan tukeutumisen avulla. En olisi kuiten-
kaan valmis osoittamaan nykytutkimusta kohtaan tässä suhteessa kovin suurta
moitetta. Käsitykseni mukaan useimmat jäämistöoikeuden näkökulmasta
merkittävät syy–seuraus-suhteet jäävät empiirisen tutkimuksen ulottumatto-
miin. Sen tieteellinen selvittäminen, mitä vaikutuksia tietyn tulkintalinjan
omaksuminen todella saisi aikaan, olisi joko hyvin vaikeaa tai suorastaan
mahdotonta. 

Ajatellaan esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

S Mitä vaikutusta olisi sillä, että muotovaatimuksissa omaksuttaisiin aikai-
sempaa väljempi tulkintalinja. Johtaisiko tämä muotokurin höltymiseen?
Suhtautuisivatko ihmiset aikaisempaa välinpitämättömämmin muotosään-
nösten noudattamiseen? 

S Mitä vaikutusta olisi sillä, että ennenaikaisen perinnönjaon sanktioita
tulkintateitse lievennettäisiin? Johtaisiko tämä sivullisia loukkaavien
jakojen yleistymiseen?

On vaikea kuvitella, että tällaisia kysymyksiä ryhdyttäisiin tutkimaan empiiri-
sesti. Selvitysten pohjalta tehtyjä päätelmiä rasittaisi varmasti melkoinen
epävarmuus. Mainittujen seikkojen selvittäminen vaatisikin käsittääkseni
kohtuuttoman suuren työmäärän verrattuna tutkimuksesta saatavissa olevaan
hyötyyn.

Vallitsevan ajattelutavan mukaan normikannanotot voidaan perustaa eri
tulkintavaihtoehtojen mahdollisiin seurauksiin. Se seikka, että tietyn kannan
omaksuminen esimerkiksi tekee mahdolliseksi väärinkäytökset, kelpaa jo
sellaisenaan tätä tulkintaa vastaan puhuvaksi argumentiksi. Kuinka suuren
painoarvon kyseinen näkökohta lopulta saa, on sitten toinen asia.

Viimeksi mainittua voidaan konkretisoida esimerkin avulla. Monen
aviovarallisuus- ja jäämistöoikeudellisen säännöksen soveltamisen kannalta
on olennainen merkitys sillä, että puolisoiden kesken on toimitettu omaisuu-
den ositus ennen kuin tietty tosiseikasto (vaikkapa oikeustoimi, konkurssi tai
kuolemantapaus) toteutuu. Tällaista säännöstä tulkittaessa onkin jouduttu
usein kysymään, mitä viittaus osituksen toimittamiseen tarkkaan ottaen
merkitsee. Katsotaanko ositus toimitetuksi esimerkiksi jo silloin, kun pesänja-
kaja on antanut ratkaisunsa vai vasta sitten, kun ositus on saavuttanut lainvoi-
man? Yksi lainvoimaisuusvaatimuksen omaksumista vastaan esitetty peruste
on tällöin ollut, että se jättäisi sijaa väärinkäytöksille. Osituspuolelle syntyisi
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8 Ks. tästä esim. Lohi, Ositus, tasinko ja sivullissuoja (2003), 389–390 kirjallisuusviittei-
neen.

9 Timonen (em. teos s. 129) korostaakin, että jos lainopin harjoittaja tukeutuu empiiriseen
tutkimukseen perustumattomiin reaalisiin argumentteihin (ns. politiikka-argumentteihin),
hänen on itse tiedostettava, että kysymyksessä on ”vain” politiikka-argumentti. 

houkutus pitkittää toimitusta (esimerkiksi moittia sitä aivan toivottomissakin
tilanteissa), jotta lopputulos muodostuisi hänen kannaltaan edullisemmaksi.8

Saatetaan kysyä, kuinka realistisella pohjalla kuvattu argumentointi on.
Johtaisiko siis lainvoimaisuussäännön omaksuminen todellisuudessa siihen,
että osituspuolet ryhtyisivät asemaansa parantaakseen pitkittämään osituksia?
Ilmeisesti tähän kysymykseen ei pystytä eikä lopulta tarvitsekaan pystyä
antamaan empiirisesti todennettavaa vastausta. Sitä vastoin tulkitsija voi
lähteä siitä, että jo pitkittämisen mahdollisuus on käypä lainvoimaisuusvaati-
muksen omaksumista vastaan puhuva argumentti – se ei tietysti yksin ratkaise
tulkintaongelmaa. 

Käsitykseni siis on, että reaalinen argumentaatio voidaan useimmissa
tapauksissa rakentaa tutkijan arkikokemukseen pohjautuvien käsitysten
varaan. Yhdestä tähän liittyvästä riskitekijästä on kuitenkin syytä huomauttaa.
Tutkija, jolla on aihepiiriään koskevista käytännön ongelmista lähinnä vain
satunnaisia kokemuksia, saattaa niiden pohjalta tehdä liian rohkeita yleistyk-
siä; siis perustaa kannanottonsa yksittäistapauksista syntyneiden käsitysten
pohjalle. Tätä tulisi luonnollisesti varoa. Satunnaisten havaintojen kautta
välittyneeseen reaalitietoon on suhtauduttava kriittisesti, eikä siihen ainakaan
tule vedota argumentaatiossa ikään kuin kysymys olisi empiiriseen tutkimuk-
seen perustuvasta tiedosta.9

4.5 Antaa tietoja perinnönjättäjän todellisista tarkoitusperistä

Otan lopuksi esille yhden, nimenomaan jäämistöoikeuden kannalta merkittä-
vältä vaikuttavan näkökohdan. Monen jäämistöoikeudellisen tulkintaongel-
man taustalla on kysymys: millainen ratkaisu tietyssä tilanteessa todennäköi-
simmin vastaisi perinnönjättäjän tahtoa? Millaisia tarkoitusperiä perittävä on
järjestelyllään tavoitellut ja millaiset oikeusvaikutukset hän olisi valmis
hyväksymään? Asialla on olennainen merkitys esimerkiksi testamenttioikeu-
dellisten probleemien kannalta. Se on niinikään tärkeä pohdittaessa kysymys-
tä, tuleeko tietyissä olosuhteissa annettu lahja ottaa huomioon ennakkoperin-
tönä vai ei. 
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10 Ongelmasta ks. Saarenpää, Tasajaon periaate (1980), 207–208. Saarenpää korostaa, että
ennakkoperintöongelmien kannalta relevantti perinnönjättäjän oletettu tahto ei ole –
ainakaan puhtaasti – empiirisen tutkimuksen menetelmin selvitettävissä oleva asiantila. 

Käytännön lainopissa tällaiset pohdinnat jäävät yleensä tutkijan arvailujen
varaan. Kannanottojen taustalla ei siis ole empiiristä selvitystä siitä, millaisia
tarkoitusperiä lahjanantajilla tai testamentin tekijöillä todellisuudessa on.
Saatetaankin ajatella, että asiantilaan olisi saatava korjaus. Sen sijaan että
tyydytään puhtaasti spekulatiiviseen argumentointiin, mainituista kysymyksis-
tä olisi ryhdyttävä hankkimaan tietoa esimerkiksi asianajajien tai yksittäisten
kansalaisten keskuudessa tehtävien haastattelututkimusten avulla.

Epäilen nytkin, että tiedon hankkiminen olisi liian työlästä ja tulokset liian
epävarmoja, jotta kuvatunlaiseen tutkimustyöhön kannattaisi ryhtyä. Joka
tapauksessa saavutettavan tiedon käyttöarvo voisi jäädä suhteellisen vähäi-
seksi. Lain tulkinnassa on ehkä kuitenkin annettava enemmän merkitystä
sille, millaista lopputulosta pidetään oikeudenmukaisena tai millainen tulkinta
on parhaiten sopusoinnussa laissa omaksuttujen presumtioiden kanssa.
Olennainen merkitys on tässä suhteessa esimerkiksi PK 6 luvussa annetuilla
ennakkoperinnön vähentämissäännöillä ja testamentin tulkintaa koskevilla
PK 11 luvun normeilla. Niiden asemaa voidaan tuskin horjuttaa de lege lata,
vaikka empiirisesti pystyttäisiin osoittamaan, että ne rakentuvat väärille
premisseille.10 

5 Lopuksi
Edellä esitetty voidaan tiivistää seuraavasti. Yhteiskuntatodellisuutta ja
käytännön oikeuselämää koskevalla reaalitiedolla on oma kiistaton merkityk-
sensä jäämistölainopin kannalta. Monelta osin sen tulkintaa ja systematisoin-
tia välittömästi palveleva merkitys jää kuitenkin varsin rajalliseksi. Jäämistö-
oikeudellista lainoppia voidaan harjoittaa laajassa mitassa myös ilman empii-
risen tutkimuksen antamaa tukea.

Empiristisen tutkimusotteen ja perinteisen lainopin välistä suhdetta arvioi-
taessa on ehkä kuitenkin syytä varoa voimakasta vastakkainasettelua. Ei siis
pidä kysyä, onko empiirisen tiedon hyödyntäminen tarpeellista vai ei. Yhteis-
kuntatodellisuutta koskevan reaalitiedon käyttäminen tulee ennemminkin
nähdä mahdollisuutena, johon tarttumista lainopinharjoittajan kannattaa aina
harkita. Siitä, että lainopillinen tutkimus voidaan rakentaa lähes yksinomaan
normatiivisen tiedon varaan, ei seuraa, että näin pitää tehdä tai että näin
saavutetaan välttämättä paras mahdollinen tulos. 
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11 Tältä osin ks. esim. Kultalahti 1990, 72 ja Ervasti LM 1998, 372.

On lisäksi muistettava, että systematisointiin ja tulkintaan tähtäävä lainop-
pi on vain yksi oikeustutkimuksen lajeista. Yhteiskunnassamme on tarvetta
myös muun tyyppiselle tutkimukselle. Sen selvittäminen, millä tavoin tietty
säännöstö toteutuu käytännössä ja mitä seurauksia se saa aikaan, on tärkeää
esimerkiksi ajatellen jäämistöoikeudellisen lainsäädännön kehittämistä. Ja
tällainen tieto on tietysti arvokasta jo sinänsä. 

Yhtä tärkeää on havaita, että rajankäynti puhtaasti lainopillisen ja muun
oikeustutkimuksen välillä ei ole aina niin selvä kuin mitä tämän kirjoituksen
pohjalta voitaisiin ehkä päätellä. Saatetaan tehdä myös tutkimuksia, joissa
yhdistetään nämä lähestymistavat.11 Käytännössä onkin tavallista, että lain-
opilliseen tutkimukseen liitetään de lege ferenda -kannanottoja tai kirjoittajan
omia arvioita siitä, mitä epäkohtia voimassaolevaan lainsäädäntöön liittyy.
Tällaisia käsityksiä tutkija voi monesti esittää jo arkikokemuksen tai satun-
naisten havaintojenkin perusteella. Mutta jos mainitun kaltaisille jaksoille
halutaan antaa työssä merkittävä asema, olisi eduksi, jos kannanottojen tueksi
tarjottaisiin myös systemaattisesti hankittua reaalitietoa. 

Empiirisen tiedon käyttämiselle on lisäksi sijaa myös esityksissä, joiden
lähes yksinomaisena tarkoituksena on voimassaolevan oikeuden sisällön
selvittäminen. Esimerkiksi sen osoittaminen, kuinka usein ja missä muodossa
tietyn säännöksen soveltamiseen liittyvät ongelmat todellisuudessa realisoitu-
vat, on hyödyllistä, vaikka asialla ei lain tulkinnan kannalta merkitystä
olisikaan. Tällaiset huomiot rikastuttavat esitystä ja laajentavat tarkasteltavas-
ta ilmiöstä lukijalle syntyvää kuvaa. Opiskelijoille ja käytännön lakimiehille
on hyvä antaa jonkinlainen käsitys siitä, millaisia ovat ne probleemat, joihin
he voivat käytännössä odottaa useimmin törmäävänsä.



Marjo Ylhäinen

Oikeussosiologia lainopin tutkimuksessa

”Äiti, mitä haluaisit joululahjaksi?” kysyi ekaluokkalainen. ”Kirjoi-
ta vaikka jokin kiva tarina,” vastasi äiti. Lapsi poistui huoneeseen-
sa, mutta palasi hetken kuluttua. ”Äiti, sen joululahjatarinan kanssa
on yksi ongelma.” ”No mikä ongelma?” ”Olen keksinyt jo kolme
otsikkoa, mutta tarina, jonka haluan kertoa, ei sovi mihinkään
niistä.”

Myöskään se tarina, jota haluaisin seuraavassa hahmotella, ei tunnu istuvan
minkään otsikon alle. ”Oikeussosiologia lainopin tutkimuksessa” on alkupe-
räinen otsikkoni. Tavallaan tämä otsikko kertoo jotain tarinasta, mikäli sillä
ymmärretään lainopin asettamista oikeussosiologisen tutkimuksen kohteeksi.
Toinen tarinan nimeksi sopiva otsikko voisi olla ”Oikeussosiologia lainopilli-
sessa tutkimuksessa”. Tämä otsikko johdattaa ajattelemaan oikeussosiologiaa,
jota lainopillisessa tutkimuksessa voidaan käyttää hyväksi. Siitä tässä tarinas-
sa ei kuitenkaan ole kyse. Parhaiten tarinaa ehkä kuvaisi toteamus ”Kes-
keneräisiä ajatuksia oikeussosiologiasta ja lainopista”. Tätäkin otsikkoa
vaivaa se, etten haluaisi kertoa tarinaa oikeussosiologian ja lainopin välisestä
suhteesta vaan kysyä, miten oikeutta sosiaalisesti rakentuneena diskurssina
voisi tutkia ja mitä lainoppi silloin on. Tarkastelen oikeussosiologiaa ja sen
tutkimuskohdetta lähinnä kahden kirjoittajan: Roger Cotterrellin ja Pierre
Bourdieun kirjoitusten pohjalta. Oikeussosiologiasta ja lainopista kuitenkin
aloitan. 

1 Oikeussosiologia ja lainoppi
Oikeussosiologian ja oikeusdogmatiikan välinen suhde tuntuu olevan tärkeä
esimerkiksi silloin, kun pohditaan, miten empiirisesti tutkittu tieto reaali-
maailmasta eri tavoin voi hyödyttää oikeustiedettä ja/tai oikeudellista ratkai-
sutoimintaa. Tällöin oikeussosiologia tarjoaa tutkimustietoa siitä todellisuu-
desta, jossa oikeudellista tietoa sovelletaan tai niistä vaikutuksista, mitä
lainsäädännöllä on tai jopa voisi olla. Oikeussosiologia näyttäytyy tällöin
ennen kaikkea – joskaan ei tietenkään kokonaan – ”menetelmätieteenä” ja
sosiologiassa tärkeät metodiset säännöt nousevat pääosaan. 

Oikeussosiologiaa pidetäänkin usein eräänlaisena oikeustieteen aputietee-
nä, jonka tehtävänä on tuottaa tietoa lakien vaikutuksista lakimiesten ammat-
tikunnan ja lainsäätäjän käyttöön. Esimerkiksi Siltala määrittelee kirjassaan
”Oikeustieteen tieteenteoria” oikeussosiologian tutkimuskohteen ja tutkimuk-
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sellisen tiedonintressin seuraavasti: ”Oikeussosiologian tutkimuskohteena voi
olla toteutetun tai vasta ehdotetun lainmuutoksen vaikutus kansalaisten
yleiseen lainkuuliaisuuteen, rikollisuuden kokonaisvaihteluiden tai yksittäisen
henkilön rikoksentekijäksi valikoitumisen yhteiskunnallinen selittäminen,
jolloin on tapana puhua kriminologiasta oikeussosiologian tutkimuksellisesti
itsenäistyneenä alalajina, tai sen selittäminen, millainen vaikutussuhde
voimassaolevan perhelainsäädännön ja tosiasiallisesti käytettyjen parisuhde-
muotojen välillä vallitsee. Oikeussosiologia soveltaa yhteiskuntatieteiden
analyysimenetelmiä: tilastollista analyysia, tutkimuskohteen osallistuvaa
havainnointia, haastatteluja, vaalien ovensuukyselyjä ja niin edelleen. Tutki-
muksellisena tiedonintressinä on yhteiskunnan oikeudellisesti merkityksellis-
ten säännönmukaisuuksien kuvaaminen, selittäminen, ja mahdollisesti,
tulevaisuutta koskevien ennusteiden laatiminen.”1 Oikeussosiologia siis tutkii
millä tavoin oikeus vaikuttaa kansalaisten käyttäytymiseen ja sen tiedon-
intressi on ensisijaisesti selittävä.2 Oikeussosiologisen empiirisen tutkimuksen
tuottamaa tietoa siis voidaan ja saadaan käyttää oikeudellisen tulkinnan,
systematisoinnin ja punninnan apuna.3 Myös sosiologisessa diskurssissa
oikeussosiologiaa saatetaan pitää sosiologian alalajina, ”oikean” sosiologian
silmissä marginaalisena dogmaattisen oikeustieteen apulaisena.4

”Oikeussosiologia lainopin aputieteenä” tutkimusotteen kanssa vastakkain
asettuu tutkimus, jonka tähtäimessä on lainopin korvaaminen oikeussosiolo-
gialla. Tällöin pyritään vastaamaan lainopillisen tutkimuksen perinteiseen
kysymykseen voimassaolevan oikeuden oikeasta tulkinnasta jonkin muun
metodin kuin lainopin avulla. Tällaisessa tutkimuksessa kyseenalaistetaan
oikeustiede dogmaattisena tulkintatieteenä tai ainakin voimassaolevan
oikeuden oikeaan tulkintaan tähtäävän kysymyksenasettelun mielekkyys.
Kyse ei varsinaisesti ole lainopin kriittisestä tarkastelusta tai oikeussosiolo-
gian avulla tapahtuvasta lainopin tai oikeudellisen harkinnan kritiikin mitta-
puiden rakentamisesta vaan lainoppi hylätään kokonaan. Päinvastoin esimer-
kiksi oikeustaloustieteessä saatetaan oikean tai hyvän ratkaisun mittapuut
rakentaa taloustieteen ehdoilla ja metodeilla.
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2 Oikeussosiologian tutkimuskohde
Myös oikeussosiologisessa tutkimuksessa kysymys tutkimuskohteesta,
oikeudesta, eli kysymys siitä, mitä oikeus on tai miten se tutkimuksessa
ymmärretään, on tärkeä. Oikeussosiologiassa oikeuden käsite on analyysin
alkupiste. Se, miten oikeus oikeussosiologisessa tutkimuksessa määritellään,
vaikuttaa tutkimuksen kulkuun ja siihen, millaisia muotoja sosiologinen
mielikuvitus voi oikeuden tutkimuksessa pukea ylleen.5 Oikeussosiologisessa
tutkimuksessa ei oikeutta voi rajata voimassaolevaan oikeuteen. Oikeus on
sosiaalinen käytäntö, jonka erityispiirteenä on sen erityislaatuinen normatiivi-
suus. Oikeus on sidoksissa yhteiskuntaan ja kehittyy aina tietyssä yhteiskun-
nallisessa kontekstissa6, mutta joka toisaalta vaikuttaa yhteiskunnan kehityk-
seen. Oikeus ei kuitenkaan tyhjene kontekstiinsa. Toisaalta oikeus ei tyhjene
positiiviseen oikeuteen vaan sen osana ovat oikeustieteessä esitetyt mahdolli-
set oikeuden tulkinnat.7 

Oikeussosiologia voi ottaa tutkimuskohteekseen käytännöt8, joissa oikeutta
tuotetaan ja uusinnetaan. Tällöin oikeussosiologisen tutkimuksen tiedonint-
ressi ei ainakaan suoraan kohdistu oikeuden ja yhteiskunnan väliseen vuoro-
vaikutussuhteeseen vaan pikemminkin siihen, miten ja millaiseksi oikeus
oikeudellisissa käytännöissä rakentuu. Oikeudellisia käytäntöjä ei kuitenkaan
tarvitse ymmärtää irrallisena lainopista. Lainopin ominaispiirteet ovat oleelli-
nen osa oikeutta sosiaalisena käytäntönä. Oikeutta sosiaalisena käytäntönä –
oikeudellisia käytäntöjä – ei voi tarkastella erillään metodista, tavoista, joilla
ratkaisu tehdään tai joilla tehty ratkaisu perustellaan.

Cotterrell erittelee oikeussosiologisessa tutkimuksessa käytetyt tavat
määritellä oikeus tutkimuskohteena kolmijaottelulla juridinen monismi,
juridinen pluralismi sekä näiden yhdistelmä. Juridisessa monismissa moderni
oikeus on valtion oikeutta.9 Se on oikeutta, jonka lakimiehet ja tuomarit
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tunnistavat ja jota valtion viranomaiset panevat täytäntöön. Oikeuden käsitet-
tä ei oikeastaan voi erottaa valtion käsitteestä. Juridisessa monismissa oikeu-
den poliittinen luonne ja sen rooli valtion käyttämän pakkovallan välineenä
on painottunut. 

Oikeudellinen pluralismi oikeussosiologisessa tutkimuksessa merkitsee
oikeuskäsitystä, jossa valtion oikeuden lisäksi tunnistetaan erityyppiset
paikalliset oikeusjärjestykset, kuten tapaoikeus, kirkollinen oikeus jne.
Valtion oikeudella ei tutkimuksessa välttämättä ole etusija-asemaa suhteessa
muihin yhteisön normijärjestelmiin. Valtion oikeus voidaan myös kokonaan
sivuuttaa tällaisessa oikeussosiologisessa tutkimuksessa. Oikeus voi olla sekä
epävirallista että virallista. Rooli sosiaalisten ristiriitojen ratkaisuvälineenä
painottuu. Tällaisessa tapauksessa kysymyksenalaiseksi asettuu se, mikä on
erilaisten normijärjestelmien suhde.10

Cotterrellin mukaan kolmas oikeussosiologisessa tutkimuksessa käytetty
tapa määritellä, mitä oikeus on, on tavallaan juridisen monismin ja juridisen
pluralismin yhdistelmä. Oikeutta ei ole vain se, mikä juristille oikeutena
näyttäytyy. Oikeus käsitetään kuitenkin ennen kaikkea valtion oikeutena
siten, että suurimmalta osalta oikeus vastaa sitä, miten juristit sen ymmärtä-
vät. Oikeus on institutionaalinen doktriini, jolle ovat välttämättömiä siihen
liittyvät institutionaaliset piirteet.11 

Tämä viimeinen oikeuskäsitys voidaan puolestaan jakaa kolmeen suun-
taukseen. Näistä ensimmäinen painottaa oikeutta pakkovaltana; oikeutta voi
olla myös valtion oikeuden ulkopuolella, mutta todellisen voimansa se
saavuttaa vasta valtiollisena pakkovaltana. Oikeus on ennen kaikkea sank-
tiomekanismi. Toisessa suuntauksessa painotetaan riidan ratkaisuprosesseja.
Siinä keskitytään virallisiin ja epävirallisiin riidanratkaisuprosesseihin eli
erilaisiin sosiaalisen kontrollin mekanismeihin. Näissäkin valtion toimittama
riidanratkaisu nähdään kuitenkin ensisijaisena ja erilaiset epämuodolliset
riidanratkaisutavat lähinnä täydentävinä.12

Kolmannessa suuntauksessa oikeus ymmärretään ennen kaikkea oppina,
oppirakennelmana tai diskurssina, erityisenä ongelmanratkaisu- ja perustelu-
mekanismina. Täytäntöönpanona ilmenevän tehokkuuden ja tuomitsemisen
sijasta painottuvat ne menetelmät, joilla se, mitä oikeus – sen syntyminen
(säätäminen, luominen, löytäminen), tulkinta ja soveltaminen – on, määrittyy
tai määritellään.13 Vaarana tämäntyyppisessä oikeussosiologisessa tutkimuk-
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sessa on, että oikeus pelkistyy siihen, mitä se oppina on, jolloin oikeudelliset
käytännöt unohtuvat. 

Oikeus institutionalisoituneena oppina kuitenkin pyrkii kiinnittämään
oikeuden oppina oikeudellisiin käytäntöihin. Institutionaaliset rakenteet
erottavat oikeuden muista normatiivisista systeemeistä, jotka nekin rakentuvat
säännöistä, käsitteistä ja periaatteista.14 Oleellista ei ole näiden institutionaa-
listen rakenteiden muoto vaan se, että niitä ylipäätään on. Niiden vaikutus
doktriinin sisältöön ja kehittämiseen saattavat niin ikään vaihdella. Oikeus-
sosiologinen tutkimus, joka ottaa oikeuden institutionalisoituneena oppina
lähtökohdakseen, välttää kuitenkin sen vaaran, että oikeus oikeussosiologise-
na tutkimuskohteena olisi pelkkä tyhjä oppi, vailla rakentajia. Kehittyneessä
yhteiskunnassa oikeudellisen profession rooli doktriinin kehittämisessä on
keskeinen.15

Kun oikeus käsitetään ennen kaikkea institutionalisoituneena oppina se
mahdollistaa oikeuteen sisältyvien ideologisten valintojen tutkimuksen,
muttei palauta oikeutta kokonaisuudessaan yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin.
Tällöin on mahdollista sitoa oikeus ideologiseen yhteyteensä ja näyttää sen
taipumus kehittää ja ylläpitää ideologiaa. Samanaikaisesti oikeuden luonne
vallankäytölle muodon antavana teknisenä mekanismina paljastuu ja tarken-
tuu kontrollivälineeksi joka vaikuttaa useissa eri suhteissa yhteisöön.16

3 Lainoppi
Tietyn sisäisen näkökulman sanotaan olevan tyypillistä lainopille.17 Sisäisellä
näkökulmalla saatetaan viitata oikeuden autonomisuuteen. Sillä voidaan myös
tarkoittaa sitä, että lainopin ulkopuolelta tulevien vaikutteiden tai muiden
tieteiden tuottamien tutkimustulosten hyväksikäyttäminen tapahtuu lainopin
omien sääntöjen ehdoilla; oikeudellinen diskurssi on vain jonkinasteisesti
sulkeutunut. Oikeuslähdeoppi, ilmentää oikeudellisen diskurssin avoimuuden
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astetta. Oikeus – tai oikeustiede – ei siis ole täysin itsenäinen tai sulkeutunut,
vaan avoin yhteiskunnasta – ja muista tieteistä – tuleville vaikutteille ja
aloitteille. Näitä ei kuitenkaan hyväksytä sellaisenaan, tulokset tuottaneiden
tieteiden ehdoilla, vaan ne muunnetaan oikeudellisten käsitteiden kautta
oikeudellisesti merkittäväksi tiedoksi.18 Vain vallitsevan oikeuslähdeopin
salliessa on oikeudellisen ratkaisun tai oikeusdogmaattisen tutkimuksen
tueksi tai sen osaksi mahdollista sisällyttää ”ulkopuolisen” tieteen tuottamia
tuloksia. 

Nelkenin ajatukseen oikeudellisesta diskurssista, joka määrittää myös sen
missä määrin oikeuden ulkopuolelta tulevat vaikutteet voidaan hyväksyä,
liittyy lainopin ja oikeussosiologian välisen eron luonnehtiminen niiden
päämäärien erilaisuutena.19 Lainopin päämäärä liitetään tällöin oikeudelliseen
ratkaisutoimintaan. Oikeus tai oikeudellinen ratkaisutoiminta ei ensisijaisesti
tähtää totuuteen empiirisessä mielessä,20 vaan pikemminkin ennakoitavuu-
teen21 ja siihen, että normit ovat paitsi selkeitä, myös laajalti hyväksyttyjä ja
kohtuullisen standardoituja; lopputuotteenaan neutraali – tai neutraalilta
vaikuttava – ratkaisu. Tätä neutraalilta vaikuttavaa ratkaisua perustellaan tai
sitä edeltää erityislaatuinen diskurssi, monimutkainen peli, jonka säännöt
määrittävät, mitä osallistujat voivat, eivät voi tai eivät saa ottaa huomioon.22

Juuri tässä pelissä empiirinen tieto tai totuus ei ole mikään päämäärä; se
milloin ja mikä tieto ”löydetään” on toisentyyppisten kriteereiden sääntele-
mää.23 

Oikeusdogmatiikasta kiinnostunut oikeussosiologia voidaankin haastaa
kysymällä, mitä apua oikeussosiologiasta on käytännön tulkintatilanteessa?
Kysymys on mielestäni mielekäs vain silloin, jos oikeustieteelliselle tutki-
mukselle asetetaan tiettyjä reunaehtoja, kuten sijoitetaan tuomari tutkimuksen
keskiöön. Oikeustiede tai edes lainoppi ei kuitenkaan tyhjene ratkaisua
tekevään tuomariin, eikä lainoppi tyhjene pelkkään oikeudellisen ratkaisun
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metodiin. Oikeus on sosiaalinen käytäntö, jonka osa lainoppi on ja jonka
seurauksena sosiaalinen todellisuus rakentuu. Oikeus ja yhteiskunta ovat
perusteellisesti kietoutuneet yhteen.24

4 Oikeussosiologia paljastavana kritiikkinä
Oikeuteen tai oikeustieteeseen kriittisesti suuntautuvissa kannanotoissa
voidaan paljastaa oikeuden ja siinä tuotettujen ratkaisujen näennäinen neut-
raalisuus25. Oikeussosiologinen tutkimus voi myös pyrkiä paljastamaan
oikeudellisten käsitteiden ja periaatteiden26 taustat ja niiden sisäänrakennetut
sosiaaliset tyypittelyt sekä niihin sisältyvät kätketyt viitteet menneeseen ja
nykyiseen päätöksentekoon.27

Tuori on eritellyt modernin kriittisen oikeustutkimuksen paljastavaan ja
normatiiviseen kritiikkiin ja normatiivisen kritiikin edelleen autonomiseen ja
immanenttiin kritiikkiin.28 Paljastavan kritiikin tarkoituksena on riisua
oikeudelliset ilmiöt paljaiksi ja tuoda esiin olemassa olevan asian tila ja
esimerkiksi sen syntytausta. Normatiivisessa kritiikissä tutkittavaa ilmiötä
tarkastellaan jotain normatiivista mittapuuta, toivottavaa asiantilaa tai mah-
dollista muutossuuntaa, vasten. Autonomisen normatiivisen kritiikin mittapuu
on löydettävissä kohteen ulkopuolelta, immanentissa oikeudesta itsestään.29

Kriittisesti oikeuteen suhtautuvassa oikeussosiologisessa tutkimuksessa
voidaan harjoittaa ainakin paljastavaa kritiikkiä. Cotterrell30 perustelee
oikeussosiologista käsitteiden ja periaatteiden tutkimusta niiden syntykon-
tekstin paljastavana tutkimuksena erityisesti silloin, kun lainoppi ei vakiintu-
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neista tavoistaan kykene löytämään vastausta oikeudelliseen ongelmaan.31

Hänen tarkoituksensa on paljastavan kritiikin avulla selventää ja parantaa
oikeudellista päätöksentekoa – auttaa oikeustiedettä sen sijaan, että pyrkisi
korvaamaan sen jollain muulla. 

Oikeussosiologinen lähestymistapa ei siis ensinnäkään tyhjene kysymyk-
seen siitä, mitkä ovat lakien vaikutukset tai mikä on empiirisen tiedon rele-
vanssi oikeudelliselle ratkaisutoiminnalle. Toiseksi se ei myöskään tyhjene
lainopin korvaamiseen oikeussosiologialla. Kolmas mahdollinen oikeussosio-
loginen tutkimusote on oikeuden kriittinen arviointi. Tämä ei kuitenkaan
välttämättä merkitse asioiden riisumista tai paljastamista. Kysymys voi olla
myös oikeuden rakentumiseen liittyvän diskurssin tarkastelusta ilman, että
tämä olisi jollain tavoin totuudellisempaa kuin aiempi tutkimus. Tällöin
oikeustiedettä oikeudellisten ongelmien ratkaisuun tähtäävänä tulkintatieteenä
ei kuitenkaan tarvitse sivuuttaa. Yritän jäljempänä perustella miksi. 

5 Oikeus – oppi ja käytäntö
Cotterrell hahmottelee oikeussosiologiaa, joka pyrkisi paitsi paljastamaan ja
kuvaamaan oikeutta, myös vaikuttamaan siihen. Nelken kritisoi tätä näkemys-
tä paitsi oikeudellisen diskurssin erityislaatuisuudella ja taipumuksella
kääntää oikeussosiologinen tutkimus ”oikeuden kielelle”, myös siitä, että
Cotterrellin oikeussosiologian refleksiivisyys ei kohdistu sosiologiaan
itseensä. Olennaisinta mielestäni on ottaa oikeussosiologisessa tutkimuksessa
Cotterrellin tavoin oikeus huomioon käytäntönä ja institutionalisoituneena
oppina, jota lainoppi edustaa. Seuraavassa hahmottelen oikeutta oikeussosio-
logian tutkimuskohteena Pierre Bourdieun32 teoreettisen viitekehyksen kautta.

Bourdieun sosiologisen teorian avainkäsite on kenttä. Kenttä on metafora,
joka viittaa sosiaalisten valtasuhteiden muodostamaan tilaan. Kentän muodos-
tavat sosiaaliset suhteet ovat organisoituneet tietyn taloudellisen, poliittisen,
kulttuurisen tai symbolisen pääoman ympärille.33 Oikeudellisen kentän
päämääränä on oikea tulkinta ja sen haltijoilla on pääomaa, joka oikeuttaa
osallistumaan oikeasta tulkinnasta käytävään kamppailuun. Kentälle on
olennaista sen muodostuminen sosiaalisista suhteista. Kenttä ei ole staattinen
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vaan alati muuttuva rakenne, jonka pisteitä pitävät hallussaan kentälle omi-
naisen pääoman haltijat.34 Kentällä on sekä materiaalinen että mentaalinen
rakenne. Materiaalinen rakenne viittaa kentän toimijoiden taloudellisiin,
kulttuurisiin ja sosiaalisiin olosuhteisiin tai ominaisuuksiin. Mentaalinen
rakenne puolestaan heijastaa kentän sääntöjä sekä luo enemmän tai vähem-
män avoimen viitekehyksen, jota voi kuvata kentän toimijoiden tietoisuudek-
si. Kentän materiaalinen ja mentaalinen rakenne voivat muuttua. Kentälle
tyypillinen pääoma määrittelee myös kentän säännöt, ja muutos jommassa-
kummassa vaikuttaa muutokseen toisessa. Muutokset kentän rakenteessa
saattavat siis muuttaa myös kentän sääntöjä.35 

Bourdieu painottaa oikeuden kentän suhteita valtasuhteina, mikä viittaisi
instrumentalistiseen käsitykseen oikeudesta. Oikeuden kenttä ei kuitenkaan
pelkisty ainoastaan sen haltijoiden – tai voimakkaimpien haltijoiden –
intresseihin. Oikeutta ei voi palauttaa suoraan valtasuhteisiin, vaan valtasuh-
teet heijastuvat kentän mentaalisen tai kognitiivisen rakenteen kautta. Oikeut-
ta ei Bourdieun mukaan voi myöskään palauttaa vain oikeudellisiin sääntöihin
tai argumentaatioon.36 Oikeus on loputonta taistelua, jota käydään kentän
positioiden haltijoiden välillä, jotka jakavat yhteisen kognitiivisen (tai
mentaalisen) rakenteen osana habitustaan.37 Kognitiivisen rakenteen symboli-
set muodot vaikuttavat sosiaalisiin suhteisiin legitimoimalla ja erottelemalla
todellisuutta. Bourdieun teoria symbolisista muodoista tai symbolisesta
järjestyksestä on itse asiassa teoria symbolisten systeemien sosiaalisesta ja
poliittisesta käyttökelpoisuudesta.38 Jotta oikeutta yhteiskunnan osana voisi
ymmärtää, on otettava huomioon oikeudellisten käytäntöjen ja niihin osallis-
tujien panos. 39

Kenttä ei siis ole mikä tahansa sosiaalinen tila, vaan valtasuhteista muo-
dostuva tila. Kentän toimijoiden hallussa pitämät pelipaikat kentällä antavat
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näille oikeuden monopolisoida symbolisen väkivallan käyttäminen.40 Kenttä
on jatkuvan konfliktin ja taistelun tapahtumapaikka. Oikeuden kenttä on
organisoitunut symbolisen pääoman ympärille, joka koostuu oikeudellisesta
tiedosta – lainsäädännöstä, oikeudellisesta käytännöstä ja oikeudesta tie-
teenalana tai oppirakennelmana. Oikeuden kentällä taistellaan oikeudesta
normien oikeaan tulkintaan41 ja oikeaan argumentaation tämän tulkinnan
justifioimiseksi. Päämääränä on valta sanoa, mitä oikeuden pitäisi olla. Tätä
voi nimittää myös oikeuden ”totuudeksi”. Tulkintasäännöt (metodit) ja
argumentaatio muodostavat kentän sääntöjen formaalin osan. Oikeuden
kentän säännöt eivät tyhjene formaaleihin oikeudellisen ratkaisutoiminnan
sääntöihin vaan käsittävät myös ne epäviralliset sosiaaliset säännöt, jotka
määrittelevät kenen tulkinta milläkin hetkellä hyväksytään oikeuden ”totuudek-
si”. Oikeuden kentän kognitiivisen rakenteen ymmärtämiseksi on kuitenkin
välttämätöntä ottaa huomioon myös ne oikeudellisen ajattelun formaalit
säännöt, jotka ovat osa osallistujien habitusta

Bourdieu erottaa toisistaan oikeuden tieteenä (legal doctrine) ja kentän
materiaalisen rakenteen. Oikeuden kentän tuotokset; tulkinnat, heijastavat
kentän sääntöjä, kentän rajoja ja kentälle tyypillistä symbolista pääomaa.42

Oikeuden kentän säännöt rajoittavat kamppailuun oikeutetut niihin, joilla on
tarvittavaa oikeudellista pääomaa. Kentän tuotokset ovat – tai näyttävät
olevan – universaaleja ja rationaalisia.43 Oikeudelle kaikkien symbolisten
järjestelmien tavoin tyypillistä on binaarinen rakenne. Oikeus luo merkityksiä
binaarioppositioiden kautta; laillinen–laiton, oikein–väärin jne.44 Asioiden
nimeäminen on osa oikeudellista vallankäyttöä, mitä kautta se toimii myös
hallitsemisen välineenä.45 Oikeuden kentällä tehdyt määritelmät ja luokittelut
ovat sosiaalisen todellisuuden luokittelua ja tässä mielessä oikeudellisiin
käytäntöihin osallistujat harjoittavat symbolista väkivaltaa, joka ei rajoitu
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pelkkään lain soveltamiseen.46 Näiden modernin oikeuden dikotomioiden
purkaminen on mielestäni oikeussosiologian tehtävä.

6 Lainoppi tutkimuskohteen osana
Lainoppi, oikeussääntöjen tulkinta ja systematisointi, on oikeuden kentän
mentaalisen rakenteen osa. Käytännön lainopin tarkoituksena on antaa
konkreettisia tulkintasuosituksia lain soveltamisesta, kun taas teoreettinen
lainoppi pyrkii yleisten oppien kehittämiseen. Yleiset opit ovat muun muassa
käsitteitä ja periaatteita, ne eivät tähtää konkreettisten tulkintasuositusten
antamiseen, vaikkakin niiden lähtökohtana on oikeuden pintatason materiaali.
Yleiset opit ovat siis – jos Tuorin tasottelua käyttää – oikeuskulttuurin
tasoinen ilmiö.47 

Lainsäätäjä lisäksi myös yleiset opit – tai sellaiseksi ehdotetut – voivat olla
oikullisia; ristiriitaisia ja vaihtoehtoisia. Oikeuskäsitteet muuttavat yhteiskun-
nalliset asiantilat oikeudellis-institutionaalisiksi tosiasioiksi; tuottavat todelli-
suutta.48 Oikeuskäsitteiden normatiivisuus puolestaan ilmenee siinä, että ne
rajaavat mahdollisia oikeudellisia kysymyksiä.49 Toisaalta oikeuskäsitteet
auttavat tunnistamaan tosiasioita, erottamaan oikeudellisesti merkitykselliset
tosiseikat ja samalla toimivat rajoittajina.50 Oikeuskäsitteet tavallaan rajaavat
alueen, jolla oikeusperiaatteita voidaan käyttää. Käsitteet ovat kuitenkin
oikeudelliselle diskurssille välttämättömiä.

Yleiset opit ja erityisesti oikeuskäsitteet ovat linkki oikeustieteen ja
yhteiskuntateorian välillä.51 Yleiset opit ovat se oikeuden taso, jolla yhteys
yhteiskuntateoriaan on selkein. Ne ”… ilmentävät myös aina tiettyä vähin-
täänkin implisiittistä, kätkettyä, yhteiskuntateoriaa, tiettyä käsitystä oikeudel-
lisen sääntelyn kohteena olevasta yhteiskunnan osa-alueesta…”52 Suomalai-
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sessa analyyttisessä oikeustieteen suuntauksessa on korostettu käsitteiden
rajoittavaa vaikutusta; ne rajoittavat sitä, millaisiin oikeudellisiin ratkaisuihin
voidaan päätyä.53 Pöyhönen on esittänyt, että käsitteitä voidaan käyttää
tilanteiden tunnistamisessa, jolloin ne jäsentävät vain tosiasioita, eivät
normistoa.54 Toisaalta yleisillä opeilla on argumentatiivinen tehtävä eli ne
auttavat ratkaisujen etsimisessä tai ainakin sen perustelemisessa tai justifioin-
nissa. 

Yleisten oppien uudelleenarviointi voi perustua myös niiden kätketyn
yhteiskuntateorian uudelleenarviointiin. Tällaisessa tilanteessa yleiset opit
eivät enää vastaa sen yhteiskunnan osa-alueen sääntelytarvetta, jota varten ne
on tarkoitettu. Jos oikeustieteen tutkimuksen viimekätiseksi kriteeriksi
määritetään kysymys siitä, miten se auttaa vastaamaan käytännön ratkaisuti-
lanteessa esiintyvään tulkintaongelmaan, ei oikeussosiologiasta ole varsinais-
ten normisuositusten antajaksi. Tällöinkin ratkaisutilanteessa on mahdollista
käyttää apuna empiiristä tietoa. Oikeudellisen tulkinnan luonne omalakisena
diskurssinaan ei kuitenkaan mielestäni merkitse sitä, etteikö oikeussosiolo-
giaa voisi käyttää myös yleisten oppien tarkastelussa, erityisesti tilanteessa,
jossa yleiset opit yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten myötä kaipaavat
uudistamista. Tämä voi kuitenkin käsittääkseni tapahtua tietyssä mielessä
vain oikeudellisen diskurssin ehdoilla; vain siten, että oikeus käsitetään myös
institutionalisoituneena oppina, sosiaalisena ilmiönä, jonka tuotoksia voi
paitsi tutkia oikeussosiologisesta näkökulmasta myös kehittää silloin, kun
siihen on tarvetta. 

Ainakin Cotterrell on esittänyt, että oikeustiede tai oikeudellinen diskurssi
on avoimimmillaan ulkopuolisille vaikutteille murroskohdissa.55 Tällaisia
murroksia ovat esimerkiksi muutokset, jotka edellyttävät myös oikeustieteen
menetelmiltä muutoksia tai joissa esim. oikeuslähteet muuttuvat eli silloin
kun oikeustieteen metodi tai sen osa – esimerkiksi oikeuslähdeoppi – on
murroksessa. Bourdieun kentän kautta tätä voi tarkastella kentän materiaali-
sen tilan muutoksena, joka vaikuttaa myös kentän mentaaliseen rakenteeseen
eli siihen, mikä oikeudellisten käytäntöjen tuottamassa oikeudellisessa
diskurssissa; argumentaatiossa ja justifiointitavoissa ylipäätään on mahdollis-
ta. 



1 Begreppet rättstoxikologi (fi: oikeustoksikologia) används redan inom rättsmedicin som
motsvarighet för det engelska begreppet forensic toxicology, dvs. en vetenskaplig disciplin
som sammanknyter de biokemiska, fysiologiska och farmakologiska egenskaperna hos
läkemedel och gifter till de medicinska och rättsliga implikationerna av missbruket eller
medicinska användningen av dessa. Se t.ex. Olaisen, Bjørnar: Rettstoksikologi på villspor,
395–406 i Lov og Rett 2003. I denna artikel används begreppet däremot i en bredare
betydelse som inte begränsar sig till rättsmedicin, utan som allmännare relaterar till
sambandet mellan toxikologi och rättslig reglering. I denna bemärkelse omfattas även
ekotoxikologin under begreppet rättstoxikologi. Se närmare om toxikologibegreppet nedan.

Casper Herler

Behöver vi rättstoxikologi?1

”… Sammanblandningen har ökat av det faktum att stadgandena har
kommit att tillämpas av inte enbart jurister, utan även tekniker, och
dessa har strävat efter att tolka stadgandena i enlighet med krav som
ansluter sig till tekniska synpunkter, utan att i tillräcklig mån kunna
pröva frågornas rättsliga sida. Från deras sida har därför beklagats att
tekniker vanligen inte förstår sig på lag medan jurister inte förstår sig
på teknik, trots att bägge två skulle förutsättas för att uppnå ett korrekt
slutresultat. Denna situation har skapat ett tacksamt tillfälle för repre-
sentanter av ett bestämt intresse att hänsynslöst föra sin intressekrets
sak i frågor som det råder oenighet om, över vilket det kunde läggas
fram exempel. …” (övers. och kurs. CH)

Kyösti Haataja i Vesioikeus I – Yleiset opit, omistusoikeus, jaot,
katsaus ulkomaihin, Borgå m.fl.: Werner Söderström 1951, 79
angående följderna av hastigt beredda ändringar i vattenlagstift-
ningen.

Inledning
Syftet med denna framställning är att reflektera över sambandet mellan rätt
och naturvetenskaper i synnerhet inom miljörätten. Fokus ligger i synnerhet
på det naturvetenskapliga materialets betydelse och roll i miljörättsligt
beslutsfattande. 

Beslutsmaterial som förankrar sig i naturvetenskaper eller t.ex. sam-
hällsplanering har till följd av miljörättens elastiska normer en speciell
karaktär på miljörättsområdet. Med anledning av att flera miljömyndigheter
idkar rättsprövning med liknande målsättningar som i förvaltningslagskipning
är det möjligt att argumentera för att förvaltningspraxis även skall ha betydel-
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2 Se Määttä, Tapio: ”Ympäristöoikeudellisen tutkimuksen uudet suuntaukset ja menetel-
mät”, 113–166 i Oikeudellinen opinnäytetyö (red.) Tarmo Miettinen, University of
Joensuu Publications in Law 10, Joensuu 2004, 139 f. Jfr Hyvönen, Veikko O.: Opponent-
sutlåtande angående Hannele Pokkas avhandling, LM 1991, 1333.

3 T.ex. i Ruuskas forskning om riskvärdering och sanering av förorenade markområden
utnyttjas förvaltningspraxis genom empiriska metoder för att greppa hur riskvärderingen
och saneringen tagit sig uttryck i praxis. Se Ruuska, Suvi: Vastuu pilaantuneiden maa-
alueiden riskinarvioinnista ja kunnostamisesta, Licentiatavhandling vid Turun yliopisto
2000.

4 Med detta avses inte någon ny systematiseringsgrund med avseende på rättsområdesupp-
delningen. Det är istället fråga om ett rättsligt perspektiv. Dessa uppstår lättare. Det räcker
med samhälleliga irritationsmoment som får rättsvetaren att reagera. Med anledning av det
för rätten säregna kravet på kontinuitet omkullkastar uppkomsten av ett nytt perspektiv inte
den gamla strukturen. För att man befogat skall kunna tala om uppkomsten av ett nytt
rättsområde måste perspektivet däremot ha inarbetat sig i rättsordningen och därigenom
etablerat egna allmänna läror i form av nya begrepp och principer, samt möjligen bidragit
med nya värderingar i rätten. Jfr Kokko, Kai: Biodiversiteettiä turvaavat oikeudelliset
periaatteet ja mekanismit, Helsingfors: Suomalainen lakimiesyhdistys 2003, 35 ff. där
Kokko argumenterar för en biodiversitetsrätt som ett nytt rättsområde framom ett nytt
perspektiv.

5 Ett intressant tidigare diskussionsinlägg på området utgörs av Christer Jakobsons
doktorsavhandling i farmaci Arsenikfrågan 1900–1906 – En studie i svensk kemikaliekon-
troll under tidigt 1900-tal, Solna: Kemikalieinspektionen 1990 där toxikologi och kemika-
liereglering kombineras genom en historisk analys.

sen av en rättskälla i miljörätten.2 Med tanke på miljörättsforskningen skapar
detta ett behov för studier av denna förvaltningspraxis genom empiriska
metoder.3 Genom en empirisk granskning av förvaltningspraxis och t.ex.
tillämpningen av riktvärden, som producerats med hjälp av naturvetenskaplig
forskning, går det således att dra slutsatser om riktvärdenas faktiska betydel-
se. Denna presentation fokuserar inte på dessa empiriska metoder och strävar
inte till en utförlig återgivning av den faktiska användningsgraden av denna
typ av material i miljörättsligt beslutsfattande. I stället riktas uppmärksamhe-
ten till några problem som är förenade med normativiseringen av dylika
fakta. 

Problemställningen konkretiseras genom att peka på problem som uppstår
i samband med användningen av toxikologiska forskningsresultat inom
området för förorenade markområden. Detta exempel på perspektiv med
avseende på en okritisk normativisering av fakta i miljörättsligt beslutsfattan-
de introduceras under benämningen rättstoxikologi.4 Trots att angreppssättet
för presentationen är tvärdisciplinärt är tyngdpunkten för rättstoxikologi-
perspektivet juridiskt, vilket har att göra med skribentens juristbakgrund.5
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ja Toksikologia, (red.) Markku Koulu & Jouko Tuomisto, Kuopio: Medicina, 6. upplagan
2000, 107.

7 Komulainen & Tuomisto 2000, 107. Jfr EnDic2000 – miljöordbok, (red.) Aleksander
Maastik m.fl., Helsingfors: Finlands miljöcentral 2000, 3837.

8 Komulainen & Tuomisto 2000, 107.

9 Komulainen & Tuomisto 2000, 107.

10 Komulainen & Tuomisto 2000, 107.

11 Se http://www.edu.fi/oppimateriaalit/ymparistotietous/sanasto/sanasto.htm#ekotoksiko
logia, hänvisningsdatum 6.10.2003. Jfr EnDic2000, 4557 där begreppen uppges som
synonymer.

Presentationen är avsedd som en diskussionsöppning, vilket präglar såväl
stilen som dokumentations- och finslipningsgraden.

Rätt och toxikologi

Vad är toxikologi?

Med toxikologi avses en vetenskapsgren som undersöker inverkningarna av
främmande ämnen på levande organismer.6 Numera begränsas toxikologin
inte längre till ”giftlära”, utan definitionen omfattar även andra ämnen än de
som allmänt sätt uppfattas som gifter och som kan ha skadliga verkningar
beroende på dos och användning.7 Toxikologin uppdelas i allmänhet i allmän
toxikologi (fi: yleistoksikologia) och i ekotoxikologi (fi: ekotoksikologia).8

Den allmänna toxikologin har uppdelats i problemorienterade delområden
såsom: arbetslivsorienterad toxikologi (fi: työtoksikologia), miljötoxikologi
och klinisk toxikologi m.fl.9 Ekotoxikologin fokuserar på de skadliga verk-
ningarna som riktar sig på naturen (växter, fiskar, fåglar).10 Både miljö- och
ekotoxikologin riktar sig således på miljön och förutsätter tvärvetenskaplig
forskning. Miljötoxikologin är mer medicinanknutet och riktar sig mer på de
människorelaterade verkningarna medan ekotoxikologi är närmare anknuten
till biologi och således har ett mer biocentriskt orienterat fokus.11 Forsknings-
traditionerna (medicin, biologi) för de två grenarna avviker således från
varandra. För denna framställning spelar dessa noggrannare uppdelningar inte
någon avsevärd betydelse. Det rättsliga perspektivet kan således bidra till att
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12 Se Paasonen, Matti K. & Jouko Tuomisto: ”Johdanto farmakologiaan”, 19–26 i Farma-
kologia ja Toksikologia, 19.

13 Innan år 1981 fanns det ca 100 000 kemiska föreningar på marknaden och årligen
katalogiseras ca 2 000 nya ämnen. Liesvuori, Heikki & Savolainen, Heikki: ”Johdanto
työtoksikologiaan”, 1103–1121 i Farmakologia ja Toksikologia, 1114. Kemikaliseringen
och problemen med därtill anknytande riskvärdering har uppmärksammats i EG-kommis-
sionens förslag till revideringen av kemikalielagstifningen, det s.k. REACH, KOM(2003)
644 slutlig, bl.a. 7.

14 Komulainen & Tuomisto 2000, 108.

15 De rättsliga normerna har visserligen alltid applicerats på ett faktamaterial varvid även
utomrättsliga bedömningar har blivit en del av det juridiska beslutsfattandet (t.ex. bedöm-
ningen mellan två divergerande medicinska värderingar i ett patientskademål). Det
speciella draget i miljörätten är den rikliga förekomsten av elastiska normer som binder de
rättsliga normernas innehåll till utomrättsliga element.

integrera de gemensamma nämnarna mellan de medicinska och biologiska
inriktningarna.

Varför behövs toxikologisk insyn i rättslig reglering?

Toxikologin har tidigare varit starkt anknuten till farmakologin dvs. läran om
hur läkemedlen verkar och kan användas.12 I samband med en ökad kemikali-
sering har området för toxikologin vuxit markant och sträckt sig utöver
läkemedelsområdet.13 På grund av det stora antalet okända och svårt utredda
faktorer som man arbetar med i toxikologin kännetecknas området av osäker-
hetsfaktorer och är således även nära anknutet till riskanalys.14 Toxikologin
producerar i likhet med andra naturvetenskaper empiriska fakta som fungerar
som beslutsunderlag för samhälleligt beslutsfattande. Rättens anknytningar
till samhällspolitiken skapar således ett samband mellan toxikologi och rätt.
På miljörättens område existerar även ett direkt samband med anledning av
de elastiska normerna som binder det rättsliga beslutsfattandet till utomrätt-
sliga kriterier.15



57
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17 Airaksinen, Timo: Tekniikan suuret kertomukset – Filosofinen raportti, Helsingfors:
Otava 2003, 44 och 48.

18 Se Kumpula, Anne & Määttä, Tapio: ”Ekologia, yhteiskunta ja oikeus: Konstruktionisti-
nen tulkinta luonnontieteellisen tiedon ja oikeuden suhteesta” i verket Oikeuden tuolla
puolen, Helsingfors: Kauppakaari 2002, 220 ff. samt Kumpula, Anne: Ympäristö oikeute-
na, Helsingfors: Suomalainen lakimiesyhdistys 2004, 3. Dualismen bygger på en dikotomi-

Samspelet mellan miljörätt och övriga vetenskaper

Samhällsvetenskapernas roll inom juridiken

De flesta jurister kan enas om att naturvetenskaperna är av stor betydelse på
miljöområdet. Däremot vågar jag påstå att enigheten är avsevärt mindre när
det kommer till naturvetenskapernas roll i det miljörättsliga beslutsfattandet.
Något motsvarande är situationen vad avser juridikens förhållande till sam-
hällsvetenskaper. I det följande granskas först det mycket omdebatterade
senare förhållandet. 

I den rättspositivistiska traditionen uppfattas rätten som en från det övriga
samhället isolerad helhet. Följaktligen sammanfaller rätt inte med moral.
Vidare skall rätten inte heller blandas in med politik.16 På grund av rättens
lagcentrerade karaktär ter sig politiken som något pre-rättsligt. Av denna
anledning uppfattas juridiken i denna tradition nära på fri från värderingar
och ställvis förefaller det möjligt att på en rättslig frågeställning framlägga en
enda (objektiv) rätt lösning. 

Uppfattad som så liknar juridiken tekno-optimisternas teknikuppfattning:
Vetenskapen är grunden för tekniken. Vidare är tekniken instrumentet som
människans målsättningar uppnås med. Instrumentet står mellan människan
och dess målsättningar. Målsättningen kan således antastas med kritik, men
inte instrumentet. Av detta följer att tekniken är det bästa instrumentet för att
uppnå människans målsättningar samt att tekniken är fri från värderingar.17

Motsvarande tankegångar har även applicerats på miljörätten av vilket har
följt att politiken innehåller värderingarna och juridiken enbart – utan att
tillföra någon värdebunden omprövning – mekaniskt tolkar och systematise-
rar det rättsmaterial som det politiska systemet producerat. Om målsättningen
är dålig beror detta alltså enbart på dålig miljöpolitik. Vidare är valet av
instrument bundet till miljöpolitik. Instrumentet deltar inte i valet av instru-
ment. 

Sentida öppningar i den miljörättsliga teoribildningen har lyft upp natur –
kultur-dualismen för en kritisk granskning även på den rättsliga arenan.18
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sering av kulturen som något av människan skapat och naturen som något utanförliggande.
Människan kan behärska naturen när man lärt sig hur naturlagarna fungerar. I diskursen om
risksamhälle (ty: Risikogesellschaft) på det samhällsvetenskapliga området har man ställt
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kulturella bakgrund. Se Kumpula 2004 , 3.

19 Kumpula & Määttä 2002, 221.

20 Kumpula & Määttä 2002, 222.

21 Se Kuusiniemi, Kari i Kuusiniemi m.fl.: Ympäristöoikeus, Helsingfors: Werner Söder-
ström Lakitieto 2001, 169.

22 Kuusiniemi 2001, 55 samt Määttä, Tapio: ”Ympäristöoikeuden monitieteellisyyden
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23 Se Hollo, Erkki J.: Ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojeluoikeus, Helsingfors: Talentum
2004, 13.

Miljöproblemens betydelse kan inte enbart värderas utgående från den
naturvetenskapliga kunskapen, utan denna måste även speglas mot kulturella
och politiska aspekter.19 Det konstruktionistiska tankesättet lämpar sig bättre
för att identifiera och förstå de mekanismer genom vilka den naturvetenska-
pliga kunskapen sedimenteras i den rättsliga praxisen.20

Dessa fundamentala bakgrundsfaktorer till rätten sätter även sina spår på
den karaktär som ges det naturvetenskapligt producerade materialet i den
rättsliga beslutsprövningen. Likt politik och moral, faller även naturvetenska-
perna – i detta synsätt – utanför rätten. Det skulle således inte vara juristens
uppgift att befatta sig med saker som faller under naturvetenskaperna. 

Förhållandet mellan miljörätt och naturvetenskaper

Ovan framfördes en något överdriven beskrivning av rättspositivismens
uppfattning av rätten i förhållande till moral och politik. I dagens läge börjar
miljörättens värdebundenhet vara mer accepterat.21 Dessutom kan en tvär-
disciplinär infallsvinkel uppfattas som rent utav typisk för miljörätten.22

Juridiken förmår inte själv som vetenskap mäta och analysera miljön och dess
processer. Det samma gäller för analyser av miljöns roll i samhället. Av
denna orsak är det ändamålsenligt att i juridiken söka hjälp av andra veten-
skaper.23 Ovan snuddades redan på juridikens förhållande till samhälls- och
naturvetenskaper. Hur skall det naturvetenskapliga materialet i miljörätten
alltså uppfattas?
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24 Se Kuusiniemi, Kari & Kumpula, Anne: Ympäristöoikeuden perusteet, Åbo: Turun
yliopisto 1997, yksityisoikeuden julkaisusarja A:92, 5. Jfr Hollo som påpekar att miljöin-
formationen, dvs. den kunskap som bl.a. miljövetenskaperna producerar, med undantag för
uppgifter om grundvattenresurser, sällan har en självständig roll i beslutsfattandet, varvid
denna information inte direkt påverkar beslutet. Hollo, Erkki J.: Ympäristöoikeus, Helsing-
fors: Juristförbundets förlag 1991, 13 f.

25 Se Hollo, Erkki J.: Ympäristönsuojeluoikeus, Helsingfors: Werner Söderström 2001, 10
och 22 f. 

26 Lena Gipperth har närmare definierat elementen hos miljökvalitetsnormer och lagt fram
exempel på olika existerande praktiska tillämpningar. Se Gipperth, Lena: Miljökvalitets-
normer – En rättsvetenskaplig studie i regelteknik för operationalisering av miljömål,
Uppsala universitet 1999, 199 ff.

27 Typiskt för den administrativt betonade miljöregleringen är nämligen en tidsmässig
fördröjning i genomförandet av naturvetenskapliga forskningsrönen. Se Kumpula &
Määttä 2002, 214 om skälen därtill.

Utmärkande för miljörätten är en riklig användning elastiska normer och
därmed miljörelevanta begrepp. Dessa element utgör en del av miljörättens
allmänna läror – det är fråga om ett i den mån karakteristiskt drag för miljö-
rätten. En allmänt accepterad utgångspunkt är att instruktioner (t.ex. riktvär-
den) eller utlåtanden inte binder beslutsfattaren, trots att de i praktiken har
ofta en stor betydelse för avgörandet.24

Traditionellt har den finska miljöskyddsregleringen byggt på tillståndsgiv-
ning som riktat sig på reglering av enskilda funktioner och anläggningar (s.k.
emissionskontroll). Denna reglering har byggt på utsläppsstandarder dvs. hur
mycket man har fått släppa ut substans, buller, energi mm. från enskilda
anläggningar. I och med den EG-rättsliga normeringen har en miljökvalitets-
normering (s.k. immissionskontroll) vunnit mark i Finland, vilket märks av i
miljöskyddslagen.25 Innebörden av miljökvalitetsnormeringen är att den
rättsliga regleringen direkt normerar kvaliteten för vissa medium såsom mark,
luft, vatten eller grundvatten.26 Detta skapar utmaningar för den rättsliga
regleringen och ökar betydelsen av förhållandet mellan naturvetenskaper och
rättslig reglering.

De elastiska normernas samband till naturvetenskaper möjliggör en flexi-
bel utveckling av miljörätten. Normerna på miljörättsområdet följer med den
naturvetenskapliga utvecklingen. Nya hotbilder som upptäcks av naturveten-
skaperna blir på detta vis även uppmärksammade i evolutionen av miljöregle-
ringen utan ett kontinuerligt behov av nya lagstiftningsåtgärder.27 Detta
medför att miljörätten är framtidsorienterad på bekostnad av den rättsliga
förutsebarheten. En följd av detta resonemang är att etablerade tolkningslinjer
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28 Se Siltala, Raimo: Oikeustieteen tieteenteoria, Helsingfors: Suomalainen lakimiesyhdis-
tys 2003, 247 ff. däribland 318 samt Karhu, Juha: ”Perusoikeudet ja oikeuslähdeoppi”,
789–807 LM 2003 och Mähönen, Jukka: ”Taloustiede lain tulkinnassa”, 49–64 LM 2004.

29 Detta märks bland annat av i den miljörättsliga principdiskussionen, se Herler, Casper:
”Ansvaret för sanering av förorenade markområden – reflektioner över de rättsliga
utgångspunkterna i Finland och Sverige”, 431–454 JFT 4–5/2003, 437 ff.

30 Kuusiniemi, Kari: Ympäristönsuojelu ja immissioajattelu, Helsingfors: Juristförbundets
förlag 1992, 303.

åsidosätts när det på grund av ny naturvetenskaplig kunskap eller samhällelig
förändring föreligger skäl för detta. Ett sådant ”öppet” förhållande mellan
miljörätt och naturvetenskaper för med sig vissa problem. I det följande
kommer jag att belysa en något omvänd problematik vad avser den rättsliga
förutsebarheten och naturvetenskapligt material.

Förutsebarhetens roll i juridiken

Kravet på förutsebarhet har en ingrodd roll i det juridiska tänkandet. Den
rättsliga osäkerheten kan påstås utgöra ett ingrott irritationsmoment för
jurister. Jag uppfattar här yrkesgruppen i extensiv bemärkelse så att den även
omfattar andra beslutsfattare i förvaltningen som utnyttjar juridisk argumen-
tation och den vägen åtminstone delvis erhåller en juristidentitet. Jurister
bekämpar rättslig osäkerhet genom systematisering. Enskilda fall knippas
ihop till helheter utgående från någon systematiseringsgrund. På detta sätt
skapas en linje för tolkningen varvid osäkerheten (åtminstone i rutinfall)
minskar.

Rättskällelära och auktoritetsargument är likaså präglande för juridisk
argumentation. Rättskälleläran är för närvarande i något slags brytningsfas
när de europarättsliga elementen sakta mak söker sin plats i det tidigare
nationellt präglade listan på rättskällor.28 Rättskälleläran kännetecknar den
tilltro till auktoriteter som är typiskt för juridisk argumentation. Oberoende av
materiellt innehåll tillkännages vissa rättskällor en större auktoritet än andra.
De argument som saknar formell auktoritet är underlägsna i förhållande till
de auktoritativa.29 Auktoritetstilltron i det rättsliga beslutsfattandet påverkar
även rollen för det naturvetenskapliga materialet. På denna punkt uttrycker
sig Kuusiniemi träffande angående rollen av instruktioner i enskilda tillämp-
ningsfall: Det är tryggt att stöda sig på auktoritetsargument.30 På denna
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31 Wilhelmsson, Thomas: Senmodern ansvarsrätt, Helsingfors: Kauppakaari 2001, 118.

32 Se Kuusiniemi 1992, 297 ff., framför allt 297 och 303.

33 Se Vattenlagskommissionens betänkande KB 2004:2, 183 samt Hollo 1991, 14. Detta
har uppfattats problematiskt eftersom ersättningssystemet enligt Vattenlagen denna vägen
blir satt ur spel.

34 Dessa har uppdagats och börjat undersökas i samband med Nordsjöhamn-projektet.
Förhöjda halter av TBT i sediment på havsbottnet har vanligen uppstått tillföljd av
användningen av föreningen som anti-fouling-medel i båtar och fartyg. Se Rytkönen &
Vahanne Tekniikka ja kunta 5/2004, 31–33.

punkt är det skäl att observera kritiken mot expertsystemens roll i den moder-
na rätten.31 

Dessa trender tar sig uttryck även vid tillämpningen av naturvetenskapligt
material i beslutsfattandet. T.ex. kan riktvärden ha en förenhetligande verkan
på förvaltningspraxis så att ett riktvärde de facto får karaktären av ett norma-
tivt fakta. Kuusiniemi hänvisar i sin avhandling till att de vägledande avstån-
den för luktimmissioner i tillståndspraxis fått en dominerande betydelse
samtidigt som övriga aspekter givits en undanskymd roll i prövningen.32

Inofficiella skyddsplaner för grundvatten har i praktiken som instrument
kunnat åsidosätta skyddsområden för grundvatten som grundas med stöd av
vattenlagen. I praktiken har endast ett begränsat antal nya skyddsområden
grundats eftersom förbudet mot förorening av grundvatten tillämpats direkt
med anknytning till den information som framgår ur skyddsplanerna.33 Vidare
har uppgifter om grundvattenområden t.ex. haft en betydelse i planläggning
och som nekningsgrund i undantagslovgivning. Härvid har uppgiften om
existensen av grundvattenresurser lätt erhållit en kategorisk betydelse, varvid
tyngdvikt inte givits åt en noggrannare bedömning av relevansen och risken
av det ifrågavarande projektet.

I den praxis som gäller undantagslov för byggande på strandområde har
täthetstalet av fritidsbostäder per km av s.k. dimensionerad strandlinje
ställvis fått avgörande betydelse i de enskilda avgörandena, varvid de övriga
omständigheterna och de egentliga konsekvenserna för miljön och markan-
vändningen fått en sekundär roll. En liknande problematik anknyter till
användningen av sameuropeiska BREF-dokument för att bestämma BAT-
standarden i den enskilda miljötillståndsprövningen. När det gäller sanering-
en av förorenade markområden har rollen av rikt- och gränsvärden för förore-
nad mark visat sig vara av avgörande betydelse för de involverade intressen-
ternas skyldigheter. På motsvarande sätt har miljöministeriet med anledning-
en av uppdagade föroreningar av sediment med TBT (tributyltenn)34 givit
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35 Se Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje, Helsingfors: Miljöministeriet 19.5.2004
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=17339&lan=fi, 25.11.2004.

36 Se Sorvari, Jaana & Assmuth, Timo: Saastuneiden alueiden riskinarviointi – mitä, miksi,
miten, Helsingfors: Finlands miljöcentral 1998, Ympäristöopas 50, 74.

37 Se bl.a. Komulainen & Tuomisto: ”Toksisuuden tutkiminen ja arviointi”, 135–146 i
Farmakologia ja Toksikologia, 142 f.

38 Komulainen & Tuomisto 2000, 144.

instruktioner angående muddring innehållande rikt- och gränsvärden för en
rad ämnen.35

Grundstenarna för det rättstoxikologiska perspektivet –
några teser
Efter den korta analysen av beroendeförhållandena mellan juridik, samhälls-
vetenskaper och naturvetenskaper är det på sin plats att konkretisera de
framlagda synpunkterna i en analys av det toxikologiska materialets roll i den
rättsliga bedömningen av förorenade markområden. De fyra nedanstående
punkterna är avsedda som diskussionsöppningar för miljörättsdiskursen.

1. Naturvetenskap är inte sanning. Snarare är det fråga om en motiverad
slutsats över ett sannolikt samband. Toxikologin är förknippad med en rad
element av otillförlitlighet – framförallt osäkerhet, icke-representativitet hos
sampel och naturliga varianser.36 I takt med att antalet osäkerhetsmoment
ökar minskar sanningsvärdet. Toxikologin är av central betydelse vid riskvär-
deringen i anknytning till miljöförorening. Centrala osäkerhetsmoment i
toxikologin utgörs bland annat av extrapolation, linjära modeller, säkerhets-
marginaler och geografiska varianser.

Med extrapolation avses att värdena inom ett intervall används för upp-
skattning av värdena utanför intervallet.37 Av fundamentala etiska skäl är det
omöjligt att använda människor som ”provkaniner” för att i laboratorier
bestämma hälsoinverkningarna av diverse ämnen. En viss ledning över
hälsoverkningarna på människor kan dock hämtas ur epidemologisk
statistik.38 Problemen hänför sig inte i lika stor utsträckning till s.k. akut
toxiskhet, utan i stället till mer kronisk toxiskhet och karsinogenitet (dvs.
cancerframkallande verkan). Eftersom dessa processer är långsamma försö-
ker man påskynda effekterna genom att öka på de doser som tillförs provdju-
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39 Sorvari & Assmuth 1998, 64. Se även mer allmänt Gipperth 1999, 64 ff. och 254 ff.

40 Se bl.a. Sorvari & Assmuth 1998, 64.

41 Se bl.a. Salila, Jari: ”Näkökohtia varautumisperiaatteen käyttöalasta ympäristönsuojelus-
sa”, 88–101 Miljöjuridik 2–3/2001. Jfr Ranta, Jouni: Varautumisperiaate ympäristöoikeu-
dessa, Helsingfors 2001.

42 Se SAMASE-rapporten, 55 ff. Förorenade markområden och behandling av dem i
Finland – Projektet för undersökning och sanering av förorenade markområden; slutrap-
port, Memorandum 5/1994, Miljöministeriet, miljövårdsavdelningen. Se Sedimenttien
ruoppaus- ja läjitysohje 2004, 44 f.

43 Assmuth: Selvitys ja ehdotuksia ympäristövaarallisten aineiden pitoisuuksien ohjearvois-
ta maaperässä – tiedolliset perusteet, määrittelyperiaatteet, soveltaminen, kehittäminen,
Helsingfors: Finlands miljöcentral 1997, Suomen ympäristökeskuksen moniste 92, 11.

ren. Av denna orsak motsvarar inte dos och tid den belastning som människor
och djur i naturliga förhållanden utsätts för, utan denna risk kalkyleras
utgående från testresultaten. Denna omräkning, extrapolation, skapar sålunda
ett visst osäkerhetsmoment i riskvärderingen. 

Ett flertal fenomen i naturen är inte linjära. Problem uppstår när man
matematiskt genom linjära modeller försöker ”fånga upp” en viss tendens.
Typiskt för användningen av linjära modeller är en sannolik övervärdering av
risken. Linjära modeller har även sina svagheter beträffande låga och höga
nivåer av doser eller reaktioner.39

Osäkerhetsmomenten och linjära modellerna skapar ett behov för säker-
hetsmarginaler vilket t.o.m. i viss utsträckning kan betecknas som typiskt för
toxikologin. Inom den toxikologiska diskursen uppger man sig tillämpa den
miljörättsliga försiktighetsprincipen i detta samband. Detta betonar värdebun-
denheten hos resultaten samtidigt som den representerar en spegling av
juridisk argumentation också på toxikologisidan.40 Intressant är att försiktig-
hetsprincipens normkaraktär har ifrågasatts av en del av miljörättsforskarkå-
ren.41 Detta kan resultera i en situation där man i juridiken, utan att ifrågasätta
toxikologiska värden, tillämpar dessa inklusive det försiktighetstänkande som
är inbakat, men i den rättsliga argumentationen i sin tur inte vill erkänna
försiktighetsprincipen en normkaraktär. 

I motsats till naturvetenskaperna i allmänhet är juridiken av mer nationell
karaktär. Vid utarbetningen av riktvärden för markförorening i Finland har en
hel del riktvärden bestämts genom att låna utländska riktvärden.42 På denna
punkt är det inom toxikologin skäl att fästa uppmärksamhet vid skillnader i
bl.a. markgrundens sammansättning (alkalisk vs. sur berggrund, humushalt43)
och det rådande klimatet (i låga temperaturer torde mikroorganismernas
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44 Assmuth 1997, 8. 

45 Se bl.a. Assmuth 1997, 17. Den kommande förordningen med stöd av MSL 14 § om
markförorening (som redan beretts en längre tid) torde i viss mån möjliggöra riskvärdering
i enskilda fallet.

46 Sorvari & Assmuth 1998, 9. Se även Assmuth 1997, 6. Jfr Komulainen & Tuomisto 2000,
143 f.

47 RP 84/1999 rd, 86.

48 2004/35/EG, 21.4.2004, L 143, 56. Trots att man i direktivet talar om ”miljöskador”
avser direktivet inte skadeståndsrättsliga miljöskador utan direktivets fokus ligger på
offentligrättsligt återställandeansvar. Se art. 3(3) och 2(2).

nedbrytande verkan vara mindre). Vidare gäller det att inom toxikologin
uppmärksamma skillnaderna mellan de nationella rättsordningarna. Använd-
ningsändamålet för riktvärdena kan variera och värdena kan vara utarbetade
utgående från olika risker.44

2. Dessa aspekter borde observeras när man överväger en normativ verkan
för riktvärden. Tillämpningen av riktvärden borde avgöras beroende på det
enskilda fallets omständigheter och ställvis kompletteras med en riskvärde-
ring.45

3. Naturvetenskaper är värdebundna. Forskningsresultaten påverkas av de val
som görs under forskningens lopp. Bland annat riskvärdering innehåller likt
termen redan en viss värdering i vilken värderarens egen bakgrund inverkar.
Även inom den toxikologiska riskvärderingen avviker uppfattningarna om
riskvärderingens förhållande till riskhantering. Enligt en uppfattning borde
värderingen hållas separat från olika val som görs på basis av dessa resultat,
något som associeras med politik. Numera har en integrerande syn vunnit
mark på riskvärderings- och riskhanteringsområdet.46

I 7 § och 75 § miljöskyddslagen där skyldigheten att sanera förorenad
mark regleras är utgångspunkten att såväl risker för människor som miljö
skall observeras. I regeringens proposition preciseras dock att omfattningen
av saneringsskyldigheten skall bedömas utgående från markens framtida
användning.47 Även i miljöskadedirektivet48 har man valt ett antropogent
perspektiv på riskerna. Enligt art. 2(15) skall saneringen av mark till från-
skillnad från vatten, skyddade arter och skyddade naturliga livsmiljöer enbart
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49 Se även punkt 7 i preambeln samt bilaga II art. 2 till direktivet som närmare preciserar
ambitionsnivån.

50 Se Assmuth 1997, 6 och 15. Se även SAMASE-rapporten, 42. 

51 Kokko 2003, 151.

52 Se Gipperth 1999, 256–269.

53 Kuusiniemi, Kari: ”Arvojen muutos ja ympäristölakien tulkinta”, 63–79 i verket Oikeu-
den tavoitteet ja menettelyt – Muistokirja Hannu Tapani Klamille, Åbo: Turun yliopiston
oikeustieteellinen tiedekunta 2003, 74.

54 Kraven på flervetenskaplig insikt i juridiken på miljöområdet har framhävts redan av
prof. Kyösti Haataja (1881–1956) , se Määttä, Tapio: ”Kyösti Haataja – sosiaalireformisti-
nen käsitelainopin varhaiskriitikko ja taloushistoriallisen oikeustutkimuksen uranuurtaja”,
11–54 i Oikeusteoreettisia katkelmia (red.) Kimmo Nuotio, Helsingfors: Suomalainen
lakimiesyhdistys 2003, 31 ff. isynnerhet 34. 

eliminera ”alla beydande risker för negativa effekter på människors hälsa”.49

I litteratur om riskvärdering av förorenad mark uttalas däremot s.k. multifunc-
tionality som en utgångspunkt för uppställande av riktvärden.50 När riktvärde-
na avviker från saneringsmålsättningen i den rättsliga regleringen gäller det
att fästa uppmärksamhet vid bakgrundsförutsättningarna för riktvärdena. 

4. Värdet av naturvetenskaper som argument i det juridiska beslutsfattandet
ökar om man känner till svagheterna för detta material. Jurister har svårt att
greppa icke-linjära processer i naturen.51 Gipperth har utvecklat och föreslagit
nya instrument för att kunna binda samman icke-linjära förhållanden till
linjära materiella förhållningsregler.52 Användningen av naturvetenskaper i
juridiskt beslutsfattande förutsätter kunskap och sensitivitet för särdragen hos
de relevanta områden. Ett led i denna integration utgörs av de sakkunniga
som numera i flera rättsliga beslutsinstanser deltar i beslutsfattandet.53 Vidare
borde miljörättsvetarna öppet erkänna ett centralt karaktärsdrag för miljörät-
ten som redan präglat dess föregångare jord- och vattenrätten.54 Den miljö-
rättsliga forskningen förutsätter flervetenskaplig insikt och öppenhet för
samverkan med övriga vetenskaper. Svaret är alltså ja – vi behöver ett
rättstoxikologiskt perspektiv. Hur det naturvetenskapliga materialet skall
karakteriseras och användas på miljörättsområdet är en fråga som förhopp-
ningsvis preciceras i framtida diskurs.



1 Ks. Ervasti 2004, 10 av. 28.

Santtu Turunen

Täytyykö prosessioikeudellisessa väitöskirjassa
hyödyntää empiiristä menetelmää?

Johdannoksi
Otsikossa asetettu kysymys on provosoiva. Siihen voisi vastata lyhyesti,
ytimekkäästi ja kieltävästi: prosessioikeudellisessa sen paremmin kuin
minkään muunkaan alan väitöskirjassa ei tarvitse hyödyntää empiiristä
metodia. Onhan esimerkiksi juuri prosessioikeuden alalla vuosikymmeniä
kirjoitettu väitöskirjoja, joissa empiiristä menetelmää ei ole hyödynnetty eikä
sen tarpeellisuutta enempää pohdittu. Sitä paitsi kaikenlaisille tutkimuksille
on tilaa, ja metodin valinta on viime kädessä jokaisen tutkijan oma asia.
Valinta on kuitenkin tehtävä paitsi tutkimusaiheen ja tiedonintressin myös
tiedeyhteisössä omaksuttujen käsitysten perusteella.

Prosessioikeudellisessa tutkimuksessa lainopillisella metodilla on ollut
selkeä valta-asema, joka on vasta aivan viime aikoina alkanut hieman horjua.
Pia Letto-Vanamon kirjaa asianajajalaitoksen synnystä (1980) ja Kevät
Nousiaisen kirjaa Prosessin herruus vuodelta 1995 on perinteisesti pidetty
oikeushistoriallisina, mutta niitä voisi pitää myös ei-lainopillisina prosessi-
oikeudellisina väitöskirjoina, sikäli kuin prosessioikeus rajataan tutkimuskoh-
teen mukaan. Edellä mainituista tutkimuksista huolimatta empiirisen tiedon
hyödyntämistä lienee kuitenkin pidettävä ainakin historiallisesti arvioiden
keskeisenä lisänä tai vaihtoehtona lainopilliselle metodille.

Empiria suomalaisissa prosessioikeudellisissa 
monografiatutkimuksissa
Empiriakaan ei ole ollut suorastaan tavallinen mauste suomalaisessa prosessi-
oikeustutkimuksessa. Empiiristä aineistoa on käytetty ainakin seuraavissa
julkaistuissa monografiatutkimuksissa: Veikko Reinikaisen väitöskirjassa
Jutun palauttaminen vuodelta 1956, Jyrki Virolaisen kirjassa Materiaalinen
prosessinjohto vuodelta 1988, Jaakko Jonkan väitöskirjassa syytekynnys
vuonna 1991 ja Kaijus Ervastin väitöskirjassa vuonna 2004.1

Reinikaisen väitöskirjassa empiirinen osuus rajoittuu lähinnä tilastollisiin
havaintoihin juttumääristä ja erilaisten palautustilanteiden määristä ja suhteel-
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2 Ks. Reinikainen 1956, 35–40, 73–74.

3 Ks. Reinikainen 1956, 35–40.

4 Ks. Reinikainen 1956, 253 ss. Empiirisen selvityksen tavoitteista Reinikainen toteaa
seuraavaa: ”Joka tapauksessa tahtoisin kuitenkin väittää, että jo tilastollisellakin selvittelyl-
lä voidaan nähdä, onko uuden lain jälkeen näissä tilanteissa prosentuaalinen palauttaminen
käynyt vähäisemmäksi kuin ennen. Siitä taas voidaan päätellä, onko uusi laki onnistunut
typistämään edes hivenen palauttamisen alaa, niin kuin meillä on esitetty, vai onko sen
voimaan tulon jälkeen palauttaminen jatkunut niin kuin ennenkin. Samoin voidaan jo
käytetyistä sanamuodoista palauttamisperusteissa saada jonkinlainen kuva siitä, mitä laki
on vaikuttanut perusteluihin: kaihdetaanko edes muodollisesti pelkkien todistajien kuule-
misen mainitsemista perusteluissa, vaikka sen ei tarvitsekaan merkitä selvitystä lopullisesta
asian tilasta. Viimeksimainitusta seikasta tilasto antaa kyllä kuvan.” 

5 Ks. Virolainen 1988, 39.

lisista osuuksista2. Luvussa ”tilastollisia havaintoja palauttamisesta” selvite-
tään palautusprosentit eri tuomioistuimissa juttutyypeittäin ja verrataan niitä
Ruotsin vastaaviin lukuihin. Reinikainen toteaa, että ”(j)o pikainen vertaileva
silmäys taulukkoihin osoittaa, ettei oikeudenkäyntilaitoksemme nykyistä tilaa
voida pitää tyydyttävänä”.3 Jäljempänä tutkimuksessa on myös esimerkiksi
selvitetty, kuinka usein juttu palautetaan hovioikeudesta KO:een uuden
todistajan kuulemiseksi tai muun selvityksen hankkimiseksi.4 Empirian
tehtävä Reinikaisen tutkimuksessa lienee lähinnä sen selvittäminen, millaisia
juttuja yleisimmin palautetaan ja miten palautuspäätöksiä yleensä perustel-
laan.

Myös Virolaisen tutkimuksessa empiirinen tutkimus on sivuosassa, eikä
sen tavoitteita ja metodista roolia ole erityisemmin pohdittu. Virolainen
toteaakin, että ”oikeuskäytäntö ei ole teoksessa varsinaisesti tutkimuksen
kohteena vaan oikeustapausaineistoa on käytetty lähinnä lähteenä. Ylioikeus-
ratkaisujen lisäksi tutkimukseen on yritetty saada mukaan myös alioikeus-
tuomareiden käsityksiä prosessinjohdosta. Tässä tarkoituksessa on aikanaan
kaikkiaan sadalle alioikeustuomarille lähetetty kysely tutkimuksen kannalta
keskeisistä ongelmista ja siihen saatuja vastauksia selostetaan tutkimuksen
jälkimmäisessä osassa. Kirjoittajan omat kokemukset alioikeuden puheenjoh-
tajan tehtävistä ovat luonnollisesti myös vaikuttaneet kirjassa esitettäviin
ratkaisusuosituksiin”.5 Kysely ja sen tulokset olivat sinänsä mielenkiintoisia.
Siinä esimerkiksi pyydettiin tuomareita arvioimaan, olisivatko he erilaisissa
(tyyppi)tilanteissa voineet puuttua oikeudenkäyntiin prosessinjohtotoimilla.
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6 Ks. Virolainen 1988, esim. 229–230, 236–237, 251–252, 259–260, 268–272, 294–295,
308–310.

7 Ks. Jonkka 1991, 300–301.

8 Ks. Jonkka 1991, 297.

9 Ks. Jonkka 1991, 322.

10 Ks. Jonkka 1991, 322–342.

11 Lakien vaikutusten arvioimisesta ks. esim. Tala, Jyrki: Lakien vaikutukset. Lakiuudistus-
ten tavoitteet ja niiden toteutuminen lainsäädäntöteoreettisessa tarkastelussa, OPTL:n
julkaisuja 177/2001.

Vastaukseksi saatiin myönteisesti, epävarmasti ja kielteisesti prosessinjoh-
toon suhtautuneiden tuomareiden prosentuaaliset osuudet.6

Jonkka tutki väitöskirjassaan syytekynnystä, hyödyntäen todistusteoriaa ja
oikeusteoriaa – väitöskirja lienee luonnehdittavissa teoreettiseksi lainopiksi.
Tutkimuksen viimeisessä luvussa Jonkka käsittelee syyttämiskäytäntöä ja
sitä, voidaanko syyttäjien päätöksenteossa epävarmuustilanteissa todeta
joitakin yleisiä linjoja tai voidaanko epävarmuustilanteen ratkaisukriteereitä
jotenkin yhdistää yksittäisen tuomarin persoonaan.7 Jonkka erottaa normatii-
visen näkökulman ja empiirisen tutkimuksen selvästi toisistaan, ja ilmoittaa
empiirisen tutkimuksen olevan ”eräänlainen sivujuonne”.8 Jonkka analysoi
mm. syyttämättäjättämisprosentteja ja syytteiden hylkäämisprosentteja ja
arvioi yleisen syyttämättäjättämiskäytännön kehitystä ja siihen vaikuttaneita
tekijöitä. Jonkan mukaan syyttämiskäytäntö paljastaa, kuinka selvittämis- ja
oikeusturvaintressin painoarvo on vaihdellut aikojen saatossa.9 Jonkka tutki
myös syyttämiskäytännön yhdenmukaisuutta.10 Lyhyesti voidaan sanoa, kuten
Jonkka itsekin totesi, että empiirinen kartoitus on ainoastaan sivujuonne
kirjassa, jonka tavoitteet ovat normatiivisia. Empiiristä osaa ei myöskään
käytetä tutkimusongelmien paikantamiseen, mitä väitettä perustelee jo luvun
sijoittaminen kirjan loppuun. Sitä voisi pitää sinänsä mielenkiintoisena mutta
kokonaisuuden kannalta hieman turhana lisäyksenä teokseen, jonka rakenne
on saatu kokoon ja huippukohta on ohitettu ennen empiiristä osaa – olisikin
mielenkiintoista tietää, kuinka suuri osa Jonkan kirjan lukeneista on jaksanut
lukea myös viimeisen luvun.

Oma lukunsa empiirisen tutkimusotteen hyödyntämisessä prosessioikeu-
dessa muodostavat Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa julkaistut tutki-
mukset. Useat Optulan tutkimuksista ovat ns. lainsäädännön vaikutustutki-
muksia11, joiden tavoitteena on ollut selvittää, missä määrin lainsäädännölle
asetetut tavoitteet ja vaatimukset ovat täyttyneet. Optulassa on tutkittu erityi-
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12 Ks. Ervasti, Kaijus & Kallioinen, Hertta: Oikeudenkäyntimenettelyiden ongelmat ja
prosessisäännösten soveltaminen, OPTL:n julkaisuja 202/2003; Marttunen, Matti: Nuo-
risoprosessi. Lasten ja nuorten tekemien rikosten viranomaiskäsittelyn arviointia, OPTL:n
julkaisuja 193/2002; de Godzinsky, Virve-Maria: Tietoa uudesta rikosasioiden oikeuden-
käynnistä. OPTL:n tutkimustiedonantoja 47/2000; de Godzinsky, Virve-Maria & Ervasti,
Kaijus: Lautamiehet tuomareina, OPTL:n julkaisuja 162/1999; Ervasti, Kaijus: Riita-
prosessiuudistuksen arviointi. OPTL:n julkaisuja 154/1998; Kainulainen Heini: Rikos-
prosessuaalinen vangitseminen tuomioistuinkäytännössä. OPTL:n tutkimustiedonantoja
34/1998; Ervasti, Kaijus: Oikeudenkäyntikulut pääkäsittelyyn edenneissä riita-asioissa.
OPTL:n julkaisuja 147/1997; Ervasti, Kaijus: Alioikeusuudistuksen seuranta. Riita-asiat
tilastojen ja oikeudenkäyntiasiakirjojen valossa. OPTL:n julkaisuja 140/1997; Ervasti,
Kaijus: Oikeudenkäyntikulut uudessa alioikeusmenettelyssä. OPTL:n julkaisuja 126/1994.

13 Tämä väite voidaan esittää sillä varauksella, että Vaula Haaviston väitöskirjaa ”Court
Work in Transition. An Active-Theoretical Study of Changing Work Practices in a Finnish
District Court” vuodelta 2002 pidetään ensisijassa oppimista eikä tuomioistuinmenettelyä
tutkivana.

14 Ervasti 2004, 7.

sen näyttävästi alioikeusuudistusta siviili- ja rikosprosessipuolella sekä
esimerkiksi oikeudenkäyntikuluja.12 Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa
tehtyjen oikeudenkäyntejä koskevien tutkimusten tavoitteena on yleensä ollut
hankkia tietoa ”prosessitodellisuudesta” ja lainsäädännön toiminnasta käytän-
nössä, etsiä mahdollisia ongelmakohtia ja selvittää mahdollisia korjauskeino-
ja. Optulan tutkimukset ovat usein olleet tavallaan ”puhtaasti empiirisiä”
tutkimuksia, joissa selvä pääpaino on ollut nimenomaan empiirisen tiedon
keräämisellä, ja joissa empiiristä tutkimusta ei ole yleensä merkittävässä
määrin yhdistetty lainopilliseen tutkimukseen.

Onko empiirinen tutkimus edes prosessioikeutta? 
Ervastin maihinnousu prosessioikeuden ydinalueelle 
Kaijus Ervastin tänä keväänä ilmestynyt väitöskirja Käräjäoikeuksien sovin-
tomenettely on ensimmäinen suomalainen tuomioistuinmenettelyä koskeva
väitöskirja, jossa empiirinen metodi on ollut keskeisessä asemassa.13

Ervasti arvioi tutkimuksessaan suhdettaan prosessioikeuteen ja toisaalta
oikeussosiologiaan tieteenaloina. Ervasti toteaa, että ”(k)ohteensa puolesta
tutkimus on prosessioikeudellinen, mutta lähestymistapansa ja metodiensa
osalta monilta osiltaan oikeussosiologinen. Kohde – käräjäoikeuksien sovin-
tomenettely – on juridinen instituutio ja kuuluu sellaisena prosessioikeuden
alaan. Tutkimuksessa käytetty empiirinen lähestymistapa taas on yhteiskunta-
tieteille ja sosiologialle tyypillinen.”14
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15 Ervasti viittaa Tirkkoseen (Suomen siviiliprosessioikeus I, Porvoo 1961, 10), Lappalai-
seen (Siviiliprosessioikeus I, Helsinki 1995, 1), Virolaiseen (Lainkäyttö, Helsinki 1995,
1–20) ja Havansiin (Oikeudenkäynti ja pakkotäytäntö, Helsinki 2002, 9). Ks. Ervasti 2004,
9.

16 Ervasti viittaa Jokelaan (Oikeudenkäynti I, Helsinki 1996, 2). Ks. Ervasti 2004, 9.

17 Ks. Ervasti 2004, 10–11.

18 Ks. myös Siltala 2003, 856. 

Ervasti pohtii laajemminkin metodien ja tutkimuskohteen merkitystä
tieteenalajaottelun kannalta. Vaikuttaa siltä, että hän haluaa liittää tutkimuk-
sensa prosessioikeudelliseen traditioon, ja on valmis puolustamaan paikkaan-
sa tieteenalalla.

Ervasti toteaa, että metodeiltaan perinteisestä lainopista poikkeava tutki-
mus on usein pyritty luokittelemaan oikeuden yleistieteiden alaan kuuluvaksi,
ulos tutkimuskohteen mukaan määräytyviltä oikeudenaloilta. Ervastin mu-
kaan näin on tehty myös prosessioikeudessa, jossa oikeudenala on mielletty
niin vahvasti perinteiseen lainopilliseen tutkimukseen sidotuksi, että prosessi-
oikeutta ei edes oppikirjoissa ole katsottu tarpeelliseksi määritellä oikeustie-
teen osa-alueeksi vaan ainoastaan tuomioistuinmenettelyä koskevaksi normis-
toksi.15 Jos taas prosessioikeus on pyritty määrittämään oikeudenalana,
tutkimuskohteeksi on nimetty vain tuomioistuinmenettelyä koskevat normit.16

Ervasti päätyy kannattamaan yhteyshakuista, ulospäin suuntautunutta
prosessioikeutta tai paremminkin prosessioikeuden rajausta. Ervasti katsoo,
että prosessioikeutta voidaan tehdä myös muista tiedonintresseistä kuin
lainopin tulkinta- ja systematisointitehtävästä käsin. Tällöin tiedonintressei-
hin kuuluvat Ervastin mukaan esimerkiksi kysymykset sääntelyn vaikutuksis-
ta ja toimivuudesta, sääntelyn syistä ja taustaideologioista, oikeuden saata-
vuudesta sekä sääntelylle vaihtoehtoisista toimintatavoista, joita on käsitelty
etenkin Yhdysvalloissa ”Law and Society” tutkimuksessa.17 

Ervastin näkemys ulospäin suuntautuneesta prosessioikeudesta lienee
pakko hyväksyä, vaikka toisaalta on selvää, että oppialajaottelulla ei sinänsä
ole mitään itseisarvoista merkitystä. Vaikka tutkimuksien luokittelua tie-
teenaloille pidettäisiinkin turhana, oikeudenalojen sulkemisella voi kuitenkin
tosiasiassa olla vaikutusta tutkimuksen painopistealueisiin eli siihen, mitä
tutkitaan ja mitä metodeja hyödynnetään. Tiukasti suljettu ja metodisidonnai-
nen oikeudenalajaottelu saattaa johtaa tutkimuksen suuntautumiseen tiukem-
min samoihin uomiin, jolloin uusien näkökulmien tuottamat uudet tulokset
jäävät saavuttamatta. On siis todettava, että myös empiiristä metodia hyödyn-
tävät tutkimukset voivat kuulua prosessioikeuden alaan.18
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19 Ervasti 2004, 10.

20 Ervasti 2004, 18.

Prosessioikeuden ja empirian suhde – paradoksi?
Eräänlaisena paradoksina voidaan pitää sitä, että vaikka lainopillinen proses-
sioikeustutkimus on perinteisesti ollut hyvin käytännönläheistä, suhdetta
käytäntöä tutkivaan empiriaan tai empiiriseen tutkimukseen ei ole pyritty
tarkemmin määrittelemään, eikä systemaattista empiiristä tutkimusta ole
useinkaan liitetty lainopilliseen tutkimukseen.

Ervastin mukaan ”(p)erinteinen prosessioikeus on usein ollut sisäänpäin-
kääntynyttä ja keskittynyt pitkälti välitöntä käytäntöä hyödyttävään tulkintaju-
ridiikkaan. Usein se on nähty myös juridisena tekniikkana”.19 Vaikka saman
asian sanoisikin positiivisemmin, on selvää, että prosessioikeudellista tutki-
musta on perinteisesti leimannut tietty praktisuus, ja painopiste on ollut
ennemmin konkreettisissa säännösten tulkinnoissa kuin yleisten oppien
kehittelyssä tai uusien teoreettisten avausten etsimisessä. Tämä luultavasti on
osittain ollut luonnollinen seuraus säädöstulvasta, jonka alle prosessioikeus
on viime vuosikymmeninä joutunut. 

Voisi olettaa, että juuri käytännöllisesti suuntautuneen lainopillisen tutki-
muksen kannalta empiirisestä tutkimuksesta olisi hyötyä. Empiirisen tutki-
muksen avulla voi saada tieteelliseen tutkimukseen perustuvan kuvan siitä
prosessitodellisuudesta, jonka ongelmia tutkimuksessa pyritään ratkaisemaan.
Empiirisen tutkimuksen avulla voi paljastua ongelmia, joita lainopin tutkija
ei ehkä edes pitäisi ongelmana. 

Ervasti kirjoittaa: ”(M)yös perinteinen lainoppi tarvitsee reaalimaailmaa
koskevaa tietoa. Empiria on mielletty keskustelussa usein makrotason kvanti-
tatiiviseksi tarkasteluksi, joka on vierasta lainopille. Jollei oikeusdogmatiikal-
la ole mitään yhteyttä ”todellisuuteen”, se jää täysin abstraktiksi oppiraken-
nelmaksi, jolloin sen tulosten mielekkyys ja relevanssi asettuvat kyseenalai-
siksi käytännön toiminnan kannalta. Pahimmillaan päädytään tekemään
tutkimusta asiasta, jota ei käytännössä esiinny juuri lainkaan reaalimaailmas-
sa. Kuitenkin tosiasiassa lainopissa käytetään jatkuvasti hyväksi ympäröivää
maailmaa ja oikeusjärjestystäkin koskevaa havaintotietoa, mutta ei useinkaan
jäsentyneessä ja systemaattisessa muodossa.”20

Olisi hyvä, että lainopillisen tutkimuksen perustana toimiva käsitys käytän-
nöstä perustettaisiin systemaattiseen tutkimukseen. Usein tieto on hankittu
keskustelemalla tuomareiden ja asianajajien tai muiden käytännön toimijoi-
den kanssa tai osallistumalla prosessitodellisuuteen auskultointivaiheessa.
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21 Ks. Korkea-aho & Koulu & Lindfors 2002, 365; Ervasti 2004, 18. 

Epäsystemaattisesti hankittu tieto saattaa johtaa harhaan, vaikka sinänsä
esimerkiksi jonkinlainen osallistuva havainnointi olisikin mahdollista.21

Voi olla, että empiirisen tutkimuksen vähäinen käyttö johtuu lainopillisen
prosessioikeusparadigman vahvuudesta ja halusta sitoutua oikeudenalan
ydinalueena perinteisesti pidettyihin tapoihin tehdä tutkimusta. Mahdollista
on myös, että empiirisen tutkimuksen tekemistä on yksinkertaisesti pidetty
vaikeana ja uutena asiana, johon juristitutkijoilla ei ole ollut rohkeutta tai
tarmoa ryhtyä. 

Empirian välttämättömyys esimerkkien valossa 
Edellä on siis päädytty siihen, että vaikka prosessioikeudellinen tutkimus
onkin perinteisesti ollut lainopillista, prosessioikeudellisessakin väitöskirjassa
voidaan hyödyntää empiiristä metodia. Samoin on todettu erityisesti Ervastin
argumentaatioon nojautuen, että juuri käytännönläheisessä, praktisessa
prosessioikeustutkimuksessa empiirinen tarkastelu olisi erityisen tarpeellista.

Miksi sitten samassa alustuksessa täytyy vastata kysymykseen empiirisen
tarkastelun välttämättömyydestä, kun vasta on puolustettu empiirisen tarkas-
telun hyväksyttävyyttä? Empiirisen tutkimuksen välttämättömyyshän edellyt-
täisi tiedeyhteisön yksimielisyyttä empiirisen tutkimuksen välttämättömyy-
destä ja oikeastaan suvaitsemattomuutta muuta kuin empiiristä lähestymista-
paa kohtaan. Onko prosessioikeudellisessa tiedeyhteisössä sitten tapahtunut
vallankumous, onko prosessioikeuden paradigma vaihtunut kerralla Ervastin
väitöskirjasta käydyn keskustelun vuoksi?

Case 1/Tatu Leppäsen väitöskirja Riita-asian valmistelusta

Lienee kuitenkin todettava, että koko empiriakeskustelu ei ole yksin Ervastin
aikaansaannosta. Vaikka empiirinen tutkimus onkin ollut vasta pyrkimässä
prosessioikeuden ydinalueelle, esimerkiksi Tatu Leppäsen väitöskirja joutui
vastaväittäjänä toimineen Jyrki Virolaisen kritiikin kohteeksi puuttuvan
empirian vuoksi.

Leppänen ilmoitti tutkivansa voimassaolevaa oikeutta ja hyödyntävänsä
lainopillista metodia. Leppänen ei halunnut hyödyntää empiiristä menetel-
mää, koska katsoi, että siitä, miten asiat ovat, ei voida päätellä miten niiden
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22 Ks. Virolainen LM 1999, 118; Leppänen 1998, 13 ss.

23 Virolainen LM 1999, 118.

24 Leppänen itsekin kuvaa oikeuskäsitystään ”ideologiseksi” erotukseksi oikeusrealismista.
Ks. Leppänen 1998, 14.

25 Ks. Leppänen 1998, 14–15; Virolainen LM 1999, 119. 

26 Ks. Siltala 2003, 856: ”…erilaisten yhteiskuntatieteiden oikeuden yhteiskunnallisia
vaikutuksia ja vaikutussuhteita selittävä, mallintava ja ennustava tiedonintressi (ei (ST))
ole kyennyt syrjäyttämään lainopin tulkinnallista tehtävänasettelua, eikä se käsitykseni
mukaan tule sitä koskaan syrjäyttämäänkään.” 

tulisi olla.22 Humen giljotiini lienee tyypillinen perustelu ratkaisulle olla
tekemättä empiiristä tutkimusta.

Virolainen vastaa: ”Mitä itse asiassa on ”voimassa oleva oikeus”? Voiko
se olla toisensisältöinen kuin millaisena tuomarit ja asianajajat sen ymmärtä-
vät ja sitä soveltavat? Tuomarithan lopulta ratkaisevat voimassaolevan
oikeuden kannan. Oikeusnormit, ja erityisesti prosessinormit, on suunnattu
ensisijaisesti tuomareille ja vain toissijaisesti ikään kuin heijastumina kansa-
laisille. Jos tuomareilla on tietty ideologia ja he tekevät sen mukaisia ratkai-
suja, niin oikeus on välttämättä tietyn sisältöinen. Määräävässä asemassa ovat
tuomareiden käyttäytymisasenteet, sillä ne lopulta määräävät voimassaolevan
oikeuden kannan.”23

Vaikuttaa siltä, että Virolaisen käsitys oikeudesta poikkeaa aidosti Leppä-
sen omaksumasta. Vaikka Humen giljotiinia ei pidettäisikään perusteena,
joka oikeuttaa empiirisen tutkimuksen ja empiirisen metodin jättämiseen
huomiotta, empiriavaatimuksen esittäminen ei edellytä niin voimakasta
sitoutumista oikeusrealismiin kuin mitä Virolaisen lausunto edustaa.24 

Virolainen kritisoi Leppäsen sitoutumista tutkijoiden muodostaman
tiedeyhteisön hyväksymiin metodeihin voimassaolevan oikeuden tunnistami-
sessa, ja katsoo että erityisesti käytännönläheisissä tutkimuksissa tulisi
kiinnittää huomiota myös tuomareiden ja asianajajien mielipiteisiin.25 Tie-
deyhteisön määrittely ei tietenkään ole aivan ongelmaton kysymys, mutta
toisaalta millään tavoin määritelty tiedeyhteisö ei ainakaan tällä hetkellä
todennäköisesti sitoisi voimassaolevan oikeuden määritelmää kyselytutki-
mukseen – ainakaan tässä suhteessa empiria ei ole valloittanut oikeusteoriaa.
Voidaan tietysti kysyä, onko empiriasta viime aikoina käyty keskustelu
muuttanut tiedeyhteisön käsityksiä voimassaolevan oikeuden määrittelystä,
luultavasti kuitenkaan ei. Jonkinlainen pluralismi olisi joka tapauksessa
tunnustettava ja hyväksyttävä, mikä riittää vastaamaan kieltävästi kysymyk-
seen empirian välttämättömyydestä.26
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Toiseksi Virolainen kiinnittää huomion käytännön, ”prosessitodellisuu-
den”, tuntemiseen käytännöllisen lainopillisen tutkimuksen tekemisen edelly-
tyksenä. Virolaisen mukaan tutkimusta olisi voitu rikastaa tuomareille ja
asianajajille suunnatuilla kyselyillä tai haastattelututkimuksilla. Kyselyillä
olisi voitu Virolaisen mukaan ”selvittää, mikä valmistelussa on ongelmallista,
noudattavatko kaikki tuomarit valmistelusta annettuja säännöksiä, ilmeneekö
uudessa siviiliprosessissa – niin kuin usein väitetään – contra legem tulkintaa,
miten säännöksiä tulkitaan, jos lainsäätäjän pääsääntöjä ei noudateta, miksi
näin tapahtuu jne.”27

Tätä osaa Virolaisen empiriakritiikistä voi pitää osuvampana. Leppäsen
väitöskirja jakaantui selvästi kahteen osaan – teoreettiseksi lainopiksi luon-
nehdittavaan yleiseen osaan ja perinteistä prosessioikeuslainoppia edustanee-
seen, varsin praktiseen erityiseen osaan. Voi olla, että empiirinen tutkimus
olisi ollut Leppäsen tutkimuksen erityisen osan kannalta jopa hyödyllisempi
kuin yleisen osan teoreettinen lainoppi, vaikka yleinen osa olikin sinänsä
ansiokas ja tärkeä.

Case 2/Jaakko Jonkan väitöskirja Syytekynnys

Jonkan väitöskirjan kohdalla ei käyty samanlaista keskustelua empiirisen
menetelmän merkityksestä kuin Leppäsen kohdalla. Toki kritiikkiä empirian
puuttumisestakaan ei voitu esittää.

Jonkan tutkimus, jo aiemmin esille otettuna, on kuitenkin hyvä esimerkki
tutkimuksesta, jossa empiirinen osuus ei mielestäni olisi ollut erityisen
välttämätön. Jonkan kirjan keskeiset ansiot ovat, kuten jo edellä todettiin,
teoreettisen lainopin saralla. Todistusteorian yhdistäminen säännöt–
periaatteet-keskusteluun on se saavutus, josta tutkimus muistetaan. Tämän
teeman onnistuneen toteuttamisen kannalta empiirisen tutkimuksen tekemi-
nen ei olisi ollut välttämätöntä. 

On vaikeaa väittää, etteikö tukevampi todellisuuskuva olisi ainakin jollain
tasolla yleensä hyödyksi tutkimukselle. Tuskin löytyy jollain tavoin käytän-
nössä sovellettavaan oikeuteen liittyvää aihepiiriä tai tutkimusteemaa, jonka
kannalta luotettavasta todellisuuskuvasta ei olisi minkäänlaista hyötyä esi-
merkiksi kysymyksenasettelun ja ongelmien paikantamisen kannalta. Kysy-
mys on kuitenkin panos–hyöty-suhteesta: empiiristä tutkimusta ei kannata
tehdä, jos siihen käytetyt resurssit tuottaisivat paremmin johonkin toiseen
menetelmään tai tutkimuksen osa-alueeseen sijoitettuna. Voi olla, että omaa
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todellisuuskuvaa ei ainakaan aina voi täydellisesti  korvata toisten tekstien ja
tutkimusten avulla muodostetulla käsityksellä maailmasta. Tutkimukset on
kuitenkin aina rajattava jollain tavoin – kukaan ei voi selvittää kaikkea
yhdessä kirjassa, vaikka epäilemättä kokonaisvaltaisuudesta olisi hyötyä
kaikkien tutkimusten kannalta. Rajanvedot on hyväksyttävä niin substanssin
kuin metodinkin osalta.

Toisaalta on selvää, että jos empiria katsotaan tarpeelliseksi tutkimuksen
kannalta, empiirisen tutkimuksen erilaisiin menetelmiin tulisi perehtyä ja
tietoa tulisi kerätä jollain tavoin organisoidusti. Mitä enemmän omiin käytän-
nönkokemuksiin tai epämääräiseen käytännön palautteeseen perustuvaa
pohjatietoa tutkimuksessa hyödynnetään, sitä tärkeämpää olisi eksplikoida
todellisuuskuvan perusteet ja hyödyntää empiirisen tutkimuksen menetelmiä
todellisuuskuvan hankkimisessa ja tarkistamisessa.
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Heidi Lindfors

Empiirinen tieto insolvenssioikeudessa

Empiirisen tutkimuksen tarpeellisuudesta oikeustieteessä on tässä seminaaris-
sa keskusteltu ja näkemyksiä on esitetty sen puolesta ja sitä vastaan. Itse
edustan tässä keskustelussa näkökulmaa, joka tunnustaa empiirisen aineiston
hyödyllisyyden myös oikeustieteellisessä tutkimuksessa. En lyhyessä esityk-
sessäni kuitenkaan edes yritä luoda kattavaa analyysiä kaikista niistä tavoista,
joilla empiirinen aineisto voi rikastuttaa tutkimusta. Keskityn käsittelemään
yhtä empiirisen aineiston käytön aspektia, joka on omasta tutkimuksestani
tuttua.

Ohjelmassa ilmoitettuna aiheenani on empiirinen tieto insolvenssioikeu-
dessa.1 Esitykseni on kuitenkin tätä otsikkoa suppeampi, sillä keskityn
insolvenssioikeuden yhteen osa-alueeseen, ulosotto-oikeuteen. Siinäkin
pitäydyn vain omassa tutkimuksessani, joka koskee sivullisen asemaa ulos-
otossa. Tällä en tahdo sanoa, etteikö empiiristä aineistoa ole hyödynnetty
ulosotto-oikeudessa laajemminkin, esimerkiksi Tuula Linnan väitöskirjassa
tällaisella aineistolla on merkittävä sijansa.2 Toki on luultavaa, että kokemuk-
seni empiirisen tiedon käytöstä pätevät ainakin pääosiltaan kaikessa insol-
venssioikeudellisessa tutkimuksessa.

Empiirisessä tutkimuksessa oikeustieteessä voidaan pelkistetysti sanoa
olevan kysymys siitä, että tutkitaan miten erilaiset instituutiot, säännökset,
menettelyt tai henkilötahot toimivat ja mitä vaikutuksia niiden toiminnalla
on.3 Omassa tutkimuksessani hyödynnetty empiirinen aineisto koskee ulos-
oton muutoksenhakujärjestelmää, ennen kaikkea sen ensimmäistä vaihetta,
käräjäoikeustasoa. Nykyisinhän ulosottomiehen päätöksiin ja toimenpiteisiin
voi hakea muutosta ulosottovalituksella käräjäoikeudessa. Valitustie jatkuu
edelleen hovioikeuteen ja siitä korkeimpaan oikeuteen, jos se myöntää
valitusluvan. Ulosoton muutoksenhakujärjestelmään kuuluu ulosottovalituk-
sen lisäksi tietyissä tilanteissa myös mahdollisuus välioikeudenkäyntiin,
täytäntöönpanoriitaan. Myös se käsitellään ensivaiheessa käräjäoikeudessa.
Tuomioistuimiin johtavan muutoksenhaun lisäksi ulosoton oikeussuojakeinoi-



78

4 Ulosoton muutoksenhakujärjestelmästä tarkemmin ks. esim. Koulu: Muutoksenhaku
ulosotossa, 1997.

5 Ulosottotietokannan tarkemmasta kuvauksesta ks. Korkea-aho & Koulu & Lindfors:
Empiiristä aineistoako insolvenssioikeuden tutkimukseen, Oikeus 2002, 353–369.

6 Hovioikeuteen seurattavia juttuja on tietojen keruussa valikoitu. Kaikkien aineistoon
kuuluvien käräjäoikeuden ratkaisujen mahdollisia jatkovalituksia ei ole resurssien niukkuu-
den vuoksi selvitetty.

hin kuuluu itseoikaisu, eli ulosottomies voi oikaista tekemäänsä päätöstä tai
toimenpidettä.4

Tutkimuksessani olen hyödyntänyt Helsingin yliopiston rikos- ja prosessi-
oikeuden sekä oikeuden yleistieteiden laitoksella käytössä olevaa järjestel-
mällisesti koottua empiiristä aineistoa, jota kutsumme ulosottotietokannaksi.5

Tietokanta on koottu Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen turvin; käytän-
nön keräystyöstä ovat vastanneet puolipäiväiset tutkimusavustajat. Ulosotto-
tietokantaan kuuluvat Espoon ja Vantaan käräjäoikeuksissa vuodesta 1997
vuoteen 2001 vireille tulleisiin ulosottovalituksiin ja täytäntöönpanoriitoihin
annetut ratkaisut. Aineistoa ei ole koottu pelkästään käräjäoikeuksien ratkai-
sujen kopioista, vaan tietokanta muodostuu muistiotyyppisesti esitetyistä
tiedoista, jotka on kerätty käräjäoikeuksien ratkaisuista ja niiden liiteasiakir-
joista. Tietojen kerääjä on perehtynyt juttuun liittyvään asiakirja-aineistoon ja
kirjoittanut sen perusteella selostuksen tapauksesta. Tapauksen selostukseen
muistiossa on otettu tietoja mahdollisimman laajasti ja vakioidusti pyrkien
monipuolisen aineiston keräämiseen.

Tietojen kerääjällä olleiden kirjallisten ohjeiden avulla on pyritty varmista-
maan, että ulosottotietokantaan kootut jutut ovat tutkimuskäytössä keskenään
vertailukelpoisia. Tavoitteena on ollut kerätä mahdollisimman yksityiskohtai-
sia tietoja, joita voidaan hyödyntää useista eri näkökulmista tehtävässä
tutkimuksessa. Tietokantaan kerätyn aineiston tarkoituksena on täydentää
insolvenssioikeuden alalla viranomaisten keräämää tilastomateriaalia. Ulosot-
totietokannassa on tietoja kaikkiaan 577 ulosottovalituksesta ja 30 täytäntöön-
panoriidasta. Käräjäoikeuksien ratkaisuista koottua materiaalia täydentävät
tiedot, jotka on kerätty hovioikeuteen tehtyjen jatkovalitusten käsittelystä.
Yhteensä näitä hovioikeusratkaisuja on tiedostossa 75.6 Haastattelu- tai
kyselytyyppistä aineistoa tietokantaan ei sisälly. Sen täydentämistä tällaisella
tiedolla on kuitenkin harkittu.

Ulosottotietokanta on koottu palvelemaan sekä nykyistä että tulevaa
ulosotto-oikeudellista tutkimusta. Tulevassa tutkimuksessa voivat monet
tässäkin seminaarissa esiin nostetut empiirisen aineiston hyödyntämistavat
päästä oikeuksiinsa. Nykyisen tutkimuksen osalta olen empiirisen aineiston
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perusteella pyrkinyt vastaamaan siihen kysymykseen, miten ulosoton muu-
toksenhakujärjestelmä toimii erityisesti sivullisen kannalta. Sivullisellahan
tarkoitetaan muuta asiaan osallista kuin velallista ja velkojaa, esimerkiksi
ulosmitatun omaisuuden omistajaksi väitettyä henkilöä. Olen lähestynyt asiaa
eräällä tavalla ”ongelmakeskeisesti”, kiinnittäen huomiota muutoksenhakujär-
jestelmän toimivuuden epäkohtiin ja ongelmiin, eräänlaisiin dysfunktioihin.
Empiirisen aineiston antia oman tutkimukseni osalta on siis käytännössä
aktualisoituvien ongelmien paikallistaminen. 

Jotta järjestelmän toiminnan ongelmat voidaan havaita, on ensin selvitettä-
vä itselleen, mikä on järjestelmän tarkoitus, mihin sen olemassaololla pyri-
tään. Dysfunktioiden paikallistaminen edellyttää, että empiirisen aineiston
osoittamaa todellista järjestelmää (tai tarkemmin sanottuna todellisen järjes-
telmän toimivuutta) verrataan ideaalisen järjestelmän toimivuuteen. Tutkijalla
on näin oltava ”mittatikkuna” ideaalinen järjestelmä, eli järjestelmä, joka
toteuttaa täysimääräisesti ne tavoitteet, jotka sille on asetettu. Menemättä
tässä ideaalisen ulosoton muutoksenhakujärjestelmän yksityiskohtiin, voidaan
tiivistetysti sanoa, että sellainen on muutoksenhakujärjestelmä, joka turvaa
asianosaisten ja sivullisten oikeussuojan vaarantamatta täytäntöönpanon
tehokkuutta liiaksi. Ideaalin saavuttaminen toisin sanoen edellyttää, että
tehokkuus- ja oikeussuoja-aspektit ovat tasapainossa.

Empiirisen aineiston perusteella havaittavat ongelmat ja järjestelmän
toiminnan epäkohdat voivat olla varsin monen tyyppisiä. Laajempina ongel-
mina pidän niitä tutkittavan järjestelmän dysfunktioita, jotka selvästi rajoitta-
vat jonkun osallistahon mahdollisuuksia saada tosiasiallisesti oikeussuojaa.
Nämä dysfunktiot voivat olla seurausta järjestelmän yleisestä rakenteesta tai
pääosin johtua jostakin yksittäisestä säännöksestä. Esimerkkinä ulosoton
muutoksenhakujärjestelmän dysfunktiosta on se, että ulosmitattujen varojen
tilitykseen liittyvä muutoksenhakumahdollisuuden katkaiseva vaikutus
rajoittaa sivullisenkin valitusoikeutta oikeussuojan toteutumisen vaarantavalla
tavalla. Tilityksen katkaiseva vaikutus tarkoittaa, ettei ulosottovalitusta oteta
käsiteltäväksi tai sen aloitettu käsittely raukeaa, jos varat on ehditty tilittää
velkojille. Näin tapahtuu riippumatta siitä, onko valitukselle säädettyä
määräaikaa vielä jäljellä. Tämä vaikutus on yksi esimerkki empiirisen aineis-
ton paljastamasta dysfunktiosta, jota mielestäni ei ole riittävästi noteerattu
aikaisemmassa tutkimuksessa. 

Empiirinen aineisto voi paljastaa myös puhtaammin juridisia tulkintaongel-
mia – esimerkiksi osoittaa kysymyksiä siitä, miten jotakin yksittäistä säännös-
tä on tulkittava, jotta asetetut tavoitteet toteutuisivat. Toki yksittäisen sään-
nöksen tulkintaongelmat voivat osaltaan johtaa järjestelmän toiminnan
dysfunktioihin.
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Monipuolisessa ”ongelmien etsinnässä” on eduksi se, että käytettävissä on
sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista empiiristä aineistoa. Olenkin sitä
mieltä, että molempia tarvitaan oikeustieteessä tehtävässä empiirisessä
tutkimuksessa. Toisessa insolvenssioikeuden tutkimukseen liittyvässä, Emilia
Korkea-ahon alustuksessa käsitellään laajemmin kvalitatiivisen ja kvantitatii-
visen aineiston keräämistä ja hyödyntämistä, joten en jatka siitä kysymykses-
tä tässä enempää.

Itse näen asian niin, että empiiristä aineistoa hyödyntävä oikeustieteellinen
tutkimus jakaantuu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisenä vaiheena on luonnol-
lisesti tarvittavan empiirisen aineiston hankinta, kerääminen ja käsittely.
Valmiina olevan aineiston, kuten ulosottotietokannan tapauksessa, päästään
suoraan tutkimuksen toiseen vaiheeseen. Siinä empiiristä aineistoa voidaan
käyttää tutkimuskohteeseen liittyvien ongelmien ja epäkohtien paikallistami-
seen. 

Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa pyritään etsimään ratkaisua havaittui-
hin ongelmiin. Koska kysymyksessä on oikeustieteellinen tutkimus, ratkaisu-
tavat ovat ainakin pääosin lainopillisia. Tällaisilla ratkaisutavoilla tarkoitan
argumenttien esittämistä oikeuslähteiden sallimien erilaisten tulkintavaihtoeh-
tojen puolesta ja niitä vastaan, tietyn tulkintavaihtoehdon suosittamista sekä
lainsäädäntöön tehtävien uudistusten esittämistä. Toisin sanoen empiirisen
aineiston avulla havaittu ongelma pyritään ratkaisemaan esimerkiksi peruste-
lemalla tutkimuksessa tiettyä tulkintaa, joka voisi ohjata toimintaa tavoitel-
tuun suuntaan sitä kautta, että tulkinta hyväksyttäisiin oikeuskäytännössä ja
sitä noudatettaisiin tuomioistuinten työssä. Mahdollista on myös, ettei tietyn
tulkinnan omaksuminen riittäisi korjaamaan epäkohtia tai säännökset eivät
sallisi muunlaisen kuin asiassa vakiintuneen tulkinnan soveltamista. Tällöin
tulosta voitaisiin saada aikaan vain säännöksiä muuttamalla. Tutkijan tehtävä-
nä on silloin esittää, millaisia uudistuksia lainsäädäntöön tulisi tehdä.

Empiirinen tutkimus voidaan luokitella oikeustieteelliseksi siitä syystä, että
sen tarkastelun kohteena ovat juridiset instituutiot, säännökset tai muut
vastaavat oikeustieteen alaan kuuluvat ilmiöt. Itse näen tutkimuksen oikeus-
tieteellisyyteen kuuluvan myös sen, että havaittuihin ongelmiin pyritään
etsimään ratkaisua juridisin keinoin. Pelkkä käytännön tai ongelmien esittely
on vasta osa tutkimuksesta. Toki järjestelmän toimivuudelle voi olla muitakin
esteitä, esimerkiksi ihmisten asenteet, joita ei pelkkä pykälien muuttaminen
automaattisesti muokkaa millään tavalla. Pyrin kuitenkin optimistisesti
uskomaan, että oikeudellisen järjestelmän ongelmiin voidaan vaikuttaa
juridisin keinoin – ja muihin en juristina oikein osaakaan turvautua.



1 Seuraavassa aihetta lähestytään empiirisen oikeustutkimuksen näkökulmasta, jossa ei siis
pyritä puhtaasti siirtämään yhteiskuntatutkimuksen käsitteitä oikeustutkimusta (so.
lainoppia) palvelevaan empiiriseen tutkimukseen. Tämän vuoksi esimerkiksi käsitteet
’välittömyys’ ja ’ensikätisesti hankittu tieto’ voivat erota siitä, kuinka ne ymmärretään
yhteiskuntatutkimuksessa. Empiirisestä oikeustutkimuksesta ja sen käsitteistöstä kiinnostu-
nut voi perehtyä myöhemminkin viitattuihin julkaisuihin ”Empirical Research in Law”
kirjassa Handbook of Legal Studies ja ”Inquiry on Empirical Research in Law”. Consulta-
tion Document.

2 Wright Mills 1990, 197.

3 Jäljempänä viitataan käräjäoikeuden tai konkurssiasiamiehen toimiston hallussaan
pitämään aineistoon (raakamateriaaliin) alkuperäisenä aineistona ja kerättyyn (järjesteltyyn)
materiaaliin tietokantana tai tekstiaineistona.

4 Ulosottotietokantaan kuuluu Espoon käräjäoikeudesta kerätyn materiaalin lisäksi Vantaan
käräjäoikeudessa vuosina 1997–2001 annetut ratkaisut 214 ulosottovalitukseen ja kahteen
täytäntöönpanoriitaan. Niitä koskevat tiedot on koonnut fil. yo Susanna Pirnes.

5 Korkea-aho & Koulu & Lindfors 2002, 353–369.

Emilia Korkea-aho

Empiirisen oikeustutkimuksen käytäntö1

C. Wright Mills kirjoittaa kirjassaan ”Sosiologinen mielikuvitus” empiirisestä
tutkimuksesta seuraavasti: ”Itse pyrin välttämään empiiristä työtä, jos se vain
suinkin on mahdollista. Se on hyvin hankalaa, jos ei ole apulaisia – ja jos
heitä on, heistä on usein vielä enemmän vaivaa.2” Ottamatta tässä vaiheessa
kantaa väitelauseen jälkimmäiseen osaan tai sen mahdolliseen oikeutukseen,
tällaisen seminaarin järjestäminen osaltaan todistaa oikeaksi lauseen ensim-
mäisen osan; sen, että jotain ”hyvin hankalaa” empiirisessä tutkimuksessa on.
Osaltani olen Risto Koulun ja Heidi Lindforsin ohjauksessa kerännyt vuosina
2000–2002 aineistoa kahteen tietokantaan, joista ensimmäiseen olen koonnut
363 ulosottotapausta ja 28 täytäntöönpanoriitakannetta ja jälkimmäiseen,
konkurssitietokannaksi kutsuttuun tekstiaineistoon 99 konkurssitapausta.3

Näissä kahdessa aineistossa ovat Espoon käräjäoikeuden vuosina 1997–2001
antamat ratkaisut ulosottovalituksiin sekä täytäntöönpanoriitakanteisiin4 sekä
Espoon käräjäoikeuden piirissä vuosina 1998–2000 aloitetut konkurssit. 

Alla ei palata keräystyön aiheuttamiin käytännön ongelmiin yksittäisen
tietokannan ja sen sisältämien tietovarantojen osalta, tältä osin viitataan
Oikeus- lehdessä vuonna 2002 julkaistuun artikkeliin.5 Alustuksessa yritetään
vastata asetettuun kysymykseen: Empiirinen oikeustutkimus käytännössä,
hahmottamalla aihetta dynaamisina relaatioina. Perustavin näistä on tietysti
lainopin ja sitä palvelevan empiirisen aineiston suhde; se, mihin tunnusmerk-
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6 Silmällä pidetään sitä ideaalitilannetta, että tietokantojen käyttäjä osallistuu jo keräystyön
suunnitteluun.

7 Ks. lisää tästä niin kutsutusta bayesilaisesta epävarmuuden teoriasta esimerkiksi Jaynes,
E.T: Probability Theory: The Logic of Science (2003) tai Decision, probability and utility.
Selected Readings. Edited by Peter Gärdenfors and Nils-Eric Sahlin (1988). Tässä lähde-
tään siitä, että mikään inhimillisesti tuotettu materiaali ei ole alkujaankaan objektiivista,
eikä sitä ole koskaan mahdollista kerätä tai edes analysoida välittömästi. Tähän ei ole
kuitenkaan tämän alustuksen, tai välttämättä edes empiirisen tutkimuksen kannalta, syytä
paneutua sen tarkemmin, kieltämättä samalla empiirisen tutkimuksen mielekkyys. Bix
puhuu samasta asiasta toteamalla, että ”the analysis of data too often depends on contesta-
ble and value-ladden assumptions about human nature (some of which may possibly yet be

keihin empiirinen tutkimus oikeustieteessä sitoutuu. Toisaalta huomio kiinnite-
tään ’välillisesti’ keräystyötä suorittavan henkilön (useimmiten tutkimusavus-
taja) suhteesta aineistoihin; eli siihen, voidaanko empiirisen tutkimuksen
premissejä ylläpitää, kun tutkimuksen tekijä ei itse kokoa materiaalia. Sillä,
että näistä suhteista puhutaan dynaamisina, halutaan korostaa sitä, että
kummassakaan relaatiossa ei ole kysymys kerran määritellystä, vakaasta
asetelmasta vaan alati asemiaan hakevasta, vastavuoroisesta vaikutussuhtees-
ta. 

Empiirisen oikeustutkimuksen mahdollistava aineiston keruu on käytännölli-
sesti katsoen oikeudellisen informaation ymmärtävää lukemista ja sen selko-
kielistä muistiin kirjoittamista. Tällöin ei olekaan mikään ihme, että empiiris-
tä oikeustutkimusta edeltävä datan kokoaminen herättää kuulijassa assosiaa-
tioita rutiiniin ja puurtavaan toistamiseen. Näin kysymykseen, miten empiiri-
nen tutkimus käytännössä suoritetaan, voisi lähtökohtaisesti vastata antamalla
esimerkiksi malleja onnistuneesta aineiston luokittelusta tai sen paikantami-
sesta. Unohtaa ei saa tietystikään sitä, että empiirisen tutkimuksen tulokselli-
suus edellyttää monien isompien kysymysten ratkaisemista. Näistä esimerk-
keinä mainittakoon edustavuus eli kriittisen massan saavuttaminen ja yleistet-
tävyys. Nähdäkseni ne ovat kuitenkin kysymyksiä, joihin tutkimuksen tekijä
joutuu viime kädessä hakemaan vastauksen, ja jolloin ne ovat ennen tutki-
muksen käynnistämistä ratkaistavia seikkoja.6 

Sen sijaan seuraavassa siis tarkastellaan sitä tilannetta, joka syntyy kun
joku muu kuin tutkimuksen tekijä suorittaa keräystyön. Luonnontieteellisessä
tutkimuksessa kysymystä on lähestytty puhumalla todennäköisyyslaskentaan
pohjautuvasta epävarmuuden teoriasta, joka erottaa a priori -tietämyksen ja
a posteriori -tietämyksen. Ensimmäisen mukaan havainnoijalla on ennen
tietämistä havainto, joka täydentyy a posterior -tietämykseksi havainnon
antamalla informaatiolla. Haluttaessa siirtää kerätty informaatio mahdollisim-
man autenttisessa muodossa tutkimuksen tekijälle, a priori -tietämyksen
vaikutus tulisi vähentää minimiinsä.7
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resolved by further study in sociology or cognitive science or evolutionary psychology) but
at least we are far from that point now”. Ks. Bix 2003, 981. Ks. myös Baldwin & Davis
2003, 894.

8 Jaottelua on myös empiirisen oikeustieteen piirissä häivytetty toteamalla, että juristitutkija
hyödyntää molempia metodeja luomalla kombinaation, joka ottaa huomioon kummankin
lähtökohtaiset vahvuudet. Ks. lähemmin Baldwin & Davis 2003, 892.

9 Ibid., 880. 

10 Aubert 1967, 22. 

Apuna synteesin muodostamisessa käytetään tuttua jaottelua laadullisen ja
määrällisen tutkimuksen välillä. Vaikka tähän jaotteluun on yhteiskuntatieteis-
sä kiinnitetty viime vuosina yhä vähemmän huomiota, jaottelu on silti elinvoi-
mainen hahmotellessa empiirisen oikeustutkimuksen erikoispiirteitä.8 Vaikka
lopulta päädytäänkin siirtymään tästä jaottelusta eteenpäin, metodista kah-
tiajakoa hyödynnetään myös hakiessa vastausta ’välillisesti’ kerätyn aineiston
ongelmaan. Tämä esille otettu kysymys ’välillisesti’ kerätyn aineiston hyödyn-
nettävyydestä ei ole välttämättä asia, johon muu kuin aineiston käyttäjä voi
antaa hyväksyttävän ja aineiston käyttöä palvelevan vastauksen, mutta
toisaalta se ei useinkaan nouse selkeästi esiin tutkimuksen suunnitteluvaihees-
sa, joten se mahdollisine käytännön sovelluksineen jää keräämisen suoritus-
vaiheessa ratkaistavaksi. Ennen siirtymistä empiirisen oikeustutkimuksen
”välittömyyteen”, muutama huomio siitä, miten empiirinen tutkimus nähdään
oikeustieteessä.

Miten empiirinen tutkimus ymmärretään oikeustieteessä?
Yksi perustavimpia määrittelyjä empiirisestä oikeustutkimuksesta on sen
huomion tekeminen, että empiirinen oikeustutkimus lähtee ensikätisesti
hankitusta tiedosta (”…involves the study, through direct methods rather than
secondary sources…”) kuin turvautuu jo valmiiksi kerättyyn tai luokiteltuun
materiaaliin.9 Näin empiirinen oikeustutkimus palautuu oikeustieteessä
yleiseen erotteluun lainsäädännön antaman mallin ja todellisuuden välille;
siihen miten oikeus käytännössä toteutuu. Tämä määrittely ei kuitenkaan riitä,
sillä empiiristä oikeustutkimusta tehtäessä on tarpeen ottaa huomioon tie-
teenalan omat lähtökohdat, joihin oikeustieteessä kuuluu oikeuslähdeoppi.
Juristi lukee oikeuslähteisiin lait, niiden valmisteluaineiston ja korkeimman
oikeuden ratkaisut.10 Näitä hyväksikäyttävää tutkimusta kutsutaan lainopiksi.

Oikeustieteessä on perinteisesti käytetty laajalla volyymilla hyväksi tuo-
mioistuinpäätöksiä, lähinnä ennakkotapauksia eli korkeimman oikeuden
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11 Poikkeuksiakin löytyy, esimerkiksi Heini Kainulaisen huumausainerikoksista annettuja
rangaistuksia maanlaajuisesti tutkiva empiirisesti painottunut työ. Ks. tarkemmin Kainulai-
nen (2000), Huumeiden käytön rangaistavuus Suomessa. Oikeustieteen lisensiaatintutki-
mus. Helsingin yliopisto. Julkaisematon.

12 Ks. Hupli 2004 ja Viitanen 2003.

13 Vastakohtaispäätelmään ei oikeuta edes se seikka, että yksi empiirisen tutkimuksen
tunnusmerkeistä on sen kohdistuminen alemmille tasoille (”lower level”) eli juridisen
prosessin vaiheisiin, jotka harvemmin ovat näkyvillä. Ks. Baldwin & Davis 2003, 888.

ratkaisuja. Tutkimuksellista arvoa niille antaa seikka, että vaikka oikeuslähde-
opillisesti niillä ei ole sitovaa vaikutusta, alempien oikeusasteiden sitoutumi-
nen niissä esitettyihin näkemyksiin on ollut jatkuvasti vakaata. Tutkimuksen
käytössä on myös usein valikoitujen valitusasteiden (lähinnä hovioikeuksien)
ratkaisuja, mutta laajempi perehtyminen alioikeuksien ratkaisuihin on harvi-
naisempaa.11 Näitä, siis pääsääntöisesti korkeimman oikeuden ja hovioikeuk-
sien ratkaisuja reflektoivaa tutkimusta ei ole pidetty empiirisenä. Kysymys
kuitenkin kuuluu, mikä erottaa esimerkiksi väitöskirjan, joka käyttää laajassa
määrin korkeimman oikeuden julkaistuja tai ei-julkaistuja ratkaisuja siitä
väitöskirjasta, joka tukeutuu joko yksittäisen (tutkimusprosessin ulkopuoli-
sen) henkilön keräämään tuomioistuinaineistoon tai käräjäoikeuksittain
lähetettyjen päätöslauselmien analysointiin. 

Esimerkiksi viime vuosien väitöskirjasadosta voi poimia esille kaksi
väitöskirjaa, joissa käytiin läpi mittava määrä tuomioistuinratkaisuja. Tuomas
Huplin väitöskirja ”Täytäntöönpanointressi yrityssaneerauksessa” sisältää 79
oikeustapauksen hakemiston ja Klaus Viitasen väitöskirjassa ”Lautakunta-
menettely kuluttajariitojen ratkaisukeinona” on käyty läpi pelkästään kulutta-
javalituslautakunnan ratkaisuja 74 kappaletta.12 Jokaisessa tapauksessahan
joku muu kuin tutkija itse on alun perin suorittanut aineiston käsittelyn,
jolloin tutkija, mahdollisesti tehden aineiston pohjalta yksinkertaisia tilasto-
ajoja, tulkitsee ja yhdistää tekstiaineiston välittämää kuvaa lainopilliseen
tutkimukseen. Eihän se, että ennakkotapaukset ovat oikeustieteilijän oikeus-
lähdemateriaalia, tee niitä hyödyntävästä tutkimuksesta empiirisen tutkimuk-
sen negaatiota eli sen vastakohtaa.13 Mikä siis tekee oikeudellisesta tutkimuk-
sesta empiiristä? 

Empiirisen oikeustutkimuksen metodit voidaan tiivistää kahteen, kaiken-
laatuisessa empiirisiä aineistoja hyväksikäyttävässä tutkimuksessa tuttuun
jaotteluun laadullisen ja määrällisen tutkimuksen välillä. Laadullisen tutki-
muksen määräävin piirre on se, että se pyrkii saamaan ensikäden käsityksen
satunnaistetusta ilmiöstä, kuten konkurssista tai ulosotosta ja sen jälkeen
esittämään tämän ymmärretyn käsityksen muille. Tarkoitus ei ole siis kerätä
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14 Baldwin & Davis 2003, 892. Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessakin laadullinen
tutkimus määritellään hyvin laveasti, tästä esimerkkinä seuraava lainaus: ”Qualitative
research…privileges no single methodological practice over another”. Ks. Denzin &
Lincoln 2000, 6. 

15 Viitanen 2003, 3.

16 Ks. myös Baldwin & Davis 2003, 890. Harvinainen, joskin kahdella virkkeellä toteutu-
nut, poikkeus löytyy Ervastin väitöskirjasta. Ks. Ervasti 2004, 269. Viitanen yhdistää
kiinnostavasti oikeudellisen vaikutustutkimuksen ja määrälliset tutkimusmenetelmät.
Viitanen 2003, 134.

todistusaineistoa, vaan ymmärtää tutkittavaa ilmiötä ja sen muodostamaa
kontekstia.14 Viitanen toteaa määritellessään ilmiötä oikeuksien toteutuminen
väitöskirjansa ensimmäisellä sivulla, että sillä on toisinaan tarkoitettu ”lainsää-
dännön tarjoamien oikeuksien ja reaalitodellisuuden välistä eroa”.15 Tätähän
oikeusaineistoja käyttävä tutkimus juuri pyrkii tekemään: ymmärtämään
oikeusjärjestelmän toteutumista käytännössä ja tuomaan tämän havainnon
julki.

Näkisinkin, että oikeustieteessä on tehty paljon empiiristä tutkimusta tätä
kuitenkaan selkeästi määrittelemättä. Empiirisellä tutkimuksella viittaan tässä
nimenomaan laadulliseen tutkimukseen, sillä laadullisen tutkimuksen kritee-
reihin ei kuulu se, että tutkimus täyttää esimerkiksi laajuuden vaatimuksen.
Harvoinhan tutkimuskysymyksen kannalta käyttökelpoisia KKO:n ratkaisuja
löytyy määrällisen tutkimuksen tarpeiksi. Se, miksi empiirisestä tutkimukses-
ta on keskusteltu vilkkaasti viime aikoina oikeustieteellisillä areenoilla, viittaa
siihen suuntaan, että oikeustieteellisessä tutkimuksessa tähän saakka syrjässä
ollut määrällinen tutkimus on nostanut päätään. Tähän viiveeseen osasyynä
on todennäköisesti juristien koulutus, jossa empiirisen tutkimuksen metodeja
ei opeteta, mutta toisaalta myös se, että sanamaagiseen lainoppiin ja sen
tulkintaan pureutuvan tutkimuksen rinnalle tai edes sitä avustamaan ei ole
kelpuutettu määrällistä tutkimusta. 

Tässä havaitsemme ensimmäisen empiirisen oikeustutkimuksen ongelma-
kohdan. Emme pysty määrittelemään tieteensisäisesti, mikä tekee tutkimuk-
sesta empiiristä. Eihän esimerkiksi se, että aineisto on kerätty käräjäoikeudes-
ta yksittäistä tutkimustyötä varten voi tehdä tutkimuksesta empiiristä. Edel-
leen, jos taas tutkimuksessa käytetään korkeimman oikeuden ratkaisuja, jotka
ovat verkkoaineiston ja vuosittain julkaistujen KKO:n vuosikirjojen välityksel-
lä laajalti ja vaivatta hyödynnettävissä, tämä tutkimusrajaus ei välttämättä tee
tutkimuksesta empiirisen tutkimuksen vastakohtaa. 

Tätä muutosta ei ole kuitenkaan eksplikoitu eli määrällisen tutkimuksen
ottaminen empiirisen oikeustutkimuksen metodiksi on jäänyt selittämättä.
Kun empiirisen tutkimuksen ehtoja on vain harvoin määritelty pidemmälle16,



86

17 Tala 2000, 109.

on se mahdollistanut empiirisen tutkimuksen näkemisen harvoin hyödynnetty-
nä ja lähes käyttämättömänä reservinä, vaikkakin tässä uutuudenviehätykses-
sä on kyse pitkälti määrällisen tutkimuksen käyttöönotosta. Tästä esimerkkinä
käy konkurssitietokanta. Sitä kerättäessä aineiston substanssiominaisuudelle
ei asetettu merkittävää painoa, sen sijaan pyrittiin kustannus- ja työtehokkaas-
ti saavuttamaan se, että tietokanta täytti tiettyyn rajaan asti toistettavuuden ja
yleistettävyyden vaatimukset. Konkurssitietokannan kylkiäiseksi on suunni-
teltu työnimellä ”immateriaalikonkurssitietokanta” pienempää tietokantaa,
jossa kriteeriksi ei ole asetettu sitä, saadaanko konkursseja kerätyksi tietty
määrä vaan se, että konkurssi putoaa etukäteen määritellyn ”immateriaalikon-
kurssi” -käsitteen alaan. Kummankaan tietokannan empiiristä ominaisuutta ei
kuitenkaan käy kiistäminen. 

Samasta ilmiöstä, eli empiirisen oikeustutkimuksen näkemisestä ainoastaan
määrällisenä tutkimuksena kertoo se, että konkurssitietokantaa kerättäessä
jätettiin vähemmälle huomiolle aineiston muun volyymin kannalta massiiviset
jutut, jolloin huomio kiinnitettiin määrällisen tutkimuksen kriteerien mukai-
sesti aineiston yleistettävyyteen eli siihen, että tutkimuksen tarpeisiin saadaan
tarpeeksi pitkä ja ehyt sarja tapauksia, jotka oikeuttaisivat toteamaan esimer-
kiksi, että valtaosassa konkursseja ainoastaan institutionaaliset velkojat
osallistuvat konkurssipesän velkojainkokouksiin. Empiirisen oikeustutkimuk-
sen linjanmuutoksesta vihjaa se, että traditionaalisesti niin oikeustieteellisessä
tutkimuksessa kuin tuomarin työssä, kiperät jutut ovat kiinnostuksen kohtee-
na, eivät helpot suoritukset.17 Tässä tapauksessa empiirisen oikeustutkimuk-
sen pitäisi kiinnostua esimerkiksi harvinaisen epäsopuisesta konkurssipesästä,
jossa aktiiviset velkojat ajautuvat ristiriitoihin konkurssipesän pesänhoitajan
kanssa.
 

Empiirinen tutkimus ensi käden tietona 
Empiirinen tutkimus, kuten edellä siteerattiin, on ensikätisesti hankittua tietoa
tutkittavan ilmiön toteutumisesta käytännössä. Tämä ideaalihan toteutuu
puhtaimmillaan silloin kun tutkija tekee varsinaista kenttätutkimusta: osallis-
tuu tutkittavan ilmiön toteutumisen käytänteihin. Tämä on harvoin oikeustie-
teessä mahdollinen metodi, jolloin empiirisen oikeustutkimuksen normaali
tapaus on todennäköisesti se, että tutkija tutustuu saatavilla oleviin aineistoi-
hin, esimerkiksi pöytäkirjoihin. Esimerkiksi korkeimman oikeuden ratkaisuja
analysoitaessa usein käytettävissä on alkuperäinen päätöslauselma eli lähde
on ensisijainen, jos huomioimatta jätetään esimerkiksi osallistuva havainnoin-
ti oikeuden istunnoissa. 
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18 Baldwin & Davis 2003, 886. Tämä oikeustieteessä ryöstöviljelty käsitedikotomia on tuttu
myös Roscoe Poundilla (law in books ja law in action) sekä osassa oikeuspositivismia. Ks.
myös Tala 2002, 96. 

19 Svenonius 2001, 9.

Ensikätisyyden vaatimus tulee kuitenkin ottaa vakavasti niissä tapauksissa,
kun tutkimuksessa hyödynnettävää aineistoa joku muu ennen tutkijaa käsitte-
lee eli muokkaa, lyhentää tai selittää. Tämän seikan merkitystä ei vähennä
ensinnäkään se, että pyrittäessä varmistamaan, että empiirisiin aineistoihin
nojautuva tutkimus on laadukasta, aineistoissa käytettävän kielen tulee olla
täsmällistä. Asiaa ei auta sekään, että empiirinen oikeustutkimus, kuten kaikki
muukin empiirinen tutkimus pyrkii kuvailemaan maailmaa sellaisena kuin se
on; hakemaan etäisyyttä oikeuteen sellaisena kuin se instituutioiden tasolla
ymmärretään.18 

Nämä vaatimukset täytettyäänkin empiirinen tutkimus kohtaa vaikeuksia
tiedon siirtämisessä eli merkityksen alkuperäisyyden varmistamisessa. Keräys-
työn suorittaja ’suorittaa’ työn, mutta empiirisen aineiston käsittely ja tiedon
välittäminen eteenpäin ei ole mahdollista ilman sen ymmärtämistä sitä kerättäes-
sä. Tähän eroon S. R. Ranganathan viittaa huomautuksella siitä, että ilmaistu
ajatus on työtä mutta vasta käsitetty ajatus on dokumentti.19 Empiirisen
aineiston kokoaminen on tiedon dokumentointia, joka siis edellyttää aineiston
haltuunottamista sitä käsiteltäessä.

Tämäkään ei riitä, vaan kvalitatiivisia eli laadullisia aineistoja tarkastelles-
sa tulee pitää mielessä, että kieli ja symbolit eivät heijasta todellisuutta vaan
myös tuottavat sitä, ja tähän tuottamiseen laadullisen aineiston kerääjä
osallistuu. Oikeustieteen vankka luottamus sanalliseen viestintään ja sen
välittämille seurauksille alleviivaa tätä argumenttia. En pyri väittämään, että
keräystyön suorittaja tuottaa konkurssin uudelleen, mutta riippuen kerääjän
omista lähtökohdista ja tavoista hahmottaa oikeudellinen systeemi ja ennen
kaikkea sen kieli, yksittäinen konkurssi voi näyttäytyä ainakin heikosti
erilaisena kuin mitä se olisi ollut, jos tutkimuksen tekijä itse olisi käsitellyt
aineiston. 

Tästä esimerkkinä mainittakoon pesänhoidon organisaation palkkiolasku-
tus. Lähes jokaisessa konkurssipesän hallinnosta annetussa selvityksessä
viitattiin konkurssiasiain neuvottelukunnan antamaan suositukseen (nro 8/97)
laskutettaessa konkurssipesää. Kerääjä mahdollisesti ei näe eroa siinä,
kirjaako laskuttaja eli pesänhoitaja selontekoon ”ottaen huomioon neuvottelu-
kunnan antaman suosituksen” vai ”neuvottelukunnan suosituksen mukaises-
ti”. Tutkijalle, joka myöhemmin on kiinnostunut pesänhoitajan palkkiolasku-
tuksen määräytymisestä, tämä ero on iso. Ensimmäinenhän viittaa siihen, että
neuvottelukunnan suosituksesta on haettu johtoa, toinen taas siihen, että
neuvottelukunnan suositusta on noudatettu täysimääräisesti.
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20 Samoin Baldwin & Davis 2003, 894.

21 Myös Baldwin & Davis puhuvat samasta asiasta toteamalla, että laadullista tutkimusta ei
ole mahdollista suorittaa ’välillisesti’ (”at second hand”), jos sille halutaan antaa mitään
tutkimuksellista uskottavuutta. Ks. Baldwin & Davis 2003, 891.

22 Inquiry on Empirical Research of Law. Consultation Document. April 2004, 15. 

23 Wright Mills 1990, 70.

Tietokantojen kokoaminen sisältää sen huomioonottamisen, että kerääjä
tuottaa todellisuutta eikä pelkästään kirjaa sitä. Tätä empiiriseen tutkimukseen
väistämättä kuuluvaa piirrettä20 (tämähän on läsnä myös kun tutkimuksen
tekijä eli tekstiaineiston käyttäjä kerää ja/tai hyödyntää aineistoa, mutta
silloin se jää tähän yhteen vaikutusväliin ja tutkija voi mahdollisesti reflektoi-
da omia lähtökohtiaan) voidaan minimoida ohjeistamalla keräystyön suoritta-
jaa eli osoittamalla ne kysymykset, joihin tutkimuksella haetaan vastauksia.
Välillisesti kerätyn aineiston ongelmaan on periaatteessa edellä mainitun
lisäksi kaksi ratkaisua. 

Ensimmäinen on se, että kerääjä pyrkii säilyttämään sanamuodon mahdol-
lisimman pitkälle uskollisena alkuperäisaineistolle. Toinen ratkaisu on käsit-
teellinen. Väittäisin, että ’välillisesti’ suoritetun keräystyön sisältämät
tulokset tulee käyttää hyväksi määrällisesti, ja vastaavasti niiden laadulliseen
tulkintaan tulee suhtautua varovaisesti.21 Tarkoitan tällä sitä, että tekstiaineis-
ton sisältämästä sanamuodosta, vaikka se sisältyisikin useampaan tapaukseen,
ei tulisi tehdä perustavaa laatua olevia johtopäätöksiä näkemättä alkuperäisai-
neistoa. 

Tulisiko empiirisessä oikeustutkimuksessa tehdä jako
laadulliseen ja määrälliseen?
Miksi empiiristä tutkimusta yhä edelleen tehdään? Yksi selväpiirteisimmistä
vastauksista tähän on sen tarjoama ”älyllinen jännitys”.22 Seuraava selitys
viittaa sen kurinalaisuuden funktioon: ”yhteiskuntatutkimusta vauhdittavat
ideat, tosiasioiden tehtävänä on pitää se kurinalaisena”.23 Empiirinen tutkimus
ei kuitenkaan ole keräystyötä suoritettaessa tai aineistoa tulkittaessa ongelma-
tonta. Yllä olenkin pyrkinyt reflektoimaan yhtä merkittävimmistä ongelma-
kohdista, johon empiirisen aineiston kerääjä törmää väistämättä. Mikä sitten
ratkaisuksi? Pertti Töttö kirjoittaa uudessa kirjassaan ”Syvällistä ja pinnallis-
ta” jotain uutta empiirisestä sosiaalitutkimuksesta. Kirjoittaja tiivistää ajatte-
lunsa seuraavasti:
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24 Töttö 2004, 12, 9 ja 16. Kysymysten dominoivaa suhdetta tutkimuskäytäntöihin käsittelee
myös Denzin & Lincoln 2000, 4. 

25 Aubert 1967, 22. Metodiin sisältyvät luontaisesti kysymykset kattavuudesta ja yleistettä-
vyydestä.

”Radikalismi lähtee oivalluksesta, että sen paremmin laadullista
kuin määrällistä tutkimusta ei ole olemassa. On vain tutkimusta,
joka käyttää erilaisia aineistoja ja kysyy erilaisia kysymyksiä. …
Tarkoitukseni ei siis ole esittää tavanomaista latteutta, että kahtia-
jaosta pitäisi luopua. …Lähtökohtana on miksi-kysymys ja siihen
löytyy vastaus, kun osaa esittää oikean sarjan heuristisia kuka- tai
missä-kysymyksiä.”24 

Olisin valmis yleistämään hänen ”sosiaalitutkimukseen” liittyvät päätelmänsä
myös empiiriseen oikeustutkimukseen, jota nähdäkseni empiirisiä aineistoja
hyödyntävä oikeustutkimus on. Tällainen selitysmalli on käyttökelpoinen
erityisesti oikeustieteellistä tutkimusta avustavassa empiirisessä osassa.
Ensinnäkin se jatkaa empiirisen oikeustutkimuksen perinnettä, jossa tähän
jakoon ei juuri koskaan ole otettu eksplisiittisesti kantaa. Toiseksi selitysmalli
auttaa ymmärtämään, että empiiristä tutkimusta on tehty oikeustieteessä jo
ennen tätä ’uutta aaltoa’. Vaikka edellä onkin pyritty osoittamaan, että uuden
aallon empiirinen tutkimus on luonteeltaan määrällistä, se ei välttämättä saa
meitä määrittelemään jo tehtyä tutkimusta uudelleen. Näin ei tarvitse olla-
kaan, sillä kolmanneksi tämä selitysmalli kiinnittää huomion kysymyksiin,
joita aineistolle asetetaan. 

Suuntaamalla huomio aineistolle asetettuihin kysymyksiin oikeustieteessä
päästään toivon mukaan siihen empiristisen tutkimustradition vahvistamiseen,
jota on pidetty kokonaan puuttuvana. Toisaalta tällöin saadaan ero myös tuon
alussa mainitun ennakkotapauksia hyödyntävän väitöskirjan ja erillisellä
tietokannalla tuetun tutkimuksen välille. Empiirisen tutkimuksen tunnusmer-
kit tulee kiinnittää metodiin tai metodologisesti asetettuihin kysymyksiin, ei
käytettävään aineistoon. Kuten Aubert asian tiivistää puhuessaan oikeussosio-
logian ja lainopin tutkimuksellisista lähtökohdista: niiden käyttämä materiaali
on sama, mutta lähestymistapa siihen on erilainen.25 

Tämä fokusoituminen kysymyksiin samalla osoittaa sen eron, joka tulee
pitää mielessä käytettäessä ’välillisesti’ kerättyjä aineistoja. Tällaisen aineis-
ton käyttö on siis mahdollista, sillä vain kysymykset, joita aineistolle asete-
taan, täytyy rakentaa eri lähtökohdista. Tämä edellyttää sitä, että tutkija
kuitenkin pitää mielessään sen eron, johon laadullisen ja määrällisen tutki-
muksen erottelulla on perinteisesti tähdätty. Juristien kielelle se on osuvasti
käännetty erottamalla se, pyritäänkö tutkimuksella keräämään todistusaineis-
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toja (määrällinen) vai hankkimaan parempaa ymmärrystä tutkittavasta
juridisen elämän ilmiöstä (laadullinen).26 Jos siis kyse on ’välillisesti’ kerätys-
tä aineistosta, ainoastaan todistusaineisto-malli on rehellisesti puolustettavis-
sa.

Palattakoon vielä kerran alussa siteerattuun Wright Millsin letkautukseen
tutkimusavustajista. En pyri kumoamaan kirjoittajan varsin poleemista
väitettä siitä, että avustajista on todennäköisesti enemmän riesaa kuin tutki-
muksellista kontribuutiota, sillä olenhan yllä ainakin pyrkinyt todistamaan,
että empiirisen oikeustutkimuksen kuten kaiken tutkimuksen lähtökohta on
oikeiden kysymysten esittäminen. 
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Risto Koulu

Jälkisanat

Kerralla luettuna seminaarissa pidetyt alustukset luultavasti saattavat lukijan
hämmennykseen. Tavalla tai toisella ”empiiriseksi” luettavaa tutkimusta kun
harjoitetaan monella tavalla ja tyylillä. Tämä ei ole yllätys, päinvastoin olisi
ihme, ellei käsitteellistä tai menetelmällistä pirstoutumista olisi havaittavissa.
Empiirinen oikeudellinen tutkimus on niin moninaista, että Englannissa
katsottiin välttämättömäksi aloittaa tällaisen tutkimuksen laadun arviointi
empiirisesti tutkimalla, mitä kaikkea tutkimusta tämän nimikkeen alla harjoi-
tetaan. Ohimennen todettakoon, että tämä empiirinen esitutkimus toi muka-
naan melkoisia ongelmia. Kysyä voidaan, täyttikö se itse hyvän empiirisen
tutkimuksen laatuvaatimukset.

Empiirinen oikeustutkimus (käytän tässä ilmaisua kaikkein laajimmassa
merkityksessä) tuntuu kärsivän eräänlaisesta paradigmakriisistä. Osa tällaisen
tutkimuksen harjoittajista haluaa siirtää empiirisistä yhteiskuntatieteistä tutut
käsitteet ja menetelmät mahdollisimman ”puhtaasti” oikeustieteeseen. Osa
taas (erityisesti oikeustieteen perinteeseen tukeutuvat) taas pyrkivät kehittä-
mään sellaisia tutkimusmenetelmiä, jotka tuovat erityisesti teoreettiseen ja
praktiseen lainoppiin sitä rikastuttavaa empiiristä aineistoa. Tällöin ongelma-
na on, mitkä ovat aineistolle asetettavat vähimmäisvaatimukset, jotta tieteelli-
sen tutkimuksen peruskriteerit (objektiivisuus, toistettavuus) eivät vaarannu.

Seminaarissa tunnuttiin saavuttavan yksimielisyys joistakin perusasetel-
mista. Yhtäältä: empiirinen aineisto ei ole tutkimuksen taikasana. Se ei
automaattisesti tee korkeatasoiseksi kaikkea tutkimusta, jossa käytetään
jonkun mittapuun mukaan laajaa empiiristä aineistoa. Toisaalta tietty korre-
laatio laadun ja empiirisen aineiston välillä näyttää kuitenkin kokemusperäi-
sesti vallitsevan. Empiiriseksi tai normaalia laajempaa empiiristä aineistoa
hyödyntävä tutkimus on usein hyvää tutkimusta. 

Tämäkään korrelaatio ei sitä lähemmin mietittäessä hämmästytä. Empiiri-
sen lähestymisen ansiosta tutkija ensinnäkin tietää sen yhteiskunnallisen ja
oikeudellisen kontekstin, johon hänen tutkimuskohteensa sijoittuu. Hän
hallitsee aiheensa. Toiseksi tällainen tutkija osaa päätyä sen avulla ainakin
käytännön lainsoveltamisen kannalta merkittäviin kysymyksiin. Kolmanneksi
hän pystyy paremmin arvioimaan erityyppisten argumenttien, erityisesti
reaalisen harkinnan, vakuuttavuutta. Ja vihdoin neljänneksi tällainen lähesty-
mistapa avaa mahdollisuuden järjestelmäanalyysiin. Toki viimeinen on
mahdollista myös puhtaasti teoreettisin perustein, mutta tällainen järjestelmä-
analyysi menettää ehkä osan purevuudestaan. Ainakin siihen sisältyvä
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kielteinen kritiikki on helppo torjua väitteellä, että käytännössä ei ole havaittu
epäkohtia.

Monissa alustuksissa kuultaa näkemys, että empiirinen tai ainakin empiiri-
sesti värittynyt lainoppi ei perustavasti eroa muusta eli tavallisesta lainopista.
Myös siinä on tapana käyttää empiriaa eli oikeustapauksia milloin kysymys-
ten herätteinä, milloin osoituksina käytetyn argumentaatiomallin toimivuu-
desta. Empiirisestä lainopista (tarkoitettiin sillä lähemmin mitä tahansa) olisi
näin syytä puhua ainoastaan silloin, kun käytetty aineisto täyttää kattavuudel-
taan ja edustettavuudeltaan vähimmäiskriteerit. Jos sattumanvaraisesti
valikoituneisiin hovioikeustapauksiin viittaavaa tutkimusta kutsutaan empiiri-
sesti, nimitys on harhaanjohtava.

Joitakin langanpäitä seminaari jätti vielä solmittaviksi. Esimerkiksi
empiirisen aineiston määritelmä on oikeustieteessä pulmallinen. Oikeussosio-
logit määrittelevät jopa julkaistut korkeimpien oikeusasteiden ratkaisut ja
lakien valmisteluaineiston empiiriseksi aineistoksi, kun taas juristi sisällyttää
ne oikeuslähteisiin. Oikeuslähteet taas pidetään erillään empiirisestä aineis-
tosta. Tosin korkeimman oikeuden ratkaisujen ymmärtäminen empiiriseksi
aineistoksi törmää pienissä oikeuskulttuureissa edustavuusvaatimukseen.
Yksi tai kaksi ratkaisua kun ei minkään mittapuun mukaan ole riittävä otos –
etenkään kun valituslupajärjestelmä radikaalisti valikoi korkeimpaan oikeu-
teen pääseviä tapauksia.

Juristin mielestä empiiristä aineistoa ovat näin ennen kaikkea alioikeus-
ja hovioikeustason ratkaisut, ja nekin vasta jonkin systemaattisen perusteen
mukaan ja riittävän laajalti koottuina. Edelleen juristi saattaa pitää empiirise-
nä aineistona tapauksen virallista tai epävirallista selostusta, mitä yhteiskunta-
tieteilijä ei tekisi. Yhteiskuntatieteilijä nimittäin antaa tämän statuksen
oikeudenkäynnissä yms. kertyneelle aineistolle, so. asianosaisten kirjelmille,
tuomioistuimen päätökselle jne. Erot selittyvät tieteensisäisistä näkökulmista,
eikä kielenkäytön epätäsmällisyyttä kannata liioitella. Lähes poikkeuksetta
asiayhteys paljastaa, mistä on kysymys.
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ABSTRACT

Reading at once the presentations held in the seminar leads a reader probably
into bewilderment. The research considered as “empirical” is carried out in
many ways and styles. This is not a surprise; on the contrary it was a miracle
that conceptual or methodological fragmentation did not occur. Even the
tradition of empirical research in law is manifold; as Kaijus Ervasti writes in
his article about the historical background of empirical research. Empirical
research in law is such a diverse phenomenon that in England it was regarded
essential to embark on examining empirically the research being done under
such a title. One might say that such empirical preliminary study brought
about quite a few dilemmas. It is not sure whether it satisfied itself of the
quality requirements of empirical research.

Empirical research in law (the definition is used here in its broadest sense)
seems to suffer from a kind of paradigm crisis. On the one hand, some
researchers wish to relocate definitions and methods familiar to empirical
social sciences as purely as possibly to jurisprudence. On the other hand, some
researchers (particularly those leant on the tradition of jurisprudence) attempt
to formulate such methods that involve fruitful empirical material adapted for
theoretical and practical jurisprudence. In that case the problem arises what
are the minimum standards demanded of empirical data so that fundamental
criteria of scientific research (such as objectivity, repeatability) are not being
jeopardized.

It is concluded to have reached unanimity in some basic concepts. On the
one hand, empirical data is not the magic word of research. Santtu Turunen
reminds in his article that the advantages of empirical research in law, in his
case procedural law, have to be explored thoroughly. To resort to a broad
empirical research (according to someone’s lights) does not automatically
guarantee research of high quality. On the other hand, a certain correlation
between the quality of research and empirical data, nevertheless, appears to
prevail. Classified empirical research or research utilizing empirical data
extensively is more often than not research of good quality.

Such correlation does not astonish in a closer examination. Firstly, an
empirical approach is accredited with giving a researcher understanding of the
social and judicial context in which her research interest is to be located. To
put it in other words, she masters her research topic. Secondly, such a
researcher can by means of empirical research localize significant questions
from a point of view of applying the law. Heidi Lindfors writes about the
applications of empirical approaches in the research of law and notes that its
significance is in exposing dysfunctions in legal systems. Thirdly, a researcher
is able to assess the validity of different kinds of arguments, particularly in
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realistic discretion. Finally, such an approach provides the researcher with a
systematic analysis. No doubt, the last one is possible on purely theoretical
grounds but such an analysis clung to doctrine will lose its trenchancy. If
nothing else, unfavorable criticism being included in more theoretical analysis
is easily to be outflanked in saying that there have not been any perceived
flaws in practice.

It emerges in many presentations that empirical, or at the least empirically
slanted jurisprudence, does not fundamentally diverge from the other, so
called, normal jurisprudence. As Emilia Korkea-aho remarks in her article that
the definition of the empirical approach in law is not dependent on data
employed but on the method being utilized. Normal jurisprudence also
employs the empirical approach, that is to say that cases either bring out
questions or prove the functionality of a used argumentation model. What it
more closely means is that empirical research in law, nevertheless, should be
addressed as empirical only if employed data measures up to a minimum
standard in scope and presentability. If the research referring to randomly
selected cases of the Court of Appeal is designated as empirical, it is a
complete misnomer.

There will remain some open questions still. For instance, the definition of
data in empirical research is intricate in law. Sociologists in law define even
published decisions of higher courts and preambles of laws as being empirical
data whereas a lawyer incorporates them into sources of law. Sources of law
are separate from empirical material. To boot, adjudications of the Supreme
Court considered as empirical data comes into conflict with the requirement
of presentability in small legal cultures, like in Finland. One or two judgments
are not, according to any standard, an adequate sample, especially when the
system of leave to appeal allows one to radically pick and choose cases to be
brought to the Supreme Court.

In a lawyer’s opinion empirical data is considered in cases at a lower level
(at the level of district court and Court of Appeal) and not until such material
has been gleaned in compliance with a systematical ground and an adequate
scope. Furthermore, a lawyer might regard as empirical data an official or
unofficial account of a case which a social scientist would not do. That is to
say, a sociologist gives such an empirical status to the data built up in legal
proceedings, so written pleadings of parties involved or judicial decisions. The
divergences will be explained from the internal points of view of the science
and, it is worth no one’s while to exaggerate the obscurity of language. Nearly
without exception the context will debunk that which is now in question. 
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