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Mutta abstraktiset oikeusnormit elävät, muuttuvat 
lihaksi ja vereksi, vasta niitä konkreettisiin ta-
pauksiin sovellettaessa: silloin normin pohjalta 
syntyy historiallista todellisuutta sanan tehoste-
tussa mielessä, tapahtuu siirtyminen normatiivi-
sesta faktilliseen. Erityisen tärkeätä osaa oikeuden 
elävöittämisprosessissa näyttelevät tuomioistui-
met: ratkaisuillaan ne muovaavat historiallisen to-
dellisuuden. 

Otto Brusiin: Tuomarin harkinta normin puuttues-
sa 

1. Johdanto 

1.1 Tutkimustehtävä

Yllä siteerattu katkelma on Otto Brusiinin vuonna 1938 ilmestyneestä väitöskirjasta 

Tuomarin harkinta normin puuttuessa.1 Tolosen mukaan Brusiinin väitöskirjan [toi-

sena] keskeisajatuksena on, että tuomarin toiminta on elimellisessä yhteydessä 

sekä konkreettisen että abstraktin kanssa.2 Tuomioistuimen toiminta on toisin sa-

noen ”abstraktis-konkreettista” ja se on Tolosen sanoin ”yhtä elimellisesti sidottu 

elävään elämään ja ratkaisukonkretiaan kuin yleiseen, systemaattiseen ja abstrak-

tiin”.3 

Tuomitsemistoiminta on yhteiskunnallista vallankäyttöä, jota kontrolloidaan edellyt-

tämällä tuomareilta puolueettomuutta ja riippumattomuutta. Demokraattisessa yh-

teiskunnassa valtaa ei voida ajatella ilman vastuuta ja tuomiovallan käytön kontrol-

loimisen on ajateltu olevan tärkeää vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen ylläpitämi-

1 Ks. Brusiin 1938, s. 172. 
2 Tolonen 2008, s. 189. Tolosen mukaan Brusiin on suomalaisen oikeusteorian aikajärjestyksessä 
toinen suuri hahmo. (Tolonen 2008, s. 169.) 
3 Tolonen 2008, s. 197–199. 
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seksi.4 Tuomiovallan ja tuomarin riippumattomuuden vaatimuksella on sekä yhteis-

kuntapoliittista että kansalaisten oikeusturvaa koskevaa merkitystä. 

Käsillä olevan tutkimuksen tavoitteena on tarkastella tuomarin asemaa turvaavia 

valtiosääntöoikeudellisia periaatteita ja niiden takeita muualla lainsäädännössä, 

erityisesti virkamiesoikeudellisissa säännöksissä. Käsiteltäessä tuomarin virkavas-

tuun toteutumiseen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan myös rikosoikeudellisen ja 

vahingonkorvausoikeudellisen vastuun perustavia säännöksiä. 

Keskeisin tuomarin asemaa muotoava valtiosääntöoikeudellinen periaate on epäi-

lemättä tuomiovallan riippumattomuus. Lainkäyttötehtävä on PL 3 §:n 3 momentis-

sa varattu vain tuomioistuimiksi järjestetyille julkisille toimielimille. Jyrängin mu-

kaan lainkäytön varaaminen perustuslaissa yksinomaan tuomioistuimille on valtio-

säännössä ainoa tiukasti sitovaksi ymmärretty jäänne vallan kolmijaoksi tai vallan-

jako-opiksi nimitetystä valtion perustehtävien jaosta tai erottelusta.5 Tuomioistui-

men riippumattomuus tarkoittaa ennen kaikkea tuomarin tuomitsemistoiminnan 

riippumattomuutta muista vaikuttimista kuin lain säännöksistä. Tuomioistuinten ja 

tuomareiden riippumattomuuden avulla varmistetaan yksilöiden ja yhteisöjen oi-

keussuojan toteutuminen. Virolaisen mukaan tarkasteltaessa lainkäyttöä eli lain 

soveltamista yksittäisessä tapauksessa ja tuomioistuinta lainkäyttöyksikkönä, voi-

daan sanoa, että tuomioistuimen ja tuomarin riippumattomuudessa on kyse sa-

masta asiasta, jota vain tarkastellaan eri kannalta. Tuomioistuimen riippumatto-

muuden edellytyksenä on tuomarin riippumattomuus ja päinvastoin.6

Tuomarin asemaa koskevat muut perustuslaintasoiset järjestelyt eli tuomareiden 

erityistä virassapysymisoikeutta koskeva säännös PL 103 §:ssä ja erityinen nimit-

tämisjärjestelmä (PL 58 § ja 102 §) tähtäävät ennen muuta tuomiovallan riippumat-

4 Ks. esim. Brusiin 1938, s. 105.  Koska tuomari voi aukkotilanteissa (Brusiinin mukaan) muotoilla 
(ei siis löytää eikä luoda) ratkaisun premissin, on tuomarin harkinnalle asetettava rajat, jotka perus-
tuvat historiallisesti muodostuneisiin yhteiskunnallisiin realiteetteihin. Brusiinin ajattelussa nämä ra-
jat asettaa siis oikeussysteemi, joka on ”kasuistisen mielivallan välttämisen tärkein tae”. 
5 Jyränki 2000, s. 69. Käytännössä myös syyttäjillä ja poliisilla on tuomiovallan käyttöön viittaavia 
tehtäviä ja tuomioistuimilla myös lainsäädäntövallan ja toimeenpanovallan käyttöön liittyviä tehtä-
viä. (Ks. tarkemmin jäljempänä luvut 2.3 ja 3.3.) 
6 Virolainen 1993, s. 1. 
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tomuuden toteuttamiseen. Tuomarien riippumattomuus on tuomioistuimen riippu-

mattomuuden perusedellytys. Riippumattoman tuomitsemistoiminnan kannalta 

keskeisiä säännöksiä ovat myös PL 21 §:n säännös, jossa turvataan oikeudenmu-

kaisen oikeudenkäynnin takeet, satunnaisten tuomioistuinten perustamisen kieltä-

vä säännös (PL 98 § 4 mom.), tuomioistuinten organisaatiota ja tehtäviä koskevat 

säännökset (PL 98–101 §), PL 106 §:n säännös perustuslain säännöksille suh-

teessa tavalliseen lakiin annettavasta etusijasta ja PL 107 §:n säännös lain kanssa 

ristiriitaisten asetusten ja muiden lakia alemmanasteisten säädösten soveltamatta 

jättämisestä.7 Tutkimuksen keskeiset teemat – valtiovallan kolmijaon ilmentymänä 

tuomiovallan riippumattomuus ja sen ilmeneminen erityisesti tuomarin valtiosään-

töisessä ja virkamiesoikeudellisessa asemassa – kytkeytyvät näistäkin säännök-

sistä ilmenevin tavoin toisiinsa ja puolustavat tutkimukselle valittua rakennetta. 

Suomessa tuomareiden on perinteisesti ajateltu olevan ”virkamiesmäisiä” normin-

soveltajia. Maailmanlaajuisesti tämä ajattelumalli on kuitenkin alkanut rapautua, 

kun on havaittu tuomioistuinten liukuneen yhä useammin yli perinteisen roolinsa. 

Tuomarin asemaa koskevassa tutkimuksessa tuskin voidaan sivuuttaa kysymystä 

nk. tuomioistuinaktivismista (engl. judicial activism), jolla tarkoitetaan tuomioistuin-

ten oikeutta luovaa toimintaa.8 Mainittu kehitys on johtanut kysymykseen siitä, to-

teuttavatko tuomioistuimet osin myös lainsäätäjälle kuuluvia tehtäviä? Tuomiois-

tuinaktivismin ohella samaa problematiikkaa kuvaavat termit tuomarivaltio sekä 

tuomarisoituminen tai tuomariaktivismi, jotka liittyvät laajemmin yhteiskunnan oi-

keudellistumiseen. Samassa yhteydessä on aiheellista mainita myös käsitteet oi-

keuden politisoituminen ja politiikan oikeudellistuminen. Ensin mainitulla tarkoite-

taan sitä, että tuomioistuimet käyttävät poliittisluonteista harkinta- ja päätösvaltaa. 

Jälkimmäisellä viitataan puolestaan siihen, että lainsäätäjän vapaalle poliittisluon-

teiselle harkintavallalle on olemassa tiettyjä perustuslaillisiin näkökohtiin liittyviä ra-

joituksia.9 Tuomioistuinten poliittinen rooli tai edes oikeuspolitiikka ei ole kuiten-

7 Tuomioistuimia velvoittavat erityisesti ratkaisutoiminnassaan myös julkisen vallan käytön lainalai-
suuden ja lakisidonnaisuuden käytön periaate PL 2 §:n 3 momentissa, PL 8 §:n rikosoikeudellinen 
laillisuusperiaate sekä PL 22 §:ssä asetettu perusoikeuksien turvaamisvelvoite. 
8 Ks. tarkemmin Hautamäki 2003, s. 170–171. 
9 Tuori 2003c, s. 916.



4

kaan tämän tutkimuksen kohteena10; sen sijaan tutkimuksessa käsitellään hieman 

tarkemmin tuomarisoitumiskehitystä ja sen liityntöjä vallanjako-oppiin. 

Tarkoituksena ei ole kirjoittaa tuomareita koskevaa virkamiesoikeudellista yleisesi-

tystä, jossa käsiteltäisiin yksityiskohtaisesti tuomarin virkamiesaseman eri puolia, 

kuten esimerkiksi tuomarin virkasuhdetta oikeussuhteena, virkasuhteen perusta-

mista, virantoimituksen keskeyttämisperusteita, palkkausetuja tai virkajärjestelyjä. 

Näiltä osin voidaan viitata esimerkiksi Seppo Koskisen ja Heikki Kullan teokseen 

”Virkamiesoikeuden perusteet” vuodelta 2009 taikka Niklas Bruunin, Olli Mäen-

pään ja Kaarlo Tuorin teokseen ”Virkamiesten oikeusasema” vuodelta 1995.11 Sen 

sijaan tarkoituksena on keskittyä sellaisiin virkamiesoikeudellisiin kysymyksiin, joi-

den suhteen on olemassa tuomareita ja tuomarin virkoja koskevia erityisjärjestely-

jä. Tällaisia ovat esimerkiksi tuomareiden nimittämismenettely ja erityinen virassa-

pysymisoikeus sekä toisaalta esteellisyyskysymykset oikeudenkäymiskaaressa. 

Tutkimuksessa tarkastellaan myös tuomarin vastuuseen liittyvien säännösten so-

veltamista oikeuskäytännössä. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan pelkästään oikeus-

tapausten systematisointi, vaan tavoitteena on löytää tuomarin toiminnalle tyypilli-

siä tilanteita, joissa erityisesti tuomarin vastuu aktualisoituu. Toisaalta oikeus- ja 

orgaanikäytäntöä on selostettu käsitteiden ja periaatteiden määrittelemiseksi ja 

selkiinnyttämiseksi. 

Tuomareita koskevia erityisjärjestelyitä voidaan – kuten edellä kävi ilmi – perustel-

la tuomiovallan riippumattomuuden vaatimuksella. Näin on erityisesti muista virka-

miehistä poikkeavan tuomareiden virassapysymisoikeuden kohdalla. Valtion virka-

mieslakia (750/1994) sovelletaan lähtökohtaisesti myös tuomarin virkaan ja tuoma-

riin (45 § 1 mom.). Tästä on kuitenkin poikettu nimenomaan kysymyksissä, jotka 

liittyvät virkasuhteen pysyvyyteen.12 Tuomareiden virkatehtävien luonne ja tuomio-

istuinten riippumattomuus saattavat vaikuttaa sellaistenkin valtion virkamieslain 

10 Näistä kysymyksistä on tarkemmin kirjoittanut esimerkiksi Husa 2003. Sevón (2005, s. 300) on 
sitä mieltä, että tuomioistuinten valta on vahvistunut myös Suomessa. Hänen mukaansa tämä on 
kuitenkin tapahtunut lainsäätäjän toimesta eikä tuomioistuinten päätöksenteossa ole kyse oikeus-
poliittisilla perusteilla tapahtuvasta päätöksenteosta, vaikka ratkaisuilla voi olla suurikin oikeuspoliit-
tinen merkitys.  
11 Koskinen – Kulla 2009 ja Bruun – Mäenpää – Tuori 1995. 
12 Ks. tarkemmin luku 4.1 jäljempänä. 
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säännösten soveltamiseen, joiden alaan tuomarit ja tuomarin virat mainitun lain 12 

luvun mukaan kuuluvat. Esimerkiksi valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin mu-

kaan virkamiehen on noudatettava työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Kuitenkin 

tuomareiden velvollisuus noudattaa virkakäskyjä on tuomiovallan riippumatto-

muusvaatimuksen vuoksi muita virkamiehiä suppeampi.13  

Toisaalta tutkimuksessa pyritään – paitsi kuvaamaan tuomarin asemaa koskevaa 

normistoa ja sitä sivuavaa oikeuskäytäntöä – etsimään samalla vastausta kysy-

mykseen, miksi tuomarin tulee olla riippumaton. Tutkimuksessa on myös haluttu 

korostaa oikeusvaltion ja tuomiovallan riippumattomuuden välistä yhteyttä. Koska 

lähtökohtaisesti on oletettu, että tuomarin riippumattomuudella tavoitellaan päätök-

senteon riippumattomuutta nimenomaan yksilöiden ja yhteisöjen oikeusturvan ta-

kaamiseksi, on tutkimuksessa tarkasteltu lähemmin myös lainkäytön funktioita. 

Lainkäytön eräs funktio liittyy oikeusturvan antamiseen.14 Tutkimuksessa on halut-

tu säilyttää tietty käytännönläheinen ote ja sen vuoksi siinä on paikoin käsitelty 

(erityisesti luvussa 3) myös tuomarin asemaan ja tehtäviin liittyviä ajankohtaisia 

kysymyksiä. 

1.2 Tutkimustapa ja tutkimuksen lähtökohdat

Tutkimus on valtiosääntöoikeuden alueelle sijoittuva oikeusdogmaattinen tutkimus, 

jonka metodina on tutkimusaineiston systematisointi ja tulkinta. Tutkimuksessa 

käytetty tarkastelutapa on toisin sanoen lainopillinen ja tutkimustehtävästä johtuen 

tutkimusaineisto sisältää myös mm. oikeustapausten sekä eduskunnan perustus-

lakivaliokunnan lausuntojen ja mietintöjen analysointia.15 

13 Asiaa tarkastellaan lähemmin luvussa 4.1.7. Tuomareiden yleisistä velvollisuuksista on säädetty 
myös muun muassa asetuksessa virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuo-
marinvakuutuksesta (1183/1987) sekä oikeudenkäymiskaaren 13 luvussa (441/2001), jossa on tuo-
marin esteellisyyttä koskevat säännökset. Ensimmäistä aihepiiriä ei käsitellä tässä tutkimuksessa 
tarkemmin, mutta esteellisyyskysymyksiin palataan lähemmin luvussa 3.5.2. 

14 Ks. lähemmin luku 2.5. 
15 Husa on lisensiaatintyössään päätynyt siihen, että oikeustieteen vallitseva paradigma on oikeus-
dogmaattinen muunlaisista tutkimusotteen laajennusyrityksistä huolimatta. Ks. Husa 1993 (esim. s. 
156), jossa hän toteaa, että ”erityisesti on huomattava, että alun perin oikeusdogmaattista paradig-
maa arvostelleiden juristitutkijoiden sitoutuminen vaihtoehtoiseen lainoppiin ei mahdollistanut uu-
dentyyppisen oikeustieteen kehittymistä, sillä vaihtoehtoinen lainoppi on ideologisesta vaihtoehtoi-
suudestaan huolimatta sitoutunut liiaksi samantyyppisiin esioletuksiin oikeustieteen luonteesta kuin 
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Siltä osin kuin tutkimuksessa käsitellään oikeusvaltion kehitystä ja vallanjako-op-

pia, tutkimusmetodia on laajennettu oikeusdogmatiikasta oikeusteorian alueelle.16 

Niissä jaksoissa, joissa on esitetty tietoa oikeudellisesta muutoksesta tietyn insti-

tuution tai järjestelyn taustalla – Kekkosen sanoin tuotu esiin nykyisyyden juuria – 

tutkimuksessa hyödynnetään oikeushistoriallista metodia tai siinä on näiltä osin oi-

keushistoriallisia aineksia.17

normaalitieteellinenkin lainoppi eli oikeusdogmatiikka”. Myös Kultalahden mukaan valtiosääntöoi-
keudellisessa tutkimuksessa vallitsevana on ollut oikeusdogmaattinen tutkimus (Kultalahti 1990, s. 
77; samoin Jyränki 2003 s. 7). Kultalahden mukaan keskeisenä argumentaatioaineistona ovat ol-
leet säädöstekstin kielellisen analyysin ja lainsäätäjän tarkoituksen selvittämisen ohella valtio-or-
gaanien noudattama käytäntö; perusoikeustutkimuksen osalta erityisesti eduskunnan perustuslaki-
valiokunnan tulkintakäytäntö. (Kultalahti, mts.) 
16 Oikeusteoreettinen ote on sinänsä osa jokaista oikeudellista lähestymistapaa, mutta sillä on 
myös oma oikeustieteeseen kohdistuva tutkimustehtävänsä. (ks. esim. Kultalahti 1990, s. 101–
102.) Kultalahti jakaa oikeudelliset lähestymistavat seuraavasti: 1) Oikeusdogmatiikka. Siinä pyri-
tään pääasiassa etsimään vastausta kysymykseen, mikä on voimassaolevan oikeuden sisältö; 2) 
Oikeussosiologia, joka tutkii oikeuselämän ja oikeudellisten toimijoiden säännönmukaisuuksia käyt-
täen hyväkseen kokemusperäistä metodia; 3) Oikeushistoria, joka tutkii yleensä oikeusnormien ja 
-sääntöjen kehitystä käyttäen apunaan historiantutkimuksen menetelmiä; 4) Vertaileva oikeustiede, 
joka tutkii ulkomaisia ja kotimaisia oikeussääntöjä ja hyväksikäyttää tulkinnallisia menetelmiä sekä 
historian ja empirian metodeja; 5) Oikeuspolitiikka, joka tutkii oikeudellisten ilmiöiden takana olevia 
poliittisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä; ja 6) Oikeusteoria (oikeusfilosofia), joka tutkii oikeutta ja oi-
keudellisia ilmiöitä teoreettisesti, käyttäen apunaan filosofian menetelmiä. (Ks. luokittelusta tarkem-
min Kultalahti 1990, s. 74–75 ja 98–104.) Siltala puolestaan jakaa oikeustieteen tutkimusalat tai 
osa-alueet yhtäältä lainoppiin ja toisaalta oikeuden historialliseen ja/tai yhteiskuntatieteelliseen 
analyysiin, kuten esimerkiksi oikeushistoriaan, oikeussosiologiaan, oikeustaloustieteeseen, oikeu-
delliseen tilastotieteeseen ja oikeusantropologiaan. (Siltala 2001, 15.) Oikeusfilosofia ja oikeusteo-
ria ovat hänen mukaansa mainitun luokittelun ylä- tai ulkopuolella. (Ks. tarkemmin mts. 15–16. Ks. 
myös kuvio s. 186–187. Ks. myös Siltala 2002, s. 97, jossa hän toteaa, että erottelu oikeusteorian 
ja oikeusfilosofian välillä määräytyy omaksutun filosofiakäsityksen mukaisesti.) Siltalan vuonna 
2003 ilmestyneessä teoksessa Oikeustieteen tieteenteoria hänen jaottelunsa oikeustieteen osa-
alueittain määräytyvistä tutkimuskohteista on eriytyneempi. Hän erottelee toisistaan oikeustieteen 
tulkintatieteenä, ihmistieteenä, kulttuuritieteenä, yhteiskuntatieteenä ja oikeusfilosofiana, jolloin hän 
lukee lainopin tulkinnallisiin lähitieteisiin kuuluvaksi vertailevan oikeustieteen ja oikeuspoliittisen tut-
kimuksen (de lege ferenda -tutkimuksen). Lisäksi hän erottaa omiksi osa-alueikseen oikeuden 
luonnontieteellisen analyysin ja oikeuden lääketieteellisen analyysin. Hänen mukaansa oikeustiede 
on ”wittgensteinilaisittain perheyhtäläinen eli ryväskäsite, jonka osatekijöitä vain tutkimuskohteen 
edellytetty oikeudellisuus sekä vähintään heikko liittymä yhteiskunnan institutionaaliseen perustaan 
yhdistää”. (Ks. tarkemmin Siltala 2003, s. 104–130). 
17 Kekkonen 2002, s. 17. Kekkosen mukaan oikeushistoriallisen tarkastelun tavoitteena on oikeu-
dellisen muutoksen analyysi. Tarkastelijan on selvitettävä, miten oikeus on muuttunut (muutoksen 
kuvaus tai rekonstruktio) ja sen jälkeen miksi se on muuttunut (muutoksen selittäminen). Kekkonen 
toteaa, että kuuluipa tutkija (oikeudellisten muutosten selittämisessä) koulukuntaan tai toiseen, hän 
ei voi välttää ottamasta kantaa oikeudellisen muutoksen taustasyihin; muutoin tarkastelu jää pelkän 
kuvailun asteelle. (Kekkonen 2002, s. 7–17.) Ensimmäiseksi oikeushistoriallisen tarkastelun funk-
tioksi Kekkonen nimeää nimenomaan nykyisyyden juurien esille tuomisen. Jotta voisimme ymmär-
tää, miksi nykyinen oikeus kaikkine ulottuvuuksineen on sellaista kuin on, meidän täytyy tuntea sen 
juuret, nykyiseen tilanteeseen johtaneet kehitystiet. (Ks. oikeushistoriallisen tarkastelun funktioista 
lähemmin mts. 17–21.)   
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Oikeusdogmatiikka on käsitetty tässä lainopin synonyymiksi. Lainoppi voidaan 

määritellä oikeusnormeja systematisoivaksi ja tulkitsevaksi toiminnaksi.18 Syste-

matisoinnilla tarkoitetaan oikeudellisen informaation jäsentämistä ja käsitteiden 

laadintaa. Toiminnan lähtökohtana on oikeussäännösten muodostama järjestelmä. 

Käsitteiden avulla pyritään kuvaamaan tiettyä oikeussääntöjen joukkoa. Systemati-

sointiin liittyy myös hajallaan olevien normien kokoaminen yhtenäiseksi järjestel-

mäksi. Tulkinta puolestaan on toimintaa, jossa esitetään perusteltuja kannanottoja 

kerätyn argumenttiaineiston ja hermeneuttisen päättelyn pohjalta. Tulkinnan koh-

teena on jokin oikeusnormi tai normikokonaisuus, sen sisältö tai merkitys. Tulkin-

nan tuloksena on oikeussäännön sisältöön kohdistuva tulkintasuositus.19 

Usein erotetaan toisistaan teoreettinen ja käytännöllinen lainoppi.20 

Käytännöllisen eli tulkinnallisen lainopin keinoin tuotetaan perusteltuja 
tulkintalauseita eli tulkintakannanottoja voimassa olevan oikeuden 
säännöistä ja periaatteista tukeutuen joko vallitsevaan tai kriittiseen oi-
keuslähde- ja laintulkintaoppiin. Teoreettinen lainoppi puolestaan pai-
nottuu oikeudelliseen käsitesystematiikkaan sekä oikeudenalakohtai-
siin yleisiin oppeihin vakioitujen oikeussysteemisten kiintopisteiden eli 
dogmien ja konstruktioiden sekä niiden lukitsemien pääsääntö/poik-
keussääntö -luokitusten määrittämisen merkityksessä.21 

Siltala erottaa lisäksi toisistaan toisaalta vallitsevan lainopin ja toisaal-
ta vaihtoehtoisen, kriittisen ja avoimen poliittisen lainopin. Vallitseva 
lainoppi omaksuu hänen mukaansa tuomarin näkökulman oikeuteen 
ja pyrkii tuottamaan sen kaltaisia oikeudellisia systematisointi- ja tul-
kintakannanottoja, jotka otaksuttavasti vastaavat korkeimpien oikeuk-
sien käsitystä voimassa olevasta oikeudesta. Vaihtoehtoisen, kriittisen 
tai (avoimen) poliittisen lainopin tavoitteena ei ole hänen mukaansa 
voimassa olevan oikeuden sisällön selvittäminen tietyllä hetkellä vaan 
”parhaan mahdollisen” eli ideaalisen oikeudellisen ratkaisun tai tulkin-
nan perusteleminen siitä riippumatta, vastaako esitetty tulkinta tuomio-
istuinten ja muiden institutionaalisten lainsoveltajien käsitystä voimas-
sa olevan oikeuden sisällöstä.22 

18 Siltalan (2003, s. 108) mukaan lainopin tehtäviin kuuluu myös ”institutionaalista tukea ja yhteisöl-
listä hyväksyntää nauttivien oikeusperiaatteiden arvosidonnainen punninta”. Ks. myös mts. 328–
329. 
19 Ks. systematisoinnin ja tulkinnan määritelmistä esim. Husa 1993, s. 46–47 ja Siltala 2003, s. 138. 
20 Ks. esim. Aarnio 1989, s. 302. 
21 Näin Siltala 2003, s. 109–110. 
22 Siltala 2001, s. 121–124. Ks. myös Siltala 2003, s. 62 ja s. 751 kaavio 3a. Siltalan mukaan lain-
opin vallitseva (analyyttis-deskriptiiviseen tutkijanideologiaan sitoutunut) doktriini ”pyrkii kuvaamaan 
voimassa olevan oikeuden tietynhetkistä tilaa mahdollisimman arvo- ja kohdeneutraalilla tavalla, si-
toutuen tuomarikunnan ja muiden institutionaalisten lainsoveltajien kollektiivisesti noudattamiin oi-
keuslähdeopillisiin ja metodiopillisiin reunaehtoihin eli vallitsevaan tuomarinideologiaan (Alf Ross) 
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Tämä tutkimus sijoittuu lähinnä käytännöllisen (tai vallitsevan) lainopin 
alueelle, sikäli kun tällainen edelleenjaottelu on tarpeen. 

Lähestymistapa tutkimuskohteeseen on kysymyksenasettelultaan ongelmakeskei-

nen. Tutkimuksen tavoiteasettelussa on pyritty ottamaan huomioon, ettei yksin-

omaan normien tulkinta ja systematisointi riitä tutkimusongelmaan vastaamiseen. 

Tässäkään mielessä tutkimus ei ole puhtaan oikeusdogmaattinen tai ainakaan oi-

keuspositivistinen, vaikka päämetodi onkin oikeusdogmatiikka.23 Tutkimuksessa on 

pyritty huomioimaan myös muu kuin oikeudellinen materiaali, sikäli kuin se on rele-

vanttia, sekä pyritty ilmaisemaan tutkijan kannanotto silloin kun se palvelee tutki-

musongelman hahmottamista. Tutkimus sijoittuu Kultalahtea lainatakseni siis oi-

keustieteen luonnetta ja tehtäviä kuvaavalla jatkumolla lähinnä kohtaan ”lainoppia 

ja muuta oikeudellista tutkimusta”.24

Positivistisella oikeustieteellä tai oikeuspositivismilla on tarkoitettu 
yleensä kahta asiaa. Ensiksi voidaan keskittyä tutkimaan sitä, mikä on 
voimassa empiirisesti eli sitä mikä on tieteellisesti havaittavissa. Täl-
löin oikeuskäytännölle on annettu suuri painoarvo. Toisaalta positivis-
mia on voitu noudattaa ns. analyyttisen suuntauksen tavalla. Tämä 
suuntaus on pyrkinyt osoittamaan erilaisia kysymyksenasetteluihin ja 
käsitteiden käyttöön liittyviä epäjohdonmukaisuuksia sekä kehittä-
mään selkeää käsitteistöä.25 Makkosen mukaan analyyttisen oikeus-

tai oikeuden tunnistamissääntöön (H. L. A. Hart) oikeuden tunnistamista ja merkityssisällön määrit-
tämistä koskevien episteemisten ja metodisten eli oikeuslähde- ja laintulkintaopillisten sitoumusten 
merkityksestä”. (Siltala 2003 s. 61 ja 90–91.) Samalla hän määrittelee oikeustieteen tutkimuskoh-
teeksi ”oikeuden yhteiskunnallisena tosiasiana” – ei ideaalisena tai oikeana oikeutena (luonnonoi-
keusoppi tai oikeusfenomenologia), ei rationaalisesti harkitsevan kohdeauditorion hyväksyttävyyte-
nä (Aarnio) eikä myöskään yhteiskunnallisena mahdollisuutena tai muutospotentiaalina (vaihtoeh-
toinen, kriittinen tai avoimen poliittinen lainoppi). (Siltala mts. 53). Hänen käsityksensä vallitsevan 
lainopin sisällöstä heijastuu myös hänen määritelmiinsä oikeuden käsitteestä (mts. 88–89) ja oi-
keuslähdeopista (s. 189–), jne.
23 Aarnio on pyrkinyt hahmottamaan oikeusdogmatiikkaa esittämällä neljä lakipositivismin kriteeriä, 
joita ovat: 1) normit saavat pätevyytensä siitä, että ne ovat suvereenin valtiomahdin antamia; 2) po-
sitiivisen oikeuden säännökset voidaan alistaa tieteellisen tutkimuksen kohteiksi. Oikeustieteen teh-
tävänä on tällöin tulkita ja systematisoida oikeussäännöksiä; 3) oikeustiede tutkii vain positiivisia oi-
keussäännöksiä sekä muuta oikeudellista materiaalia kuten prejudikaatteja ja lain esitöitä; sekä 4) 
oikeustieteen harjoittajan tulee pyrkiä välttämään subjektiivisia kannanottoja ja pyrkiä tuottamaan 
luonteeltaan mahdollisimman neutraalia tietoa. (Aarnio 1975, s. 15–16.) Aarnion mukaan jaottelu 
on yksinkertaistettu kuva dogmaattisesta oikeustieteestä. Siinä on kuitenkin selkeällä tavalla kuvat-
tu ”puhdasoppisen” oikeusdogmaattisen ajattelun yleispiirteet. 
24 Kultalahti 1990, kuvio s. 72. 
25 Termiä positivismi tieteellisenä suuntauksena käytetään viitattaessa ajatteluun, jonka mukaan in-
himillinen tieto rajoittuu aistihavaintoihin ja niistä tehtäviin yleistyksiin. Positivismi uskoo, että perim-
mäistä totuutta koskevia kysymyksiä ei voida ratkaista, ne ovat rationaalisen tieteellisen tutkimuk-
sen ulkopuolella ja epämielekkäitä. Esimerkiksi Niiniluodon mukaan termiä positivismi käytetään 
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teorian ”ehkä ensisijaisena tehtävänä” on lainopin ajattelumenetel-
mien kriittinen analyysi. Esimerkiksi oikeudellisia käsitteitä, tulkintaa, 
perustelutekniikkaa ja normiteoriaa koskevat ongelmat kuuluvat sen 
piiriin.26 

Tässä tutkimuksessa on mukana empiirinen ote siinä mielessä, että 
tutkimuksessa on pyritty huomioimaan lainvalmisteluasiakirjat, laki-
teksti, ennakkotapaukset, oikeustiede ja yleiset oikeusperiaatteet, 
reaaliset argumentit jne. ja analysoimaan niitä.27 Tutkimuksessa on py-
ritty ottamaan huomioon tietyn ajanjakson aikana syntynyt aiheen kan-
nalta relevantti oikeustapausaineisto.28 Aineiston esittelyssä lukijalle ei 
ole kuitenkaan pyritty kattavuuteen.29 

Tutkimusongelmaan vastaamisessa käytetään, kuten edellä on ilmennyt, useam-

paa lähestymistapaa. Voidaan todeta Kultalahden sanoin, että tutkimuskategorioi-

den muodostaminen ja yksittäisten tutkimusten sijoittaminen niihin on kuitenkin 

tehtävissä vain väkivalloin.30 

1.3 Tutkimuksessa käytetyistä laintulkinnan metodeista

Oikeusdogmaattisen tutkimuksen metodikysymyksiin kuuluu oikeuslähteiden mää-

rittely. Lisäksi tutkimuksessa on tuotava esiin siinä käytetyt laintulkinnan metodit. 

Tutkija on, kuten jäljempänä ilmenee, oikeuslähteiden käyttäjänä samassa ase-

massa kuin tuomari silloin, kun haetaan parasta mahdollista tulkintaratkaisua. Käy-

tettyjä oikeuslähteitä ja niiden tulkintaa on tarkasteltu jäljempänä luvussa 1.4, joten 

Suomessa niin moniin poleemisiin tarkoituksiin, että hän mieluummin puhuu sen sijasta ”jyrkästä 
empirismistä”, ”fenomenalismista”, ”induktivismista”, ”deskriptivismistä”, ”instrumentalismista”, ”na-
turalismista”, ”metodologisesta monismista” tai ”eettisestä non-kognitivismista. (Niiniluoto 1997, 
luku 1 viite 43, s. 253–254). Siltalan mukaan tieteenteoreettinen positivismi on syytä pitää erillään 
oikeuspositivismista (Siltala 2003, s. 105 alav. 6). Ks. positivismin kehityksestä (esim.) Siltala mts. 
70–72, jossa Niiniluodon mainitsemat määreet – kuten metodologinen monismi - on käsitetty positi-
vistisen tieteenkäsityksen osatekijöiksi. 
26 Makkonen 1998, s. 4. 
27 Empirismi yhteiskuntatieteissä voidaan määritellä tieteenteoreettiseksi käsitykseksi, jonka mu-
kaan tieto perustuu havaintoihin. Kultalahden mukaan (1990, s. 92) empirismin keinoin voidaan 
analysoida esim. tuomioistuimen ratkaisuja, kuten ennakkopäätöksissä esitettyjä tulkintoja ja argu-
mentointeja ja sitä kautta myös oikeudellisesti relevanttia käyttäytymistä. Sääntötutkimuksen 
alueella ainakin lakiteksti, lainvalmistelumateriaali, oikeuskäytäntö ja oikeuskirjallisuus ovat empiiri-
sesti havainnoitavissa olevia ilmiöitä. Kysymys on kielellisten ilmausten – empiiristen tosiasioiden - 
analysoinnista. 
28 Ks. jäljempänä luku 1.4. 
29 Empiristisestä metodista oikeustutkimuksessa ks. esim. Kultalahti 1990, s. 78–96. 
30 Kultalahti 1990, s. 104–105. 
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seuraavassa käsitellään tutkimuksessa käytettyä päättely- eli argumentaatiometo-

dia. 

Oikeusdogmaattisessa tutkimuksessa käytettävää metodia voidaan Siltalan tavoin 

kuvata siten, että se on ”oikeudellista argumentaatiota eli yhtäältä oikeudellista 

päättelyä määrätyistä oikeustosiseikoista oikeusseuraamuksiin (=oikeussääntöjen 

tulkinta ja oikeusperiaatteiden punninta) sekä toisaalta oikeusnormien keskinäisten 

suhteiden määrittämistä (=oikeussääntöjen ja vastaavien oikeusnormien systema-

tisointi) ohjaavien metatason sääntöjen ja periaatteiden kokonaisuus”. Näin ollen 

oikeudellinen argumentaatio on oikeussääntöjen tulkintaa, oikeussääntöjen ja oi-

keusperiaatteiden systematisointia ja oikeusperiaatteiden ja muiden oikeudellisten 

ratkaisustandardien punnintaa ohjaavien argumentaatiosääntöjen ja -periaatteiden 

kokonaisuus.31 

Oikeusdogmaattisen tutkimuksen – ja myös käsillä olevan tutkimuksen – tiedonint-

ressinä on siis tuottaa voimassa olevasta oikeudesta perusteltuja tulkinta-, syste-

matisointi- ja punnintakannanottoja.32 Tutkimusmetodi määräytyy puolestaan tie-

donintressin ja tutkimuskohteen mukaan. Lainopin metodina on näin ollen voimas-

sa olevan oikeuden tulkinta ja systematisointi sekä (valitusta määritelmästä riip-

puen) myös oikeusperiaatteiden punninta ja tasapainottaminen. Siltala on kiteyttä-

nyt lainopin metodin keskeisen sisällön seuraavaan lauseeseen: ”Keskeistä lain-

opin metodille on perusteltavissa ja toistettavissa oleva ajatuksellinen siirtymä 

määrätyn fakta- ja normipremissin yhdistelmästä määrättyyn oikeudelliseen tulkin-

talauseeseen”.33 

1.4 Tutkimuksessa käytetyistä oikeuslähteistä ja niiden tulkinnasta

Oikeusdogmaattinen tutkimus siis tuottaa voimassa olevasta oikeudesta perustel-

tuja tulkinta-, systematisointi- ja punnintakannanottoja. Oikeudellinen tulkinta on 
31 Siltala 2003, s. 328. 
32 Tutkijan tiedonintressillä tarkoitetaan sitä, mitä tai millaista tietoa tutkija pyrkii saamaan selville 
tutkimuskohteestaan. Tiedonintressi liittyy siis läheisesti tutkimuskohteen ja tutkimusmetodin mää-
rittelyyn. (Siltala 2003, s. 130.) Oikeudellisesta tiedonintressistä ks. tarkemmin Siltala 2003, s. 130–
137. 
33 Siltala mts. 498. 
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Siltalan mukaan perusteltava tavalla, joka osoittaa sen lainmukaiseksi ja muutoin-

kin hyväksyttäväksi. Sanottu vaatimus toteutuu hänen mukaansa, kun lainopillinen 

tulkintakannanotto on perusteltu vallitsevasta oikeuslähdeopista johdettujen perus-

teiden avulla; toisin sanoen tulkintaperusteiden, jotka on johdettu lainsäädännöstä 

ja jollei kirjoitettua lakia ole, tavanomaisoikeudellisesta käytännöstä sekä lainval-

misteluaineistosta ja tuomioistuinten antamista prejudikaateista.34 

Oikeuslähteistä korostuvat tämän tutkimuksen tutkimusaineistossa lakiteksti (pe-

rustuslain sanamuoto), lainvalmistelutyöt (esityöt), oikeuskäytäntö ja oikeuskirjalli-

suus (erityisesti valtiosääntö- ja hallinto-oikeudellinen tutkimus). Oikeuslähteenä 

on käytetty myös lainvalmisteluasiakirjoihin (esitöihin) luettavia eduskunnan perus-

tuslakivaliokunnan lausumia.35 Aarnion mukaan tutkija ja tuomari ovat oikeuslähtei-

den käyttäjänä samassa asemassa, mikäli silmällä pidetään ”parasta ajateltavissa 

olevaa” ratkaisua eli sellaista tulkintaa, jossa kaikki seikat on otettu huomioon. Täl-

löin jokainen muu oikeuslähde kuin laki on ”heikosti velvoittava”.36 Vaikka oikeus-

tieteellinen tutkimus ei olekaan tutkimusongelmaan vastaamisen suhteen samalla 

tavoin sidottua kuin tuomioistuinten ratkaisutoiminta on ratkaisupakon vallitessa, 

voidaan tämä Aarnion ilmaisema premissi ottaa myös tutkimuksen lähtökohdaksi.37 

Koska lakitekstin formulointi ei yleensä yksin riitä, on oikeudelliset lähteet johdetta-

34 Siltala 2001, s. 24. Erityisesti perustuslain tulkinnasta ks. jäljempänä luku 1.5.3. 
35 Lausumien merkityksestä perustuslain tulkinnassa ja tutkimuksen tulkintamateriaalina ks. jäljem-
pänä luku 1.5.3. Esitöihin luetaan lainvalmistelussa syntyneet asiakirjat ja eduskunta-aineisto. (Jy-
ränki 2000, s. 46.) Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausumien (lausuntojen ja mietintöjen) 
asemasta oikeuslähdeopin kannalta ks. Jyränki 2003, s. 406–408 ja myös Jyränki 2000, s. 260–
264. 
36 Tutkijaa ei luonnollisesti koske virkavirheen mahdollisuus eikä ongelma ”päätöksen pysyvyydes-
tä” (Aarnio 1989 s. 222). Tuomari hyödyntää Tolosen mukaan oikeuslähteitä siten, että hän hakee 
niistä oikeudellista perustetta, jolla hahmottaa tapauksen; tarkastelee tapausta yhden tai useam-
man oikeuslähteen valossa; valitsee yhden oikeuslähteen normin; soveltaa sitä; sekä perustelee 
ratkaisua oikeuslähteiden avulla. (Tolonen 2003, s. 2.) Tolosen mukaan oikeustiede on oikeudelli-
sen ratkaisun ohella toinen (oikeudellinen) toimintamuoto, joka nojautuu oikeuslähteisiin. Hänen 
mukaansa ”oikeustiede ja ratkaisija käyttävät oikeuslähteitä ja suuntautuvat niihin eri tavoin. Niiden 
sidottuisuus ja suhde normeihin on eri. Oikeustiede systematisoi ja tulkitsee, useimmiten juuri oi-
keuslähteitä. Toiminta on kognitiivista (tiedollista), ja sitä ohjaa aineiston ohella vain oikeudellisen 
auditorion eli lakimieskunnan mielipiteet. Ratkaisu on taas luonteeltaan praktista. Se kiinnittyy yh-
täältä ratkaisevaan konkreettiseen tilanteeseen ja toisaalta abstraktisiin normeihin sekä niiden yh-
teyksiin.” (Tolonen 2003, s. 3)
37 Tolonen korostaa (Brusiiniin nojaten), että erottelu oikeudellisen ratkaisun ja oikeustieteen välillä 
ratkaisupakon kriteerin nojalla ei yksin riitä. Oikeustieteen ja oikeuskäytännön eli tuomarin tulkinta-
toiminta ”sävyttyvät eri aspekteista”: tuomari tulkitsee soveltaakseen, oikeustiede systematisoidak-
seen (ja siihen tarkoitukseen tulkitakseen). (Tolonen 2008, s. 172–173.)
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va oikeuslähdeperiaatteiden (oikeuslähdeopillisten sääntöjen38) mahdollistamien 

muiden oikeuslähteiden joukosta. 

Oikeuslähdeperiaatteet ovat tunnistamissääntöjä, jotka osoittavat oi-
keusyhteisössä kysymykseen tulevat oikeuslähteet ja niiden käyttöpe-
rusteet. Laakson mukaan nämä periaatteet ovat oikeusyhteisössä 
suhteellisen kiinteäsisältöisiä ja ne voivat sisältyä kirjoitettuun lakiin 
(esim. virkavastuusäännös PL 118 §:ssä) tai olla kirjoittamattomia, ta-
vanomaisoikeudellisia.39 Oikeuslähteiden joukossa sen sijaan ta-
pahtuu muutoksia eli syntyy uusia oikeuslähteitä ja toiset menettävät 
merkitystään.40

Aarnio jakaa oikeuslähteet vahvasti velvoittaviin (laki ja maantapa), 
heikosti velvoittaviin (lainsäätäjän tarkoitus ja tuomioistuinratkaisut) ja 
sallittuihin. Viimeksi mainittuja ovat oikeusvertailevat ja oikeushistorial-
liset argumentit, oikeustiede (lainoppi), arvot ja arvoasetelmat (moraa-
li) sekä teleologiset argumentit (reaaliset argumentit). Oikeuslähde on 
vahvasti velvoittava, jos sen sivuuttamisesta seuraa virkavastuu.41 

Heikosti velvoittavan oikeuslähteen osalta ”harkinnan rationaalisuus 
edellyttää, että sen sivuuttaminen perusteellaan”.42

Laakso puolestaan jakaa oikeuslähteet kahteen ryhmään: auktoritatii-
visiin oikeuslähteisiin ja muihin hyväksyttäviin päätösperusteisiin. 
Edelleen hän erottaa kaksi auktoritatiivisten oikeuslähteiden ryhmää, 
legalisoidut ja institutionalisoidut oikeuslähteet. Legalisoituja oikeus-
lähteitä ovat laki ja tavanomainen oikeus (maan tapa). Institutionalisoi-
tuja (vakiintuneesti tunnustettuja) oikeuslähteitä ovat oikeuskäytännön 
ilmaisemat oikeusohjeet ja lainsäätäjän tarkoitus. Muita hyväksyttyjä 
oikeuslähteitä ovat sallitut asia-argumentit: reaaliset argumentit, prag-
maattiset seikat sekä oikeustiede ja sen konstruoimat yleiset opit.43 

38 Oikeuslähdeopilla voidaan Tolosen mukaan tarkoittaa eri asioita, kuten oikeuden luonnetta, oi-
keuden tulkintaa, oikeuden syntyä ja oikeuden löytämistä. (Tolonen 2003, s. 1.) Karhun mukaan oi-
keuslähdeopin runkona on oikeuslähdeluettelo, jota voidaan myös kutsua oikeuslähdeopiksi sup-
peassa merkityksessä. Oikeuslähdeoppiin laajassa mielessä sisältyvät myös kysymykset siitä, mis-
sä järjestyksessä ja millä tavoin luetteloon sisältyvät asiat saavat oikeudellista merkitystä. (Karhu 
2003, s. 791–792.) Nuotio toteaa, että oikeuslähdeoppiakin on viime kädessä tuettava oikeusnor-
mein, jotka asettavat oikeuslähteet karkeasti tiettyihin hierarkioihin ja keskinäissuhteisiin. Hänen 
mukaansa ”ellei sellaisia olisi lainkaan eksplisiittisesti muotoiltu kyse olisi pelkästään oikeustieteelli-
sestä rationalisaatiosta, jonka lähtökohdat voisivat vuorostaan olla joko normatiivisia tai kuvailevia”. 
(Nuotio 2005, s. 130.) 
39 Laakso 1990, s. 63. 
40 Näin esim. Hautamäki 2002, s. 28. 
41 Aarnio 1989, s. 220–221. 
42 Aarnio 1987, s. 91, jossa hän toteaa, että ”then the rationality of discretion requires that the inter-
preter gives reasons why this source of law was disregarded”. 
43 Laakso 1990, s. 64–73. Oikeustieteen oikeuslähdeasemasta ks. kuitenkin tarkemmin Laakso 
mts. 71–72. Oikeuslähteistä ja niiden velvoittavuudesta ks. myös Tolonen 2003, s. 103–167. 
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Siltalan lähestymistapa oikeuslähteisiin on pragmaattinen vastaavalla 
tavoin kuin Aarniolla: ne ovat joko tuomareita virkavastuun uhalla vel-
voittavia tai ratkaisuharkintaan ”enemmän tai vähemmän ohjeellisesti” 
vaikuttavia. Velvoittavia oikeuslähteitä on kaksi, ”eurooppaoikeudelli-
nen lainsäädäntö” ja eurooppaoikeudellisesta oikeuskäytännöstä ilme-
nevät yleiset oikeusohjeet sekä kansallinen lainsäädäntö.44 Muut oi-
keuslähteet eli tuomarin ratkaisuharkintaan ohjeellisesti vaikuttavat oi-
keuslähteet käsittävät mm. lainvalmisteluaineiston, vakiintuneen kan-
sallisen oikeuskäytännön, tavanomaisen oikeuden ja lainopillisen kir-
jallisuuden.45

Oikeuslähteiden jako kahteen: toisaalta vahvasti velvoittaviin (ts. virkavastuun no-

jalla velvoittaviin) ja toisaalta sallittuihin (enemmän tai vähemmän vaikuttaviin taik-

ka muihin hyväksyttäviin) oikeuslähteisiin on perusteltavissa lainsäädännöstä ja 

Suomea velvoittavista ylikansallisista sopimuksista käsin.46 Silloin kun sovelletta-

vaa sitovaa oikeuslähdettä ei ole, nojaudutaan muihin sallittuihin oikeuslähteisiin. 

Tutkimusaineistona oikeuskäytännön eli tuomioistuinten ratkaisukäytännön osalta 

on käytetty Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja KKO:n ratkaisuja sekä EIS:n 
44 Siltalan käsitteeseen eurooppaoikeudellinen lainsäädäntö sisältyy Euroopan yhteisön oikeus eli 
perustamissopimukset myöhemmin tehtyine muutoksineen ja lisäyksineen sekä yhteisön toimielin-
ten näiden nojalla antamat säädökset (asetukset ja direktiivit) ja päätökset sekä Euroopan yhteisö-
jen tuomioistuimen antamista ratkaisuista ilmenevät yleiset oikeusohjeet. Tuomioistuinkäytännöllä 
hän tarkoittaa lähinnä Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen ja EIT:n tulkintakäytäntöä. (Sil-
tala 2001, s. 88.)
45 Siltala viittaa vuoden 1734 oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 11 §:n säännökseen ja toteaa, että 
myös tavanomainen oikeus on lakiin rinnastuvassa asemassa, jos kirjoitettua lakia ei ole. (Siltala 
2001, s. 98–100.) Sen sijaan Tuorin mukaan mainittu säännös on ”jäänne esimodernilta ajalta, vuo-
den 1734 laista, ja ilmentää oikeuskehityksen vaihetta, jossa oikeuden positivoituminen otti vasta 
ensiaskeliaan”. Lainsäädännön alan laajetessa tavanomainen oikeus on jatkuvasti menettänyt mer-
kitystään ja sen asema itsenäisenä oikeuslähteenä voidaan hänen mukaansa asettaa kyseenalai-
seksi. (Tuori 2000b, s. 175.)  
46 PL 2 §:n säännös sisältää lakisidonnaisuuden periaatteen. Säännöksen mukaan julkisen vallan 
käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on tarkoin noudatettava lakia. 
Maantavan sitovuus oikeuslähteenä on kirjattu vuoden 1734 oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 11 
§:än. Mm. Rovaniemen HO sovelsi säännöstä tapauksessa, jossa henkilö oli luvatta metsästänyt 
vesilintuja (ks. RovHO 19.3.1981 1031/80, lainvoimainen). Eurooppaoikeudellisen lainsäädännön 
ja oikeuskäytännön velvoittavuus perustuvat viime kädessä sopimukseen Suomen liittymisestä Eu-
roopan Unioniin (SopS 102/1994 ja SopS 103/1994) ja ns. acquis communautaireen. (Liittymissopi-
musten merkityksestä ks. Ojanen 1999, s. 224–225.) Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneiden val-
tioiden on tullut hyväksyä acquis communautaire ennen kuin ne liittyvät unioniin. Acquis commu-
nautaire eli yhteisön säännöstö on yhteiset oikeudet ja velvollisuudet sisältävä oikeusperusta, joka 
sitoo kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioita yhteisesti. Jatkuvasti kehittyvään acquis communau-
taireen kuuluu: perussopimusten sisältö, periaatteet ja poliittiset tavoitteet, perussopimusten nojalla 
hyväksytty lainsäädäntö ja EY:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö, unionin toimialalla hyväksytyt julis-
tukset ja päätöslauselmat, yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvät asiakirjat sekä oikeus- 
ja sisäasioita koskevat asiakirjat. Varsinaisen yhteisön oikeuden lisäksi acquis communautaire si-
sältää unionin toista ja kolmatta pilaria koskevat säädökset ja perussopimuksissa vahvistetut yhtei-
set tavoitteet. (http://europa.eu/scadplus/glossary/community_acquis_fi.htm.)
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soveltamiskäytännön osalta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (jäljempänä 

EIT) ratkaisukäytäntöä ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kan-

sainväliseen sopimukseen (jäljempänä KP-sopimus, SopS 8/1978) liittyen YK:n ih-

misoikeuskomitean soveltamiskäytäntöä.47 Tutkimusta varten on pyritty selvittä-

mään oikeuskäytäntöä tarpeellisin osin julkaistujen ratkaisujen osalta. Lisäksi tutki-

musaineistona on käytetty ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisuja.48 Laillisuusvalvo-

jien tuomioistuinasioihin liittyvät laillisuusvalvontaratkaisut koskevat pääasiassa 

tuomioistuinkäsittelyn viipymistä, lainkäytön puolueettomuutta, tuomarin esteelli-

syyttä ja käytöstä, asiakkaiden kohtelua ja julkisuuslainsäädännön toteutumista. 

Laillisuusvalvojat pyrkivät kannanotoillaan erityisesti kehittämään ns. hyvää tuo-

mioistuintapaa.49 Ratkaisuja on selostettu siltä osin kuin niiden avulla voidaan va-

lottaa tuomarin vastuun ja virkavelvollisuuksien sisältöä.50 Valtioneuvoston oikeus-

kanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisukäytäntöä on seurattu vuodes-

ta 2000 alkaen vuoden 2009 maaliskuun loppuun saakka.51 

Tutkimusteema huomioon ottaen tutkimusaineistosta on rajattu pois lautamiehiä 

koskeva oikeuskäytäntö, vaikka lautamiehiin sovelletaan lähtökohtaisesti mm. ri-

kosoikeudellisen ja vahingonkorvausoikeudellisen vastuun osalta samoja vastuun 

47 Ihmisoikeuskomitean tapaukset on tutkimusta varten hankittu Alankomaiden ihmisoikeusinstituu-
tin (the Netherlands Institute of Human Rights (SIM) sivuilta osoitteesta http://sim.law.uu.nl. 
48 Relevanttien oikeustapausten löytymiseksi on käytetty hakusanoja ja toisaalta oikeuslähteistä 
esilletulleiden tapausten seulontaa. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisut on tutkimusta 
varten hankittu osoitteesta http://eur-lex.europa.eu ja EIT:n ratkaisut tuomioistuimen internetsivuilta 
www.echr.coe.int. KKO:n osalta on käytetty julkaistuja ratkaisuja. Ylimpien laillisuusvalvojien ratkai-
sujen osalta on ensin perehdytty toimintakertomusten tuomioistuimia ja oikeushallintoa tai vastaa-
vasti oikeusministeriön toimialaa koskeviin jaksoihin, joissa on esitetty yhteenveto toimenpiteisiin 
johtaneista ratkaisuista tai vastaavasti yleistä ja periaatteellista mielenkiintoa herättävistä ratkai-
suista ja sen jälkeen ratkaisu on haettu ratkaisutietokannasta http://www.oikeusasiamies.fi/Resour-
ce.phx/eoa/ratkaisut/index.htx. Valtioneuvoston oikeuskanslerin ratkaisut on hankittu osoitteesta 
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/. Myös laillisuusvalvojien ratkaisujen osalta on pääsääntöi-
sesti käytetty julkaistuja ratkaisuja. 
49 EOA:n kertomus vuodelta 2007, s. 85. 
50 Haapaniemen mukaan tuomioistuinten toiminnassa voidaan laillisuusvalvonnan kannalta erottaa 
kolme osa-aluetta 1) lainkäyttö, 2) tuomioistuinhallinto, ja 3) tuomarin asema virkamiehenä. (Haa-
paniemi 2002, s. 607.) Tässä tutkimuksessa keskitytään näistä lähinnä Haapaniemen luokittelun 
mukaisiin osa-alueisiin 1) ja 3). Ks. myös Pölösen kirjoitus laillisuusvalvojien harjoittaman tuomiois-
tuinvalvonnan rajoista artikkelissa Tuomioistuinten valvonnan kehityksestä ja nykytilasta (Pölönen 
2005, s. 1111–1117).  
51 Tutkimuksessa ei ole selostettu oikeudenkäynnin ja asiakirjojen julkisuuteen liittyviä ylimpien lail-
lisuusvalvojien ratkaisukäytäntöä johtuen erityisesti siitä, että laki oikeudenkäynnin julkisuudesta 
yleisissä tuomioistuimissa (370/2007) ja laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimis-
sa (381/2007) ovat tulleet voimaan vasta 1.10.2007 eikä ratkaisukäytäntöä ole vielä ehtinyt muo-
dostua kovinkaan paljon.   
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perustavia säännöksiä kuin tuomioistuinten lakimiesjäseniin. Lautamiesten ase-

maa ei ole lähemmin käsitelty vaan tutkimuksessa on keskitytty ns. virkamiestuo-

mareihin, erotuksena luottamusmiestuomareista (ks. käsitemäärittelystä tarkem-

min luku 2). Tuomarin esteellisyyttä koskeva oikeuskäytäntö on myös pääsääntöi-

sesti jätetty tutkimuksen ulkopuolelle.52 

Tutkimusaineistona käytetystä oikeuskirjallisuudesta ks. jäljempänä luku 1.6.

1.5 Valtiosääntö 

1.5.1 Valtiosääntöoikeuden yleiset opit 

Jyrängin mukaan ”yleiset opit ovat oikeustieteen kehittämä järjestelmä, johon yk-

sittäiset lainsäännökset, oikeustapaukset ja muu oikeudellinen lähdemateriaali voi-

daan sijoittaa ja järjestää”. Hänen mukaansa yleisten oppien muotoilu on oikeudel-

lisen aineiston systematisointia.53 Tämä pitää paikkaansa myös suhteessa valtio-

sääntöoikeuden yleisiin oppeihin. Laakson mukaan oikeudellinen systematiikka 

luodaan oikeussääntöjen, tiettyjen oikeudellisten peruskäsitteiden54 ja käsitemääri-

tysten, oikeusperiaatteiden ja juridisten teorioiden avulla. Tätä kokonaisuutta voi-

daan kutsua yhteisellä nimellä ”oikeusjärjestyksen yleiset opit”.55 Yksimielisyys val-

linnee siitä, että yleiset opit on otettava huomioon oikeudellisessa tulkinnassa käy-

tettävinä argumentteina. 

Yleiset opit on tapana jakaa kolmeen lohkoon: 1) oikeussystemaattiset ja oikeu-

denalakohtaiset peruskäsitteet; 2) oikeudelliset periaatteet; ja 3) oikeudelliset teo-

riat.56 Valtiosääntöoikeudellisia peruskäsitteitä ovat mm. seuraavat: valtio, valtio-

52 Tältä osin voidaan viitata Tapanilan väitöskirjaan (Tapanila 2007), joka on vasta hiljattain ilmesty-
nyt. Ks. tarkemmin luku 1.6 jäljempänä. 
53 Jyränki 2003, s. 29. Husa (1999, s. 282) mainitsee tässä yhteydessä erityisesti myös oikeudelli-
set käytännöt (orgaanipraksiksen ja perustuslakivaliokunnan kannanotot). 
54 Oikeudellisia peruskäsitteitä ovat mm. oikeussubjektin, oikeustoimen, omistusoikeuden, työsuh-
teen, hallintopäätöksen sekä hallintopäätöksen lainvoiman ja oikeusvoiman käsitteet. Oikeudellisia 
peruskäsitteitä ei yleensä ole määritelty lainsäädännössä. (Laakso 1990, s. 6.) 
55 Laakso mts. 
56 Tolonen 1988, s. 177. Tolosen jaottelua ovat myöhemmin käyttäneet esim. Jyränki (2003, s. 31), 
Nieminen (1998, s. 1101) ja Hautamäki (2002, s. 25). 



16

sääntö, perustuslaki, poikkeuslaki, suvereenisuus ja perusoikeus. Valtiosääntöoi-

keuden yleisiin oppeihin kuuluviin oikeusperiaatteisiin luetaan esim. oikeusvaltio-

periaate, kansansuvereenisuusperiaate, vallanjakoperiaate, parlamentarismin peri-

aate ja perusoikeuksien suojan periaate. Valtiosääntöoikeuden kannalta keskeisiä 

oikeudellisia teorioita ovat esimerkiksi oppi oikeussääntöjen hierarkiasta, oppi lain-

säädäntövallan delegoinnista, oppi valtiojärjestyksestä päättävästä vallasta, oppi 

poikkeuslaeista ja oppi perusoikeuksien oikeudellisesta vaikutuksesta.57 Jyränki 

liittää yleisiin oppeihin lisäksi keskeiset oikeudelliset instituutiot; esimerkiksi valtio-

sääntöoikeudellisista instituutioista lakien perustuslainmukaisuuden tutkimisen, 

poikkeuslakimenettelyn, omaisuuden perustuslainturvan jne.58

Jyrängin mukaan oikeusperiaatteet ja käsitteet valtiosääntöoikeuden 
yleisten oppien osana ovat osin pelkästään ”perustuslaintakaisia” eli 
perustuslainsäätäjän oikeusajattelun aineksia, joita ilman itse perus-
tuslain ideaa on vaikea hahmottaa, tai sellaisia keskeisiä lähtökohtia 
ja arvoratkaisuja ilmentäviä maksiimeja, joiden pohjalta perustuslain-
teksti on kirjoitettu. Valtiosääntöoikeudelliset periaatteet eivät sinänsä 
ole oikeussääntöjä.59 

Valtiosääntöoikeuden yleisiä oppeja kehitetään Jyrängin mukaan pääosin oikeus-

kirjallisuudessa, mutta osin myös virallisissa asiakirjoissa, erityisesti eduskunnan 

perustuslakivaliokunnan mietinnöissä ja lausunnoissa.60

Yleisille opeille ylipäänsä on ominaista tietty pysyvyys tai kuten Jyränki on toden-

nut, ”suhteellinen muuttumattomuus” tai niiden perustuslakitekstiinkin verrattuna 

suurempi muutoskitka.61 Kuitenkin yleiset opit muuttuvat ”vähittäisesti”, joko oikeu-

densisäisten tai oikeudenulkoisten tekijöiden johdosta. Jyränki mainitsee oikeu-

densisäisinä tekijöinä esimerkiksi perustuslain kokonaismuutoksen tai suuren osa-

uudistuksen ja oikeudenulkoisina tekijöinä Euroopan yhdentymisprosessin. Yleis-
57 Jyränki 2003, s. 32. Ks. tarkemmin Nieminen (1998, s. 1099–1110) mm. suvereenisuuden, val-
tion ja valtiosäännön käsitteiden ja laajemmin yleisten oppien muuttumisesta Suomen EU-jäsenyy-
den ja perustuslain kokonaisuudistuksen myötä.  
58 Oikeudellinen instituutio on hänen mukaansa ”toiminnallinen kokonaisuus, joka on kiinteässä 
systemaattisessa yhteydessä oikeusjärjestelmään ja joka syntyy lainopin ja käytännön vuorovaiku-
tuksesta. Instituutio koostuu yhdestä tai useammasta normista, näiden tulkinnasta ja näiden mukai-
sesta tai näitä soveltavasta käytännöstä.” (Jyränki 2003, s. 32–33.) Yleisten oppien piiriin luetaan 
myös oikeuslähdeoppi, jota käsiteltiin aiemmin luvussa 1.4. 
59 Jyränki 2003, s. 32. 
60 Jyränki mts. 35. 
61 Jyränki mts. 35. 
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ten oppien sisältöön voi vaikuttaa myös ulkomaisten oikeudellisten vaikutteiden 

omaksuminen ensin oikeuskirjallisuudessa ja myöhemmin mahdollisesti viran-

omaistoiminnassa.62 Nieminen on todennut, että valtiosääntöoikeuden yleiset opit 

eivät muutu automaattisesti jokaisen tekstimuutoksen myötä, vaikka toisaalta ne 

voivat muuttua ilman tekstimuutostakin. Kaiken kaikkiaan muutos tuskin kuiten-

kaan tapahtuu samaa tahtia lakitekstiin tehtävän muutoksen kanssa.63  

Hautamäki tekee eron valtiosäännön muuttamisen ja muuttumisen vä-
lillä. Hänen mukaansa valtiosäännön muuttaminen viittaa tietoiseen, 
selvän tarkoitushakuiseen valtiosäännön modifiointiin. Valtiosäännön 
muuttuminen puolestaan pitää käsitteellisesti sisällään myös muutta-
misen, mutta käsitteellä voidaan kuvata myös ei-tarkoitushakuista tai 
ei-aktiivista muuttamista. Hän täsmentää erottelua vielä revisionaali-
sen, kvalifioidussa säätämisjärjestelyssä tapahtuvan perustuslain 
muuttumisen ja ei-revisionaalisen, joko tiedostetun ja tarkoitushakui-
sen tai vähemmän tiedostetun ja tarkoitushakuisen muuttamisen, kä-
sitteillä.64

1.5.2 Mitä tarkoitetaan valtiosäännöllä ja perustuslailla? 

Valtiosäännön käsitteen rajaaminen on käytännössä vaikeaa, ellei mahdotonta, sil-

lä valtiosäännöt muodostuvat monista eri elementeistä ja valtiosäännön sisältö on 

jatkuvassa muutoksessa.65 Sen merkityssisältö vaihtelee sen mukaan, millaisessa 

käyttöympäristössä ja asiayhteydessä sitä käytetään.66 Valtiosäännön käsite on 

siis aina aikaan ja paikkaan sidottu.67 Käsitteen sisällöstä voidaan kuitenkin muuta-

mien eri tutkijoiden tekemien määrittelyjen valossa esittää seuraava yleisluontei-

nen luonnehdinta, jolla voidaan antaa käsitteelle tämän tutkimuksen tarpeisiin näh-

den riittävä perusmerkitys. 

Valtiosäännöllä tarkoitetaan oikeudellisessa kielenkäytössä poliittisen vallan käyt-

töä koskevaa organisaatio- ja käyttäytymisnormistoa. Aineellisessa mielessä kysy-

62 Näin Jyränki teoksen Valta ja vapaus vuoden 1998 laitoksessa, s. 19–21. Yleisten oppien merki-
tyksestä uuden perustuslain tulkintakäytännössä ks. Jyränki 2000, s. 49. 
63 Nieminen 1998, s. 1099. 
64 Ks. tarkemmin Hautamäki 1999, s. 409 ja 415–422. 
65 Ks. Hautamäki 2002, s. 36 ja alav. 53:ssa mainitut lähteet. 
66 Encyclopaedia Iuridica Fennica, osa V Julkisoikeus, palsta 1064. 
67 Eriksson 1992, s. 192–194. Tästä syystä esimerkiksi eri valtioiden ja eri aikakausien välisten val-
tiosääntökäsitysten vertailussa on omat erityiset haasteensa.
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myksessä on oikeussääntöjen kokonaisuus, joka koskee ylimpien valtioelinten 

asettamista, toimivaltaa, päätöksentekomuotoja ja keskinäissuhteita sekä valtioko-

neiston yleistä rakennetta ja kansalaisten oikeusaseman perusteita; myös kansa-

laisten osallisuutta julkisen vallan käyttöön (oikeudellinen valtiosääntö -käsite). Ah-

taammassa eli muodollisessa merkityksessä valtiosäännöllä tarkoitetaan säädös-

tä, jolla edellä mainittuja seikkoja säännellään, valtiosääntöasiakirjaa.68 

Erotuksena oikeudellisesta valtiosääntökäsitteestä voidaan poliittisella 
valtiosäännöllä tarkoittaa vallitsevaa poliittista päätöksentekojärjestel-
mää tai valtiojärjestystä ja yhteiskunnallisella eli tosiasiallisella valtio-
säännöllä yhteiskunnallisten valta-, vuorovaikutus- ja riippuvuussuhtei-
den järjestelmää.69 

Käsitettä ”valtiosääntö” voidaan käyttää myös suppeassa merkityksessä synonyy-

mina ”perustuslain” käsitteen kanssa (vrt. PL 1 §:n 2 momentti). Valtiosäännöllä 

laajassa mielessä tarkoitetaan niiden lainsäädäntömenettelyssä asetettujen oi-

keussääntöjen kokonaisuutta, jotka sääntelevät valtiojärjestystä ja jotka sisältyvät 

perustuslakiin ja erinäisiin hierarkkisesti alemmanasteisiin säännöksiin.70 Valtio-

sääntö laajassa merkityksessä ja valtiosääntöoikeus kattavat asiallisesti toisensa, 

kuitenkin siten, että valtiosäännön käsite viittaa oikeusjärjestykseen ja valtiosään-

töoikeus tarkoittaa oikeudenalaa.71 Jyrängin mukaan valtiosäännön käsitettä vai-

vaa kuitenkin monimielisyys ja sisällöllinen epämääräisyys. Käsitteen merkitys 

myös vaihtelee – kuten edellä todettiin – käyttöympäristön ja asiayhteyksien mu-

kaan.72 Tässä tutkimuksessa tukeudutaan edellä esitettyyn oikeudelliseen valtio-

sääntökäsitteeseen.  

68 Suomen kielen sana valtiosääntö on käännetty ruotsinkielisestä sanasta ”statsförfattning”, joka 
on vastine ilmaisuille ”constitutio” (lat.), ”la constitution” (ransk.), ”the constitution” (engl.) tai ”die 
Verfassung” (saks.). (Encyclopaedia Iuridica Fennica, osa V Julkisoikeus, palsta 1066.) Jyrängin 
(2003, s. 217) mukaan suomen kielessä termin ulottuvuudet ja merkitykset kattaisi ehkä paremmin 
ilmaisu ”valtiojärjestys”.
69 Encyclopaedia Iuridica Fennica, osa V Julkisoikeus, palstat 1064–1066. Samoin Jyränki 2003, 
ss. 213–214 ja 222–224. 
70 Se on siis monien hierarkkisesti eriasteisten säännösten muodostama kokonaisuus. (Jyränki 
1998, s. 50) Siihen kuuluvat myös ylimpien valtionelinten toimivaltasuhteita, valintaa, päätöksente-
komenettelyä ja kansalaisten perusoikeuksia konkretisoivat säännökset. (Saraviita 2000, s. 52.) Jy-
ränki lukee valtiosääntöön laajassa merkityksessä myös tavanomaisen käytännön kautta synty-
neet, valtiojärjestystä koskevat ja oikeussäännöiksi vahventuneet normit. (Jyränki 2000, s. 39.) 
Hautamäen (2002, s. 37) mukaan valtiosääntö voidaan jakaa myös säädännäiseen ja ei-säädän-
näiseen valtiosääntöön. 
71 Jyränki 2000, s. 40. 
72 Jyränki 2003, s. 213. 
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EY-oikeuden suhde kansalliseen valtiosääntöön ja sen vaikutus valtio-
säännön määritelmään on ongelma, johon tässä yhteydessä ei voida 
lähemmin syventyä. EY-oikeuden katsotaan muodostavan oman sui 
generis -oikeusjärjestyksensä, mutta EY-oikeudella voidaan katsoa 
olevan vaikutusta myös jäsenvaltioiden valtiosääntöihin erityisesti sen 
kautta, että EY-tuomioistuimen ratkaisuilla on rajoitettu EU:n jäsenval-
tioiden lainsäädäntökompetenssia.73

Jokaisen perustuslain taustalla on tietty perustuslakikäsitys, joka Jyrängin mukaan 

voidaan määritellä perustuslain alkuperää, sisältöä, säätämis- ja muuttamisjärjes-

tystä, tavoitteita, tehtäviä ja vaikutusta koskevien käsitysten, aatteiden ja teorioi-

den muodostamaksi systemaattiseksi kokonaisuudeksi.74 Perustuslakikäsitys 

esiintyy konkreettisessa muodossaan perustuslakina tai perustuslakeina, jotka 

muodostavat useimmissa valtioissa valtiosäännön ytimen. Valtiosäännön käsitettä 

ei voi kuitenkaan tiivistää perustuslakeihin.75 

Perustuslailla tarkoitetaan lakia, joka on hyväksytty perustuslainsäätämisjärjestyk-

sessä ja joka julistaa itsensä perustuslaiksi.76 Jyrängin mukaan perustuslaki voi-

daankin suomalaisessa oikeusajattelussa tunnistaa vain ja puhtaasti muodollisella 

perusteella.77 Perustuslaki sisältää keskeisen valtiojärjestystä koskevan, ts. poliitti-

sen vallan käyttöä ja poliittista toimintaa ohjaavan, sääntelevän ja rajoittavan nor-

miston eli säännökset keskeisistä valtionorgaaneista, näiden asettamisesta, tehtä-

vistä, toimivallasta ja keskinäissuhteista sekä valtiokoneiston toimintaperiaatteista 

ja jonkin verran myös sen yleisestä rakenteesta. Perustuslakiin sisältyy myös pe-

rusoikeussäännöstö.78 

73 Ks. esim. ratkaisut Costa v. ENEL (6/64) ja Simmenthal SpA (106/77). Unionijäsenyyden vaiku-
tuksista valtiosäännön perusperiaatteisiin ks. esim. Jyränki 2000, s. 81–82 ja erityisesti perusoi-
keuksiin Ojanen 2003. Jyrängin mukaan EU:n jäsenvaltioissa on myös rinnakkain noudatettavana 
kaksi valtiosääntöä, toisaalta kansallinen ja toisaalta valtiosääntö, joka muodostuu EY:n ja EU:n 
perustamissopimusten institutionaalisista määräyksistä täydennettynä EY:n tuomioistuimen prak-
siksella. (Jyränki 2003, s. 24–25 ja 345.) 
74 Jyränki 1998, s. 22. 
75 Vrt. esim. Iso-Britannia, jossa ei ole kirjoitettua perustuslakia vaikka sillä on valtiosääntö.
76 Termi perustuslaki on käännetty 1700-luvulla ruotsinkielen sanasta ”grundlag”. Valtiosääntö -ter-
mi puolestaan on käännös ruotsinkielisestä termistä ”statsförfattning”. Ks. Jyränki 2003, s. 217. 
77 Jyränki 2003, s. 214. 
78 Jyränki 2000, s. 38. Suomea vastaavissa eurooppalaisissa demokratioissa säädetään perustus-
laintasoisilla säädöksillä valtion itsenäisyydestä sekä valtion rakenteiden ja yksilön oikeusaseman 
perusteista. Perustuslait sisältävät säännöksiä ainakin seuraavista asiaryhmistä: 1) oikeus- ja yh-
teiskuntajärjestyksen perusteet; 2) yksilön perusoikeudet ja muut yksilön oikeusaseman perusteet; 
3) ylimpien valtioelinten asettaminen tai valinta sekä toimivalta ja tehtävät; 4) ylimpien valtioelinten 
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1.5.3 Erityisesti perustuslain tulkinnasta 

Hidén pohtii artikkelissaan Tulkinnan muuttaminen valtiosäännön kehittämiskeino-

na sitä, kumpaa perustuslaintasoisten normien muuttamismuodoista – perustus-

lain muodollista muuttamista vai tulkinnallista muuttamista – voidaan pitää ensisi-

jaisena. Hänen mukaansa periaatteessa ensisijaisena perustuslain tasoisen nor-

miston muuttamisen muotona on syytä pitää perustuslain muodollisten muutosten 

säätämistä. Valtiosääntöoikeudellisia normeja syntyy kuitenkin myös tulkinnallisilla 

muutoksilla. Tulkinta on myös valtiosäännön vähittäisen muuttamisen keino.79 Tul-

kinnan avulla voidaan vaikuttaa käsityksiin valtiosäännön aineellisesta sisällöstä.80 

Kuten edellä on todettu, tarkoittaa oikeudellinen tulkinta merkityssisällön antamista 

hyväksyttävistä oikeuslähteistä johdetuille oikeusnormille tai normikokonaisuudel-

le.81 Oikeudelliset tulkintateoriat vastaavat kysymykseen, miten voimassa olevan 

oikeuden sääntöjä tulee tai on perusteltua tulkita. 

Oikeudelliset tulkintaongelmat liittyvät yleisimmin säädöstekstiin liitty-
vien sanojen ja ilmausten rakenteista, epätäydellisyydestä ja monise-
litteisyydestä (syntaktiset ja semanttiset ongelmat). Tulkitsija saattaa 
joutua myös valitsemaan kahden tai useamman tapaukseen soveltu-
van normin joukosta sen, jota hän haluaa käyttää (loogiset ongelmat). 
Säädöstekstin tulkinnanvaraisuus koskee Jyrängin mukaan erityisesti 

yhteistyö- ja vuorovaikutussuhteet; 5) lainsäädäntövallan, toimeenpanovallan ja tuomiovallan jakoa 
ja käyttöä koskevat periaatteet; 6) päätösvalta ulkopoliittisissa asioissa; 7) oikeussääntöjen asetta-
minen ja hierarkia; 8) ylimpien valtioelinten poliittisen ja oikeudellisen vastuun toteuttaminen; sekä 
9) perustuslain muuttamismenettely. (HE 1/1998 vp., s. 5). 
79 Hidén 1983, s. 378–380 ja 386. 
80 Hidén 1983, s. 380. Hän käyttää esimerkkeinä aikaisemman Hallitusmuodon 6 §:n 3 momentissa 
mainittua ”täyttä korvausta” koskevaa käytäntöä ja Hallitusmuodon 65 §:n menosääntöjen perustei-
den soveltamista. 
81 Toisin sanoen tulkinnassa pyritään perusteltuun normikannanottoon ja sen perusteella annetta-
vaan normisuositukseen eli vastaamaan kysymykseen, mikä on voimassa olevan oikeuden kanta 
asetettuun kysymykseen (Kultalahti 1990, s. 75). Oikeusdogmaattisessa tutkimuksessa tulkinta on 
erityisesti tekstintulkintaa, jota kutsutaan myös hermeneutiikaksi. Avainasemassa on tulkitseminen 
ja ymmärtäminen, jotka taas määräytyvät tarkemmin ns. hermeneuttisen esiymmärryksen ja her-
meneuttisen kehän käsitteiden avulla. (Ks. lähemmin esim. Tolonen 2003, s. 59–63.) Lankinen esit-
tää, että juridisen hermeneutiikan tarpeisiin sopii Hans-Georg Gadameriin liitettyä ontologista her-
meneutiikkaa paremmin metodologinen hermeneutiikka, erityisesti siltä osin kuin tarkastellaan tul-
kinnan ulkoista puolta, ns. tulkintatekoa, jolla aikaisemmassa vaiheessa sisäisesti muodostettu tul-
kinta lausutaan julki auditoriolle (ks. siitä tarkemmin Lankinen 2008). Siltalan mukaan lainoppi on 
metodiopillisesti sukua lähinnä teologian eksegeesin ja dogmatiikan sekä kirjallisuustutkimuksen 
kaltaisille humanistisille tulkintatieteille. (Siltala 2003, s. 69.)  
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perustuslainsäännöksiä, joiden abstraktiotaso on yleensä varsin kor-
kea.82 

Siltala on jakanut oikeudelliset tulkintaperusteet (tai -menetelmät MM) 
a) kielellis-semanttisiin perusteisiin, jolloin voimassa olevan oikeuden 
tulkinta perustuu yksittäisen säädöksen, prejudikaatin, yksityisoikeu-
dellisen sopimuksen tai muun oikeuslähteen kielelliseen ilmaisuun; b) 
historiallis-eksegeettisiin perusteisiin, jolloin säädöksen, prejudikaatin 
tai muun oikeuslähteen asettaneen institutionaalisen toimijan alkupe-
räiset tarkoitukset tai tavoitteet ovat keskeisellä sijalla, c) oikeussys-
teemisiin perusteisiin, jolloin oikeuslähteistä johdetun ratkaisuperus-
teen suhde muihin vastaaviin perusteisiin, kuten säädösten tai prejudi-
kaattien sarjan muodostamaan kokonaisuuteen, on tulkinnan lähtö-
kohtana; d) oikeuskäytännössä vakiintuneeseen tulkintaan, jolloin tuo-
mioistuinten ja muiden institutionaalisten lainsoveltajien83 vahvistama 
tulkinta voimassa olevan oikeuden sisällöstä on tulkinnan lähtökohta-
na; sekä e) tulkinnan ennakoitavissa oleviin yhteiskunnallisiin vaiku-
tuksiin. Liittyneenä lainopin tieteenkuvaan eli tulkintamatriisiin oikeu-
delliset tulkintaperusteet muodostavat sovellettavan oikeudellisen tul-
kintakehyksen.84

Perustuslain säännösten tulkinnassa voidaan – tavallisen laintulkinnan tavoin – 

käyttää tilanteesta riippuen erilaisia tulkintamenetelmiä. Esimerkiksi historiallis-ek-

segeettistä tulkintaa voitaneen käyttää perustuslain tulkinnassa tukeutumalla pe-

rustuslain esitöihin, koska uusi perustuslaki on vielä suhteellisen nuori.85 Jyrängin 

mukaan ”emme voi ilman muuta lähteä siitä, että perustuslakia sovelletaan ja tulki-

taan niin kuin mitä tahansa säädöstä”. Mahdollista on hänen mukaansa myös, että 

perustuslain tulkintasäännöiksi on esitettävä näkökohtia, jotka eivät muilla oikeu-

denaloilla ole käypiä tai jotka erityisissä perustuslakikysymyksissä kysymyksen 

laadun mukaan vaihtelevat.86

82 Näin Jyränki 2000, s. 44. 
83 Siltala tarkoittaa ”muilla institutionaalisilla lainsoveltajilla” tuomioistuimia sekä muita virkansa puo-
lesta ja virkavastuulla lakia soveltavia viranomaisia. (Siltala 2003, s. 886.) 
84 Siltala 2003, s. 331. 
85 Näin ajattelee esimerkiksi Hautamäki 2003, s. 66–67. Hidén kuvaa vuonna 1983 tilannetta aikai-
sempien perustuslakien tulkinnan osalta: ”Perustuslakien soveltaminen on monessa aikaisemmin 
ehkä epävarmuutta ja kiistoja herättäneessä kohdassa asettunut tiettyyn uomaan, joissakin kohdin 
on syntynyt runsastakin soveltamiskäytäntöä, joissakin kohdin on annettu uusia aikaisempia täs-
mällisempiä säännöksiä, joissakin kohdin on perustuslain tekstiä ja aikaisempia tulkintoja muutta-
matta säädetty pysyviä poikkeuksia perustuslaista.” (Hidén 1983, s. 382.) 
86 Jyränki 2000, s. 44. Erityisesti perusoikeussäännösten tulkinnan erityispiirteistä ks. esim. Hidén 
1999, s. 3–6.  
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Tulkinnan kohteena on yleensä jokin säädösteksti tai sen yksittäinen säännös, ku-

ten perustuslain säännös. Perustuslain tulkinnassa ensisijainen oikeuslähde onkin 

perustuslain teksti. Tekstiä on tulkittava siten, että huomioidaan perustuslain koko-

naisuus.87 Jyrängin mukaan erityisesti avoimessa tulkintatilanteessa – kuten tois-

taiseksi uuden perustuslain kohdalla - toissijaisista oikeuslähteistä keskeisellä si-

jalla on perustuslainsäätäjän tarkoitus (ratio constitutionis).88 Hänen mukaansa 

”perusteluilla säätäminen” on perustuslain osalta varsin tietoista toimintaa: tulkin-

nan ja soveltamisen suunta halutaan lainsäädäntövaiheessa kirjoittaa näkyviin 

”suhteellisen selvällä ja sitovalla tavalla”. Aikaa myöten esitöiden rinnalle syntyy 

uutta tulkinta-aineistoa eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnoista ja val-

tionorgaanien käytännöistä.89 

Perustuslain säännösten soveltamisen ja tulkitsemisen painopiste on lainsäätämis-

prosessissa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on keskeinen tulkinta-auktoriteet-

ti.90 Perustuslakivaliokunnan kirjalliset kannanotot ovat siis tärkeä osa valtiosään-

töoikeudellisessa tutkimuksessa käytettävää tulkintamateriaalia. Perustuslakivalio-

kunnan ”oikeuskäytäntö” kuitenkin poikkeaa oikeuslähteenä tuomioistuinten oi-

keuskäytännöstä. Sen tutkimuksellisessa käytössä on hyvä ottaa huomioon seu-

raavat taustatekijät Hidénin sanoin ilmaistuna: 

”Valiokunnan perinteestä ja käytännöistä – jotka kehittyvät osana 
eduskunnan perinnettä – riippuvat sekä tulkintojen ulkoiset seikat ku-
ten perustelujen laajuus ja selkeäsanaisuus, että erilaiset sisällölliset 
tekijät. Sisällöllisiä tekijöitä tai valintoja on tietysti monenlaisia: mikä 
paino pannaan oikeusteoreettisille ja oikeusdogmaattisille aineksille, 
kuinka paljon valiokunta operoi oikeushistoriallisilla ja kuinka paljon te-

87 Jyränki 2000, s. 45–47. Jyrängin mukaan perustuslain lukujen ja pykälien otsikot eivät kuulu var-
sinaiseen säädöstekstiin oikeuslähteen mielessä, vaan ne on kirjoitettu pelkästään helpottamaan 
tekstiin tutustumista, antamaan tietoa sen rakenteesta ja siitä, millaisia asioita siinä käsitellään. Pe-
rustuslakitekstin otsikoille ei hänen mukaansa tule antaa mitään normatiivista merkitystä. 
88 Hänen mukaansa uuden perustuslain osalta perustuslainsäätäjän tarkoitus on ensi sijassa luetta-
vissa perustuslain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen johdosta annetusta perustuslakiva-
liokunnan mietinnöstä 10/1998 vp. Toissijaisesti on otettava huomioon HE 1/1998 vp.:n perustelut 
siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa perustuslakivaliokunnan mietinnön kanssa. (Jyränki 2000, s. 
46–47.) 
89 Jyränki mts., josta ks. myös aikaisemman eduskuntakäytännön ja vanhojen perustuslakimuutos-
ten esitöiden merkityksestä tulkinta-aineistona.  Jyränki on käsitellyt aikaisempien perustuslakien 
tulkintaa myös vuonna 1983 ilmestyneessä artikkelissaan Perustuslain tulkinnasta ja tulkinnan 
muuttamisesta (Jyränki 1983). 
90 Tämä koskee myös perusoikeussäännöksiä, ks. Hidén 2002, s. 1168–1169. 
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leologisilla argumenteilla, noteerataanko oikeusvertailevia näkökoh-
tia.”91 

Perustuslain säätämiseen johtaneesta hallituksen esityksestä on myös löydettävis-

sä lähtökohtia tulkinnan perusteeksi. Esityksessä on mm. todettu, että kokonaisuu-

distus on rakennettu valtiosääntötradition jatkuvuuden varaan ja valtiosäännön 

keskeiset perusteet, kuten mm. valtiollisten perustehtävien jaottelu (vallanjako), on 

säilytetty uudistuksessa ennallaan. Perustuslaki on oikeudellisesti velvoittava eikä 

siihen suomalaisen valtiosääntöperinteen mukaisesti sisälly pelkästään julistuk-

senomaisia säännöksiä. Perustuslain säännösten ilmentämän valtiollisen vallan-

käytön järjestelmän ja tosiasiallisen vallankäytön järjestelmän on vastattava toi-

siaan. Perustuslaki muodostaa kehyksen koko kansalliselle oikeusjärjestykselle ja 

siinä on vahvistettu ne oikeudelliset arvot, joille yhteiskunnan ja oikeusjärjestyksen 

kehitys rakentuu. Kaikki julkisen vallan käyttö on voitava viime kädessä johtaa pe-

rustuslaista, vaikka siinä ei olekaan säännelty julkisen vallan käytön järjestämistä 

yksityiskohtaisesti.92

1.6 Tutkimuksen sijoittuminen suhteessa aikaisempaan oikeustieteelliseen tutki-

mukseen ja tutkimusaineisto 

Tutkimusteemasta johtuen tutkimusaineistoon sisältyy erityisesti valtiosääntöoikeu-

dellista ja hallinto-oikeudellista kirjallisuutta. Tutkimuksessa ei ole sen valtiosään-

töoikeudellisista kehyksistä huolimatta kuitenkaan pyritty pitäytymään tiukasti tie-

tylle oikeudenalalle tyypillisessä ajattelussa ja sitä koskevassa aineistossa, vaan 

kysymystenasettelusta ja tutkijan mielenkiinnosta johtuen siinä on aineistoa myös 

erityisesti prosessioikeudesta, yleisestä oikeustieteestä ja oikeushistoriasta. Tutki-

musaineistona on käytetty sekä koti- että ulkomaista lähdemateriaalia. Aineisto si-

sältää myös artikkeleita oikeustieteellisistä kausijulkaisuista ja virallisaineistoa. 

Käytetystä tutkimusaineistosta on aiheellista mainita tarkemmin seuraavaa.  

Tuomarin virkamiesoikeudellisesta asemasta ei ole kirjoitettu kotimais-
ta yleisesitystä. Sen sijaan tuomarin asemaa käsittelevää tai sivuavaa 

91 Hidén 2002, s. 1169. Hän tarkastelee perustuslakivaliokunnan asemaa perustuslain tulkitsijana 
myös artikkeleissaan Perusoikeuksien yleisiä kysymyksiä (Hidén 1999, s. 3–10) ja Tulkinnan muut-
taminen valtiosäännön kehittämiskeinona (1983, s. 382–388).
92 HE 1/1998 vp., s. 5–7. 
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virallisaineistoa on olemassa jonkin verran, esimerkkeinä oikeusminis-
teriön työryhmä- ja komiteamietinnöt tuomarin vastuun toteuttamises-
ta, tuomarin esteellisyydestä ja tuomioistuinlaitoksen kehittämisestä93 

sekä lainvalmisteluasiakirjat94. Tuomarin esteellisyydestä on ilmestynyt 
Antti Tapanilan väitöskirja vuonna 2007, joka on ensimmäinen tuoma-
rin esteellisyyttä käsittelevä monografia. Tapanilan tutkimuksen ensisi-
jaisena tavoitteena on ollut selvittää, mitä Euroopan ihmisoikeussopi-
muksessa on tarkoitettu tuomarin puolueettomuudella ja sen valossa 
tarkastella oikeudenkäymiskaaren 13 luvun säännöksiä tuomarin es-
teellisyydestä, joilla puolueettomuus on Suomessa toteutettu. Aiheen 
läheisyydestä huolimatta Tapanilan väitöskirjan kysymyksenasettelu 
poikkeaa tästä tutkimuksesta, vaikka kummassakin on tuotu esiin 
myös yhteisiä aihealueita - kuitenkin eri tavoin painotettuina.95 

Tuomarin riippumattomuutta koskevasta vanhemmasta kirjallisuudesta 
voidaan mainita esim. Paavo Kastarin ja Erkki Havansin kirjoitukset 
vuosilta 1971 ja 1972, joita tässä tutkimuksessa ei ole kuitenkaan läh-
deaineiston runsaudesta johtuen hyödynnetty.96

Virkamiesoikeudellisista esityksistä on edellä mainittu Niklas Bruunin,  
Olli Mäenpään ja Kaarlo Tuorin sekä Seppo Koskisen ja Heikki Kullan 
teokset. Virkarikoksia on käsitelty Rikosoikeus -teoksen (2002) virkari-
koksia käsittelevässä luvussa, jonka kirjoittajana on Ilkka Rautio sekä 
Pekka Viljasen teoksessa Virkarikokset ja julkisoikeuden työntekijän ri-
kokset (1990) 97, joiden ilmestymisen jälkeen RL 40 luvun 1–7 §:n ja 
9–14 §:n säännöksiä on kuitenkin muutettu 1.10.2002 voimaan tulleel-
la lailla 604/2002. 

Valtiosääntöoikeuden alalta on syytä mainita maaliskuun alussa 2003 
voimaan tullutta perustuslakia koskevat kaksi laajaa kommentaari-
teosta, Ilkka Saraviidan Perustuslaki 2000 ja Antero Jyrängin Uusi pe-
rustuslakimme, niin ikään vuodelta 2000.98 Jyränki on osallistunut pe-
rustuslakien kokonaisuudistustyöhön vuodesta 1969 lähtien ja hänen 
teoksessaan on käsitelty yleisemmin myös perustuslain tulkintaan liit-

93 Työryhmämietinnöt 1996:2 (Tuomarin esteellisyys) ja 2007:8 (Tuomarin vastuun toteuttaminen) 
sekä Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3. 
94 Näitä ovat esimerkiksi rikoslain 2 luvun 7 §:n ja 10 §:n sekä valtion virkamieslain muuttamista 
koskeva HE 33/2008 vp., tuomarin esteellisyyssääntelyä koskeva HE 78/2000 vp., tuomareiden ni-
mittämislainsäädäntöä koskeva HE 109/1999 vp. sekä näihin liittyvät valiokuntien lausunnot.  
95 Tapanila itse lukee tutkimuksensa kuuluvaksi lähinnä prosessioikeuden alueelle, kun taas käsillä 
oleva tutkimus on valtiosääntöoikeudellinen. Tapanila keskittyy paljolti EIS:n 6 artiklan soveltamis-
käytäntöön ja siltäkin osin erityisesti tuomarin puolueettomuutta koskevaan doktriiniin (Tapanila 
2007, s. 2). Hän on käsitellyt kaikkea kolmea prosessilajia eli riita-, rikos- ja hallintoprosessia, kos-
ka niitä koskevat samat OK 13 luvun säännökset. Hän toteaa, että riita- ja rikosprosessin osalta 
hän on tarkoittanut tutkimuksensa kattavaksi, mutta hallintoprosessia hän ei ole esteellisyyden nä-
kökulmasta analysoinut samassa laajuudessa kuin riita- ja rikosprosessia. (Mts. 4.) 
96 Ks. Paavo Kastari: Tuomioistuimen riippumattomuus ja demokraattisuus, LM 1971, s. 422–437 ja 
Erkki Havansi: Tuomarin riippumattomuus yksittäistapauksissa, LM 1972, s. 13–29. 
97 Rautio 2002 ja Viljanen Pekka 1990. 
98 Saraviita 2000 ja Jyränki 2000. 
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tyviä kysymyksiä.99 Jyrängin teos Valta ja vapaus (vuoden 1998 ja 
2003 painokset) käsittelee puolestaan kattavasti valtiosääntöoikeuden 
yleisiä oppeja.100 

Oikeusteorian alueelta tutkimuksessa on hyödynnetty erityisesti Aulis  
Aarnion, Jaakko Husan ja Raimo Siltalan tutkimuksia. Siltalan teos Oi-
keustieteen tieteenteoria käsittelee oikeustieteen ja erityisesti lainopin 
yleistä tieteenteoriaa tai tieteenfilosofiaa. Tekijän lähtökohdat ovat hä-
nen omien sanojensa mukaan institutionaalisessa oikeuspositivismis-
sa ja analyyttisessa oikeusrealismissa.101 

Prosessioikeudellisen kirjallisuuden osalta tutkimuksessa on käytetty 
lähteenä lähinnä Jyrki Virolaisen ja Laura Ervon julkaisuja. Yllättävän 
mielenkiintoiseksi iästään huolimatta on osoittautunut tutustuminen 
Otto Brusiinin väitöskirjaan Tuomarin harkinnasta normin puuttuessa 
vuodelta 1938. Tuomarin tehtävissä toimivat tai toimineet henkilöt ovat 
myös kirjoittaneet useita lähdeluettelossa mainittuja artikkeleita, joista 
saa kaivattua käytännönläheistä näkemystä tutkimusaiheeseen. Heitä 
ovat esimerkiksi korkeimman oikeuden entiset presidentit Leif Sevón 
ja Olavi Heinonen, Rovaniemen hovioikeuden entinen presidentti 
Martti Leistén sekä hallinto-oikeustuomari Veijo Tarukannel.

1.7 Tutkimuksen rakenne

Tutkimus jakaantuu viiteen lukuun, joista ensimmäinen toimii johdantona varsinai-

seen tutkimusaiheeseen pääsemiseksi. Rakenteellisesti tutkimus etenee siten, 

että sen ensimmäisessä luvussa selvitetään tutkimustehtävää rajauksineen sekä 

esitellään tutkimustapaa, tutkimuksen lähtökohtia ja tutkimusaineistoa. Samalla 

käsitellään kysymyksiä valtiosääntöoikeuden yleisistä opeista, perustuslain tulkin-

nasta ja tutkimuksessa käytettyjen oikeuslähteiden tulkinnasta. Toisessa luvussa 

tuodaan esille työn kannalta välttämättömimmät ja keskeisimmät käsitteet ja peri-

aatteet eli määritellään ensin tuomarin, tuomarin viran, tuomioistuimen ja tuomio-

vallan käsitteet sekä jälkimmäisestä erotuksena myös muun lainkäyttövallan käsi-

99 Jyränki 2000, erityisesti luvut iv ja v. 
100 Viimeaikaista valtiosääntöoikeudellista tutkimusta oikeusvertailevan valtiosääntötutkimuksen 
alueelta edustaa Veli-Pekka Hautamäen väitöskirja Perustuslain auktoritatiivinen tulkinta vuodelta 
2002, joka ei kuitenkaan ole lähteenä tässä tutkimuksessa erityisen merkittävä. Hautamäki tarkas-
telee perustuslain auktoritatiivista tulkintaa oikeusvertailun menetelmin vertailumainaan Suomi ja 
Norja. Auktoritatiivisimpia perustuslain tulkitsijoita – Suomessa eduskunnan perustuslakivaliokunta 
ja Norjassa korkein oikeus (Høyesterett) – hän tarkastelee sekä niiden toimivallan, tehtävien ja ko-
koonpanon että niiden tulkintakäytännön osalta. Valtiosääntöoikeudesta on väitellyt myös Marietta 
Keravuori-Rusanen vuonna 2008 tutkimuksellaan Yksityinen julkisen vallan käyttäjänä. Hän tutki 
julkisten tehtävien yksityistämistä PL 124 §:n näkökulmasta. (Keravuori-Rusanen 2008, s. 21–22.)
101 Siltala 2003, s. 10 ja 12. 
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te. Tämän jälkeen tarkastellaan oikeusvaltioperiaatetta ja vallan kolmijako-oppia. 

Luvussa käsitellään myös kysymystä lainkäytön funktioista yhtäältä vallanjako-

opin ja toisaalta oikeusturvaodotusten täyttymisen näkökulmasta. 

Kolmas luku käsittelee tutkimusaiheen kannalta keskeisiä kysymyksiä tuomioistui-

men ja tuomarin riippumattomuuden perusteista perustuslaissa, kansainvälisissä 

ihmisoikeussopimuksissa ja yhteisöoikeudessa. Myös riippumattomuuden käsitettä 

tarkastellaan yksityiskohtaisesti. Seuraavaksi käsitellään tuomiovallan erottelua 

lainsäädäntö- ja toimeenpanovallasta koskevaa periaatetta ja siihen liittyen tuo-

mioistuimiin kohdistuvan ohjauksen ja valvonnan merkitystä tuomiovallan riippu-

mattomuuden kannalta (luvut 3.3 ja 3.4). Mainittuihin aiheisiin liittyen luvussa 3.4.1 

asetetaan kysymys siitä, tulisiko tuomioistuinten johtamisen ja hallinnon olla keski-

tettyä? Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan tuomitsemistoiminnan riippumat-

tomuuden merkitystä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kannalta (luku 3.5) ja 

lähemmin tuomarin riippumatonta asemaa ja esteettömyyttä (luvut 3.5.1–3.5.2). 

Lopuksi tarkastellaan kysymystä tuomarien aseman vahvistumisesta yhteiskun-

nassa tuomarivaltiokeskustelua käsittelevässä luvussa 3.6. 

Neljännessä luvussa käsitellään tuomarin virkamiesoikeudellista asemaa. Luku ja-

kaantuu kahteen osaan: tuomarin riippumattomuuden takeita käsittelevään lukuun 

4.1 ja tuomarin vastuun toteutumista koskevaa sääntelyä käsittelevään lukuun 4.2. 

Luvussa 4.1 käsitellään tuomarin nimittämisjärjestelmää, tuomarin erityistä viras-

sapysymisoikeutta, määräaikaisten tuomareiden asemaa, tuomarinuraa ja palk-

kausta, sidonnaisuuksia ja sivutoimien järjestelyä sekä työkyvyn valvontaa. Luvun 

lopussa tarkastellaan vielä kysymystä tuomarin velvollisuudesta noudattaa virka-

käskyjä. Luvussa 4.2 käsitellään virkavastuun perusteita sekä tuomarin rikosoikeu-

dellista virkavastuuta, virkamiesoikeudellista vastuuta ja vahingonkorvausvastuuta. 

Viimeisessä luvussa esitellään kootusti keskeisimmät tutkimustulokset ja johtopää-

tökset. 
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2. Keskeiset käsitteet ja periaatteet 

Tämän tutkimuksen kannalta keskeisin valtiosääntöperiaate on vaatimus tuomio-

vallan riippumattomuudesta. Tämä periaate on palautettavissa erityisesti oikeus-

valtioperiaatteeseen ja vallanjako-oppiin.102 Myös tuomioistuinten ratkaisutoimin-

nan perusta on vahvistettu perustuslaissa oikeusvaltioperiaatteena. Ennen riippu-

mattoman tuomiovallan käytön oikeudellisten lähtökohtien tarkempaa käsittelyä 

(luvussa 3) on tarpeen määritellä tutkimuksen kannalta keskeiset tuomarin, tuoma-

rin viran, tuomioistuimen ja tuomioistuinlaitoksen käsitteet sekä tarkastella oikeus-

valtion käsitettä ja vallanjako-oppia. Luvussa käsitellään myös tuomioistuinten 

päätehtävän eli lainkäytön funktioita vallanjako-opin ja oikeusturvaodotusten näkö-

kulmista. PL 3 § ilmentää valtiovallan kolmijako-oppia, joka koostuu sellaisista oi-

keuskäsitteistä kuin lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta, joten kol-

mijako-opin käsittelemiseksi on myös nämä peruskäsitteet ensin määriteltävä. 

Vaikka tuomarin asemaa koskevassa esityksessä vallanjako-opin kä-
sittelystä on vain lyhyt askel tuomarivaltiosta käytyyn keskusteluun, 
käsitellään jälkimmäistä kysymystä kuitenkin myöhemmin omassa yh-
teydessään. Vallanjako-oppi liittyy läheisesti myös jäljempänä käsitel-
tävään PL 106 §:n normikontrollisäännökseen, jossa perusoikeus- ja 
vallanjakokysymykset kohtaavat toisensa.103 

2.1 Tuomarin ja tuomarin viran käsitteet 

Kansallisessa lainsäädännössä tuomarin käsitettä ei ole määritelty. Kuitenkin mm. 

tuomarin vastuun toteuttamista koskevan työryhmämietinnön mukaan tuomarilla 

tarkoitetaan tuomioistuimeksi organisoidun lainkäyttöelimen puheenjohtajaa tai jä-

sentä.104 Aikaisempaa valtion virkamieslakia koskevan hallituksen esityksen perus-

teluissa tuomari oli määritelty siten, että tuomarilla tarkoitetaan lainkäyttöä harjoit-

tavien ja tuomioistuimiksi organisoitujen viranomaisten puheenjohtajia ja jäseniä.105 

102 Ks. esim. Virolainen – Pölönen 2004, s. 449. 
103 Husan mukaan täysipainoinen valtiosääntöä ja laajemmin julkista valtaa käsittelevä teoreettinen 
lainoppi ei voi välttää periaatteellista kiistaa vallanjaon instituutioulottuvuudesta ja perusoikeusulot-
tuvuudesta. (Ks. lähemmin Husa 2004, s. 118–119.) Hänen mukaansa tuomioistuinten lisääntyvä 
vallankäyttö normikontrollin muodossa saattaa olla ”keskeisin väylä, jonka kautta vallanjako-oppi 
näyttää rapautuvan.”
104 Tuomarin vastuun toteuttaminen, s. 3. 
105 Ks. HE 238/1984 vp., s. 54.  
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Uuden valtion virkamieslain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen mukaan 

tuomareita koskeva 12 luku vastaa sisällöltään pääosin aikaisempaa 15 lukua.106 

Tässä tutkimuksessa tuomarilla tarkoitetaan tällä tavoin määriteltyä ns. virkamies-

tuomaria.  

Tuomarin virat on lueteltu tyhjentävästi tuomareiden nimittämisestä annetun lain 

(205/2000) 1 §:ssä. Tuomarin virkoja ovat säännöksen perusteella kaikkien yleis-

ten- ja hallintotuomioistuinten samoin kuin erityistuomioistuinten (markkinaoikeus, 

vakuutusoikeus, työtuomioistuin) päällikkötuomareiden ja jäsenten virat. Erikseen 

on mainittu vielä maaoikeutena toimivan käräjäoikeuden maaoikeusinsinöörin vi-

rat.107 Tuomariksi onkin Pölösen mukaan syytä kutsua ainoastaan mainitussa lain-

kohdassa tarkoitettuja tuomioistuimen jäseniä, joista maaoikeusinsinööri on asian-

tuntijatuomari. Muut tuomitsemistoimintaan osallistuvat asiantuntijat eivät ole tuo-

mareita, vaan heistä tulisi käyttää nimikettä asiantuntijajäsen.108 

Tuomioistuimen jäsenet voidaan heidän virkamiesoikeudellisen asemansa perus-

teella ryhmitellä virkamiestuomareihin ja luottamusmiestuomareihin/maallikkotuo-

mareihin. Virkamiestuomari on virkaan nimitetty virkamies.109  Luottamusmiestuo-

mari/maallikkotuomari on puolestaan valittu tehtäväänsä luottamushenkilönä. Jäl-

kimmäiseen ryhmään kuuluvat lautamiehet ja erityistuomioistuinten intressiedusta-

jat. 

Jokela jakaa tuomarit heidän asiantuntemuksensa perusteella kol-
meen ryhmään: lakimiesjäseniin, asiantuntijajäseniin ja maallikkojäse-
niin. Lisäksi tulevat asiantuntevat maallikot ja intressipiiriedustajat, joi-
den asiantuntemus eroaa käräjäoikeuden maallikkotuomareista eli 
lautamiehistä.110 Pölönen puolestaan ryhmittelee tuomarit neljään ryh-
mään: lakimiesjäseniin (lainoppineet jäsenet), asiantuntijajäseniin, int-
ressijäseniin ja maallikkojäseniin.111 

106 HE 291/1993 vp., s. 42. 
107 Tuomareina pidetään myös valtion virkamieslain 48 §:n säännöksen perusteella lain tarkoitta-
malla tavalla myös korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden esittelijää. Hovioikeu-
den, hallinto-oikeuden ja vakuutusoikeuden esittelijä tai käräjäoikeuden käräjäviskaali eivät sen si-
jaan ole virkansa puolesta tuomarin asemassa.
108 Asiantuntijajäsenillä tarkoitetaan muun alan kuin juridiikan asiantuntijoita. (Virolainen - Pölönen 
2004, s. 574.) 
109 Tällöin virkamiestuomareihin luetaan sekä tuomioistuimen lakimiesjäsenet että varsinaiset 
asiantuntijajäsenet. 
110 Ks. tarkemmin Jokela 2000, s. 1124–. 
111 Virolainen – Pölönen 2004, s. 574. 
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EIT arvioi ratkaisukäytännössään virkamiestuomareiden sekä maallik-
ko-, asiantuntija- ja intressijäsenten puolueettomuutta yhdenvertaisin 
perustein.112 Myös oikeudenkäymiskaaren 13 luvun esteellisyyssään-
nösten soveltamisessa tuomariin rinnastetaan muut tuomioistuimen 
lainkäyttöön osallistuvat jäsenet: 1) tuomioistuinten ratkaisukokoonpa-
noihin kuuluvat asiantuntijajäsenet, jotka on valittu tehtävään ammatil-
lisen tai muun erityisosaamisen vuoksi eli markkinaoikeuden asiantun-
tijajäsenet, alioikeuden ja muutoksenhakutuomioistuinten asiantuntija-
jäsenet merioikeudellisissa ja sotilasoikeudenkäyntiasioissa sekä hal-
linto-oikeuksien lastensuojeluun, lääketieteeseen, tekniikkaan tai luon-
nontieteeseen perehtyneet jäsenet ja vakuutusoikeuden lääketietee-
seen perehtyneet asiantuntijajäsenet; 2) käräjäoikeuksien maallikkojä-
senet eli lautamiehet; sekä 3) vakuutusoikeuden ja työtuomioistuimen 
kokoonpanoon kuuluvat intressijäsenet, jotka on valittu tehtäväänsä 
työmarkkinajärjestöjen esityksestä.113 

2.2 Tuomiovallan ja muun lainkäyttövallan käsitteet  

PL 3 §:n mukaan tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet. Tuomio-

vallan käsitettä ei ole kuitenkaan perustuslaissa määritelty. Tuomiovallan käyttämi-

nen voidaan Hidénin ja Saraviidan tavoin määritellä siten, että sillä tarkoitetaan oi-

keussuojan antamisen tarkoituksessa tapahtuvaa valtiossa voimassa olevien oi-

keussäännösten soveltamista käytännössä esiintyviin yksittäistapauksiin. Tuomio-

valta ilmenee tuomitsevana valtana eli oikeutena tuomiolla vahvistaa, mikä yksit-

täistapauksessa on oikein ja täytäntöönpanovaltana eli oikeutena pakolla toteuttaa 

se, mikä on tuomiolla oikeaksi vahvistettu.114 Tuomiovaltaan voidaan lukea myös 

prosessinjohtovalta, kurinpitovalta ja valta antaa julkisen luotettavuuden omaavia 

asiakirjoja.115

Hidén ja Saraviita määrittelevät tuomitsemistoiminnan ”toiminnaksi, 
jossa toimivaltainen viranomainen antaa muiden viranomaisten tai yk-
sityisten vireillepanemassa menettelyssä arvovaltaisia ratkaisuja siitä, 
mitä yksittäistapauksessa on pidettävä voimassaolevan oikeuden mu-
kaisena.” He jatkavat, että ”Yleensä, joskaan ei aina, on keskeisenä 
tavoitteena, ettei kenenkään lainmukaisia oikeuksia loukata. Pääasi-
assa, mutta ei yksinomaan, tätä toimintaa harjoittavat erityisesti sitä 
varten järjestetyt elimet, tuomioistuimet”.116

112 Ks. lähemmin Tapanila 2007, s. 10 ja siinä mainittu ratkaisukäytäntö. 
113 Esteellisyyssäännöksiä sovelletaan tuomarin ohella muihinkin tuomioistuimessa lainkäyttöön 
osallistuviin henkilöihin sekä viittaussäännösten johdosta myös erilaisten hallintoprosessin alalla 
lainkäyttöä suorittavien lautakuntien jäseniin ja esittelijöihin. (Ks. tarkemmin Tapanila 2007, s. 6–7.)
114 Hidén – Saraviita 1994, s. 247. 
115 Encyclopaedia Iuridica Fennica, osa V Rikos- ja prosessioikeus, palsta 737. 
116 Hidén – Saraviita 1994, s. 248.
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Tuomiovallan haltija ts. soveltaa lainsäädäntöä yksittäistapaukseen lainkäyttöme-

nettelyssä oikeussuojan antamisen tarkoituksessa. 

PL 3 § varaa tuomiovallan käytön vain tuomioistuimeksi järjestetyille julkisille toimi-

elimille, mutta lainkäyttövaltaa, johon liittyy oikeusturvan antaminen, voi kuulua 

muullekin riippumattomassa asemassa toimivalle toimielimelle. PL 21 §:n 1 mo-

mentin mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koske-

va päätös käsitellyksi tuomioistuimessa tai muussa riippumattomassa lainkäyttö-

elimessä. Mäenpään mukaan tämän eriytetyn sääntelyn taustalla on Euroopan ih-

misoikeussopimuksen (jäljempänä EIS) 6 artiklan 1 kohdan ”tuomioistuimen” (tri-

bunal) käsite.117 Tuomioistuimelle asetettavat kriteerit ovat hänen mukaansa kui-

tenkin tiukempia kuin (muun) lainkäyttöelimen kriteerit. Tuomioistuimessa päätös-

valtaa käyttävät tuomarin asemassa olevat henkilöt, tuomioistuimen aseman ja 

päätöksenteon riippumattomuuden takeet nojautuvat perustuslakiin, riippumatto-

muus ja puolueettomuus korostuvat tuomioistuinten kokoonpanossa ja menettelyl-

liset vaatimukset ovat niissä tiukemmat.118

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan käytännöstä ilmenee, että PL 21 
§:n 1 momentissa tarkoitettuja muita riippumattomia lainkäyttöelimiä 
ovat esimerkiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta (PeVL 
35/2006 vp./HE 91/2006 vp.), työttömyysturvan muutoksenhakulauta-
kunta (PeVL 34/2006/HE 182/2006), eläkevalituslautakunta ja tapatur-
mavalituslautakunta (PeVL 25/2004 vp./HE 155/2003 vp.) sekä kun-
tien eläkelautakunta (PeVL 55/2002 vp./HE 94/2002 vp.). Sen sijaan 
esimerkiksi asevelvollisten vakaumuksentutkintalautakunta ei valio-
kunnan mukaan ollut riippumaton lainkäyttöelin vaan hallinnon sisäi-
nen toimielin (PeVL 18/2007 vp/HE 140/2007 vp.). 

Myöhemmin tässä luvussa käsiteltävän vallanjako-opin kaksi muuta 
funktiota, lainsäädäntövalta ja toimeenpanovalta, voidaan niiden yksi-
löimiseksi määritellä seuraavasti: lainsäädäntövallalla tarkoitetaan val-
taa säätää yleisiä oikeussääntöjä. Lainsäädäntövaltaa käyttää PL 3 
§:n 1 momentin mukaan eduskunta, joka päättää myös valtiontalou-
desta. Säännöksen on tarkoitus aiempaa hallitusmuodon 2 §:n 2 mo-
mentin säännöstä selkeämmin osoittaa lakien säätämisen olevan ni-
menomaan eduskunnan tehtävänä. PL 3 §:n 1 momentin säännös il-

117 Perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamiseen johtaneen hallituksen esityksen peruste-
luissa viitataan PL 21 §:n osalta myös KP-sopimuksen 14 artiklaan. Koska nämä sopimukset eivät 
kuitenkaan aseta vaatimusta, että asia olisi aina käsiteltävä Suomessa tuomioistuimeksi luokitellus-
sa elimessä, on säännöksessä käytetty tuomioistuimen rinnalla termiä ”muu riippumaton lainkäyttö-
elin” (HE 309/1993 vp., s. 73).
118 Mäenpää 2007b, s. 200–202. 
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maisee kuitenkin vain lainsäädäntövallan käyttämistä koskevan pää-
säännön, sillä myös esimerkiksi tasavallan presidentti ja valtioneuvos-
to osallistuvat lainsäätämismenettelyyn. Eduskunta voi myös siirtää it-
selleen kuuluvaa lainsäädäntövaltaa tasavallan presidentille, valtio-
neuvostolle, ministeriölle tai poikkeustapauksessa muulle viranomai-
selle (PL 80 §).119 Toimeenpanovallan taikka aiemmassa hallitusmuo-
dossa käytetyn ”ylimmän toimeenpanovallan” käsitteen sijasta perus-
tuslaissa käytetään käsitettä hallitusvalta. PL 3 §:n 2 momentin mu-
kaan hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti ja valtioneuvosto. 
Toimeenpanovallan käytöllä sinänsä tarkoitetaan lainsäädännön hal-
linnollista toimeenpanoa.120 

2.3 Tuomioistuimen ja tuomioistuinlaitoksen käsitteet 

Kansallisessa lainsäädännössä ei tuomioistuinta ole yksiselitteisesti määritelty. 

Tuomioistuimella tarkoitetaan asiallisesti kuitenkin valtiollista oikeudenhoitoelintä, 

jonka päätehtävänä on käyttää tuomiovaltaa riita-, rikos- ja hallintoasioissa.121

Tuomioistuin voidaan määritellä sekä muodollisin että sisällöllisin kriteerein. Muo-

dollisten kriteereiden mukaan viranomaista pidetään tuomioistuimena ainoastaan 

silloin, kun se on nimenomaan tuomioistuimeksi organisoitu. Sisällöllisten kritee-

rien mukaan tuomioistuin on sellainen viranomainen, jonka tehtävänä on valtiolle 

kuuluvan tuomiovallan käyttäminen, yksittäisten oikeusriitojen ja rikosasioiden rat-

kaiseminen.122 

Myös syyttäjälle kuuluu tuomiovallan käyttämiseen liittyviä tehtäviä 
kahdessa tapauksessa: seuraamusluonteisessa syyttämättä jättämi-
sessä ja rangaistusmääräyksen antamisessa. Molemmissa tapauksis-
sa syyttäjä kumoaa syyttömyysolettaman ja päättää rikoksen seuraa-
muksesta. Syyttäjä toimii näissä tapauksissa tuomarina, ts. käyttää 
tuomiovaltaa. Jääskeläisen mukaan seuraamusluontoisessa syyttä-
mättä jättämisessä luovutaan paitsi rangaistuksesta, myös oikeuden-

119 HE 1/1998 vp., s. 75. PL 80 §:n 2 momentin mukaan myös muu viranomainen voidaan lailla val-
tuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä 
erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksel-
la. Tällaisen valtuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu.
120 Encyclopaedia Iuridica Fennica, osa V Julkisoikeus, palstat 934–939. 
121 Ks. esim. Kielitoimiston sanakirja. Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean pysyvänä asiantun-
tijana toimineen professori Virolaisen mukaan käsite tuomioistuin tulisi korvata lainsäädännössä ja 
käsitteistössä sanalla oikeusistuin. Se kuvaisi hänen mukaansa paremmin kyseisen elimen tehtä-
vää oikeussuojan antajana (KM 2003:3, s. 508). Tuomioistuimella on myös hallinnollisia tehtäviä. 
Tässä tutkimuksessa keskitytään kuitenkin pääsääntöisesti tuomioistuimen tehtäviin lainkäyttöyk-
sikkönä, ei hallinnollisena virastona. 
122 Luonnehdinta on Encyclopaedia Iuridica Fennicasta, osa V Julkisoikeus, palsta 964. Määritel-
mään tulee lisätä kuitenkin hallinto-oikeudellisten valitusten ja muiden hallinto-oikeuksien toimival-
taan kuuluvien asioiden ratkaiseminen (hallinto-oikeuslaki 430/1999, 3 §). 



32

käynnistä ja tuomarista; rangaistusmääräysmenettelyssä puolestaan 
luovutaan oikeudenkäynnistä ja tuomarista.123 Rikosasian vastaajalla 
on nyttemmin mahdollisuus halutessaan saattaa nämäkin asiat tuo-
mioistuimen käsiteltäviksi.124 Rikesakkomenettelystä (66/1983) ja ran-
gaistusmääräysmenettelystä (692/1993) annetut lait on aikanaan sää-
detty poikkeuslakeina perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Kysymys 
seuraamusluonteisen syyttämättä jättämisen perustuslainmukaisuu-
desta ei ole ollut perustuslakivaliokunnan arvioitavana. Päätökseen si-
sältyvän rikoksen syyksilukemisen ja tosiasiallisen seuraamuksesta 
päättämisen rinnasteisuutta tuomiovallan käyttöön ei Jääskeläisen 
mukaan kuitenkaan voida kiistää.125 

Tuomioistuinten institutionaalinen suoja nojautuu perustuslakiin, jossa on määritel-

ty tuomioistuinten tehtävät, asema ja tuomioistuinjärjestelmän perusrakenteet.126 

Tuomioistuinlaitos jakautuu organisatorisesti yleisiin tuomioistuimiin ja yleisiin hal-

lintotuomioistuimiin (PL 98 §) ja tuomiovallan käytön sisällön mukaan riita- ja rikos-

asioita sekä hallintolainkäyttöasioita käsitteleviin tuomioistuimiin (PL 99 §). Lailla 

voidaan lisäksi perustaa erityistuomioistuimia, jotka käyttävät tuomiovaltaa erik-

seen määrätyillä toimialoilla (PL 98 § 3 mom.).  

Tuomioistuinlaitoksella tarkoitetaan siis yleisten tuomioistuinten, yleis-
ten hallintotuomioistuinten ja erityistuomioistuinten muodostamaa ko-
konaisuutta.127 Muut lainkäyttöelimet eivät kuulu tuomioistuinlaitok-
seen.128 Niistä on kuitenkin säädettävä lailla PL 98 §:n 3 momentista il-

123 Jääskeläinen 1997a, s. 1032 ja 1034. 
124 Rangaistusmääräys- ja rikesakkotyöryhmä esittää, että rangaistusmääräysmenettelystä ja rike-
sakkomenettelystä annetut lait korvattaisiin sakko- ja rikesakkomääräysmenettelystä annettavalla 
lailla, jota koskeva hallituksen esitys on ollut tarkoitus antaa alkuvuodesta 2009 (oikeusministeriön 
säädöshankkeet 1.9.2008, s. 102–103. Hallituksen esitystä ei ole vielä annettu maaliskuun 2009 
loppuun mennessä). Rangaistusmääräys korvautuisi enintään 20 päiväsakon rangaistukseen johta-
vissa tapauksissa poliisimiehen, tullimiehen tai rajavartiomiehen antamalla sakkomääräyksellä ja 
vakavimmissa tapauksissa syyttäjän sakkomääräyksellä. Rikesakkomääräyksen voisi antaa nykyi-
sin toimivaltaisten virkamiesten lisäksi virallinen syyttäjä tai tuomioistuin rikkomuksesta, joka on 
saatettu sen käsiteltäväksi rikosasioiden käsittelyjärjestyksessä (OM 2007:3, s. 1). Mm. AOA on 
nähnyt työryhmän esityksessä ongelmia epäillyn oikeusturvan, rikosoikeudellisten järjestelmän pe-
riaatteiden ja tuomiovallan käytön kannalta (ks. EOA:n kertomus vuodelta 2007, s. 91.) 
125 Ks. HE 79/1989 vp.:n eduskuntakäsittely ja sen pohjalta hyväksytyt muutokset ilmoittamattajättä-
mis-, syyttämättäjättämis-, ja tuomitsemattajättämissäännöksiin sekä Jääskeläinen 1997b, s. 163–
173. 
126 Tuomioistuimet erottaakin muista valtion elimistä Virolaisen mukaan tehtävien laadun ohella se 
peruskriteeri, että ne ovat riippumattomia. (Virolainen – Pölönen 2004, s. 445.) 
127 Vrt. Laukkanen (2007, s. 246), jonka mukaan oikeuslaitoksella tarkoitetaan kaikkia niitä valtion 
viranomaisia, joiden tehtäväksi on uskottu yhteiskunnan sanktiomekanismista huolehtiminen. 
128 Perustuslakin säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä todetaan, että yleisten tuomiois-
tuinten ja erityistuomioistuinten ohella lainkäyttövaltaa on myös erilaisilla valitusten käsittelyä var-
ten perustetuilla muutoksenhakulautakunnilla tai tuomioistuimen kaltaisilla elimillä. Niiden asemaa 
ei ole yleensä järjestetty kaikilta osin tuomioistuinten riippumattomuudelle asetettujen vaatimusten 
mukaisesti. Tällaisten lainkäyttöelinten ei katsota kuuluvan varsinaisesti tuomioistuinlaitokseen. 
(HE 1/1998 vp., s. 156.) 
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menevän periaatteen mukaisesti. Myös niiden toiminnassa tulee oi-
keudenmukaisen oikeudenkäynnin takeiden (PL 21 §) täyttyä.129 

Yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (SopS 

63/1999, jäljempänä EIS) 6 artiklan 1 -kohdassa on omaksuttu sisällöllinen tuo-

mioistuin -käsite. Sen mukaan ”jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oi-

keudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumat-

tomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oi-

keuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä.”130 

Tämän mukaisesti ihmisoikeuskäytännössä on katsottu, että erilaiset lautakunta- 

ja toimikuntatyyppiset viranomaiset ovat tuomioistuimia EIS 6 artiklan soveltami-

sen merkityksessä.131 Mäenpään mukaan EIT:n oikeuskäytännössä tuomioistui-

men (tribunal) perustuntomerkkeinä on korostettu etenkin viittä seikkaa: EIS:n 6 

(1) artiklaan perustuen tuomioistuimen riippumattomuuden ja puolueettomuuden 

vaatimuksia; tuomioistuimen lakiperusteisuutta saman artiklan nojalla; tuomioistui-

men rajoittamatonta toimivaltaa (full jurisdiction) tutkia kaikkia asiassa merkityksel-

129 Hämäläisen (2000, s. 1287) mukaan tuomioistuinlaitoksen rakenteellisia piirteitä voidaan tarkas-
tella useasta eri näkökulmasta: tuomioistuimet voidaan jaotella tehtävien ja toimialansa mukaan 
yleis-, hallinto-, ja erityistuomioistuimiin. Toiseksi tuomioistuimet on organisoitu oikeusasteen mu-
kaan. Kolmanneksi niitä voidaan tarkastella niiden kokoonpanon mukaan riippuen siitä, osallistuuko 
jutun käsittelyyn ja päätöksentekoon yksi vai useampia tuomareita, käytetäänkö kokoonpanossa 
maallikoita, asiantuntijoita vai ns. intressitahojen esityksistä valittuja jäseniä. Neljänneksi niitä voi-
daan tarkastella alueellisesti eli pohtia sitä, missä tuomioistuimet sijaitsevat, minkä kokoisia ne ovat 
ja miten ne ovat kansalaisten saavutettavissa. 
130 Myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan (2000 C 364/01) 47 artiklassa säädetään samansisäl-
töisesti oikeudesta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen. Euroo-
pan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa edellytetään lisäksi, että riippumaton ja puolueeton tuo-
mioistuin on ”etukäteen laillisesti perustettu”. Perusoikeuskirjan 47 artiklassa määritellyt oikeustur-
van takeet koskevat unionin toimielimiä ja laitoksia. Jäsenvaltioita ne koskevat 51 (1) artiklan mu-
kaan vain, kun ne soveltavat EU-oikeutta. Vaikka perusoikeuskirjassa on koottuna perinteiset kan-
salaisoikeudet, poliittiset oikeudet sekä taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet, sillä ei ole oikeudellista 
sitovuutta. Parhaillaan ratifioitavana olevalla Lissabonin sopimuksella (2007 C 366/01), jonka 27 
EU:n jäsenvaltion johtajaa allekirjoittivat 27.12.2007, perusoikeuskirjasta tehdään oikeudellisesti si-
tova maininnalla jonka mukaan perusoikeuskirjalla on sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuk-
silla. Perusoikeuskirjalla saattaa kuitenkin jo nyt Rosasin mukaan olla oikeudellista merkitystä ”yh-
teisön oikeuden yleisten oikeusperiaatteiden arvovaltaisena koosteena”. (Rosas 2004, s. 363 alav. 
10.) ja sitä voidaan hänen mukaansa pitää esimerkkinä ”ihmis- ja perusoikeusalalla” toteutetusta 
soft law -tyyppisestä sääntelystä. (Mas.) Samoin KP-sopimuksen 14 artiklan mukaan jokaisella on 
oikeus rehelliseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetun toimivaltaisen, riippumattoman 
ja puolueettoman tuomioistuimen edessä päätettäessä rikossyytteestä henkilöä vastaan tai hänen 
oikeuksistaan tai velvoituksistaan riita-asiassa. 
131 Esimerkiksi jäljempänä luvussa 3.1 tarkemmin selostettavassa tapauksessa Thaler v. Itävalta 
EIT katsoi, että lääkäreiden palkkioriitoja käsitellyt valituslautakunta oli rinnastettavissa tuomioistui-
meen. 



34

lisiä tosiasia- ja oikeuskysymyksiä; sekä sitä, että tuomioistuimelle kuuluu lainkäyt-

tötehtävä (judicial function).132 

EIS 6 artiklan 1-kohdan sopimusmääräyksen johdosta tuomioistuimilta 
edellytetään riippumattomuutta ja puolueettomuutta - eli tapauskoh-
taista esteettömyyttä - suhteessa käsiteltävään asiaan tai asianosai-
siin riita- ja rikosasioissa. EIS 6 artiklan 1 -kohta soveltuu riita- ja ri-
kosasioita käsitteleviin yleisiin tuomioistuimiin sekä myös hallinto-oi-
keuksiin suurimmassa osassa niiden käsittelemiä asiaryhmiä. Rikos-
asioiden osalta sopimusmääräys soveltuu varsin selkeästi, mutta riita-
asioiden kohdalla joudutaan erikseen tarkastelemaan sitä, milloin ky-
symys on yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia koskevasta päätöksen-
teosta. Tällaisesta on kysymys ainakin silloin, kun päätetään jostakin 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetusta edusta tai velvoitteesta, 
jota koskeva riita on aito ja vakava.133 Pääsääntöisesti kaikkiin kotimai-
siin riita-asioiden oikeudenkäynteihin sovelletaan ihmisoikeussopi-
muksen 6 artiklan määräyksiä oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnis-
tä. Hallintoprosessin osalta on syytä huomioida, että myös viran-
omaisten antamat ratkaisut katsotaan henkilön oikeuksista ja velvolli-
suuksista päättämiseksi (determination of his civil rights and obliga-
tions) silloin, kun niillä on vaikutusta yksityisen asianosaisen ase-
maan.134 

EIT:n ratkaisukäytännön perusteella EIS 6 artiklan 1 kohdan vaatimuk-
sia ei ole sovellettu verovalituksiin, julkista valtaa käyttävän virkamie-
hen palvelussuhteen ehtoja koskeviin asioihin sekä tiettyihin passi-, 

132 Ks. Mäenpää 2007b, s. 201 ja siinä mainittu oikeuskäytäntö. Ks. myös Virolainen – Pölönen 
2004, s. 438. EIT:n ratkaisun van de Hurk v. Alankomaat mukaan EIS 6 artiklan käsitteeseen tuo-
mioistuin sisältyy myös valta antaa sitovia päätöksiä, joita muu kuin lainkäyttöviranomainen ei voi 
muuttaa yksityisen asianosaisen vahingoksi (45 §). YK:n ihmisoikeuskomitea on edellyttänyt, että 
tuomioistuin (tribunal) on lailla perustettu, se on riippumaton toimeenpanevasta ja lainsäädäntöval-
lasta tai on yksittäistapauksellisessa päätöksenteossaan riippumaton ratkaistessaan lainkäyttöme-
nettelyssä oikeudellisia kysymyksiä. 
133 Pellonpää 2005, s. 334–340. Pellonpään mukaan edellytyksenä on ensinnäkin, että kysymyk-
sessä on oikeutta koskeva ”erimielisyys” tai ”riita” (contestation, ransk.). Tätä vaatimusta tarkastel-
taessa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: 1) riidan käsitettä ei tule tulkita liian teknisesti 
tai muodollisesti; b) erimielisyys voi koskea oikeuden olemassaoloa tai sen sisältöä; riita voi liittyä 
oikeus- tai tosiasiakysymyksiin; c) riidan tulee olla luonteeltaan aito ja vakava; d) yhteys oikeuksien 
ja velvoitteiden kannalta välittömästi ratkaisevien menettelyjen ja sitä koskevan oikeuden välillä ei 
saa olla liian löyhä. (Pellonpää 2005, s. 334–335.) Myös KP-sopimuksen 14 artikla soveltuu riita- ja 
rikosasioiden käsittelyyn. Artikla soveltuu myös rikollisiin tekoihin, joista määrättävä seuraamus on 
katsottava rikosoikeudelliseksi tarkoituksensa, laatunsa tai ankaruutensa johdosta. Artiklan soveltu-
vuus riita-asioihin (in a suit of law, de caractère civil) riippuu kysymyksessä olevan oikeuden tai vel-
voitteen luonteesta. Sopimusmääräys kattaa oikeudelliset menettelyt, joiden tavoitteena on oikeuk-
sien ja velvoitteiden määrittely sopimusoikeuden, esineoikeuden ja vahingonkorvausoikeuden 
alueella sekä vastaavat hallinto-oikeudelliset kysymykset, kuten esimerkiksi valtion maan käyttö 
(Äärelä ja Näkkäläjärvi v. Suomi, 7.2–7.4). 
134 Mäenpää 2007b, s. 55–59. Sen sijaan sopimuksen ei ole katsottu olevan sovellettavissa ylimää-
räisen muutoksenhaun kaltaisissa menettelyissä, valitusluvan myöntämistä koskevassa menette-
lyssä, väliaikaista turvaamistoimenpidettä koskevaa kysymystä ratkaistaessa eikä lähtökohtaisesti 
myöskään menettelyyn, jossa valitus hylätään puhtaasti prosessuaalisella perusteella (Pellonpää 
2005, s. 336.) 
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kansalaisuus-, pakkohoito-, vaali- ja oleskelulupa-asioihin.135 Suomea 
koskevassa viimeaikaisessa oikeuskäytännössä on kuitenkin EIS 6 ar-
tiklan edellytyksiä sovellettu poliisivirkamiehen palkkausta koskevaan 
asiaan (tapaus Vilho Eskelinen ym. v. Suomi 2007)136 ja veronkorotus-
ta koskevaan asiaan (tapaus Jussila v. Suomi 2006)137. Kansallisessa 
hallintoprosessissa em. rajoituksilla ei ole merkitystä, sillä kaikenlaiset 
oikeudet ja velvollisuudet ovat PL 21 §:n soveltamisalan piirissä.138 

EIT:n oikeuskäytännössä on EIS 6 artiklan määräyksen sovellettavuutta arvioitu 

siitä huolimatta, onko asiaa kansallisesti käsitellyt toimielin muodollisesti tuomiois-

tuin (tribunal) vai ei. Arvioinnissa on ollut ratkaisevaa, voidaanko käsiteltävään 

asiaan soveltaa EIS 6 artiklan 1 -kohtaa. Esimerkiksi ratkaisussa Gustafson v.  

Ruotsi (1997) EIT on tutkinut rikosvahinkolautakunnan menettelyä, johon EIS 6 ar-

tiklan katsottiin olevan sovellettavissa.139 Samoin ratkaisussa H.A.L. v. Suomi 

(2004) tarkasteltavana oli menettely sosiaalivakuutuslautakunnassa.140

Oikeusturvamenettelyn järjestäminen ja prosessuaalinen sääntely kuuluu pääosin 

EU:n jäsenvaltioiden päätösvaltaan.141 Oikeuskäytäntö on kuitenkin supistanut 

kansallisen prosessuaalisen autonomian laajuutta. Oikeusturvan perusteita määrit-

televä EU-oikeus on muotoutunut erityisesti EY-tuomioistuimen käytännössä, joka 

on määritellyt kansallista oikeusturvajärjestelmää täydentäviä vaatimuksia142 sa-
135 Pellonpää 2005, s. 346–348.  
136 Ks. päätöksen 62–64 §. Kysymys oli EIS:n soveltamisesta valtion ja virkamiesten välillä synty-
neeseen riitaan palkkauksesta sekä mm. siitä, käsiteltiinkö juttua kohtuuttoman pitkän ajan ja olisi-
ko sen yhteydessä tullut pitää suullinen käsittely ja oliko oikeudenkäynnin pitkittymistä vastaan te-
hokasta oikeussuojakeinoa. EIT katsoi, että ”there can in principle be no justification for the exclu-
sion from the guarantees of Article 6 of ordinary labour disputes, such as those relating to salaries, 
allowances or similar entitlements, on the basis of the special nature of relationship between the 
particular civil servant and the State in question”.
137 Ks. päätöksen 38–39 §. Kysymys oli siitä, koskiko veronkorotuksen määrääminen rikossyytettä 
EIS:n mielessä ja siitä, olisiko hallinto-oikeuden tullut järjestää suullinen käsittely veronkorotukses-
ta tehtyä valitusta koskevassa asiassa. EIT katsoi veronkorotuksen olevan rangaistuksenluontei-
nen seuraamus ja EIS 6 artiklan soveltuvan. Suullisen käsittelyn järjestäminen ei kuitenkaan ollut 
välttämätöntä po. tapauksessa eikä EIS 6 artiklan 1 kohtaa ollut rikottu. 
138 Mäenpää 2007b, s. 58. 
139 Tuomioistuimen ratkaisun mukaan “for the purposes of Article 6 para. 1 (art. 6-1) a tribunal need 
not be a court of law integrated within the standard judicial machinery.  It may, like the Board at is-
sue, be set up to deal with a specific subject matter which can be appropriately administered out-
side the ordinary court system. Rikosvahinkolautakunta täytti EIT:n mielestä po. ”tapauksen tarpeita 
silmälläpitäen” EIS 6 artiklan 1 kohdan tuomioistuimelle asettamat vaatimukset. (45 §.) 
140 Kysymys oli sairauspäivärahan hylkäämisestä tehtyjen päätösten riittävästä perustelemisesta ja 
siitä, olisiko kansaneläkelaitoksen lääkäreiden lausunnot tullut antaa hakijalle tiedoksi. 
141 Ks. esim. Rosas (2004, s. 361), jonka mukaan perustamissopimukset eivät sisällä määräyksiä, 
jotka sääntelisivät yksilöiden oikeutta tuomioistuinkäsittelyyn jäsenvaltioiden kansallisissa lainkäyt-
töelimissä (kursiv. AR).
142 Mäenpää jakaa tuomioistuinten toimintaa ja prosessia koskevat EU-oikeudelliset perusvaatimuk-
set kolmeen pääryhmään niiden pääasiallisen tavoitteen perusteella: 1) oikeusturvan riittävä saata-
vuus; 2) prosessin syrjimättömyys ja oikeussuojakeinojen vastaavuus kansallisiin oikeusturvakei-
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moin kuin kansallisen tuomioistuimen käsitettä Euroopan yhteisön perustamissopi-

muksen 234 artiklan soveltamista koskevassa oikeuskäytännössään.143 Yhteisöjen 

tuomioistuimen mukaan kyseisen elimen on täytettävä muun muassa seuraavat 

kriteerit: lakisääteisyys, pysyvyys, tuomiovallan pakottavuus, menettelyn kontradik-

torisuus ja toimiminen oikeussääntöjen soveltajana sekä riippumattomuus ja puo-

lueettomuus.144 

Riippumattomuudella ja puolueettomuudella (itsenäisyydellä) tarkoite-
taan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisun C-506/2004 Graham J. Wil-
son v. Ordre des avocats du barreau de Luxembourg mukaan ennen 
kaikkea, että tuomioistuin on ulkopuolinen siihen viranomaiseen näh-
den, joka on tehnyt päätöksen, johon on haettu muutosta. Itsenäisyy-
den käsitteeseen kuuluu kaksi osatekijää, ulkoinen ja sisäinen. Ensim-
mäinen osatekijä edellyttää, että elin on suojattu sellaisilta ulkoisilta 
toimenpiteiltä tai painostuksilta, jotka voivat vaarantaa sen jäsenten 
päätöksenteon riippumattomuuden heidän ratkaistavakseen saatettu-
jen asioiden osalta. Tämä vapaus ulkoisista tekijöistä edellyttää tiettyjä 
takeita, joilla voidaan suojata henkilöitä, joiden tehtäväksi päätöksen-
teko on annettu, kuten erottamattomuus. 

Toinen, sisäinen osatekijä liittyy puolueettomuuden käsitteeseen ja 
merkitsee sitä, että elin ylläpitää yhtäläistä etäisyyttä asian asianosai-
siin ja siihen, mitkä ovat heidän intressinsä asian kohteeseen. Tämä 
osatekijä edellyttää objektiivisuuden noudattamista ja sitä, ettei toimi-
elimellä ole muuta intressiä asian ratkaisun lopputulokseen nähden 
kuin oikeussäännösten soveltaminen.

Tuomioistuimen ratkaisun mukaan edellä sanotut ”riippumattomuuden 
ja puolueettomuuden takeet edellyttävät sellaisten sääntöjen olemas-
saoloa, jotka koskevat muun muassa elimen kokoonpanoa, nimitystä 
ja toimikauden kestoa sekä perusteita, jotka koskevat elimen jäsenten 
pidättymistä päätöksenteosta, jääviyttä ja erottamista, ja joiden perus-
teella yksityisten perustellut epäilyt siltä osin, onko kyseinen elin täy-
sin ulkopuolisen vaikutusvallan ulottumattomissa, ja siltä osin, onko se 
täysin puolueeton vastakkain oleviin intresseihin nähden, voidaan si-
vuuttaa.”145 

noihin nähden (vastaavuusperiaate); sekä 3) oikeusturvakeinojen tehokkuus ja oikeusturvan toteut-
tamiskelpoisuus (tehokkuusperiaate). (Mäenpää 2007b, s. 61–66) 
143 234 artikla koskee ennakkoratkaisun antamista jäsenvaltion tuomioistuimelle. Artiklan mukaan 
kansallisilla tuomioistuimilla on oikeus ja joissain tapauksissa velvollisuus pyytää yhteisöjen tuo-
mioistuimelta ennakkoratkaisua perustamissopimuksen tulkinnasta ja unionin toimielinten säädös-
ten pätevyydestä ja tulkinnasta. Ks. suomalaisten tuomioistuinten pyytämistä ennakkoratkaisuista 
kokoavasti Ojanen 2005, s. 1223–1226. Hänen mukaansa kaikki ennakkoratkaisupyynnöt ovat tois-
taiseksi (vuoden 2004 loppuun mennessä) koskeneet EU:n oikeuden tulkintaa. Sitä vastoin yhtään 
ennakkoratkaisua ei ole pyydetty EU-säädösten pätevyydestä. 
144 Ks. esim. asia C-54/1996 Dorch Consult 23 §, asia C-96/2004 Standesamt Stadt Niebüll 12 § ja 
asia C 506/2004 Graham J. Wilson v. Ordre des avocats du barreau de Luxembourg 48 §. 
145 Kohdat 48–53. 
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Tuomioistuin voidaan edellä esitetyllä tavoin määritellä sekä muodollisten että si-

sällöllisten tuntomerkkien perusteella. Tässä tutkimuksessa käsitteellä tuomioistuin 

viitataan yleisiin tuomioistuimiin, hallintotuomioistuimiin ja erityistuomioistuimiin, ei 

sen sijaan erilaisiin lautakunta- ja toimikuntatyyppisiin viranomaisiin. Lähtökohtana 

pidetään tällöin muodollista tuomioistuinkäsitettä ja sitä, onko viranomaisen pää-

tehtävänä lain mukaan käyttää tuomiovaltaa riita-, rikos- ja hallintoasioissa. Muulla 

riippumattomalla lainkäyttöelimellä (vrt. PL 21 §:n 1 mom) sen sijaan viitataan 

(muihin) ihmisoikeussopimuksessa mainitut oikeussuojavaatimukset täyttäviin tuo-

mioistuimiin rinnastettaviin elimiin.  

2.4 Oikeusvaltioperiaate ja vallanjako-oppi 

Oikeusvaltioperiaatteesta säädetään PL 2 §:ssä.146 Säännöksen mukaan julkisen 

vallan käytön tulee perustua lakiin. Myös oikeusvaltioon keskeisesti kuuluva 

lainalaisuusperiaate tarkentuu säännöksessä. Sen mukaan kaikessa julkisessa toi-

minnassa on noudatettava tarkoin lakia.147 Oikeusvaltioperiaate täsmentyy PL 1 

§:n 2 momentissa, jonka mukaan valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamatto-

muuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yh-

teiskunnassa. Säännökset oikeusvaltiosta sisältyivät myös perustuslakia edeltä-

neeseen Hallitusmuotoon. 

Suomi on sitoutunut oikeusvaltion periaatteisiin myös Euroopan unio-
nista tehdyllä sopimuksella. Sopimuksen 2 artiklan mukaan ”unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kan-
sanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, 
vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina”.148 Sopimuksen 
englanninkielisessä virallisessa käännöksessä käytetään ”oikeusval-
tion” käsitteen sijasta termiä ”rule of law”, jolla tarkoitetaan lähinnä oi-

146 Termiä oikeusvaltio ei esiinny perustuslain tekstissä, ainoastaan PL 2 §:n otsikossa ”Kansanval-
taisuus ja oikeusvaltioperiaate” Pykälien otsikoita ei ole kuitenkaan tarkoitettu säädöstekstin osaksi 
eikä niistä voi johtaa normeja tai oikeusperiaatteita. Kuten Jyränki on todennut, perustuslaki ilmen-
tää kuitenkin monin yksittäisin säännöksin klassisen oikeusvaltioajattelun kerrostumia. (Jyränki 
2002, s. 22) 
147 Jyrängin (2000, s. 67) mukaan kolmas aspekti oikeusvaltioperiaatteesta on mukana säännök-
sessä implisiittisesti: oikeusvaltioon kuuluu kaikkien Suomen oikeudenkäyttöpiirissä olevien fyysis-
ten ja oikeushenkilöiden lainalaisuus (status passivus), velvollisuus noudattaa lakia. 
148 Ks. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
konsolidoidut toisinnot (EYVL 2008/C 115/01).  
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keusvarmuuden periaatetta.149 Rosasin mukaan oikeusvaltioperiaate 
on Euroopan unionin kulmakiviä.150

Myös EIT pitää EIS:n 6 artiklaa osana oikeusvaltioperiaatetta. EIS 6 
artiklaa voidaan katsoa loukatun sellaisissakin tapauksissa, joissa on 
ollut kyse päällisin puolin virheettömästä menettelystä, mutta jonka 
lopputulos on selvästi vastoin oikeusvaltioperiaatetta.151 

Oikeusvaltion käsite ei ole yksiselitteinen. Tutkijat ovatkin luokitelleet hieman vaih-

televasti oikeusvaltion tunnusmerkkejä, mutta erilaisista muotoiluista huolimatta he 

kytkevät siihen useimmiten sellaisia elementtejä kuten lainalaisuuden ja kansalais-

ten yhdenvertaisen kohtelun vaatimukset. Kekkonen on kiteyttänyt liberaalin oi-

keusvaltion keskeiset tunnusmerkit neljään periaatteeseen, joita ovat: 1) ylimmän 

valtiollisen vallan jakaminen toisistaan organisatorisesti riippumattomille elimille; 2) 

lakisidonnaisuus- eli legaliteettiperiaate, jonka mukaan kaiken julkisen vallankäy-

tön on perustuttava lakiin; 3) yhdenvertaisuuden periaate; ja 4) se, että kansalaisil-

le on turvattu joukko perusoikeuksia tai kansalaisoikeuksia.152 Tarukanteleen mu-

kaan valtion vallankäyttöjärjestelmään on, jotta valtiota voidaan pitää oikeusvaltio-

na, sisällytettävä ainakin seuraavat tekijät: 1) laillisuusperiaate eli julkisen vallan 

käyttäminen perustuu lakiin; 2) valtion (julkisen vallan) elimet on asetettu ja organi-

soitu oikeussääntöihin perustuen; 3) yksittäistapauksissa lakia soveltavat riippu-

mattomiksi tuomioistuimiksi organisoidut elimet, joiden funktiona on oikeussuojan 

antaminen yksittäistapauksissa153; 4) perusoikeudet suojaavat yksityisiä ja sitovat 

kaikkia julkisen vallan toimintoja; sekä 5) yleisten normien asettaminen kuuluu sel-

laisille julkisen vallan elimille, joiden asettamiseen yksilöt voivat vaikuttaa.154 Jy-

rängin mukaan oikeusvaltioperiaate on aineellis-menettelyllinen periaate, joka vas-

taa kysymykseen julkisessa toiminnassa noudatettavista menettelytavoista ja osin 

myös tämän toiminnan sisällöstä ja laajuudesta. Periaatteen tarkoituksena on yh-

täältä suojata yksilöä julkista valtaa ja toisia yksilöitä vastaan (mielivallan välttämi-

149 Raition mukaan kyseessä on vieläpä brittien käsitys oikeusvarmuuden periaatteesta. Ks. lähem-
min Raitio 2002, s. 140–141 ja erityisesti alaviite 22.  
150 Rosas 2004, s. 361. 
151 Pellonpää 2005, s. 360. Hän viittaa tältä osin mm. tapaukseen Sovtransavto Holding v. Ukraina, 
josta tarkemmin jäljempänä luvussa 3.1.   
152 Kekkonen 2002, s. 106–109. Kekkosen mukaan oikeusvaltiolliset periaatteet ovat syntyneet mie-
livaltaisen vallankäytön vastapooliksi.  
153 Näiden elinten toiminnan on myös pohjauduttava asianmukaiseen prosessilainsäädäntöön ja 
ratkaisujen on perustuttava prosessissa esitettyihin tosiasioihin. (Tarukannel 2002, s. 62.) 
154 Tarukannel mas. Hän toteaa myös, että oikeusvaltion tunnuspiirteet sisältävät oikeudellisten ta-
keiden ohella demokratiaa korostavia takeita, jotka koskettavat toisiaan muun muassa yhdenvertai-
suuden kohdalla. (Mas. 63.)
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nen, ennustettavuus, oikeusvarmuus) ja toisaalta varmistaa tiettyjen yksilölle tär-

keiden perusarvojen toteutuminen (perusoikeudet). Periaatteen tarkoituksena on 

myös yhteisön demokraattisen legitimaatiorakenteen suojaaminen.155

Oikeusvaltion aikakaudeksi voidaan oikeushistorian näkökulmasta kutsua Rans-

kan vallankumouksen jälkeistä aikaa.156 Oikeusvaltiokehitystä voidaan kuvata esi-

merkiksi Tuorin tavoin neljän eri oikeusvaltion käsitteen avulla: liberaalin (liberal  

Rechtsstaat), aineellisen (substantive Rechtsstaat), muodollisen (formal Rechtss-

taat) ja demokraattisen oikeusvaltion (democratic Rechtsstaat) käsitteet.157 Oi-

keusvaltiota koskevaa muutosta voidaan myös Kekkosen tavoin kuvata siirtymi-

seksi muodollisesta oikeusvaltiokäsitteestä aineellisen (sisällöllisen) oikeusvaltio-

käsitteen suuntaan. Hänen mukaansa kaikki Länsi-Euroopan valtiot ovat myös kul-

keneet oikeusjärjestelmästä riippumatta olennaisesti saman tien liberaalisesta oi-

keusvaltiosta demokraattiseen oikeusvaltioon ja hyvinvointivaltioon.158 

Oikeusvaltioajattelu rantautui Suomeen lähinnä Saksasta 1800-luvulla positivisti-

sen oikeustieteen myötä. Tähän oli vaikuttamassa erityisesti suomalaisen oikeus-

oppinut Robert F. Hermansson (1846–1928).159 Suomessa oikeusvaltiokehitys on 

Kekkosen mukaan lähtenyt liikkeelle kansainvälisesti vertaillen myöhään syistä, 
155 Jyränki 2002, s. 13–14. Demokraattisen legitimaatiorakenteen suojaamisella Jyränki tarkoittanee 
demokratia-periaatteeseen sisältyvää vaatimusta siitä, että kaikki julkiset toiminnot on järjestetty si-
ten, että ”demokraattinen legitimaatioketju pysyy ehjänä”, ts. kansan välittömästi valitsema edus-
tuselin ohjaa viime kädessä näitä toimintoja oikeussäännöin ja/tai muulla tavoin. (Jyränki mas. 17–
18.) Tässä kohden oikeusvaltioperiaate yhtyy demokratiaperiaatteeseen. Tuorin mukaan miltei 
kaikkia oikeusvaltiokäsitteen sisällöstä esitettyjä tulkintoja yhdistää kaksi teemaa: vaatimukset val-
tion puuttumisilta suojatusta yksityisautonomian alueesta ja valtion toiminnan sitomisesta oikeu-
teen. (Tuori 2000a, s. 23.) 
156 Kekkonen 2002, s. 106. 
157 Tuori 1992, s. 451–463. Tuorin mukaan liberaalin oikeusvaltion mallin on usein mielletty kuulu-
van historialliseen ajanjaksoon, jolloin modernit kapitalistiset yhteiskuntarakenteet alkoivat kehittyä. 
Liberaalissa oikeusvaltiossa korostuu enemmän muodollinen kuin aineellinen oikeusturva. Aineelli-
sen oikeusvaltion hän liittää perustuslaillisen valtiojärjestyksen kehitykseen 1800-luvun alun Sak-
sassa. Muodollinen oikeusvaltio käsitteenä puolestaan kehittyi Saksassa 1800-luvun loppupuolella. 
Demokraattinen oikeusvaltio on hänelle oikeusteoreettinen käsite, jolla ei ole samanlaista historial-
lista viitekehitystä kuin muilla kolmella mallilla. Myös Ervo (2005a, s. 92–94) ja Raitio (2002, s. 
135–138) käyttävät esityksissään tätä Tuorin erittelyä. 
158 Kekkonen 2002, s. 106 ja 132. Hän kuvaa teoksessaan ”Suomen oikeuden historiallisia kehitys-
linjoja” oikeusvaltion periaatteiden läpimurtoa Euroopassa seuraavasti (s. 29): ”Ensin oikeusvaltiol-
liset ratkaisut toteutettiin taloudellisen toiminnan sääntelyn alueella, minkä jälkeen seurasi oikeus-
valtion demokratisoitumisen vaihe. Oikeusvaltio demokratisoitui äänioikeutta laajentaneiden refor-
mien kautta. Sen jälkeen, kun yleinen ja yhtäläinen äänioikeus (yleensä 1900-luvulla) saatiin toteu-
tetuksi, alkoi kehitys kohti hyvinvointivaltiota.” (Kekkonen 1999.)
159 Ks. esim. Klami 1981, s. 10 ja Tuori 1983 s. 8–9. Mäenpään mukaan positivismin läpimurto suo-
malaisessa julkisoikeustieteessä tapahtui Hermanssonin vuosina 1878–1879 JFT:ssä ilmestynees-
sä kolmiosaisessa kirjoituksessa juridisesta konstruktiosta valtio-oikeudessa. (Mäenpää 1979, s. 
52–54.) 
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jotka liittyivät Suomen valtiollisen vallan muuttumiseen vuosina 1808–1809.160 Oi-

keusvaltion demokratisoitumisen vaiheen Kekkonen liittää itsenäistymisen jälkei-

seen aikaan. Hyvinvointivaltion juuria voidaan hakea hänen mukaansa jo 1930-lu-

vun lopulta, mutta varsinaisen hyvinvointivaltiollisen kehityksen hän liittää myöhäi-

sempään aikaan, 1950-luvun loppuun ja sitä seuraaviin vuosikymmeniin.161 

Tuorin mukaan 1980-luvulla yleisesti hyväksyttiin tulkinta, jonka mukaan ensin 

kehkeytyi oikeusvaltio muodollisrationaalisine oikeuksineen. Oikeusvaltiota seu-

raavaksi vaiheeksi modernin oikeuden ja valtion kehityksessä on nähty 1900-luvun 

kuluessa muotoutunut hyvinvointivaltio ja tämän aineellisrationaalinen oikeus.162 

Tutkijoiden mukaan hyvinvointivaltiosta on jo siirrytty seuraavaan vaiheeseen, 

postmoderniin aikakauteen, jolle tyypillistä on uusi vaihe valtion ja oikeuden kehi-

tyksessä. 

Hyvinvointivaltion käsitteellä voidaan Saaren mukaan viitata poliitti-
seen tahtotilaan tai tavoitteeseen. Hyvinvointivaltio voidaan myös 
määritellä instutionaalisesta näkökulmasta käsin tai sosiaalimenojen 
julkismeno-osuuden perusteella. Institutionaalisen määritelmän mu-
kaan valtiota voidaan pitää hyvinvointivaltiona, jos siellä on lainsää-
däntöön perustuvat, väestön kattavat riskiperusteiset sosiaaliturvajär-
jestelmät, jotka vastaavat lapsuuteen, vanhuuteen, työttömyyteen, sai-
rauteen ja työtapaturmiin kytkeytyviin riskeihin. Menoperustaisen mää-
ritelmän mukaan valtiosta tulee hyvinvointivaltio vasta, kun puolet jul-
kisista menoista kohdennetaan sosiaaliturvaan.163 

Kirjoittajat ovat luonnehtineet hyvinvointivaltiota seuraavaa vaihetta 
seuraavilla piirteillä: julkisten tehtävien yksityistäminen, hyvinvointi-
funktioiden siirtäminen julkisoikeudesta yksityisoikeuteen, markkina-
mekanismeihin turvautuminen julkisen hallinnon ulkoisessa ja sisäi-
sessä ohjaustoiminnassa sekä lisääntyvä joustavuus oikeudellisessa 

160 Silloin käytiin Venäjän ja Ruotsin välinen sota, jonka seurauksena Suomi liitettiin autonomiseksi 
suuriruhtinaskunnaksi Venäjän keisarikuntaan. 
161 Kekkonen 2002, s. 112–119. 
162 Tuori 2003b, s. 235 ja 240. Toisaalta Tuorin mukaan käsitteellä ”hyvinvointivaltio” viitataan val-
tion tehtäviin, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa ja koulutuksessa, ja se on siinä mielessä ai-
neellinen käsite. Käsitteellä ”oikeusvaltio” puolestaan viitataan niihin menettelyihin ja muotoihin, joi-
ta noudatetaan tehtävistä päätettäessä ja niitä toteutettaessa ja se on näin ollen muodollinen käsi-
te. Oikeusvaltiollisia menettelyjä ja muotoja voidaan ja tulee noudattaa myös hyvinvointivaltiollisis-
sa tehtävissä. ”Oikeusvaltio” viittaa hänen mukaansa johonkin pysyvään modernin valtion ja oikeu-
den normatiivisissa perusteissa eikä vain ohimenevään kehitysvaiheeseen. (Mas. 240.)
163 Instututionaalisen kriteeristön mukaan useimpien valtioiden muuttuminen hyvinvointivaltioksi si-
joittuu 1960–1970 -luvuille. Kuitenkaan esim. Yhdysvallat ei ole määritelmän mukaan hyvinvointi-
valtio, koska siellä ei ole lainsäädäntöön perustuvaa kattavaa kansallista sairausvakuutusta. Tiu-
kemman menoperustaisen määritelmän mukaan useimmista länsimaista tuli hyvinvointivaltioita 
vasta 1980-luvulla tai jopa 1990-luvun lopulla. (Saari 2005, s. 26–27.)  
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sääntelyssä ja julkisen hallinnon organisaatiossa.164 Ervastin mukaan 
”oikeuden kehitys näyttäisi paradoksaalisesti kehittyvän yhtä aikaa 
kahteen suuntaan. Yhtäältä legalistiset, formalistiset ja normatiiviset 
painotukset kasvavat ja pyritään korostamaan perusoikeuksien merki-
tystä, oikeudenkäytön yhtenäisyyttä, oikeusturvaa ja tuomioistuinten 
riippumattomuutta. Samalla keskustelu oikeusperiaatteista on noussut 
keskeiseksi. Toisaalta kehitystä leimaa oikeuden privatisoituminen, 
vaihtoehtoisten konfliktinratkaisumenetelmien lisääntyminen, uusien 
ei-oikeudellisten ohjausjärjestelmien painottaminen, sääntelyn keven-
tämispyrkimykset sekä oikeuden pirstaloituminen.”165

Tuorin mukaan hyvinvointivaltion rakentamisvaihe on päättynyt, mutta on vielä hä-

tiköityä päätellä, että hyvinvointivaltio olisi ”kuollut” ja uusi aikakausi alkanut.166 

Vallanjakoa voidaan pitää yhtenä oikeusvaltion keskeisistä tunnusmerkeistä. Hu-

san mukaan se on ajatuksena aatehistoriallisesti vanha, mutta liitetään edelleen 

oikeusvaltion teorian ja käytännön perinteisiin ainesosiin.167 Valtiovallan kolmijako-

oppi on Sipposen sanoin kansainvälisesti katsoen yhteismitaton käsite. Vallanjako-

oppia ei ole missään täydellisenä toteutettu, mutta toisaalta valtiovallan jakoa on 

pyritty kaikissa ns. länsimaisissa demokratioissa toteuttamaan joiltain osin.168 

Tuorin mukaan vallanjako-oppi järjestää nimenomaan modernin valtion tehtäviä ja 

niitä hoitavien elinten keskinäisiä suhteita.169 Poliittisen vallan erottelua ja jakamis-

ta koskevia ajatuksia on esitetty jo antiikin Kreikan kaupunkivaltioissa ja antiikin 

Roomassa (Res publica Romana) 170. Vallanjako-opilla on myös edeltäjänsä Aristo-

teleen valtiomuotojen tai hallitsemistapojen erottelussa. Tämä keskustelu on kui-

tenkin Tuorin mukaan erotettava – argumentatiivisten ja oikeudellis-poliittisten yh-

teyksiensä vuoksi – nykyisestä, esimerkiksi Suomessa käytävästä vallanjakokes-

kustelusta, samoin kuin siitä on erotettava John Locken ja Charles-Louis Secon-

dat de Montesquieun pohdinnat varhaismodernin valtion organisoimisperiaatteis-

ta.171   

164 Ks. Tuori 2003b, s. 235–236 ja siinä mainitut viitteet.
165 Ervasti 2005, s. 366. 
166 Tuori 2003b, s. 235 ja 243–244. 
167 Husa 2004, s. 117.
168 Sipponen 1961, s. 140–141. 
169 Tuori 2005, s. 1026. Ks. vallanjako-opista sotilasoikeudenhoidon kannalta Kiiski 2007, s. 267–
278. 
170 Ks. tästä Kastari 1977, s. 275–. 
171 Tuori 2005, s. 1026. 
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Vallanjako-opin varhaisimpana kehittelijänä pidetään yleisesti John 
Lockea (1632–1704) ja perustavana teoksena hänen teostaan The 
Second Treatise of Government (1690).172 Locken mukaan lainsää-
däntövalta, toimeenpanovalta ja ulkoasiainvalta oli erotettava toisis-
taan ja annettava eri käsiin. Locken doktriinissa lainkäyttövalta oli osa 
toimeenpanovaltaa.173 

Ranskalaisen valistusfilosofin Charles-Louis Secondat de Montes-
quieun (1689–1755) vallanjakomalli on julkaistu vuonna 1748 teokses-
sa De l’esprit des lois (Lakien henki).174 Montesquieun mukaan valtio-
valtaan kuuluvia valtuuksia tulee jakaa eri tahojen käytettäviksi, eri 
valtioelimille ja niiden kautta yhteiskunnan eri voimaryhmittymille (le 
pouvoir arrête le pouvoir). Yhden tahon valtuus tasapainottaa toisen 
valtuutta. Montesquieu erottaa toisistaan kolme valtiollista perusval-
tuutta (pouvoirs): lainsäädäntövallan, toimeenpanovallan suhteessa 
kansainvälisestä oikeudesta riippuviin asioihin ja toimeenpanovallan 
suhteessa valtionsisäisestä oikeudesta riippuviin asioihin. Viimeksi 
mainittua Montesquieu nimittää tuomiovallaksi. 

Kansalaisten oikeusturva toteutuu parhaiten, jos valtiolliset tehtävät 
jaotellaan eri valtioelimien hoidettaviksi. Lainsäädäntöelin on jaettava 
kahteen kamariin, joista toinen edustaa kansaa ja toinen aatelistoa. 
Monarkille ei kuulu lainsäädäntövalta (faculté de statuer), mutta sen 
sijaan hänelle kuuluu järjestelmässä veto-oikeus (faculté d’empêcher). 
Lainkäyttövaltaa ei saa yhdistää mihinkään muuhun valtuuteen eikä 
sitä saa uskoa millekään pysyvälle tuomioistuimelle vaan kansan on 
valittava keskuudestaan tuomiovallan käyttäjät. Siten tuomiovalta ero-
tetaan kaikista siteistään johonkin säätyyn tai ammattiin ja se tulee ns. 
”näkymättömäksi ja olemattomaksi” (invisible et nulle).175 

Vallanjakoperiaate keskeisenä valtiosääntöperiaatteena omaksuttiin Suomessa jo 

vuoden 1772 Hallitusmuodossa176 ja sittemmin vuoden 1919 Hallitusmuodossa. 

172 Kastari 1977, s. 275. 
173 Jyränki 2001, s. 161–162. Ks. myös Sipponen 1961, s. 130–132. Locke toteaa mm. että ”Koska 
ihminen on heikko ja hänellä on taipumus vallantavoitteluun, on ehkä liian suuri kiusaus, jos sa-
moilla ihmisillä on sekä valta tehdä lakeja että myös valta niiden toimeenpanoon. Näinhän he voisi-
vat sallia itse poikkeavansa kuuliaisuudesta tekemilleen laeille. He voisivat sekä tehdessään että 
pannessaan toimeen lakeja sovittaa ne omaan yksityiseen etuunsa, jolloin heidän pyrkimyksensä 
muodostuisivat muun yhteisön pyrkimyksistä erillisiksi, mikä on vastoin yhteiskunnan ja hallinnon 
tarkoitusta ---- Lait tehdään kerran ja lyhyessä ajassa, mutta niillä on jatkuva ja kestävä voima. 
Koska ne kaipaavat jatkuvaa toimeenpanoa tai toteutumisen tarkkailua, niin on välttämätöntä, että 
aina on olemassa joku, jolla on valta huolehtia tehtyjen lakien toimeenpanemisesta ja voimassapy-
symisestä. Siksi lainsäädännöllinen ja toimeenpanovalta usein erotetaan.” (Locke, s. 169–170.)
174 Montesquieu 1900. Kyseessä on oikeammin oppi valtiollisten toimintojen organisoimisesta. Mon-
tesquieu käyttää termiä distribution des pouvoirs, mikä tarkoittaa valtuuksien jakamista eri tahoille. 
(Jyränki 2001, s. 162.) 
175 Ks. Sipponen 1961, s. 129–145 ja Jyränki 2001, s. 161–164. 
176 Vuoden 1772 hallitusmuodolla poistettiin säätyjen ylin tuomiovalta ja kuninkaalle annettiin oikeus 
nimittää valtaneuvoston jäsenet. Oikeusrevisio säädettiin valtaneuvoston selvästi erottuvaksi osak-
si. Tämä myöhemmin kolmijako-oppina tunnettu valtiovallan jako korostui vuonna 1789, kun yhdis-
tys- ja vakuuskirjalla lakkautettiin valtaneuvosto, asetettiin yleisten asiain valmistelukunta hallinnol-
listen asioiden valmistelua varten ja perustettiin korkein oikeus ylimmäksi tuomioistuimeksi. 
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Hallitusmuotoa valmistelleen perustuslakikomitean mietinnön perusteluissa todet-

tiin, että ”valtiovallan jako lainsäädäntö- ja toimeenpanoelinten sekä tuomiovallan 

kesken --- tarjookin ehdottomasti tarvittavan takeen kansalaisten vapaudelle ja yh-

teiskuntavoimain säännölliselle toiminnalle.”177 

Tuori on todennut, että vallanjako-oppi on ollut suomalaisessa valtiosääntödoktrii-

nissa syrjäisessä asemassa. Vallanjakoa on myös pidetty valtiosääntömme itses-

tään selvänä lähtökohtana. Vuosina 1917–1919 käydyssä hallitusmuotokeskuste-

lussa ei otettu kantaa vallanjaon kokonaisuuteen. Poliittiset ristiriidat tiivistyivät 

ylimmän toimeenpanovallan ja eduskunnan välisiin suhteisiin. Sen sijaan tuomiois-

tuinlaitoksen asemaan ei puututtu. Samoin tapahtui 1970-luvun valtiosääntöhank-

keessa ja tasavallan presidentti Urho Kekkosen kauden jälkeisissä reformeissa, 

jotka päättyivät vuoden 2000 perustuslakiin.178 Myös vuonna 2000 voimaan tul-

leessa perustuslaissa vallanjako kuului niihin valtiosäännön perusteisiin, jotka uu-

distuksessa oli tarkoitus jättää ennalleen. Uuden perustuslain säätämiseen johta-

neessa hallituksen esityksessä todettiin, että Suomen valtiosäännön keskeisiä pe-

rusteita ovat seuraavat: tasavaltainen valtiomuoto, valtiollinen täysivaltaisuus, ih-

misarvon loukkaamattomuus ja yksilön perusoikeuksien turvaaminen, kansanval-

taisuuden periaate, valtiollisten perustehtävien erottelu (vallanjako), eduskunnan 

asema ylimpänä valtioelimenä, parlamentarismin periaate, hallitusvallan jakautu-

minen tasavallan presidentin ja valtioneuvoston kesken, tuomioistuinten riippumat-

tomuus sekä oikeusvaltion ja hallinnon lainalaisuuden lujittaminen.179 

Tuori jakaa vallanjaon ulottuvuudet ja ilmenemismuodot valtiosääntöi-
sen vallanjako-opin yhteydessä vallanjaon funktionaaliseen eli tehtä-
vänmukaiseen sekä organisatoriseen, henkilölliseen ja menettelylli-
seen merkitykseen. Hän pitää näistä funktionaalista merkitystä perus-
tavana; organisatorista, henkilöllistä tai menettelyllisestä vallanjaosta 
voi hänen mukaansa puhua vasta sen jälkeen, kun kolmijako-opin mu-
kaiset lainsäädäntö- toimeenpano- ja tuomiovallan käyttö on erotettu 
toisistaan sisällöllisillä tunnusmerkeillä. Organisatorinen vallanjako 
edellyttää, että funktionaalisen kolmijaon mukaisesti eriytetyt tehtävät 
on annettu eri valtioelinten hoidettavaksi. Henkilöllisessä vallanjaossa 
puolestaan on kyse orgaaneista in concreto eli näissä organisatorisis-
sa asemissa toimivista henkilöistä. Vallanjaon menettelylliset vaati-

177 Perustuslakikomitean mietintö 7/1917 vp., s. 27. 
178 Tuori 2005, s. 1021–1023. 
179 Ks. HE 1/1998 vp., s. 5–6, jossa todetaan, että valtiollisia perustehtäviä ei pyritä täydellisesti ja 
puhtaassa muodossaan erottamaan toisistaan ja osoittamaan niitä eri valtioelimille. 
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mukset puolestaan vaihtelevat sen mukaisesti, onko kyse lainsäädän-
tö-, toimeenpano- vai tuomiovallan käytöstä.180 

2.5 Lainkäytön funktiot yhtäältä vallanjako-opin ja toisaalta oikeusturvaodotusten 

näkökulmasta 

Koska tuomioistuinten päätehtävänä on tuomiovallan käyttö, on tuomioistuimet 

nähty ensisijaisesti valtiollisiksi vallankäyttäjiksi. Tuomioistuinlaitoksen sijoittami-

nen osaksi valtiollisen vallankäytön organisaatiota on kuitenkin luonteenomaista 

nimenomaan mannereurooppalaiselle oikeuskulttuurille.181 Tuori käsittelee artikke-

lissaan ”Tuomarit ja tuomioistuimet suomalaisessa oikeuskulttuurissa” tuomiois-

tuinlaitoksen aseman keskinäisiä eroja mannereurooppalaisessa ja angloamerik-

kalaisessa oikeuskulttuurissa. Hänen mukaansa oikeuskulttuurissa, jossa painote-

taan lainsäätäjän merkitystä, oikeutta ollaan taipuvaisia lähestymään välineenä 

poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaisessa oikeuskäsityksessä tuomiois-

tuimet nähdään ensisijaisesti valtiollisiksi vallankäyttäjiksi vallan kolmijako-opin 

mukaisesti. Tällainen korostetun instrumentalistinen oikeuskäsitys on Tuorin mu-

kaan tyypillinen mannereurooppalaiselle traditiolle, johon kuuluviksi hän lukee esi-

merkiksi Suomen ja Ruotsin. Sen sijaan angloamerikkalaisessa oikeuskulttuurissa 

etualalla eivät ole niinkään oikeuden instrumentalistiset tehtävät, vaan oikeus ym-

märretään myös pidäkkeeksi ja kansalaisyhteiskunnan suojaksi.182 

Vastaavalla tavalla voidaan herättää kysymys tuomioistuinten päätehtävän, lain-

käytön päämääristä tai funktioista. Lainkäytöllä (oikeudenkäytöllä, lainsoveltami-

sella)183 voidaan nähdä olevan mm. oikeus- ja yhteiskuntarauhan turvaamiseen, 

poliittisten tavoitteiden tukemiseen tai oikeussuojan antamiseen liittyviä funktioita. 

Virolaisen mukaan lainkäytöllä ei ole itsetarkoitusta vaan se on olemassa aineelli-

sen oikeuden toteutumista varten.184 Sekä tuomioistuimella että tuomarilla on lain-

käyttötoiminnassaan vastuu oikeusprosessille asetettujen funktioiden toteutumi-

sesta. 

180 Tuori 2005, s. 1027–1031. 
181 Virolainen – Pölönen 2004, s. 438.
182 Tuori 2000b, s. 1049–1050. 
183 Oikeudellisesta päätöksenteosta tai ratkaisutoiminnasta voidaan käyttää myös nimityksiä lain-
käyttö tai lainsoveltaminen. 
184 Virolainen 2007, s. 69. 
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Ervasti on artikkelissaan ”Lainkäytön funktiot” esittänyt tuomioistuinten lainkäytön 

funktioita jäsentävän mallin.185 Hänen mukaansa lainkäytön funktioita on vaikea 

selkeästi erottaa oikeusjärjestyksen, oikeusjärjestelmän tai oikeuden funktioista. 

Hän on tarkastellut lainkäytön funktioita yhteiskunnan, politiikan, oikeuden, tuomio-

istuinten ja kansalaisyhteiskunnan tasolla sen mukaisesti kuin hän on havainnut 

niiden esiintyneen oikeustieteellisessä ja yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa. 

Lainkäytön yhteiskunnallisen tason funktioilla tarkoitetaan Ervastin 
mukaan oikeudenkäytön perimmäistä funktiota, oikeus- ja yhteiskunta-
rauhan turvaamista. Politiikan tason funktioina hän pitää päätöksente-
kijöiden ja poliittisen vallan auktoriteettiaseman ja legitimiteetin koros-
tamiseen ja konkreettisten poliittisten tavoitteiden tukemiseen samoin 
kuin sosiaaliseen kontrolliin ja sosialisaatioon liittyviä funktioita. (Sivii-
li)lainkäytön oikeuden tason funktioina Ervasti on nähnyt oikeussuojan 
antamisen, käyttäytymisen ohjaamisen, normien vahvistamisen, konf-
liktinratkaisun sekä lainkäytön oikeutta luovan vaikutuksen. Käytännön 
tuomioistuintoiminnan tasolla lainkäytön funktioita ovat oikeusriitojen 
ratkaiseminen, ”rutiinihallintoasioiden” hoitaminen ja sovintojen edistä-
minen. Funktioina kansalaisyhteiskunnan tasolla Ervasti näkee kansa-
laisten oikeusongelmien käsittelyn, konfliktien syntymisen/tuomioistui-
meen tulon ehkäisyn, informaation ja arvojen välittämisen sekä oikeut-
ta koskevien mielikuvien luomisen.186 

Edellä esitetyn jaottelun mukaisesti korostuvat lainkäytölle asetettuina perus-

tuslainsäätäjän tavoittelemina julkilausuttuina funktioina oikeusriitojen ratkaisemi-

nen (PL 3.3 §), lainkäytön oikeussuojafunktio (PL 21 §) ja oikeutta luova funktio 

(PL 106 §).187 Lainkäytöllä on myös valtiosääntöön sisäänrakennettu tehtävä vallan 

kolmijako-opin toteuttajana (PL 3 §). 

Lainkäytölle kuuluvaa oikeuden soveltamistehtävää ilmentää tuomiois-
tuimen ratkaisun pukeminen ratkaisusyllogismin muotoon.188 Ratkaisu-

185 Ks. erityisesti kaavio 1 s. 53. Lainkäytön funktioista on käyty keskustelua erityisesti prosessioi-
keuden alalla. Ervastin mukaan funktion käsitettä vaivaa epämääräisyys ja sitä käytetään eri asia-
yhteyksissä eri merkityksissä. Usein muita termejä, kuten tarkoitus, motiivi, intentio, päämäärä tai 
seuraus on käytetty funktio-termin synonyyminä. (Ervasti 2002, s. 48.) 
186 Ervasti 2002, s. 51–67. Männistön mukaan yleisesti hyväksytyn normatiivis-ideologisen metateo-
rian luominen lainkäytön yhteiskunnallisesta tehtävästä ei ole vielä onnistunut. Keskustelussa vas-
takkain ovat käsitys, jonka mukaan lainkäytön yhteiskunnallisena tehtävänä on ihmisten käyttäyty-
misen ohjaaminen ja toisaalta käsitys, jonka mukaan lainkäytön yhteiskunnallisena tehtävänä on 
konfliktinratkaisu. (Männistö 2005, s. 115.) Ks. lainkäytön funktioista kokoavasti myös Prosessioi-
keus, s. 69–80. 
187 Ervon (2000, s. 1086) mukaan PL 21 §:n tavoitteet puolestaan ovat vahvasti yksittäistapauksen 
tasolla. Tarkoituksena on ensisijaisesti yksittäisen asianosaisen yksilöllisten menettelyllisten oi-
keuksien turvaaminen. 
188 Tuori 2003a, s. 19–20. Syllogismilla tarkoitetaan tavallisesti aristotelelaisittain loogisen päätel-
män muotoa, jossa johtopäätös on suoraan johdettavissa annetuista premisseistä. Ensimmäistä 



46

syllogismin ylälauseena on jutussa sovellettava oikeusnormi, alalau-
seena jutun tosiasioiden kuvaus ja johtopäätöksenä tuomio.189 Loogi-
nen syllogismi on Tuorin mukaan eräänlainen jälkikäteinen kuvaus, 
joka sivuuttaa käytännön ratkaisutoiminnan merkittävimmät ongel-
mat.190 Se ilmentää tuomioistuinratkaisujen hyväksyttävyyden eli justi-
fioitavuuden vähimmäisedellytyksiä. Tuomioistuimen ratkaisua ei voi-
da pitää hyväksyttävänä, ellei se perustu yleiseen oikeusnormiin, jon-
ka soveltamiseksi yksittäiseen tapaukseen se voidaan ymmärtää. 
Yleistettävyyden vaatimus on seurausta muodollisen yhdenvertaisuu-
den tai muodollisen oikeudenmukaisuuden periaatteesta, joka edellyt-
tää, että samanlaisia tapauksia on kohdeltava samalla tavalla. Ratkai-
su on näin ollen voitava saattaa loogisen syllogismin muotoon.191

Hallintolainkäytössä tuomioistuimen ratkaisun kuvaaminen on moni-
mutkaisempaa. Vihervuoren mukaan hallintopäätös ei yleensä seuraa 
fakta- ja normipremissien subsumptiokaavaa eli klassista loogista syl-
logismia, jollaisella tuomioistuinten ratkaisutoimintaa on kuvattu. Tosi-
seikkojen ja normien ohella mukana voivat olla ei-oikeudelliset, mutta 
oikeusjärjestyksen hyväksymät lähtökohdat eli tarkoituksenmukai-
suusperusteet. Hänen mukaansa hallintoviranomaisessa ratkaistava 
”asiakysymys” rakentuu kulloisenkin normi-, fakta- ja tilanneyhteyden 
mukaan erilaisista premisseistä, joista kysymys tietyn relevantin tosi-
seikan merkityksestä tehtävälle ratkaisulle saattaa olla mukana – ja 
yleensä onkin. Kun menettelyssä edetään muutoksenhaun puolelle, 
hallintolainkäyttöön, arvioidaan muutoksenhaun alaisen hal-
lintopäätöksen lainmukaisuutta valituksen asettamissa prosessu-
aalisissa rajoissa. Vasta hallintotuomioistuimen ratkaisu ex post osoit-

premissiä kutsutaan ylälauseeksi ja toista alalauseeksi. Ks. tästä päättelyketjusta esim. Makkonen 
1998, s. 106. Kyseistä syllogismilajia nimitettiin keskiajalla modus Barbaraksi. (Mts.) 
189 Ks. asiaa koskeva kaavio Tuori 2003a, s. 20. 
190 Mitä nämä ongelmat ovat, ei selviä tekstistä. Ks. Tuori 2003a. Tolosen (2003, s. 2) mukaan 
”näyttää ilmeiseltä”, ettei tuomioistuimen ratkaisu ole looginen päätelmä ensinnäkään siinä kysy-
myksessä, mikä normi on mahdollista valita ja valitaan (yläpremissi). Myöskään alapremissi itses-
sään ei voi olla looginen päätelmä. Looginen elementti liittyy hänen mukaansa ratkaisun oikeutta-
miseen ja perustelemiseen: kun tiedetään, että ylä- ja alapremissi ovat päteviä, seuraa ratkaisu 
loogisesti. 
191 Tuori, 2003a, s. 20. Sanotussa on kyse ratkaisutoiminnan sisäisestä justifikaatiosta. Ulkoinen 
justifikaatio on ratkaisusyllogismin ylä- ja alalauseen perustelemista. Ulkoisen justifikaation perus-
taviin ongelmiin kuuluu Tuorin mukaan, miten voidaan murtaa sovellettavan oikeusnormin valinnan 
ja muotoilemisen sekä jutun tosiasioiden kuvaamisen suhteissa ilmenevä hermeneuttinen kehä. 
Yhtäältä jutussa sovellettava oikeusnormi voidaan valita ja täsmentää vain jutun tosiasioiden poh-
jalta, mutta se, mitkä ovat jutun tosiasioita oikeudellisessa mielessä, voidaan päätellä vain jutussa 
sovellettavan oikeusnormin perusteella. (Tuori, mts. 20–21.) Hermeneuttinen kehä kaiken ymmär-
tämisen perusmuotona on kuulunut hermeneuttisen filosofian keskeisiin käsiteisiin Schleiermache-
rista ja Diltheystä lähtien. Tontti kuvaa sen sisältöä seuraavasti: osan ja kokonaisuuden suhde ym-
märtämisessä on kehämäinen ja holistinen. Osan ymmärtäminen on mahdollista vain kokonaisuu-
den muodostamaa taustaa vasten, mutta myöskään kokonaisuus ei ole valmiiksi annettu, vaan sitä 
konstruoidaan tulkinnan edetessä jatkuvasti osien avulla. (Tontti 2001, s. 224). Tolosen (2003, s. 7) 
mukaan hermeneuttisen kehän avulla voi jäsentää varsinkin tuomioistuinten ratkaisujen kehittymis-
tä, mutta myös oikeustieteen asemaa suhteessa lainsäätäjään ja tuomioistuimeen. Hänen mukaan-
sa siinä on kysymys ennen muuta tekstien tulkinnasta ja ymmärtämisestä. Jotta voisi ymmärtää 
yleisluonteisia ja tulkinnanvaraisia oikeusnormeja (tekstejä), täytyy ymmärtää niitä tilanteita, joihin 
ne ovat sovellettavissa. 
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taa, miltä osin ”hallintopäätöksen asiakysymyksestä” on muodostunut 
oikeudellinen asia- tai näyttökysymys.192

Klami on kuvannut ratkaisutoimintaa liittämällä siihen myös to-
distusharkinnan eli ”jutun ratkaisun kannalta merkityksellisten to-
siasioiden toteamiseen tähtäävän argumentaatioprosessin”. Kysymys 
on tällöin ratkaisun pohjana olevia tosiasioita koskevista lausumista, 
faktapremisseistä, mutta ei vain tosiasioista ja niiden todennäköisyy-
destä. Niiden merkitys riippuu ensisijaisesti oikeusnormeista.193 

Kokoavasti voidaan todeta, että vallanjako-oppi on sinänsä yksi valtiosäännön 

keskeisistä perusteista, mutta tuomioistuinlaitoksen asema valtio-organisaatiossa 

ei näyttäisi kuitenkaan olevan arvioitavissa itsenäisesti vallanjako-opin tai valtio-or-

gaanien vallanjaon periaatteen lähtökohdista. Vaikuttaa itse asiassa siltä, että val-

tio-orgaanin valtuuksien erittelemisen yhteydessä korostuu tuomioistuinten osalta 

enenevässä määrin erityisesti oikeusturvafunktio ja tämän edellyttämä lainkäytön 

riippumattomuus. Asiaa tarkastellaan lähemmin seuraavassa luvussa. 

192 Tämä johtuu siitä, että Vihervuoren mielestä oikeuskysymyksenä ratkaistaan viime kädessä vain 
se, onko viranomainen ylittänyt harkintavaltansa rajat vai ei. Hallintolainkäytössä asia- ja näyttöky-
symystä ei siis Vihervuoren mukaan voi siviili- ja rikosprosessin tapaan yleisellä tasolla samaistaa, 
vaikka oikeuskysymys ja näyttökysymys ovatkin hallintolainkäyttöratkaisun oikeudellisen lopputu-
loksen ainoat varsinaiset premissit. Vielä monimutkaisemmaksi hallintolainkäyttöratkaisun kuvaa-
minen muuttuu, kun otetaan huomioon hallintoviranomaisen harkintavallan laajuus kussakin tilan-
teessa. (Vihervuori 2004, s. 494–497.) 
193 Klami 2000, s. 16 ja Klami – Rahikainen – Sorvettula 1987, s. 16. Vihervuori huomauttaa, että 
oikeus- ja todistustosiseikkojen erillään pitäminen on hallintolainkäytössä erityisen vaikeaa. (Viher-
vuori, s. 498–499.) 
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3. Riippumattoman tuomiovallan käytön oikeudelliset lähtökohdat: tuomarin 
riippumattomuus ja puolueettomuus tuomioistuinten riippumattomuuden 
edellytyksenä 

3.1 Perustuslaki, ihmisoikeussopimukset ja EY-oikeus 

Jo vuoden 1772 Hallitusmuodossa omaksuttu valtiovallan kolmijako-oppi tarkoittaa 

lainkäytön näkökulmasta tuomiovallan riippumattomuutta, josta on nykyisin sää-

detty PL 3 §:n 3 momentissa. Säännöksen mukaan tuomiovaltaa käyttävät riippu-

mattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallin-

to-oikeus.194 Tuomioistuinten riippumatonta asemaa vahvistaa ja edellyttää myös 

PL 21 §:ssä säädetty perusoikeus, joka takaa jokaiselle oikeuden saada oikeuk-

siaan tai velvollisuuksiaan koskevat päätökset tuomioistuimen tai muun riippumat-

toman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.195 Tuomioistuinten riippumattomuutta turva-

taan myös tuomarin erityisen vahvalla virassapysymisoikeudella (PL 103 §), tuo-

mareiden nimittämistä koskevilla säännöksillä (PL 58 ja 102 §), satunnaisten tuo-

mioistuinten asettamisen kieltävällä säännöksellä (PL 98 § 4 mom.) ja tuomiois-

tuinten organisaatiota ja tehtäviä koskevilla säännöksillä (PL 98–101 §).196 

Tuomioistuinlaitoksen riippumattomuus kuuluu oikeusvaltion tärkeim-
piin tunnusmerkkeihin. Mainittu periaate sisältyi Suomen Hallitusmuo-
don 2 §:n 4 momenttiin, jonka mukaan tuomiovaltaa käyttävät riippu-
mattomat tuomioistuimet, ylimmässä oikeusasteessa korkein oikeus ja 
korkein hallinto-oikeus. Tuomiovallan riippumattomuuden vahvistami-

194 Pölösen mukaan on olennaista huomata, että perustuslaissa riippumattomuuden asiayhteydes-
sä säädetään nimenomaan tuomiovallasta – ei muusta. Näin ollen riippumattomuuden rajat ovat 
matalammalla niiltä osin kuin tuomioistuimen toiminnassa ei ole kyse lainkäytöstä vaan esimerkiksi 
tuomioistuinviraston hallinnollisista järjestelyistä. (Pölönen 2005, s. 1108.) Riippumattomuuden 
vaatimuksen täyttymistä tarkastellaan tässä tutkimuksessa yksinomaan lainkäytön näkökulmasta. 
Asiaa voitaisiin tarkastella myös eriytyneemmin siten, että se jaetaan eri toimintoihin kuten asioiden 
ratkaisemiseen, oikeudenkäyntiin liittyviin menettelyihin ja hallinnon organisointiin. Asioiden ratkai-
seminen ja oikeudenkäyntimenettelyt ovat lainkäyttöä. Hallinto puolestaan voidaan jakaa esimer-
kiksi koko tuomioistuinlaitoksen hallintoon ja tuomioistuimen sisäiseen hallintoon. Sisäiseen hallin-
toon kuuluvat asiat voidaan edelleen jakaa esimerkiksi yleis-, henkilöstö- ja taloushallinnon tehtä-
viin. Eriytyneempään tarkasteluun ei tässä tutkimuksessa ole kuitenkaan mahdollisuutta ryhtyä, 
vaikka mainituilla seikoilla ja niiden organisoinnilla on epäilemättä vaikutusta myös tuomareiden ja 
tuomioistuinten riippumattomuuden kannalta. 
195 Uuden perustuslain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä todetaan, että tuomiois-
tuinten riippumattomuuden turvaaminen on välttämätöntä viime kädessä juuri yksilön oikeusturvan 
takaamiseksi. (HE 1/1998 vp., s. 76. )
196 Näillä järjestelyillä turvataan myös kansalaisten oikeusturvaa tuomioistuinprosessissa. (ks. aikai-
semman Hallitusmuodon osalta Hidén – Saraviita 1994, s. 251.) Satunnaisten tuomioistuinten aset-
tamisen kieltävän säännöksen PL 98 §:n 4 momentissa on katsottu sisältävän myös kiellon poiketa 
yksittäistapauksessa lain mukaan määräytyvästä tuomioistuinten alueellisesta, asteellisesta tai 
asiallisesta toimivallasta (HE 1/1998 vp., s. 156). 
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seksi ja täydentämiseksi Hallitusmuodon V luvussa säädettiin myös 
korkeimpien oikeuksien kokoonpanosta ja niiden tehtävistä. Tuomarei-
den asemaa korostettiin suhteessa muihin virkamiehiin säätämällä 
Hallitusmuodon 91 §:ssä tuomareiden erottamattomuudesta ja tuoma-
rin oikeudesta pysyä virassaan. Koska myös tuomareiden nimittämis-
järjestelmää pidettiin osana tuomiovallan riippumattomuutta, tuomarei-
den nimittämisvalta pysytettiin Hallitusmuodon 87 ja 88 §:n säännök-
sillä suurelta osin tuomioistuimilla itsellään. 

Korkein oikeus perustettiin siviiliasioiden ja korkein hallinto-oikeus hal-
linto-oikeudellisten valitusasioiden ylimmäksi tuomioistuimeksi jo hei-
näkuussa 1918. Tällöin Suomessa toteutettiin riippumaton tuomiois-
tuinlaitos ensi kerran johdonmukaisin lainsäädännöllisin ratkaisuin.197

Tuomioistuinten riippumattomuutta edellytetään perustuslain ohella myös YK:n 

yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa ja kansainvälisissä ihmisoi-

keussopimuksissa. Merkitystä on myös Euroopan neuvoston piirissä hyväksytyillä 

soft law -tyyppisillä asiakirjoilla.198 YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 10 artiklan mu-

kaan ”jokaisella on täysin tasa-arvoisesti oikeus siihen, että häntä oikeudenmukai-

sesti ja julkisesti kuullaan riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa 

hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan määrättäessä tai häntä vastaan nostettua 

rikossyytettä selvitettäessä”. Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan 

kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 8/1976) 14 artiklan 1 kappaleessa ja Eu-

roopan neuvoston ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 

yleissopimuksen (jäljempänä EIS, SopS 19/1990) 6 artiklan 1 kappaleessa määrä-

tään, että jokaisella on oikeus saada asiansa riippumattoman ja puolueettoman 

tuomioistuimen tutkittavaksi. 

Tuomioistuinten riippumattomuuden vaatimuksen yhteydessä puhutaan usein 

myös puolueettomuuden vaatimuksesta, jolloin viitataan siihen, ettei yhdelläkään 

tuomioistuimen jäsenistä ole puolueettomuutta vaarantavia sidoksia tai ennakko-

asennetta.199 Tuomarin puolueettomuudella tarkoitetaan sitä, että tuomarilla ei ole 

käsiteltävässä asiassa omaa intressiä, sidonnaisuuksia tai ennakkoasennetta, joka 

vaarantaisi hänen asemansa puolueettomana ratkaisuntekijänä.200 Tuomarin riip-

197 Kekkonen 1999, s. 64. Ks. tuomioistuinten riippumattoman aseman kehityksestä myös Kastari 
1977, s. 252–256. 
198 Ks. jälkimmäisistä luku 3.5.1. 
199 Puolueettomuus on osa riippumattomuutta: se tarkoittaa tapauskohtaista riippumattomuutta, 
joka ilmenee esteettömyytenä, objektiivisuutena ja ennakkoluulottomuutena (HE 109/1999 vp., s. 
6). 
200 Tapanila 2007, s. 41. 
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pumattomuus kytkeytyy sillä tavoin tuomarin puolueettomuuteen ja sen edellyttä-

mään esteettömyyteen, että tuomarin sidokset saattavat aiheuttaa paitsi yleisen 

tason epäilyksiä riippumattomuuden vaarantumisesta, myös esteellisyyden asian 

käsittelyssä.201 

Virolainen liittää riippumattomuuden lainkäytön organisaatioon ja tuo-
marin muodolliseen asemaan, kun puolueettomuudella on hänen mu-
kaansa kiinnekohtia itse prosessiin.202 Tapanila puolestaan liittää tuo-
mioistuimen riippumattomuuden yhteiskunnalliseen vallanjakoon, kun 
taas puolueettomuutta tarkastellaan hänen mukaansa ainoastaan 
suhteessa yksittäiseen asiaan ja sen osapuoliin. Hänen mukaansa 
kuitenkin ”tuomioistuimen riippumattomuus tavallaan täydentää puo-
lueettomuutta, sillä rakenteellinen itsenäisyys suhteessa muihin valtaa 
käyttäviin organisaatioihin ehkäisee jo ennakolta puolueettomuutta 
loukkaavien järjestelyjen syntymistä”.203 

Riippumattomuus on puolueettomuuden perusedellytys. Kuitenkin rakenteellisesti 

riippumattoman tuomioistuimen tulee varmistaa, että se on myös yksittäistapauk-

sellisesti puolueeton. Tuomioistuinten riippumattomuuden ja puolueettomuuden 

käsitteitä ja niiden välistä eroa voidaan tarkastella myös EIT:n ja YK:n ihmisoikeus-

komitean ratkaisukäytännöistä käsin. EIS 6 artiklan 1 kohdan mukaan oikeuden-

mukaisen oikeudenkäynnin edellytyksenä on, että käsittely tapahtuu riippumatto-

massa ja puolueettomassa tuomioistuimessa (an independent and impartial tribu-

nal). EIT on ratkaisukäytännössään todennut (esimerkiksi Salov v. Ukraina), että 

riippumattomuuden ja puolueettomuuden vaatimuksia voi olla vaikea erottaa toisis-

taan.204 Toisaalta käsitteiden tarkka erottaminen ei ole tarpeellista, koska kummas-

sakin on kysymys luottamuksesta tuomioistuimeen205. Tapauksessa Grieves v. Yh-

distynyt Kuningaskunta EIT liittää toisiinsa erityisesti riippumattomuuden ja objek-

tiivisen puolueettomuuden käsitteet.206 

201 Mts. 60.  
202 Virolainen 1995, s. 339. 
203 Tapanila 2007, s. 46–47. 
204 Salov v. Ukraina 82 §. Tapauksessa oli kyse mm. alioikeuden riippumattomuudesta ja puolueet-
tomuudesta, kun se oli sidottu ylemmän oikeuden (piirioikeus) antamassa palautuspäätöksessä 
mainittuihin osoituksiin. EIT katsoi, että valittajan epäilyt alioikeuden tuomarin puolueettomuudesta 
olivat objektiivisesti perusteltuja. EIT:n mukaan EIS 6 artiklan 1 kohtaa oli tästä ja muista syistä joh-
tuen rikottu. 
205 Näin esim. Virolainen 1995, s. 338. 
206 EIT:n mukaan: “Since the concepts of independence and objective impartiality are closely 
linked, the Court will consider them together in the present case.” (Grieves v. Yhdistynyt Kuningas-
kunta 69 §) 
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EIT on käsitellyt tuomioistuimen riippumattomuuden vaatimusta useissa ratkaisuis-

saan, joista voidaan tehdä johtopäätöksiä tuomioistuimen riippumattomuuden ar-

viointiin vaikuttavista tekijöistä. Esimerkiksi tapauksessa Maszni v. Romania tuo-

mioistuin on luetellut seuraavat tekijät: tuomioistuinten jäsenten nimittämistapa ja 

toimikauden kesto sekä se, oliko takeita ulkopuolista painostusta vastaan ja antoi-

ko tuomioistuin riippumattomuuden vaikutelman207.208 Tapauksessa Salov v. Ukrai-

na EIT totesi, että puolueettomuutta täytyi arvioida ensinnäkin subjektiivisen testin 

mukaan eli tietyllä tuomarilla tietyssä jutussa olevien henkilökohtaisten vakaumus-

ten ja hänen käyttäytymisensä perusteella. Tuomioistuimen jäsenillä ei saanut olla 

henkilökohtaisia ennakkokäsityksiä tai ennakkoluuloja.209 Lisäksi puolueettomuutta 

tuli arvioida objektiivisen testin mukaan eli tutkimalla, tarjosiko tuomari riittäviä ta-

keita, joilla poistettiin kaikki hyväksyttävät epäilyt hänen puolueettomuudestaan.210 

Jopa vaikutelmilla saattoi olla tiettyä merkitystä, kun harkittiin, oliko olemassa to-

dennettavia seikkoja, jotka herättivät epäilyjä tuomioistuimen puolueettomuudesta. 

207 Maszni –ratkaisussa oli kyse mm. siitä, oliko siviilihenkilön tuomitseminen sotilastuomiois-
tuimessa EIS:n kanssa yhteensopivaa. Tuomioistuin totesi, että EIS ei ehdottomasti estänyt siviili-
henkilöitä vastaan nostettujen rikosjuttujen käsittelyä sotilastuomioistuimissa. Kuitenkin siviilihenki-
lölle esitetyn syytteen tutkiminen sotilastuomioistuimissa saattoi kyseenalaistaa sen luottamuksen, 
jota tuomioistuinten tuli herättää demokraattisessa yhteiskunnassa. Näin oli asia varsinkin silloin, 
kun tuomioistuimen kokoonpano käsitti yksinomaan sotilastuomareita. Tästä syystä EIT on katso-
nut, että siviilihenkilöihin ulottuvaa sotilastuomioistuimen toimivaltaa rikosasioissa voitiin pitää EIS 
6 artiklan kanssa yhteensopivana vain poikkeuksellisissa oloissa. Siihen tuli olla myös pakottavia 
perusteita. Lisäksi asiaa koskevan lainsäädännön tuli olla selvää ja ennalta-arvattavaa. Pakottavien 
perusteiden olemassaolosta tuli olla konkreetista näyttöä. EIT:n mukaan ” Se contenter d’une telle 
attribution in abstracto pourrait placer les civils intéressés dans une position sensiblement différen-
te de celle des citoyens jugés par des juridictions ordinaires et pourrait donner lieu à un problème 
d’inégalité devant la justice, qui devrait être évité autant que faire se peut, notamment en matière 
pénale” (52 §). EIT katsoi, että valittajan epäilyjä sotilastuomioistuinten riippumattomuudesta ja 
puolueettomuudesta voitiin pitää objektiivisesti perusteltuina. EIS 6 artiklan 1 kohtaa oli rikottu.
208 Useissa Turkkia koskevissa tapauksissa, kuten esimerkiksi Incal, Çiraklar, Erdost, Öcalan, Sev-
gin ja Ince, Günaydin ja Günaydin, Alinak ym. ja Keklik oli kyse tuomioistuimen riippumattomuudes-
ta ja puolueettomuudesta, kun sotilastuomari kuului sen kokoonpanoon. Kaikissa näissä tapauksis-
sa EIT totesi, että tuomioistuin ei ollut riippumaton ja puolueeton siten kuin EIS 6 artiklan 1 kohdas-
sa tarkoitetaan ja EIS 6 artiklan 1 kohtaa oli rikottu. Tapauksessa Öcalan EIT totesi, että riippumat-
tomuuden vaikutelma ei riippunut yksinomaan oikeuden kokoonpanosta tuomiota annettaessa. Oi-
keuden täytyi antaa tuo vaikutelma kaikissa rikosprosessin kolmessa vaiheessa, tutkinnassa, oi-
keudenkäynnissä ja tuomiota annettaessa. Myöskään sotilastuomarin korvaamisella toisella tuoma-
rilla ennen oikeudenkäynnin päättymistä ei ollut poistettu valittajan perustellusti tuntemaa huolta 
tuomioistuimen riippumattomuuden ja puolueettomuuden suhteen (118 §). Tapauksessa Ergin v. 
Turkki, jossa valittaja oli toimittaja, tuomioistuimen kokoonpanoon oli kuulunut kaksi sotilastuomaria 
ja upseeri. 
209 Ihmisoikeuskäytäntö lähtee subjektiivisen testin osalta siitä, että ilman erityistä toisensuuntaista 
näyttöä olettama on, että tuomari on puolueeton (Ks. EIT:n ratkaisu Le Compte, van Leuven ja de 
Meyere v. Belgia 58 §: ”Quant à l’impartialité personnelle de chacun des membres, elle doit se pré-
sumer jusqu’à preuve du contraire…”)
210 Kysymys on tällöin siitä, miltä asia näyttää ulospäin: onko osapuolilla ulkonaisten seikkojen joh-
dosta ollut aihetta asettaa puolueettomuus epäilyksen alaiseksi. 



52

Kysymys oli luottamuksesta, jota tuomioistuinten täytyi herättää yleisössä ja var-

sinkin asianosaisissa.211 

Tapauksessa Brudnicka v. Puola EIT totesi, että vaikutelmilla oli tiettyä 
merkitystä, jotta luottamus tuomioistuinten riippumattomuuteen ja puo-
lueettomuuteen säilyisi.212 Kun merijaostojen puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtaja nimitettiin ja erotettiin oikeusministerin yhdessä merimi-
nisterin kanssa tekemällä päätöksellä, heitä ei voitu pitää erottamatto-
mina ja heidän ja ao. ministerien välillä oli hierarkkinen alaisuussuhde. 
Siten merijaostoja ei voitu pitää puolueettomina tuomioistuimina.213 

EIT totesi, että EIS 6 artiklan 1 kohtaa oli po. tapauksessa rikottu. 

Tuomioistuimen puolueettomuuden arvioinnissa huomiota tulee näin ollen kiinnit-

tää tuomioistuimen jäsenillä mahdollisesti ilmenevien subjektiivisten ennakkoluulo-

jen tai -asenteiden lisäksi myös ulkoiseen vaikutelmaan. Ellei väitettä subjektiivi-

sesta ennakkoasenteesta ole tehty, EIT:n tehtävänä on vastata siihen, onko tuo-

mioistuin antanut riippumattomuuden vaikutelman vai oliko se objektiivisesti puo-

lueeton.214 

Tapauksessa McGonnell v. Yhdistynyt Kuningaskunta valtio vetosi siihen, että va-

littaja olisi luopunut oikeudestaan vedota tuomioistuimen riippumattomuutta ja puo-

lueettomuutta vaarantaneeseen seikkaan oikeudenkäynnin kuluessa, koska väitet-

tä ei ollut tehty kansallisissa tuomioistuimissa. EIT:n mukaan valittaja ei ollut kui-

tenkaan nimenomaisesti luopunut väitteestään ja tuomioistuin pohti, oliko väittees-

tä luovuttu hiljaisesti. Näin ei tässä tapauksessa katsottu tapahtuneen.215 
211 Salov v. Turkki 81 §.
212 Mm. tapauksessa Karakoç ym. v. Turkki EIT on täsmentänyt, mitä se tarkoittaa vaikutelmien 
huomioon ottamisella tuomioistuimen puolueettomuuden ja riippumattomuuden yhteydessä. EIT:n 
mukaan ”vaikutelmista johtui, että kun tietyssä tapauksessa lausuttiin siitä, oliko hyväksyttäviä syitä 
epäillä puolueettomuuden puuttumista, asianosaisten käsitys oli otettava huomioon mutta sillä ei ol-
lut ratkaisevaa merkitystä. Ratkaisevaa oli se, voitiinko epäilyjä pitää objektiivisesti oikeutettuina”. 
213 Yleisissä tuomioistuimissa Puolassa oli merijaostoja, joiden tehtäviin kuului merionnettomuuk-
sien tutkinta. Jaostoja pidettiin merihallinnon eliminä. Jaostossa oli puheenjohtaja sekä useita vara-
puheenjohtajia ja jäseniä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimitettiin ja erotettiin oikeusministe-
rin yhdessä meriministerin kanssa tekemällä päätöksellä yleisten tuomioistuinten jäsenistä, joilla oli 
meriasioiden tuntemusta. Merijaoston puheenjohtaja otti ja erotti muut jäsenet. Asioiden käsittelyyn 
sovellettiin pääsääntöisesti rikosprosessilakia.
214 Ks. esim. tapaus Findlay v. Yhdistynyt Kuningaskunta 73 §, jossa EIT on todennut, että tuomiois-
tuimen tulee ensinnäkin olla subjektiivisesti vapaa henkilökohtaisista ennakkoluuloista tai -asenteis-
ta. Lisäksi sen tulee olla puolueeton objektiivisessa mielessä eli sen tulee tarjota riittävät takeet kai-
ken oikeutetun epäilyn poistamisesta tuossa suhteessa. Riippumattomuuden ja objektiivisen puo-
lueettomuuden vaatimukset liittyvät läheisesti toisiinsa.
215 Hallitus väitti ensinnäkin, ettei valittaja ollut käyttänyt kaikkia kotimaisia oikeussuojakeinoja. Hal-
lituksen mukaan hänen olisi tullut vedota alioikeuden (Royal Court) riippumattomuuden ja puolueet-
tomuuden puutteeseen Guernseyn saaren ylioikeudessa (Guernsey Court of Appeal). EIT totesi, 
että hallitus ei ollut tehnyt väitettä asiasta EIK:ssa eikä siihen enää voitu vedota EIT:ssa. (38–40 §.) 
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Tapauksessa Sovtransavto Holding v. Ukraina 25.07.2002 oli kyse 
mm. toimeenpanovallan puuttumisesta oikeudenkäynnin kulkuun. EIT 
totesi, että tapauksessa oli loukattu valittajan oikeutta oikeudenmukai-
seen ja julkiseen käsittelyyn riippumattomassa ja puolueettomassa 
tuomioistuimessa ”sellaisena kuin tuo oikeus oli ymmärrettävä oikeus-
valtion ja oikeusvarmuuden periaatteiden valossa (in the light of prin-
ciples of the rule of law and legal certainty) tarkastellun EIS 6 artiklan 
1 kohdan mielessä”. Tuomioistuin huomautti muun ohella siitä, että 
Ukrainan viranomaiset olivat korkeinta tahoa myöten puuttuneet lukui-
silla kerroilla oikeudenkäyntiin. Puuttumiset olivat EIT:n mukaan ”nii-
den sisältöön ja tapaan nähden ja niiden syistä huolimatta itsessään 
yhteensopimattomia riippumattoman ja puolueettoman tuomioistuimen 
käsitteen kanssa”. EIT katsoi, pohtimatta puuttumisten vaikutusta oi-
keudenkäynnin kulkuun, että valittajayhtiö oli voinut objektiivisesti 
epäillä tuomioistuinten riippumattomuutta ja puolueettomuutta sekä to-
tesi, että ”toimeenpanovallan tuollaiset puuttumiset osoittivat kunnioi-
tuksen puutetta tuomiovallan suhteen”.216 

EIT on kiinnittänyt huomiota tuomioistuimen jäsenten nimittämistapaan ja tuomio-

istuimen kokoonpanoon mm. seuraavissa ratkaisuissaan.  

Tapauksessa Thaler  v. Itävalta EIT katsoi, että lääkäreiden palkkiorii-
toja käsitellyt valituslautakunta (Regional Appeals Commission) ei ollut 
riippumaton ja puolueeton, kun siihen kuului puheenjohtajana toimi-
neen ammattituomarin ohella neljä asessoria, jotka nimitettiin riitaute-
tun yleissopimuksen tehneiden sairausvakuutuskassojen liiton ja lää-
käriyhdistyksen toimesta.217 

Tapauksissa Hood v. Yhdistynyt Kuningaskunta ja Cable v. Yhdistynyt 
Kuningaskunta kysymys oli mm. sotaoikeuden (court martial) riippu-
mattomuudesta ja puolueettomuudesta, kun jutun käsittelystä sotaoi-
keudessa vastanneella upseerilla (convening officer) oli läheisiä yh-
teyksiä syyttäjiin ja kun hän myös oli voinut vaikuttaa sotaoikeuden 
kokoonpanoon ja sen päätösten voimaantuloon. EIT katsoi, ettei ar-
meijasta koollekutsuttu sotaoikeus täyttänyt EIS 6 artiklan 1 kohdan 

EIT kiinnitti huomioita myös siihen, että hallitus oli tehnyt väitteen valittajan luopumisesta vetoa-
masta tuomioistuimen riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen vasta EIT:ssa. Tämän johdosta ja 
ottaen huomioon ylioikeuden lausuman Bordeaux Vineries -tapauksessa, EIT katsoi, ettei väitteen 
tekemättä jättäminen merkinnyt hiljaista luopumista oikeudesta riippumattomaan ja puolueetto-
maan tuomioistuimeen (42–45 §). Ks. myös tapaus Håkansson ja Sturesson v. Ruotsi 66 §. 
216 80 ja 82 §. 
217 EIT viittasi EIK:n käsittelemään Hortolomei –ratkaisuun (16.4.1998) ja totesi, että “It found that 
the applicant “could legitimately fear that the assessors – notwithstanding their five year terms of 
office and formal independence of the executive – had a common interest contrary to his own and 
therefore that the balance of interests, inherent in the sending of representatives of the medical 
profession and the Health Insurance Boards in other cases, was liable to be upset in his case.” EIT 
ei havainnut syytä tulla toiseen tulokseen käsillä olevassa tapauksessa. (Thaler v. Itävalta 33–34 
§.) 
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vaatimuksia tuomioistuimen riippumattomuudesta ja puolueettomuu-
desta, kun sotaoikeuden koollekutsuvalla upseerilla oli keskeinen rooli 
syytteen ajamisessa. Kyseisellä upseerilla oli läheisiä yhteyksiä syyt-
täjäviranomaisiin. Hän oli sotilasarvoltaan ylempi kuin sotaoikeuden 
jäsenet. Lisäksi hänellä oli valta joissain tapauksissa hajottaa sotaoi-
keus ja kieltäytyä vahvistamasta sen päätöstä.218 

Myös KP-sopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että oikeudenkäynti ta-

pahtuu laillisesti perustetun toimivaltaisen, riippumattoman ja puolueettoman tuo-

mioistuimen edessä. Sopimuksen soveltamiskäytännössä on katsottu, että tuomio-

istuimen riippumattomuuden ja puolueettomuuden vaatimus on pakottava, eikä sii-

tä voi tehdä poikkeuksia (esim. tapaus Gonzales del Rio v. Peru219). Riippumatto-

muuden vaatimuksella viitataan erityisesti tuomareiden nimitysperusteisiin ja -me-

nettelyihin, virassapysymisoikeuteen, virkaylennysperusteisiin, virkasiirtoihin, erot-

tamiseen ja virkojen lakkauttamiseen sekä tosiasialliseen riippumattomuuteen toi-

meenpano- ja lainsääsäädäntövallasta. Puolueettomuuden vaatimuksella puoles-

taan viitataan kahteen seikkaan: siihen, että tuomari on vapaa henkilökohtaisista 

ennakkoluuloista, puolueellisuudesta ja ennakkokäsityksistä sekä siihen, että hän 

ei myöskään toimi siten että hän suosisi jotakuta osapuolta toisen kustannuksella 

(tapaus Karttunen v. Suomi220). 

3.2 Riippumattomuuden käsitteen sisältö 

Itse riippumattomuuden käsite on monimerkityksinen. Perustuslain valossa riippu-

mattomuus on luonteeltaan institutionaalista.221 Tuomioistuinlaitos on lainkäyttötoi-

218 Hood v. Yhdistynyt Kuningaskunta 76 §. Yhdistyneen kuningaskunnan sotaoikeusjärjestelmässä 
koollekutsuvalla upseerilla oli keskeinen rooli. Hän vastasi juttujen käsittelystä sotaoikeudessa. 
Hän teki lopullisen päätöksen syytteistä ja kutsui sotaoikeuden koolle. Hänellä oli valta nimittää so-
taoikeuden puheenjohtaja ja jäsenet. Hän myös nimitti syyttäjän tai antoi siitä käskyn. Hän lähetti 
todistelua koskevan muistion syyttäjälle ja huolehti syyttäjän todistajien läsnäolosta istunnossa. 
Syytteestä ei normaalisti voitu luopua hänen suostumuksettaan. Toisaalta hänen oli varmistaudut-
tava siitä, että syytetyllä oli riittävä tilaisuus puolustukseen. Hänellä oli valta hajottaa sotaoikeus en-
nen oikeudenkäyntiä tai sen aikana, jos lainkäytön edut sitä vaativat. Hänellä oli myös valta tehdä 
oikeudenkäyntiä koskevia huomautuksia, joita ei pöytäkirjattu mutta jotka toimitettiin oikeuden jä-
senten tietoon. Sotaoikeuden päätös tuli voimaan vasta sen jälkeen, kun hän oli sen vahvistanut. 
Vastaavaan lopputulokseen kuin tapauksessa Hood v. Yhdistynyt Kuningaskunta EIT on päätynyt 
sotaoikeuden suhteen tapauksissa Findlay v. Yhdistynyt Kuningaskunta ja Coyne v. Yhdistynyt Ku-
ningaskunta. 
219 The Committee recalls that the right to be tried by an independent and impartial tribunal is an 
absolute right that may suffer no exception (§ 5.2). 
220 “Impartiality" of the court implies that judges must not harbour preconceptions about the matter 
put before them, and that they must not act in ways that promote the interests of one of the parties. 
(§ 7.2). Ks. myös Ihmisoikeuskomitean lausunto (General Comment) nro 32(90) yleissopimuksen 
14 artiklan soveltamisesta sekä Leading Cases of the Human Rights Committee. 
221 Näin asiaa luonnehtii Aarnio 2002, s. 2. 
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minnassaan riippumaton suhteessa toimeenpano- ja lainsäädäntövaltaan samoin 

kuin suhteessa oikeudenkäynnin osapuoliin ja muihin intressitahoihin. Tuomiois-

tuin on riippumaton myös oikeuslaitoksen sisällä; suhteessa muihin tuomioistui-

miin. Riippumattomuuden vaatimus tarkoittaa sitä, että tuomioistuimen päätöstä ei 

voi muuttaa tai kumota muutoin kuin lainkäyttöelimen päätöksellä.222 Muutoksen-

haun yhteydessä riippumattomuus merkitsee myös, että muutoksenhakua käsitte-

levä tuomioistuin ei ole sidottu alemman tuomioistuimen ratkaisuun. Ylemmän tuo-

mioistuimen päätösten sitovuusaste voi kuitenkin käytännössä vaihdella.223 

Perustuslain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen perusteluis-
sa tuomioistuinten riippumattomuuden vaatimus on kiteytetty seuraa-
vasti: ”Riippumattomuudella tarkoitetaan sitä, että tuomioistuinten tu-
lee olla lainkäyttötoiminnassaan riippumattomia muiden tahojen vaiku-
tuksesta. Tämä koskee niin lainsäätäjää, hallitusvallan käyttäjää ja vi-
ranomaisia kuin esimerkiksi oikeusriidan osapuoliakin. Tuomioistuin 
on riippumaton myös oikeuslaitoksen sisällä. Ylempi tuomioistuin ei 
saa pyrkiä vaikuttamaan alemman tuomioistuimen ratkaisuun yksit-
täistapauksessa vaan sen tulee odottaa mahdollista muutoksenhaku-
vaihetta. Ylempien tuomioistuinten ennakkopäätöksillä on siten lähin-
nä oikeuskäytännön yhtenäisyyttä turvaavaa tuomioistuimia ohjaavaa 
merkitystä, mutta ei välitöntä oikeudellista sitovuutta yksittäisen oi-
keustapauksen ratkaisussa.”224

PL 3 §:n 3 momentin säännös ei ole usein ollut esillä eduskunnan pe-
rustuslakivaliokunnan kannanotoissa.225 Muutamaan lausuntoon voi-
daan kuitenkin viitata; kummassakin kiinnitettiin huomiota myös tuo-
miovallan ja toimeenpanovallan väliseen suhteeseen. Perustuslakiva-
liokunta antoi vuoden 2005 valtiopäivillä lausunnon hallituksen esityk-
sestä eräiden verotusmenettelyyn liittyvien säännösten muuttamises-
ta. Esityksen mukaan verotusta oli mahdollista oikaista verovelvollisen 
hyväksi veroviranomaisen päätöksellä, vaikka hallinto-oikeus oli lain-
voimaisella päätöksellä ratkaissut asian. Edellytykseksi oli asetettu, 
että hallinto-oikeuden päätös poikkeaa korkeimman hallinto-oikeuden 
samanlaisessa asiassa myöhemmin antamasta ratkaisusta. Valiokunta 

222 Ks. EIT:n ratkaisu asiassa Van de Hurk v. Alankomaat 52 §. 
223 Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä pidetään oikeudellisesti sitovana ainoastaan päätöksellä 
ratkaistussa tapauksessa. Tällaisella päätöksellä on kuitenkin oikeuskäytännön yhtenäisyyttä oh-
jaava vaikutus muiden hallintotuomioistuinten ja hallintolainkäyttöelinten toiminnassa. Ohjaava vai-
kutus voi olla laajemmin sitova, mikäli ylin tuomioistuin toimii nimenomaisesti prejudikaattituomiois-
tuimena, kuten korkein oikeus. (Mäenpää 2008, s. 199.) 
224 HE 1/1998 vp., s. 76. Ennakkopäätösten oikeuskäytännön yhtenäisyyttä koskevan tavoitteen ei 
toisin sanoen katsota olevan ristiriidassa tuomioistuinten riippumattomuuden kanssa. Perustuslaki-
valiokunta ei tarkastellut erikseen riippumattomuussäännöstä perustuslain säätämisen yhteydessä. 
Se on kuitenkin myöhemmin muissa yhteyksissä viitannut hallituksen esityksen perusteluihin (ks. 
esim. PeVL 2/2009 vp./HE 233/2008 vp., s. 2). 
225 Perustuslakivaliokunta on uuden perustuslain voimaantulon jälkeen viitannut lausunnoissaan PL 
3 §:n 3 momentin säännökseen 12 asiassa, joista useimmat se on todennut ongelmattomiksi tuo-
mioistuinten riippumattomuuden kannalta. 
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totesi tämän johdosta mm., että ”Viranomaisen mahdollisuus korvata 
tuomioistuimen ratkaisu omalla päätöksellään ja siten välillisesti muut-
taa tuomioistuimen ratkaisua on periaatteellisilta lähtökohdiltaan var-
sin ongelmallinen yhtä hyvin valtiollisten tehtävien jakoa kuin tuomiois-
tuinten riippumattomuutta koskevien perustuslain säännösten kannal-
ta olkoonkin, että ehdotuksessa on kysymys ylimmän oikeusasteen 
ratkaisun mukaisen oikaisun tekemisestä yksityisen asianosaisen hy-
väksi. Tällaisen jossain määrin nurinkurisen sääntelyn perusteella vi-
ranomainen näyttäisi valvovan tuomioistuinten ratkaisutoiminnan lain-
mukaisuutta eikä päinvastoin. Sääntelystä voi lisäksi saada käsityk-
sen, että viranomaisella olisi jonkinlainen mahdollisuus puuttua myös 
ennakolta tuomioistuimen lainkäyttötoimintaan.” Valiokunta totesi 
myös, että ehdotus on ongelmallinen myös tuomioistuinten välisten 
suhteiden näkökulmasta, sillä kukin tuomioistuin on riippumaton myös 
oikeuslaitoksen sisällä. Viranomaisen toimivallassa olisi ollut myöskin 
päättää, onko ylemmän oikeusasteen myöhempi ratkaisu annettu ”sa-
manlaisessa asiassa” ja onko sillä siten prejudikaattiarvoa suhteessa 
alemman tuomioistuimen päätökseen. Perustuslakivaliokunta katsoi, 
että säännös viranomaisen mahdollisuudesta oikaista hallinto-oikeu-
den lainvoimaiseen päätökseen perustuva verotus on ristiriidassa PL 
3 §:n kanssa.226

Perustuslakivaliokunta antoi vuoden 2006 valtiopäivillä lausunnon eh-
dotuksesta, joka koski valitusasioiden siirtämistä toisessa hovioikeu-
dessa käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi. Ehdotuksen mukaan hovioikeus 
saattoi siirtää vireille tulleita uusia valitusasioita toisen hovioikeuden 
käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Siirtomenettely edellytti KKO:n siihen 
antamaa lupaa.227 Perustuslakivaliokunta totesi asiassa mm. että ”… 
Hovioikeus voi melko vapaasti harkita, ryhtyykö se siirtotoimiin vai ha-
luaako se itse ratkaista asian. Myös korkeimman oikeuden harkinta-
valta siirrettävien asioiden laadun ja määrän suhteen on verrattain 
avoin. Menettelyn kestoa ei ole määritelty, joskin ehdotuksen 6 §:n 
mukaan siirtomenettely päättyy, kun luvassa mainittu määrä asioita on 
siirretty luvassa tarkoitettuihin hovioikeuksiin. Uusi siirtäminen edellyt-
tää taas uutta lupaa.” Valiokunnan mukaan menettely ei ole hyvin so-
pusoinnussa PL 3 §:n 3 momentin, 21 §:n 1 momentin ja 98 §:n 4 mo-
mentin edellyttämien tuomioistuimen lakiin perustuvan alueellisen ja 
asiallisen toimivallan kanssa kuin ei myöskään sääntelyltä edellytettä-
vän täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden suhteen. Esitystä tuli perus-
tuslakivaliokunnan mielestä muotoilla siten, että jo laissa luetellaan ne 
asiaryhmät, jotka voidaan siirtää. Lisäksi ehdotuksesta tuli täsmentää 

226 PeVL 35/2005 vp./HE 91/2005 vp., s. 2–3. 
227 Esitetyt säännökset kuuluivat seuraavasti: ”3 §. Lupa siirtomenettelyyn. Korkein oikeus voi antaa 
hovioikeudelle luvan aloittaa siirtomenettely, jos valitusasioiden siirtäminen on välttämätöntä vali-
tusasioiden joutuisan käsittelyn turvaamiseksi. Siirtomenettelyyn annettavassa luvassa on määritel-
tävä, millaisia valitusasioita lupa koskee, sekä mainittava menettelyyn osallistuvat hovioikeudet ja 
niihin siirrettävien asioiden määrä sekä siirtomenettelyn aloittamisen päivä.” sekä ”4 §. Siirrettävä 
valitusasia. Toisessa hovioikeudessa käsiteltäväksi voidaan siirtää hovioikeudessa vireille tuleva 
siirtoluvassa määritelty valitusasia. Rikosasiaa, jossa vastaaja on määrätty vangittavaksi, ei saa 
siirtää. Asiaa, joka liittyy hovioikeudessa vireillä olevaan muuhun asiaan, ei myöskään saa siirtää.”
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siten, että hovioikeudelta poistetaan harkintavalta pidättää siirrettävis-
tä asioista jokin yksittäinen asia oman ratkaisuvaltansa piiriin.

Esitetyn sääntelyn mukaan ennen siirtolupapäätöksen tekemistä 
KKO:n tuli pyytää oikeusministeriön lausunto hovioikeuden perustel-
lusta hakemuksesta. Lausunto ei sido korkeinta oikeutta. Valiokunta 
totesi tämän johdosta, että ”lakiehdotuksen perusteluista kuitenkin il-
menee, että oikeusministeriön kannan merkitys on suurempi. Menette-
lyyn sisältyy myös neuvottelupakko, sillä ennen siirtoluvan hakemista 
hovioikeuden olisi ensi vaiheessa neuvoteltava oikeusministeriön 
kanssa. Neuvotteluissa tulisi selvitettäviksi muun muassa resurssiti-
lanne ja eri vaihtoehdot työtilanteen parantamiseksi muilla keinoilla 
kuin siirtomenettelyyn turvautumalla. Tästä näkökulmasta neuvottelu-
velvollisuus voi olla tarkoituksenmukainen. Menettelystä syntyy kuiten-
kin vaikutelma, että oikeusministeriöllä on näin mahdollisuus puuttua 
siihen, mikä tuomioistuin kunkin asian ratkaisee.” Valiokunta totesi, 
että esitetty sääntely ei ole hyvin sopusoinnussa PL 3 §:n 3 momentin 
mukaisen tuomioistuinten riippumattomuuden kanssa.228 

Riippumattomuus tarkoittaa myös yksittäisen tuomarin henkilökohtaista autono-

miaa, jolloin muut valtiovallan käyttäjät (eli lainsäätäjä ja toimeenpanovallan käyt-

täjä) tai muut intressitahot, kuten asianosaiset, eivät voi puuttua yksittäisen tuoma-

rin yksittäiseen ratkaisuun. Tuomari on riippumaton myös tuomioistuimen ja tuo-

mioistuinlaitoksen sisällä suhteessa päällikkötuomariin, kollegoihin ja muutoksen-

hakuelimiin. Riippumaton tuomioistuin muodostuu riippumattomista tuomareista, 

joten tarkasteltaessa tuomioistuimen toiminnoista vain lainkäyttöä ja tuomioistuinta 

ei virastona vaan lainkäyttöyksikkönä, on kysymys saman asian eri puolista, jotka 

täydentävät toisiaan.229 

EIT:n eräiden ratkaisujen mukaan tuomioistuimen riippumattomuudella 
on tarkoitettu riippumattomuutta lainsäätäjästä, täytäntöönpanovallas-
ta ja osapuolista (esimerkiksi tapaus Langborger v. Ruotsi). Toisaalta 
esimerkiksi Suomea koskevassa tapauksessa Pabla Ky EIT on toden-
nut, että vallanjaon periaate ei ole abstraktisena ratkaisevaa. Pelkäs-
tään se seikka, että tuomioistuimen asiantuntijajäsen oli ollut lainsää-
däntöelimen jäsen samaan aikaan kuin hän istui valituksenalaista jut-
tua, ei riittänyt herättämään epäilyjä hovioikeuden riippumattomuudes-
ta ja puolueettomuudesta.230 

228 PeVL 55/2006 vp./HE 206/2006 vp., s 2–3. Ks. myös PeVL 4/2004/HE 28/2003 vp. ja PeVL 
16/2000 vp./HE 15/2000 vp., joita on selostettu luvussa 3.3 sekä PeVL 36/2008 vp./HE 33/2008 
vp., jota on selostettu luvussa 4.2.3. 
229 Vrt. Leistén, jonka mukaan tuomioistuimen ja tuomarin riippumattomuus ovat eri asioita. Tämä 
seikka on hänen mukaansa korostunut entisestään tulosohjaukseen siirtymisen myötä. (Ks. tar-
kemmin Leistén 1993, s. 8.)
230 Pabla Ky v. Suomi. 
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Riippumattomuuden vaatimus tarkoittaa sitä, että luottamus tuomarin ja tuomiois-

tuimen organisatoriseen riippumattomuuteen hallinnollisesta, poliittisesta ja talou-

dellisesta vallankäytöstä ei saa vaarantua. Virolainen on todennut, että tuomiois-

tuimen riippumattomuus on demokratian perusedellytyksiä.231 Kysymys on vallan 

kolmijaosta: lainsäädäntövallan ja toimeenpanovallan haltijat eivät saa olla ase-

massa, jossa heillä olisi mahdollisuus vaikuttaa tuomioistuinten ja tuomareiden rat-

kaisuihin yksittäistapauksissa. Hidénin mukaan riippumattomuuden tavoitteet tai 

funktiot liittyvät paitsi valtiovallan kolmijakoon myös yksilön oikeusturvaan.232 

Riippumattomuutta voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta: tapauskohtai-

sesta ja rakenteellisesta.233 Yhteenvedonomaisesti voidaan riippumattomuuden 

vaatimuksen sisältöä luonnehtia siten, että tuomioistuimen tulee olla lainkäyttötoi-

minnassaan riippumaton suhteessa muihin valtioelimiin, intressitahoihin ja osapuo-

liin sekä itsenäinen muihin tuomioistuimiin nähden. Tuomarilta edellytetään myös 

tapauskohtaista riippumattomuutta (puolueettomuus), joka ilmenee esteettömyyte-

nä, objektiivisuutena ja ennakkoluulottomuutena. Tuomarit ovat riippumattomia 

myös toisiinsa nähden ja suhteessa muihin valtiovallan käyttäjiin ja intressitahoi-

hin. Tuomarin on voitava olla myös taloudellisesti suhteellisen riippumaton.234 Ih-

misoikeusnäkökulmasta riippumattomuudelta edellytetään objektiivista ja subjektii-

vista luonnetta kuten edellä on käynyt ilmi. 

3.3 Tuomiovallan erottelu lainsäädäntö- ja toimeenpanovallasta  

Tuomiovallan erottelua lainsäädäntö- ja toimeenpanovallasta koskevan periaat-

teen mukaan tuomioistuimet eivät voi puuttua lainsäädäntö- eivätkä hallintotehtä-

viin, ellei perustuslaki tätä nimenomaisesti salli (vrt. PL 77 §, 99 § ja 105 §)235. 
231 Virolainen – Pölönen 2004, s. 451. 
232 Hidén 2001, s. 61–62. Tapanilan (2007, s. 46) mukaan ”PL 3 §:n 3 momentti puoltaa vahvasti 
tulkintaa, jonka mukaan tuomioistuimen riippumattomuus on yhteiskunnalliseen vallanjakoon liittyvä 
seikka”. 
233 Tapanila on käyttänyt jaottelua, jonka mukaan tuomioistuimen riippumattomuus koskee raken-
teellisia seikkoja ja puolueettomuus suhdetta käsiteltävään asiaan tai asianosaiseen. (Tapanila 
2007, s. 60–61.) Ks. myös Nieminen 2008, s. 376. 
234 Ks. HE 109/1999 vp., jonka mukaan tuomarilla tulee olla ”ainakin jonkinlainen taloudellinen riip-
pumattomuus”. 
235 PL 77 §:n mukaan tasavallan presidentti voi hankkia lausunnon korkeimmalta oikeudelta tai kor-
keimmalta hallinto-oikeudelta lain vahvistamisvaiheessa, PL 99 §:n mukaan ylimmät tuomioistuimet 
voivat tehdä esityksiä valtioneuvostolle lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä ja PL 105 §:n mukaan 
tasavallan presidentti voi hankkia lausunnon korkeimmalta oikeudelta armahdusta koskevassa 
asiassa. 
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Lainsäädäntövallan käyttöön läheisesti liittyvä kysymys koskee myös tuomioistuin-

ten mahdollisuutta valvoa lakien perustuslainmukaisuutta (PL 106 §). 

Tuomioistuimet ovat toisaalta demokraattisen valvonnan ja ohjauksen piirissä. 

Riippumattomuusvaatimuksesta kuitenkin johtuu, että tuomioistuimet eivät lain-

käyttötoiminnassaan voi olla poliittisen ohjauksen tai kontrollin alaisuudessa vaan 

niiden ohjailu tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta tapahtuu lähinnä lainsäädäntö-

teitse tai eduskunnan harjoittaman budjettivallan kautta.236 Lainsäätäjä ei voi kui-

tenkaan määritellä tuomioistuimelle menettelyllisiä vaatimuksia tai rajoituksia, jotka 

olennaisesti puuttuisivat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksiin. Perus-

tuslakivaliokunta on katsonut, ettei ollut tuomioistuimen riippumattomuuden kan-

nalta asianmukaista sisällyttää ulkomaalaislakiin säännöstä, jossa hallinto-oikeu-

delle asetettiin asiallisesti ottaen erittäin lyhyttä käsittelyaikaa edellyttävä vaati-

mus.237 Asianmukaista ei ollut myöskään tuomioistuimen ratkaisutoiminnan asialli-

nen sitominen jo hallintoviranomaisessa esillä olleeseen aineistoon, kuten seuraa-

vasta lausunnosta ilmenee. 

Perustuslakivaliokunta antoi vuoden 2000 valtiopäivillä lausunnon ul-
komaalaislain muuttamiseen johtaneesta hallituksen esityksestä 
15/2000 vp. Esitykseen sisältyi säännös, jonka mukaan Helsingin hal-
linto-oikeuden tulee ratkaista sille alistetut asiat turvapaikkatutkinnas-
sa ja ulkomaalaisvirastossa kertyneen aineiston ja selvityksen perus-
teella (esitetty 33 d §).238 Perustuslakivaliokunta totesi tämän johdosta, 
että tuomioistuimen ratkaisutoiminnan asiallinen sitominen jo hallinto-
viranomaisessa esillä olleeseen aineistoon ei ole sopusoinnussa oi-
keudenmukaiselle oikeudenkäynnille asetettavien vaatimusten kans-
sa. Valiokunta piti ehdotusta ongelmallisena myös PL 3 §:n 3 momen-
tissa turvatun tuomioistuinten riippumattomuuden kannalta. Sen mu-
kaan olisi myös ”perustuslaissa tarkoitetun tuomiovallan käytön kan-
nalta erikoista”, että hallintotuomioistuimelle osoitetaan PL 21 §:n 1 
momentin alaan kuuluvassa asiassa pelkästään hallinnollisluonteinen 
alistustehtävä, jonka hoidossa tuomioistuin olisi estetty noudattamasta 
eräitä keskeisiä hallintolainkäytön perussäännöksiä. Lakiesityksen kä-
sitteleminen tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä edellytti, että pe-
rustuslakivaliokunnan esittämät valtiosääntöoikeudelliset huomautuk-

236 Ks. lähemmin tuomioistuinlaitoksen ja toimeenpanovallan suhteesta budjetoinnin ja tulosohjauk-
sen näkökulmasta Rissanen 2005, s. 632–639.
237 PeVL 4/2004 vp./HE 28/2003 vp.
238 Esitetty 33 d § kuului seuraavasti: ”Ulkomaalaisviraston 33 c §:ssä tarkoitettu päätös alistetaan 
kokonaisuudessaan Helsingin hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Päätöstä ei anneta hakijalle tiedoksi 
66 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Hallinto-oikeus ratkaisee asian 32 b §:ssä tarkoitetussa turvapaikka-
tutkinnassa ja ulkomaalaisvirastossa asian käsittelyssä kertyneen aineiston ja selvityksen perus-
teella.”
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set otetaan asianmukaisesti huomioon.239 Lakiehdotus hyväksyttiin sii-
nä muodossa, että esitetty 33 d § poistettiin. 

Lainsäädäntövalta on PL 3 §:n 1 momentissa säädetty eduskunnan päätösval-

taan.240 Säännöksen mukaan lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää 

myös valtiontaloudesta. Muiden valtionorgaanien lainsäädäntövallan käyttö riippuu 

eduskunnan lailla antamasta valtuutuksesta. PL 3 §:n 1 momentin säännös ilmai-

see lainsäädäntövallan käyttämistä koskevan pääsäännön241, mutta käytännössä 

lähes koko lainsäädännöllinen valmistelu- ja aloitevalta on hallituksella.242 Saravii-

dan mukaan eduskunnan lainsäädäntövaltaa voitaisiin luonnehtia ”hallituksen lain-

säädännöllisen aloitevallan kontrollivallaksi” eli oikeudeksi keskustella, muuttaa, 

hyväksyä tai hylätä.243 

PL 3 §:n 2 momentin mukaan hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti ja val-

tioneuvosto.244 Se, mitä katsotaan kuuluvaksi hallitusvallan käsitteen piiriin ja kuin-

ka päätösvaltasuhteet on järjestettävä tasavallan presidentin ja valtioneuvoston 

kesken, säädetään yksityiskohtaisemmin muualla perustuslaissa. Perustuslain ko-

konaisuudesta kuitenkin selviää, että julkisen vallan käyttö tulee organisoida siten, 

että oikeussääntöjen asettamisen painopiste pysyy eduskunnassa ja hallitus- ja 

hallintovallan käytön painopiste valtioneuvoston ja presidentin taholla.245 

Hidén esittää päällikkötuomaripäivillä 23.1.2009 pitämässään alustuksessa 
kysymyksen siitä, missä laajuudessa ja millä tavoin toimeenpanovalta ja käy-

239 PeVL 16/2000 vp./HE 15/2000 vp., s. 5. 
240 Ks. lainsäädäntövallan käsitteestä edellä luku 2.2.
241 HE 1/1998 vp., s. 75. 
242 Saraviidan mukaan eduskunnan lainsäätäjäasemaa heikentää tosiasiassa kansanedustajan 
aloiteoikeuden vähäinen merkitys (Saraviita 2000, s. 76). 
243 Mts.
244 Ks. hallitusvallan käsitteestä tarkemmin edellä luku 2.2.
245 Jyränki 2000, s. 64. Mäenpään (2005, s. 1066–1068) mukaan on huomionarvoista, että vaikka 
lakiin sidottu toimeenpanovalta kuuluu oikeusvaltion peruselementteihin, ei perustuslaki suoranai-
sesti tunne toimeenpanovallan käsitettä. Tästä ei kuitenkaan hänen mukaansa voi tehdä pitkälle 
meneviä päätelmiä esimerkiksi eksekutiivin valtiosääntöisestä merkityksestä tai hallintoon kohdistu-
van perustuslaillisen sääntelyn sisällöstä. Sen sijaan perustuslakiin sisältyvä toimeenpanovallan 
sääntely on niin laaja-alaista ja kattavaa, että sen muodostamaa kokonaisuutta voi luonnehtia 
myös hallinnon valtiosäännöksi. Tähän kokonaisuuteen hän lukee hallintotoiminnan lainalaisuuden 
periaatteen (PL 2 §:n 3 mom.) ja sen suhteen lainsäädäntö- ja lainkäyttövaltaan (PL 3 §), oikeustur-
van takeet PL 21 §:ssä, julkisuuden periaatteen PL 12 §:n 2 momentissa, osallistumista ja vaikutta-
mista koskevat säännökset PL 2 §:n 2 momentissa, 14 §:ssä ja 20 §:ssä sekä virkavastuusäännök-
sen PL 118 §:ssä. Lisäksi siihen kuuluvat säännökset hallinnon järjestämisestä ja itsehallinnosta 
(PL 10 luku), laillisuusvalvonnasta (PL 11 luku), julkisen vallan perusoikeusvelvoitteista (PL 22 §) ja 
kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisesta (PL 1 §:n 3 mom.) sekä PL 124 §:n säännöksen hal-
lintotehtävien hoitamisen ja yksityisen toiminnan rajanvedosta. 
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tännössä lähinnä oikeusministeriö voi ohjata tuomioistuinten toimintaa. Hän 
sivuuttaa kysymykset niistä tilanteista, joissa jokin valtuus ohjata tuomiois-
tuinten toimintaa tai muuten vaikuttaa siihen on ministeriölle osoitettu laissa. 
Sen sijaan kiintoisaa on, minkälaista tuomioistuinten toimintaan kohdistuvaa 
toimivaltaa oikeusministeriöllä on sillä perusteella, että tuomioistuimet kuulu-
vat valtioneuvostoa ja oikeusministeriötä koskevien säädösten mukaan oi-
keusministeriön toimialaan. Hänen mukaansa toimivaltakysymysten ääripäät 
on helppo todeta: ministeriöllä ei ole oikeutta edes yrittää vaikuttaa tuomitse-
mistoiminnassa tehtävien ratkaisujen sisältöön. Ministeriöllä voi toisaalta ”on-
gelmitta” olla tuomioistuinlaitosta koskevia ja tuomitsemistoiminnan yleisiin 
edellytyksiin liittyviä tehtäviä, kuten esim. resurssointi, tilakysymykset tai tieto-
tekniikkapalvelu. Hän toteaa kuitenkin, että raja tuomitsemistoiminnan yleisiin 
edellytyksiin vaikuttamisen ja tuomitsemistoiminnan konkreettiseen järjeste-
lyyn vaikuttamisen välillä voi käytännössä olla häilyvä. Rajanvedon kriteerinä 
voidaan pitää toiminnan tavoitteita eli sitä minkälaisia vaikutuksia ministeriö 
kullakin toimella tavoittelee.246 

Mäenpään mukaan erityisesti tuomiovallan ja toimeenpanovallan väliseen suhtee-

seen liittyvää abstraktia vallanjakonäkökulmaa on täydennettävä ja konkretisoitava 

materiaalisen oikeusturvan näkökulmalla. Hänen mukaansa tuomiovallan ja toi-

meenpanovallan välinen suhde liittyy pohjimmiltaan oikeusturvan toteuttamiseen, 

koska tuomioistuimen perustehtävänä on PL 21 §:n mukaisesti toteuttaa oikeustur-

vaa yksittäistapauksissa.247

Mäenpää käsittelee tuomiovallan ja toimeenpanovallan ja välistä suh-
detta myös artikkelissaan Hallintoprosessi – hallinnon valvontaa vai 
oikeuksien turvaa erityisesti ns. Supo-tapausten valossa. Hän toteaa, 
että näissä KHO:n vuosikirjaratkaisuissa sälytetään poikkeuksellisen 
laajasti (tavanomaisesti hallintoviranomaiselle kuuluvaa) päätösvaltaa 
ja selvitysvastuuta hallintotuomioistuimelle.248 Artikkelissa esitetyt nä-
kökohdat ovat ajankohtaisia, erityisesti kun 1.1.2008 voimaan tulleella 
lastensuojelulailla (417/2007) on ensi asteen päätöksentekoa siirretty 
hallinnosta hallinto-oikeuteen.249

246 Hidén 2009, s. 9–10. 
247 Mäenpää 2005, s. 1079. Suviranta on analysoinut hallintotuomioistuinten ja hallintoviranomais-
ten välistä suhdetta myös vallanjakonäkökulmasta vuonna 2005 ilmestyneessä artikkelissaan Hal-
lintovalitus, hallintotoiminnan tuomioistuinkontrolli ja tuomioistuimen ratkaisuvalta. (Suviranta 2005) 
248 Mäenpää 2007a, s. 328–329. Tapauksissa oli kyse suojelupoliisin lausuntojen julkisuudesta ja 
niiden merkityksestä yksilön prosessuaalisten oikeuksien kannalta. Kaksi päätöstä koski ulkomaa-
laisen oleskelulupaa (KHO 2007:47 ja KHO 2007:48) ja yksi kansalaisuusasiaa (KHO 2007:49). 
249 Edustaja Jansson otti esille eriävässä mielipiteessään perustuslakivaliokunnan lastensuojelulain 
säätämisen yhteydessä antamaan lausuntoon (PeVL 58/2006 vp./HE 252/2006 vp) ensiasteen 
päätöksenteon siirtämisen tuomioistuimelle vallanjako-opin näkökulmasta. Janssonin mukaan ”val-
tion hallintotehtäviä on aikaisemmin siirretty tuomioistuinlaitokselle jossain määrin. Näitä tapauksia 
voidaan kuitenkin arvostella valtiosääntömme vallanjaon perusteiden pohjalta. Tiettävästi tämänkal-
taisia täysin kunnallisia hallintotehtäviä ei tässä laajuudessa kuitenkaan ole aiemmin siirretty tuo-
mioistuinlaitokselle siten, että se vastaisi ensimmäisenä asteena sekä valmistelusta että päätök-
senteosta.” Hänen mukaansa PL 3 §:n periaatteiden perusteella ja ottaen huomioon sen suhde PL 
121 §:än ja perustuslain hallintoa tai tuomioistuinlaitosta koskeviin säännöksiin ei ehdotettua kun-
nallisen hallintotoimivallan siirtoa valtion tuomioistuinlaitokselle voitaisi toteuttaa tavallisessa lain-
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3.4 Tuomioistuinten ohjaus ja valvonta riippumattomuuden valossa 

Myös tuomioistuimiin kohdistuvan ohjauksen ja valvonnan harjoittamista rajoittavat 

ja muotoavat ennenkaikkea valtiovallan kolmijaon periaate sekä osaltaan myös PL 

3 §:ssä turvattu tuomioistuimen riippumattomuuden periaate.250 

Tuomioistuinten ja tuomareiden valvontajärjestelmät voidaan jaotella esimerkiksi 

seuraavasti: 1) ylimpien laillisuusvalvojien PL 108 ja 109 §:n mukainen tuomiois-

tuinvalvonta; 2) virkavastuujärjestelmä251 ja 3) tuomioistuinten itsekontrolli. Tuomio-

istuinten ohjaus puolestaan voidaan jakaa kahteen eri osa-alueeseen: 1) oikeus-

ministeriön tehtäviin keskushallintoviranomaisena; sekä 2) yksittäisten tuomiois-

tuinten hallinnolliseen ohjaukseen ja lainkäytön johtamiseen. 

Perustuslain laillisuusvalvontaa koskevien 108 ja 109 §:n säännösten mukaan val-

tioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tulee valvoa, että 

tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja 

muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvolli-

suutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan molempien laillisuusvalvojien tulee valvoa pe-

rusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista. 252

PL 99 §:n 2 momentin mukaan ylimmän tuomiovallan käyttämisen lisäksi korkeim-

malle oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle kuuluu eräitä alempien oikeuk-

sien ohjaamiseen ja hallinnointiin liittyviä tehtäviä. Ylimmät tuomioistuimet valvovat 

lainkäyttöä omalla toimialallaan.253 Valvontatehtävästä säädetään myös ylimmistä 

säätämisjärjestyksessä. 
250 Ks. perustuslain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen 108 §:ä koskevat yksityiskohtaiset 
perustelut (HE 1/1998 vp., s. 165). 
251 Virkavastuujärjestelmää on käsitelty kootusti jäljempänä luvussa 4.2.  
252 Tuomioistuimen ja yksittäisen tuomarin menettely tulee ylimpien laillisuusvalvojien tutkittavaksi 
joko kantelun johdosta, viranomaisen aloitteesta tai laillisuusvalvojan omana aloitteena. 
253 Lakivaliokunta on käsitellessään esitystä uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi kiinnittänyt valvon-
tasäännöksen osalta huomiota valvontasäännöksessä käytettyyn verbiin ”valvoa”, jonka katsottiin 
olevan kansainvälisesti katsoen arveluttava, koska se voidaan ymmärtää tuomioistuinten riippumat-
tomuutta horjuttavaksi. Sanaa on kuitenkin käytetty hallitusmuodon tuolloin voimassa olleessa 
säännöksessä eikä sen ollut nähty horjuttavan tuomioistuinten riippumattomuutta. Koska sanalla oli 
tarkoitus säilyttää sama sisältö kuin aiemmin, valiokunta katsoi, ettei sanamuodon muuttamiseen 
ollut tarvetta. (LaVL 9/1998 vp/HE 1/1998 vp.) 
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oikeuksista annetuissa laeissa (laki korkeimmasta oikeudesta 665/2005, 1 § 2 

mom. ja laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta 1265/2006, 1 § 2 mom.)254 

Perustuslain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen mukaan 
ylimpien tuomioistuinten valvontatehtävän on katsottu tarkoittavan lä-
hinnä alempien tuomioistuinten valvontaa viranomaislaitoksena. Pe-
rustelujen mukaan ylimpien oikeuksien valvontatehtäviin kuuluu käy-
tännössä lainkäytön yhtenäisyyden, juttujen käsittelyaikojen ja tuomio-
istuinten voimavarojen riittävyyden valvonta sekä neuvottelupäivien 
järjestäminen ja henkilöstön koulutuksesta huolehtiminen.255 Ylimmät 
oikeudet voivat valvoa lainkäytön yhtenäisyyttä lähinnä yksittäisiä 
muutoksenhakemuksia ratkaistessaan ja antaessaan niistä en-
nakkopäätöksiä.

Myös hovioikeuksilla on lainkäyttötehtävien ohella valvonta- ja oikeushallintotehtä-

viä suhteessa käräjäoikeuksiin. Hovioikeuslain (56/1994) 2 §:n 3 momentin mu-

kaan hovioikeus käsittelee sille uskotut oikeushallintoasiat sekä valvoo alaistensa 

tuomioistuinten toimintaa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin havaitsemiensa epä-

kohtien poistamiseksi. Hovioikeusasetuksen (211/1994) 22 §:n mukaan hovioikeu-

della on oikeus saada hovioikeuslain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun valvontateh-

tävän toteuttamiseksi tarvitsemansa tiedot asianomaisilta viranomaisilta. Asetuk-

sen 23 §:n mukaan työjärjestyksessä on määrättävä, miten alioikeuksien valvonta 

on suoritettava. Hovioikeuden on myös laadittava alioikeuden valvonnassa havait-

semistaan asioista kertomus, joka on toimitettava tiedoksi valtioneuvoston oikeus-

kanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle. Lisäksi hovioikeuden on ilmoitettava 

valtioneuvoston oikeuskanslerille tietoonsa tulleista seikoista, jotka saattavat joh-

taa virkasyytteen nostamiseen hovioikeudessa. 

Käräjäoikeudet ovat lainkäyttötoiminnassaan riippumattomia hovioi-
keuksista. Hallituksen esityksessä hovioikeuslaiksi on todettu hovioi-
keuslain 2 §:n 3 momentin osalta, että hovioikeudelle kuuluu oman 
ratkaisutoimintansa lisäksi huolehtiminen koko hovioikeuspiirin lain-
käytön tasosta. Havaitessaan lainkäyttötoiminnassa puutteita tai risti-
riitatilanteita hovioikeuden tulisi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. 
Tämä tapahtuisi esimerkiksi keskusteluilla eri yhteyksissä alioikeuk-
sien päälliköiden kanssa, tekemällä käyntejä alioikeuksiin ja järjestä-
mällä koulutusta.256

254 Korkeimmilla oikeuksilla on valvontatehtäväänsä liittyen myös budjettilainsäädännön asettamia 
velvollisuuksia suhteessa alempiin oikeuksiin. Ks. Sevón 2006, s. 136–140. 
255 HE 1/1998 vp., s. 157.
256 HE 139/1993 vp. 
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Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean vuonna 2003 valmistuneen mietinnön 

mukaan korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden sekä hovioikeu-

den alaisiaan tuomioistuimia kohtaan harjoittaman muun kuin ratkaisutoiminnan 

kautta tapahtuvan ohjauksen sisältöä ei ole tarkoin määritelty ja sitä tulisi selkeyt-

tää. Kehittämiskomitea toteaa, että tuomioistuinten oikeusasteellisesta riippumat-

tomuudesta johtuen ohjauksen laajentaminen on kuitenkin ongelmallista. Ohjaus 

ei tuomioistuinten riippumattomuusvaatimuksen johdosta voisi sisältää yksittäisiin 

lainkäyttöasioihin ennalta puuttumista eikä normien tulkintaa.257 

Oikeusministeriö hoitaa tuomioistuinlaitoksen keskushallintoviranomaisen tehtä-

vät.258 Ministeriön oikeushallinto-osaston tehtävänä on huolehtia tuomioistuinlaitok-

sen, ulosottolaitoksen ja julkisen oikeusaputoimen toimintaedellytyksistä, toimin-

nan ja henkilöstön kehittämisestä ja strategisesta suunnittelusta, tukea toimialansa 

virastoja perustehtäviensä suorittamisessa sekä vastata toimialansa palvelujen 

saatavuudesta ja oikeudellisesta jaotuksesta.259

Oikeushallinto-osaston tehtävänä on myös mm. hoitaa tuomioistui-
mien ja muiden virastojen virkaehtosopimus- ja virkajärjestelyasioita; 
huolehtia toimialansa tietoteknisten tarpeiden selvittämisestä ja tieto-
teknisten palvelujen hankinnasta; käsitellä tuomarinvalintalautakuntaa 
koskevat asiat; esitellä tuomarinnimitykset sekä valmistella toimialaan-
sa liittyvät säädökset tarvittaessa lainvalmisteluosaston kanssa. Osas-
to huolehtii myös tuomioistuimia ja tuomarinvalintalautakuntaa koske-
vista tulosohjaustehtävistä.260 

Päällikkötuomarille kuuluvassa tuomioistuimen hallinnollisessa johtamisessa puo-

lestaan on kyse yleis-, henkilöstö- ja taloushallintoon liittyvistä tehtävistä. Näitä 

ovat esimerkiksi tuomioistuimen budjetin valmistelu ja määrärahojen seuranta, teh-

tävien ja asioiden jako tuomareille ja muulle henkilöstölle, toimitilakysymykset, 

henkilöstön rekrytointi ja koulutus sekä asiakirjaliikenteen järjestäminen. Tuomiois-

tuinten johtamista koskevien säännösten mukaan myös lainkäytön johtaminen 

257 KM 2003:3, s. 468. Kehittämiskomitea työskenteli vuosina 2001–2003 ja luovutti mietintönsä 
28.11.2003. 
258 Tuomioistuinlaitos kuuluu valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 14 §:n mukaan oikeusminis-
teriön toimialalle. 
259 Ks. http://www.om.fi/Etusivu/Ministerio/Organisaatio/Oikeushallinto-osasto. 
260 Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä 3 § (486/2006) sekä oikeusministeriön työjärjestys 
(670/2006) 16 ja 17 §.  
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kuuluu päällikkötuomarin johtamistehtäviin.261 Tuomareiden riippumattomuuden 

vaatimus asettaa tälle johtamisen muodolle erityiset haasteensa (ks. jäljempänä 

luku 4.1.7).

3.4.1 Tulisiko tuomioistuinten johtamisen ja hallinnon olla keskitettyä?  

Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean vuonna 2003 valmistuneessa mietinnös-

sä on pidetty lähtökohtana arvioitaessa tuomioistuinlaitoksen keskushallintoa kos-

kevia malleja ja kehitystarpeita, että tuomioistuinlaitoksen keskushallintoa on uu-

distettava ja kehitettävä nykyisestä. Kehittämiskomitea on niukan enemmistön tur-

vin esittänyt, että uudistaminen ja kehittäminen tapahtuisivat oikeusministeriöstä 

erillisen keskushallintoyksikkömallin (”tuomioistuinhallitus”) pohjalta.262 Perustelui-

naan komitea esitti, että tällä tavoin voimistettaisiin tuomioistuinlaitoksen kehittä-

mistyötä, korostettaisiin tuomioistuinten riippumattomuutta ja selkeytettäisiin tuo-

mioistuinten asemaa yhteiskunnassa. Komiteanmietinnön mukaan oikeusmi-

nisteriöstä erillinen keskushallintoyksikkö mm. ”mahdollistaisi tuomioistuinlaitoksen 

kehittämistyön voimistamisen ja takaisi tuomioistuimille tehokkaan keskushallin-

nollisen tuen kehittämistyössä”. Tuomioistuinten henkilöstö olisi kehittämisessä ja 

päätöksenteossa edustettuna, mikä edistäisi henkilöstön sitoutumista kehittä-

miseen.  Malli olisi myös organisatoriselta ja hallinnolliselta rakenteeltaan sel-

keä.263 

Myös valtiontalouden tarkastusvirasto on käräjäoikeuksien tulosoh-
jauksesta ja johtamisesta laatimassaan tarkastuskertomuksessa 
125/2006 päätynyt suosittamaan mm., että oikeusministeriön tulisi sel-
vittää sekä edellytykset tuomioistuinlaitoksen keskushallinnon järjestä-
miseksi oikeusministeriöstä erillisen keskushallintoyksikön pohjalle 
että edellytykset kehittää tuomioistuinlaitosta nykyisen keskushal-

261 Mm. hovioikeusasetuksen 6 §:n 1 mom. 2 kohdan ja hallinto-oikeusasetuksen (438/1999) 8 §:n 
2 mom. 2 kohdan mukaan päällikkötuomarien tehtävänä on valvoa oikeusperiaatteiden soveltami-
sen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta. Myös käräjäoikeusasetuksen (582/1993) 12 §:n 1 momen-
tin mukaan laamannin tulee valvoa, että asiat käsitellään huolellisesti ja nopeasti sekä seurata, että 
lakia sovelletaan yhdenmukaisesti. Lainkäytön johtamiseen liittyviä velvoitteita on asetettu myös 
korkeimmasta oikeudesta annetun lain 11 §:ssä, korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 12 
§:ssä, hovioikeuslain 3 §:n 3 momentissa ja käräjäoikeuslain (581/1993) 1 §:n 3 momentissa. 
262 Komitea pohti neljää vaihtoehtoista mallia keskushallinnon kehittämiselle. Näitä ovat 1) oikeus-
ministeriövetoisen keskushallintomallin kehittäminen, 2) erillisen keskushallintoyksikön perustami-
nen, 3) ylimpien oikeuksien ja hovioikeuksien varaan rakennettu keskushallinto ja 4) oikeusministe-
riöstä erillisen tuomarijohtokunnan perustaminen. (KM 2003:3, s. 492–503.)
263 KM 2003:3, s. 454, 491 ja 502–503. 
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linnon pohjalta.264 Myös hovioikeuksien presidentit Esko Oikarinen,  
Antero Palaja, Markku Arponen, Lauri Melander, Mikko Könkkölä ja 
Pertti Nieminen ovat 9.2.2007 tehneet oikeusministerille esityksen oi-
keusministeriössä käynnistettäväksi tuomioistuinhallinnon uudelleen 
järjestämiseen liittyväksi selvitystyöksi. Presidenttien mukaan uudel-
leen järjestämiseen liittyy useita selvitettäviä kysymyksiä ennen kuin 
uudistuksen sisällöstä voidaan päättää. Tällaisia kysymyksiä ovat mm. 
keskushallinnon asema valtionhallinnossa, hallinnon organisaatio, 
budjettioikeudelliset ja muut tehtävät, tuomioistuinten edustus hallin-
non päätöksenteossa samoin kuin kysymys siitä, miten tuomioistuin-
laitos voi vaikuttaa sen rahoitusta ja muita toimintaedellytyksiä koske-
vaan päätöksentekoon sekä tuomioistuinten tulosohjauksen järjestä-
misestä tuomioistuinten riippumattomuutta vahvistavalla tavalla.265  

Selvitystyönsä yhteydessä kehittämiskomitea kartoitti ulkomaisia, tuomioistuinten 

keskushallinnon järjestämisessä käytettyjä malleja ja jakoi ne neljäntyyppisiin: 1) 

oikeusministeriöstä käsin hoidettava keskushallinto (esimerkiksi Suomi ja Saksa); 

2) oikeusministeriöstä hoidettava keskushallinto, jossa ylimmillä tai ylioikeuksilla 

on merkittäviä oikeushallinnollisia tehtäviä (esimerkiksi Ranska); 3) oikeusministe-

riöstä erillinen keskushallintoyksikkö (esimerkiksi Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti); 

ja 4) tuomarineuvostoon jollain tavalla kytkeytyvä keskushallinto (useat Itä-Euroo-

pan maat).266 Sekä kehittämiskomitean että hovioikeuksien presidenttien mukaan 

ratkaisumallien vertailuissa erityisesti muiden Pohjoismaiden keskushallin-

toratkaisut ovat Suomen kannalta mielenkiintoisimpia yhteiskunnallisten olosuhtei-

den samankaltaisuuden johdosta. Lisäksi erillisvirastomalli sopisi kehittämiskomi-

tean mukaan yleisiin hallinnon kehittämisen suuntaviivoihin sekä suomalaiseen 

keskushallintoperinteeseen.267 Tämän johdosta seuraavassa käsitellään lähemmin 

Ruotsin, Norjan ja Tanskan keskushallintoratkaisuja. 

Ruotsissa keskusvirasto (Domstolsverket) on perustettu vuonna 1975. 
Virasto toimii keskushallintoviranomaisena yleisille tuomioistuimille, 
yleisille hallintotuomioistuimille, maanvuokralautakunnille, vuokralau-
takunnille ja oikeusapuviranomaisille.268 Viraston tehtävästä 
säädetään siitä annetussa asetuksessa mm., että ”Med iakttagande 
av domstolarnas självständighet enligt regeringsformen vid 
fullgörande av deras dömande och rättstillämpande uppgifter skall 
Domstolsverket, utöver vad som följer av särskilda bestämmelser, 
inom sitt verksamhetsområde i administrativt hänseende leda och 

264 Käräjäoikeuksien tulosohjaus ja johtaminen, s. 123.
265 Ks. http://www.oikeus.fi/38483.htm.
266 KM 2003:3, s. 474–476. 
267 KM 2003:3, s. 475 ja 494. 
268 Förordning med instruktion för Domstolsverket 1 § (995/2002).  
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samordna verksamheten, meddela föreskrifter och allmänna råd samt 
se till att verksamheten bedrivs effektivt. Verket får inte föreskriva att 
en viss rotel eller ett visst mål eller ärende skall tilldelas en viss 
enskild domare eller på annat sätt bestämma hur dömande uppgifter 
skall fördelas mellan enskilda domare.”269 Ruotsissa toimii lisäksi tuo-
mioistuinlaitoksen virkaehdotuslautakunta (Tjänsteförslagsnämnden 
för domstolsväsendet), jolle kuuluu tuomareiden nimitysasioiden val-
mistelu sekä notaarilautakunta (Notarienämnden), jolle kuuluvat tuo-
mioistuinharjoitteluun kuuluvat tehtävät.  

Norjassa tuomioistuinten keskusvirasto (Domstoladministrasjon) pe-
rustettiin 1.6.1999. Virasto kuuluu hallinnollisesti oikeusministeriön 
alaisuuteen ja tuomioistuinlain (lov om domstolene) luvun 1 A § 33:n 
mukaan ”Domstoladministrasjonen ledes av et styre som sørger for at 
den sentrale administrasjonen av domstolene skjer på en forsvarlig og 
hensiktsmessig måte”.270 Myös Norjassa tuomareiden nimitysasioita 
valmistelee tuomarinvalintalautakunta (Instillingsrådet för dommere). 
Lisäksi tuomareiden valvontatehtäviä hoitaa kurinpitolautakunta (Till-
synsutvalget). 

Tanskan tuomioistuinten keskusvirasto (Domstolsstyrelsen) sai itse-
näisen valtionorgaanin aseman 1.7.1999. Keskusvirasto kuuluu hallin-
nollisesti oikeusministeriön alaisuuteen.271 Keskusviraston tehtävänä 
on siitä annetun lain (lov om domstolsstyrelsen) 1 §:n mukaan ”vare-
tage domstolenes bevillingsmæssige og administrative forhold”.272 

Tanskassa tuomareiden nimitysasioita valmistelee tuomariennimitys-
neuvosto (Dommerudnaevnelsesråd). 

Mäenpään mukaan se, että ”Ruotsissa tai muualla” tuomioistuinhallin-
nosta vastaa virastotyyppinen toimielin, on ”epäilemättä kiinnostavaa 
oikeusvertailun kannalta”, mutta tämä tuskin riittää pitäväksi peruste-
eksi toteuttaa vastaava hallinnollista ohjausta tehostava järjestely 
Suomessa. Koska tuomioistuinten toimintaa tulee kuitenkin voida hal-
linnoida jollakin tavoin, voitaisiin tämä hänen mukaansa toteuttaa 
myös ministeriöorganisaation puitteissa ja myös ”siihen löyhästi liitty-
en”. Hän mainitsee kaksi mahdollista organisatorista järjestelyvaihto-
ehtoa: ministeriön sisällä tai sen sivuelimenä toimivan lautakuntatyyp-
pisen päätöselimen, jossa tuomioistuimilla olisi vahva edustus sekä 
ministeriön organisaatioon kuuluvan itsenäisen osaston ”tai vastaa-
van”.273 

Kehittämiskomitean mietinnön mukaan tuomioistuinten keskushallinnolle suunni-

tellut keskeisimmät tehtävät, joista sen olisi kyettävä suoriutumaan organisoimista-

vastaan riippumatta, ovat tuomioistuinlaitoksen organisaation ja toiminnan kehittä-

269 Förordning med instruktion för Domstolsverket 2 § 1–2 mom (923/1994).
270 Lov om domstolene, luku 1A (LOV-1915-08-13-5). Ks. lain valmistelusta myös NOU 1999:19.
271 Http://www.domstol.dk/om/organisation/domstolsstyrelsen/Pages/default.aspx.
272 Lov om domsolsstyrelsen (401/1998). 
273 Mäenpää 2008, s. 198. 
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minen, tuomioistuinlaitoksen toiminnan määrällisten ja laadullisten tavoitteiden 

määritteleminen yhdessä tuomioistuinten kanssa sekä tuomioistuinlaitoksen toi-

mintaedellytysten turvaaminen.274 Komiteanmietinnön mukaan keskushallinnon 

järjestämisen yleisiä edellytyksiä ovat seuraavat: 1) keskushallinnossa tulee olla 

tuomioistuinlaitoksen kehittämiseen, tutkimukseen ja johdon tukemiseen keskitty-

nyt yksikkö; 2) keskushallinnon kehittämistyössä tulee olla tuomarikunnan ja tuo-

mioistuinten muun henkilökunnan edustus; 3) keskushallinnon tulee huolehtia 

määrärahojen hankkimisesta ja niiden jakamisesta; 4) hallintomallin tulee olla hal-

linnollisesti ja organisatorisesti selkeä; 5) keskushallinnon järjestämisen kehity-

strendit ja kansainvälinen kehitys tulee ottaa huomioon; ja 6) keskushallintomallin 

tulee olla sopusoinnussa tuomioistuinten riippumattomuuden kanssa sekä tosiasi-

allisesti että sen suhteen, millaisen kuvan keskushallintojärjestelyt antavat riippu-

mattomuudesta.275

Aiheen kannalta merkitykselliset tuomioistuinlaitoksen keskushallinnon kehittämis-

näkökohdat liittyvät tuomioistuinlaitoksen rakenteellisen riippumattomuuden tur-

vaamiseen suhteessa toimeenpanovaltaan ja (ja lainsäädäntövaltaan) valtion ta-

lousarvion valmistelussa, määrärahoja ja niiden kohdentamista koskevassa 

päätöksenteossa sekä muussa talousarvion toimeenpanossa.276 Rakenteellisen ri-

ippumattomuuden kannalta voidaan pitää jossain määrin ongelmallisena, että tuo-

mioistuinlaitosta koskevien talousarvioehdotusten valmistelu ja ehdotuksen sisäl-

löstä päättäminen on toimeenpanovallan yksinomaisessa toimivallassa. Vaikka ta-

lousarviosta toki päättää eduskunta ja mm. tuomioistuinlaitoksen edustajia sään-

nönmukaisesti kuullaan eduskunnan valiokunnissa, muodostaa hallituksen talous-

arvioesitys keskeisen pohjan talousarvion sisällölle ja sitä kautta mm. tuomioistuin-

laitoksen voimavarojen määräytymiselle. Talousarviota koskevassa valmistelussa 

ei näyttäisi olevan rakenteellisia, suoraan laista johtuvia kontrolleja sille, että esi-

merkiksi tuomioistuinlaitoksen tehokkaan toiminnan kannalta riittävät voimavarat 

voitaisiin osoittaa sille toimeenpanovallasta riippumatta.

274 KM 2003:3, s. 476–477. 
275 KM 2003:3, s. 492. 
276 Ks. myös Tapanila 2007, s. 51. Tapanila on huolestunut toimeenpanovallan mahdollisuudesta 
ohjata tuomioistuinten toiminnan painopisteitä vaikuttamalla budjettimäärärahoihin. Hänen 
mukaansa tuomioistuinten riippumattomuus tulisi erityisesti budjettiohjauksen aiheuttaman puuttu-
mismahdollisuuden vuoksi tehokkaammin turvatuksi, jos tuomioistuinlaitoksen hallinto siirrettäisiin 
oikeusministeriöstä itsenäiselle keskusvirastolle. Tulosohjauksesta tarkemmin ks. esim. oikeusmi-
nisteriön työryhmämietintö 2006:17 tuomioistuinlaitoksen tulosohjauksen kehittämisestä. 
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Toinen tuomioistuinlaitoksen rakenteellisen riippumattomuuden kannalta ongelmal-

linen näkökohta liittyy talousarvion toimeenpanoon ja osin tulosohjaukseen. Ta-

lousarviossa myönnettyjen voimavarojen kohdentaminen tuomioistuinlaitoksen 

sisällä ja mm. vastaavista tulostavoitteista sopiminen kuuluu nykyisin toimeenpa-

novallan tehtäviin. Näin määrärahat voivat talousarviossa sinänsä olla riittävät, 

mutta ne voidaan jakaa esim. alueellisesti sillä tavoin epätasa-arvoisesti, että pa-

himmassa tilanteessa jonkin tuomioistuimen toimintakyky alenee huomattavasti. 

Tätä kautta toimeenpanovallalla  (oikeusministeriöllä) on periaatteessa mahdol-

lisuus, vaikkakin välillisesti puuttua siihen, miten asioiden käsittely etenee tuo-

mioistuimissa.

Kiistatonta on, että tuomioistuinten riippumattomuus estää yksittäisiä lainkäyttöa-

sioita koskevan välittömän ohjauksen toimeenpanovallan taholta. Kuitenkaan re-

surssiohjaus ei ole täysin vailla merkitystä tuomioistuinten riippumattomuuden kan-

nalta, vaikka sillä ei suoranaisesti pyrittäisikään vaikuttamaan lainkäyttöön. Tuo-

mioistuinten oman keskushallinnon kohdalla tämä ongelma poistuisi – edellyttäen, 

että sen tehtävänä olisi myös keskeinen osallistuminen talousarvioesitysten valmi-

steluun ja niitä koskevaan päätöksentekoon sekä myönnettyjen määrärahojen ko-

hdentamisesta ja ohjauksesta päättäminen, kuten ilmeisesti on kaavailtu (ks. edel-

lä keskushallinnon tehtävistä esitetty). 

3.5 Tuomitsemistoiminnan riippumattomuuden merkitys oikeudenmukaisen oikeu-

denkäynnin takaajana  

Tuomiovallan riippumattomuuden vaatimus liittyy kiinteästi PL 21 §:ssä turvattuihin 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin. Riippumattomuuden turvaamisella 

on tarkoituksena edistää kansalaisten oikeusturvaa.277 Nikula toteaakin selkeästi, 

että ”tuomioistuinten riippumattomuuden ytimenä on itsenäisyys yksittäistä oikeu-

denkäyntiä tutkittaessa ja ratkaistaessa”.278 

277 Hidén 2001, s. 62. PL 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmu-
kaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa vi-
ranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen 
tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
278 Nikula 2000, s. 1107. Myös Mäenpää (2007b, s. 221) toteaa, että tuomioistuimen riippumatto-
muuden ydinsisältönä voidaan pitää sen päätöksenteon itsenäisyyttä. Samoin Heinonen (1982, s. 
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Riippumattoman tuomitsemistoiminnan kannalta merkityksellisiä säännöksiä ovat 

säännökset perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaamisesta (PL 22 §), lain 

kanssa ristiriitaisten alemmantasoisten säännösten soveltamatta jättämisestä (PL 

107 §) ja perustuslain säännöksille suhteessa tavalliseen lakiin annettavasta etusi-

jasta (PL 106 §). 

PL 22 §:ssä velvoitetaan julkinen valta, siis myös tuomioistuimet, tur-
vaamaan perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. PL 106 
§:n mukaan tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain sään-
nökselle, jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain sään-
nöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. 
PL 107 §:n mukaan tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa ei 
saa soveltaa asetusta tai muuta lakia alemmanasteisen säädöksen 
säännöstä, jos se on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa. 
PL 107 § vastaa pääpiirteittäin aikaisemman Hallitusmuodon 92 §:ää. 
PL 106 § sen sijaan on sisällöllisesti uusi säännös. Jälkimmäisellä 
säännöksellä on mahdollistettu lakien perustuslainmukaisuuden val-
vonta, tosin rajoitetusti.279 

Perustuslain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen 1/1998 vp. 
mukaan 106 §:n säännös tulee sovellettavaksi vasta silloin, jos perus-
tuslain tai lain välistä ristiriitaa ei ole mahdollista poistaa perus-
tuslainmukaisen tai perusoikeusmyönteisen tulkinnan avulla.280 Veli-
Pekka Viljasen mukaan PL 106 §:n säännöksen merkitys on nimen-
omaan siinä, että se kiinnittää huomion tuomioistuimen tehtävään 
huolehtia yksittäisen oikeusjutun lopputuloksen perustuslain-
mukaisuudesta.281 Husa viittaa PL 106 §:n sanamuotoon (lain sään-
nöksen soveltamisen ilmeinen ristiriita perustuslain kanssa) ja kiinnit-
tää tässä yhteydessä huomiota erityisesti siihen, että säännöksen 
konkreettisia oikeusvaikutuksia on arvioitava perustuslain muodosta-
maa kokonaisuutta vasten.282 

188), jonka mukaan tuomioistuinten ja tuomareiden riippumattomuus merkitsee parhaimmillaan 
avoimesti, täydellisesti ja vakuuttavasti argumentoitua ratkaisua. 
279 Jyrängin (2000 s. 69) mukaan säännöstä on poikkeussäännöksenä tulkittava ahtaasti nimen-
omaan valtiollisten tehtävien erottelun takia. Ks. PL 106 §:n säännöksen tulkinnasta esim. Scheinin 
1998, Viljanen Veli-Pekka 2005 ja Tuori 2003c. 
280 Ks. HE 1/1998 vp., s. 164. 
281 Hän viittaa erityisesti eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietintöön 25/1994 vp., jossa hänen 
mukaansa vakiinnutettiin suomalaiseen oikeuselämään perustuslainmukaisen tai perusoikeus-
myönteisen laintulkinnan käsitteet ja vahvistettiin tulkinnan lähtökohdaksi perustuslain ja lain välis-
ten tulkinnallisten ristiriitojen eliminointi. (Viljanen Veli-Pekka 2005, s. 310–312.) Saraviita kysyy pe-
rustuslakivaliokunnan perusoikeusmyönteisestä laintulkinnasta esittämiin kannanottoihin liittyen, 
että ”Voiko lainsäädäntövaltaa käyttävän valtioelimen organisaatioon kuuluva perustuslakivaliokun-
ta antaa sitovan tai yleensä edes jotenkin velvoittavan laintulkintaa tarkoittavan ohjeen perustus-
laissa riippumattomiksi luonnehdituille tuomioistuimille?” (Hän viittaa mm. em. mietintöön, ks. Sara-
viita 1999, s. 893, erityisesti alav. 13.) 
282 Husa 1999, s. 283. Tällöin esimerkiksi tässäkin tutkimuksessa esillä olevat vallanjakokysymyk-
set voivat vaikuttaa tuomioistuimen tekemiin ratkaisuihin. 
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Tuomiovallan riippumattomuus koskee siis erityisesti ratkaisutoimintaa; mitkään ul-

kopuoliset tahot eivät saa asiaankuulumattomasti vaikuttaa tuomitsemistoimintaan. 

Asiaankuuluvaa vaikuttamista on vain se, mikä tapahtuu säädösten antamisen 

kautta.283 Riippumattomuus ja siihen kuuluva puolueettomuus toteutuvatkin viime 

kädessä tuomarin yksittäisiin tapauksiin liittyvässä ratkaisutoiminnassa; tuomiois-

tuin on päätöksenteossaan sidottu ainoastaan lakiin ja muihin velvoittaviin oikeus-

lähteisiin284  – tuomarin on ratkaisutoiminnassaan tarkoin tunnettava laki ja sovel-

lettava sitä (PL 2 §:n 3 mom). Lakivaliokunta toteaakin perustuslain säätämisen 

yhteydessä antamassaan lausunnossa, että tuomitsemisessa tuomari saa olla riip-

puvainen vain laista ja muista hyväksytyistä ratkaisuperusteista, joita niitäkin tuo-

marin on käytettävä puolueettomasti ja oikeudenmukaisesti.285

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg on XI tuo-
maripäivillä pitämässään puheessa todennut, että riippumattomuus 
tarkoittaa samalla riippuvuutta laista ja oikeudesta (legaliteetti) sekä 
yhteiskunnan yleisestä kehityksestä (legitimiteetti).286 

Tuomioistuinten riippumattomuus tuomioistuinlaitoksen sisällä edellyttää myös, 

että tuomioistuimen tapauskohtainen kokoonpano määräytyy yleisten kriteereiden 

perusteella ilman yksittäistapauksessa tapahtuvaa järjestelyä tai ohjailua. Tuoma-

ria tai ratkaisukokoonpanoa ei näin ollen tule määrätä yksittäisiä juttuja silmälläpi-

täen. Myös asioiden jakamisessa tuomareille ja kollegion kokoonpanon määräyty-

misessä tulee turvata sattumanvaraisuus.287 Näillä kokoonpanoa ja asioiden jaka-

mista koskevilla prinsiipeillä on merkitystä paitsi yksittäisen tuomarin riippumatto-

muuden kannalta myös yleisempää merkitystä siten, että ne vahvistavat yleistä 

283 Hidén – Saraviita 1994, s. 249–250. Kiellettyä epäasianmukaista vaikuttamista on heidän mu-
kaansa esimerkiksi yksittäistapausta koskevien käskyjen tai kieltojen antaminen, tuomioistuimen 
ratkaisun muuttaminen, ratkaisun täytäntöönpanon estäminen, tuomioistuimen toimivallan tilapäi-
nen muuttaminen, tuomioistuimen jäsenen välillinen tai välitön painostaminen, uhkaaminen tai hou-
kutteleminen, samoin kuin muut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on saada tuomioistuimen tai 
tuomareiden toiminta alttiiksi asiaankuulumattomille vaikutteille. (Mts.) Samoin toteaa Virolainen 
1995, s. 340. 
284 Kyse on tällöin yksittäistapauksittaisesta (tapauskohtaisesta) tai tosiasiallisesta riippumattomuu-
desta. (Virolainen 1995, s. 340.) 
285 LaVL 9/1998 vp., s. 5. 
286 Hallberg 1998. 
287 Näin on todettu mm. oikeudenkäymiskaaren tuomareiden esteellisyyttä koskevien säännösten 
uudistamiseen johtaneessa hallituksen esityksessä 78/2000 vp., (s. 4), jonka mukaan näistä peri-
aatteista ”täytyy yksittäistapauksissa voida poiketa luottamuksen turvaamiseksi tuomioistuinten 
puolueettomuuteen”. Tämä tarkoittaa, että juttuja jaettaessa ja ratkaisukokoonpanoja määrättäessä 
ei voi käyttää tarkoituksenmukaisuusharkintaa. 
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luottamusta oikeudenkäynnin tasapuolisuuteen ja objektiiviseen puolueettomuu-

teen. 

Tuomitsemistoiminta on yhteiskunnallista vallankäyttöä, jota kontrolloidaan edellyt-

tämällä tuomareilta puolueettomuutta. Demokraattisessa yhteiskunnassa valtaa ei 

voida ajatella ilman vastuuta, sillä muutoin on riskinä vallankäyttäjän mielivalta.288 

Brusiinin mukaan ”tuomarin puolueettomuus on järjestäytyneen yhteiskunnan pe-

rusedellytys”.289 Hänen mukaansa keinoina mielivallan välttämiseksi voidaan näh-

dä seuraavat: mahdollisuus virkasyytteeseen, perusteluvelvollisuus, oikeuden-

käyntiprosessin rakenteesta säänteleminen ja tuomarin ammattietiikka, jota hän ni-

mittää kategoriseksi imperatiiviksi.290 Tähän luetteloon voidaan lisätä muutoksen-

hakumahdollisuus sekä tuomioistuimen velvollisuus noudattaa ihmis- ja perusoi-

keuksia ratkaisuissaan.291 Tuomitsemistoiminnan kontrolloiminen on näin ollen tär-

keää vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen ylläpitämiseksi.292 

Tuomitsemistoiminnan riippumattomuuden vaatimuksella on näin ollen merkitystä 

paitsi kansalaisten oikeusturvan kannalta myös yhteiskuntapoliittisesta näkökul-

masta. Lakivaliokunnan perustuslain säätämisen yhteydessä antaman lausunnon 

mukaan onkin kansalaisten oikeusturvan kannalta yhä merkittävämpää, että tuo-

marit ovat ammattitaitoisia ja myös eettisesti korkeatasoisia eli oikeamielisiä.293

288 Näin esim. Tapanila 2007, s. 41–42. Aarnion mukaan mielivallan välttäminen eli vaatimus ennus-
tettavuudesta on kaiken suunnitelmallisen yhteiskunnallisen toiminnan kulmakivi, jota ilman kansa-
laisyhteiskunta ”rapautuu satunnaisuuksien kaaokseksi”. (Aarnio 1987, s 424–425.) 
289 Hän kirjoittaa (v. 1938, s. 105) seuraavasti: ”Tuomarin puolueettomuutta pidetään tavallisesti it-
sestään selviönä, mutta me kysymme: ”Miksi hänen on oltava puolueeton?” Jo se seikka, ettei tuo-
ta kysymystä tavallisesti aseteta, on mielekäs. Tuomarin puolueettomuus näet on järjestäytyneen 
yhteiskunnan säilymisen perusedellytys; sentähden sitä pidetään selviönä. Kaikkeen oikeuteen si-
sältyy vallanharjoittamista, joskin usein kätkettynä. Itse oikeusjärjestys on historiallisesti muodostu-
neiden valtasuhteiden kiteytymä. Puolueellinen tuomio merkitsee vakiintuneen yhteiskuntaraken-
teen kieltämistä: ratkaisun pohjana eivät ole valtasuhteet sellaisina kuin ne ilmenevät oikeusjärjes-
tyksessä vaan oikeudelle vieraat valtatekijät. Tämä jos mikään järkyttää oikeusjärjestyksen pyhyyt-
tä ja vaarantaa yhteiskunnan stabiliteetin: sentähden tuomarin puolueellisuus on järjestäytyneen 
yhteiskunnan negaatio.” 
290 Brusiin 1938, s. 95–101.
291 Tapanila 2007, s. 42. 
292 Vrt. Brusiin 1938, s. 105.  
293 LaVL 9/1998 vp., s. 5. 
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3.5.1 Erityisesti tuomarin riippumattomuudesta 

Kuten edellä on käynyt ilmi, ilmenee tuomarin riippumattomuus erityisesti ratkaisu-

toimintaa koskevana riippumattomuutena. Hidén on ilmaissut asian siten, että 

tämä riippumattomuus on ensi sijassa ”riippumattomuutta tuomiovallan käytössä 

tehtävien ratkaisujen sisällön muodostamisessa”.294 Tuomaria sitoo ratkai-

sutoiminnassaan vain voimassa oleva lainsäädäntö. Tuomarin riippumattomuus on 

hänen oikeudellisesti säädellyn asemansa lisäksi henkilökohtainen ominaisuus. 

Riippumattomuuden vaatimuksella osoitetaan luottamusta yksilöön.295 

Euroopan Neuvoston Ministerikomitea hyväksyi 13.10.1994 neuvoston jäsenval-

tioille suosituksen (n:o R (94) 12) tuomareiden riippumattomuudesta, tehokkuu-

desta ja roolista (Recommendation No. R (94) 12 of the Committee of Ministers on 

the Independence, Efficiency and Role of Judges).296 Suosituksen lähtökohtana 

ovat Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan oikeudenmukaiselle oikeuden-

käynnille asettamat vaatimukset sekä YK:n yleiskokouksessa 29.11.1985 ja 

13.12.1985 hyväksymät tuomareiden riippumattomuutta koskevat perusperiaatteet 

(Basic Principles on the Independence of the Judiciary. Päätöslauselma 40/32 ja 

40/146). Ministerikomitean suosituksessa tuomareilla tarkoitetaan kaikkia lainkäyt-

tötehtävissä olevia henkilöitä (persons exercising judicial functions); mukaan lu-

kien perustuslaillisia sekä rikos-, siviili-, kauppa- ja hallinto-oikeudellisia asioita kä-

sittelevät henkilöt. 

Ministerikomitean suosituksen mukaan valtioiden tulee ryhtyä kaikkiin tarpeel-
lisiin toimenpiteisiin, jotta tuomareiden riippumattomuutta kunnioitettaisiin, 
suojattaisiin ja edistettäisiin. Tuomarien tulee olla päätöksenteossaan riippu-
mattomia ja heillä on oltava mahdollisuus toimia ilman miltään taholta tai mis-
tään syystä tulevia suoria tai epäsuoria rajoituksia, epäasiallista vaikuttamis-
ta, houkutusta, painostusta, uhkaa tai väliintuloa. Tuomarilla tulee olla rajoit-
tamaton vapaus ratkaista asia puolueettomasti omantuntonsa ja tosiseikoista 
tekemänsä tulkinnan mukaisesti ja voimassa olevan lainsäädännön perus-
teella. 

Tuomarin on toimittava itsenäisesti ja ulkopuolisen vaikutuksen häiritsemättä. 
Hänen tulee antaa puolueettomia ratkaisuja, jotka perustuvat tosiseikkojen 

294 Hidén 2009, s. 11. 
295 Näin KM 2003:3, s. 78. 
296 Suositus ei sido Euroopan Neuvoston jäsenvaltioita. Siinä lähtökohtaisesti tunnustetaan jäsen-
valtioiden erilaiset oikeudelliset perinteet ja pyritään antamaan esimerkkejä yleisistä, suuntaa näyt-
tävistä säännöistä (HE 78/2000 vp., s. 8). Ks. suosituksesta tarkemmin Rintala 1996.
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arviointiin ja hänen laintulkintaansa. Tuomarin tehtävänä on suojella kaikkien 
ihmisten oikeuksia ja vapauksia. Kaikille on annettava oikeudenmukainen oi-
keudenkäynti ja osapuolten prosessuaalisia oikeuksia on kunnioitettava. 

Euroopan neuvoston monenvälisessä kokouksessa 8.–10.7.1998 on hyväksytty 

eurooppalainen tuomareiden peruskirja (European Charter on the Statute of Jud-

ges), joka koskee tuomareiden valintaa, koulutusta, erottamattomuutta, virkauraa, 

vastuuta, palkkausta ja virkauran loppumista. Peruskirja on vailla muodollista ase-

maa. Myös Kansainvälisen tuomariliiton jäsenyhdistykset ovat 17.11.1999 hyväk-

syneet tuomarin yleismaailmallisen peruskirjan (the Universal Charter of the Jud-

ge).297 

Heuschling on esittänyt kootusti tuomarin riippumattomuuden keskeis-
et elementit seuraavasti: ”Independence requires the isolation of the 
courts not only from the other state organs, but also from any exterior 
actor. This includes a) the parties to the trial; b) the other judges; c) 
the magistrates’ trade unions; d) the wider society (the media, public 
opinion, the social needs, the common moral values etc.). Further, e) 
judges should also be independent from their own personality, their 
own opinions and preferences. Hän kuitenkin toteaa, että “no matter 
how independent judges may be, they are never supposed to be inde-
pendent from law”.298

Rintalan käsityksen mukaan tuomari on sitä riippumattomampi, mitä parempi 

osaamisen taso hänellä on. Tuomarin riippumattomuuden takaavina tekijöinä hän 

luettelee lakimiesten koulutuksen, käytännön koulutuksen ennen tuomariksi valit-

semista ja tuomarinuran aikana, aseman arvostuksen ja palkkauksen riittävyyden, 

asianmukaiset työskentelyolosuhteet ja ei-oikeudellisten tehtävien siirtämisen mui-

den henkilöiden hoidettavaksi. Rintalan mukaan tuomarin riippumaton asema pe-

rustuu tuomarille annettavien valtuuksien ja hänelle asetettavien velvollisuuksien 

tasapainoon.299 Virolaisen mukaan tuomareiden tulee olla riippumattomia suh-

teessa poliittisiin puolueisiin, etujärjestöihin, pankkeihin, suuryhtiöihin, taloudellis-

ten keskusjärjestöjen johtoelimiin, tiedotusvälineisiin ja yleiseen mielipideilmas-

toon. Hänen mukaansa on kyseenalaista, voivatko tuomarit kuulua yritysten ja 

pankkien hallintoelimiin taikka olla jäsenenä vapaamuurarijärjestössä. Hän pitää 

myös arveluttavana erityisesti ylimpien tuomioistuinten tuomareiden jatkuvaa toi-

297 Julistus löytyy esim. Kansainvälisen tuomariliiton sivuilta: http://www.iaj-uim.org. 
298 Heuschling 2007, s. 203–204. 
299 Rintala, s. 565–568. 
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mimista välimiehinä.300 Kastari on kuitenkin huomauttanut, että tuomarit eivät yksi-

löinä voi olla absoluuttisen riippumattomia. Monilla tuomarin persoonallisuutta il-

mentävillä ja siihen vaikuttavilla tekijöillä on vaikutusta hänen asenteisiinsa tuoma-

rina ja myös hänen antamiensa ratkaisujen sisältöön. Kastarin mukaan ratkaista-

van jutun tosiasiat ja siihen sovellettavat oikeusnormit ”ikäänkuin siivilöityvät tuo-

marin persoonallisuuden läpi”.301 

3.5.2 Tuomarin esteettömyyden vaatimus  

Tuomarin esteettömyydessä on kyse tuomarin erityisistä kelpoisuusehdoista eli 

tuomarin puolueettomuudesta hänen käsiteltävänään olevassa asiassa (juttukoh-

taisesta puolueettomuudesta).302 Esteettömyys kuuluu oikeudenmukaisen oikeu-

denkäynnin perusteisiin ja se on myös riippumattoman päätöksenteon edellytys. 

Tuomarin esteettömyysvaatimus liittyy siten läheisesti PL 21 §:ssä turvattuun oi-

keuteen saattaa asiansa riippumattoman tuomioistuimen käsiteltäväksi oikeuden-

mukaisessa oikeudenkäynnissä.303 Sillä on myös kiinteä yhteys EIS 6 (1) artiklan 

edellyttämään oikeudenkäynnin puolueettomuuteen.304 Tuomarin puolueettomuus 

edellyttää muun ohella, että hän on esteetön. 

Esteellisyyssääntelyn tarkoituksena on osaltaan turvata oikeudenkäynnin tasapuo-

lisuutta ja objektiivisuutta.305  

Mäenpää on kuvannut esteellisyyssääntelyn tavoitteita seuraavasti: 
”Esteellisyyssääntelyn tarkoituksena on ensinnäkin estää, että tuomari 
voisi sukulaisuussuhteen, taloudellisten sidonnaisuuksien tai muiden 
omien intressiensä vuoksi vaikuttaa asian käsittelyyn tai lopputulok-
seen (subjektiivinen puolueettomuus). Esteellisyys (”jääviys”) tarkoit-

300 Virolainen 1995, s. 341 ja Virolainen – Pölönen 2004, s. 456–459. Hänen mukaansa painavin 
peruste suhtautua kielteisesti tuomareiden välimiestehtäviin on, että ne voivat synnyttää pysyviä lo-
jaliteettisuhteita, jotka ovat omiaan horjuttamaan yleisön luottamusta tuomioistuinten riippumatto-
muuteen. (Mts. 459.) 
301 Kastari 1977, s. 251–252. Kastari korostaa tässä yhteydessä kuitenkin tuomarinkoulutuksen ja 
siinä korotettavien monipuolisen ja objektiivisen harkinnan, ratkaisun perustelujen ja yleensäkin ar-
gumentoinnin huolellisuuden ja johdonmukaisuuden sekä arvostelukyvyn kypsyyden merkitystä. 
Ks. myös Rantasen artikkeli Tuomioistuimen ja tuomarin riippumattomuudesta asianajajan ja hänen 
päämiehensä näkökulmasta (Rantanen 1993). 
302 HE 78/2000 vp., s. 4.  
303 Tuomarin esteettömyysperusteet ovat pääpiirteissään samanlaisia kuin ne olivat vuonna 1734 
voimaan tulleessa oikeudenkäymiskaaren 13 luvussa (Tapanila 2007, s. 87).  
304 Mäenpää 2007b, s. 226. 
305 HE 78/2000 vp., s. 4. Esteellisyyssääntelyn tavoitteista prosessiperiaatteiden kannalta ks. Tapa-
nila 2007, s. 71–86.
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taakin yleensä sellaista, suhteellisen kiinteää suhdetta tuomarin ja kä-
siteltävän asian tai asianosaisen välillä, että voidaan epäillä tuomarin 
objektiivisuuden, tasapuolisuuden ja riippumattomuuden heikentyvän. 
Esteellisyyssääntelyllä pyritään jo etukäteen rajoittamaan tällaisen 
epäilyn mahdollisuuksia.

Esteellisyyden sääntelyn tavoitteena on myös estää epäasiallisten 
seikkojen ja asiaankuulumattomien näkökohtien vaikutus tuomiovallan 
käytössä sekä korostaa päätöksenteon objektiivisuutta. Esteellisyys-
säännöksillä on siten yleisempi kuin tapauskohtainen funktio. Ne vah-
vistavat menettelyn neutraalisuutta ja yleistä luottamusta sen riippu-
mattomuuteen (objektiivinen puolueettomuus).”306  

Oikeudenkäymiskaaren 13 luku (441/2001) jakaantuu varsinaisia esteelli-

syysperusteita koskeviin säännöksiin sekä esteellisyysväitteen tekemistä ja esteel-

lisyyden toteamista koskeviin menettelysäännöksiin. Kaikkiin kolmeen prosessila-

jiin eli riita-, rikos- ja hallintoprosessiin sovelletaan samoja oikeudenkäymiskaaren 

13 luvun säännöksiä.307

Tuomarin esteellisyysperusteista on säädetty OK 13 luvun 4 §:ssä 
seuraavasti:308 

Tuomari on esteellinen asiassa, jossa: 
1) tuomari tai hänen läheisensä on asianosainen;309 
2) tuomari tai hänen läheisensä toimii tai on toiminut 
asianosaisen edustajana, avustajana tai asiamiehenä;310

3) tuomari on tai on ollut todistajana tai asiantuntijana;
4) tuomarin läheinen on todistajana tai asiantuntijana tai 
jossa läheistä on käsittelyn aikaisemmassa vaiheessa 
kuultu tällaisessa ominaisuudessa ja asian ratkaisu voi 
osaltaan riippua tästä kuulemisesta;311 tai
5) asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai 
vahinkoa tuomarille, hänen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitetulle läheiselleen tai sille, jota tuomari tai hänen lä-
heisensä edustaa.312

Edustajalla tarkoitetaan 1 momentin 2 ja 5 kohdassa luon-
nollisen henkilön huoltajaa, edunvalvojaa tai muuta niihin 
rinnastettavaa edustajaa.

306 Mäenpää 2007b, s. 226–227. 
307 Ks. viittaussäännös hallintolainkäyttölain 76 §:n (443/2001) 1 momentissa. 
308 Ks. tuomarin esteellisyysperusteista tarkemmin Lappalainen 2003, s. 225–241.
309 Kyseessä on asianosaisjääviys.
310 Avustus- ja edustusjääviys.
311 3–4 kohdissa kyse on todistajanjääviydestä.
312 Intressijääviys.
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Lisäksi OK 13 luvun 5 §:ssä säädetään yhteisöjääviydestä. Säännös liittyy tilantei-

siin, joissa tuomari tai hänen läheisensä toimii johtavassa asemassa yhteisössä 

säätiössä tai laitoksessa tai asemassa, jossa hän päättää valtion, kunnan tai muun 

julkisyhteisön puhevallan käyttämisestä asiassa. Esteellisyys syntyy, jos yhteisö tai 

muu taho on asiassa asianosainen tai asian ratkaisusta on sille odotettavissa eri-

tyistä hyötyä tai vahinkoa. Tuomarin erityinen suhde asianosaiseen saattaa aiheut-

taa esteellisyyden OK 13 luvun 6 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa. Lisäksi OK 13 lu-

vun 7 §:ssä on säädetty kahden instanssin jääviydestä ja samanlaiseen asiaan 

perustuvasta jääviydestä. Myös tuomarin mahdollinen ennakkoasenne aiheuttaa 

esteellisyyden (OK 13:7.2 §). OK 13 luvun 7 § 3 momentin yleissäännöksen mu-

kaan tuomari on esteellinen myös, jos jokin muu mainitussa luvussa tarkoitettuun 

seikkaan rinnastettava seikka antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueet-

tomuutta asiassa.

Tuomarin esteellisyys on arvioitava erikseen kussakin yksittäistapauksessa eikä 

esteellinen tuomari saa osallistua asian käsittelyyn. Hän saa kuitenkin ratkaista kii-

reellisen kysymyksen, joka ei vaikuta pääasiassa tehtävään ratkaisuun, jollei es-

teetöntä tuomaria ole viivytyksettä saatavissa (OK 13:1.2 §). Tuomarin esteelli-

syyssäännösten uudistamiseen johtaneen hallituksen esityksen mukaan erityis-

säännöstä tuomarin vetäytymisestä asian käsittelystä ei tarvita, vaan esteellisyy-

den vapaamuotoinen toteaminen ja asian käsittelystä pidättäytyminen kattanevat 

käytännössä lähes kaikki esteellisyystilanteet.313 

Tuomarilla on sekä oikeus että velvollisuus todeta itse oma esteellisyytensä riippu-

matta siitä, mistä esteellisyys johtuu. Tuomarin on näin ollen vetäydyttävä oma-

aloitteisesti asiasta, jossa hän tietää olevansa esteellinen. Vaikka hänellä on laaja 

oikeus todeta itsensä esteelliseksi, säännös ei oikeuta tuomaria vetäytymään 

asiasta muutoin kuin laissa säädetyillä perusteilla.314 Myös asianosainen voi esit-

tää esteellisyyttä koskevan väitteen (OK 13:8 §). 

Ervon mukaan vaatimus käsittelyn ja kokoonpanon puolueettomuudesta (ja siitä 

seuraavasta tuomarin esteettömyydestä) ei kilpisty ainoastaan yksilön perus- ja ih-

313 HE 78/2000 vp., s. 24. 
314 Mts. 
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misoikeuksiin, vaan siinä on tämän lisäksi kyse myös kollektiivisista, yhteiskunnal-

lisista oikeuksista ja velvollisuuksista järjestää lainkäyttö oikeusvaltiossa hyväksyt-

tävällä, oikeudenmukaisella ja demokraattisella tavalla. Kyse on myös yleisön luot-

tamuksesta lainkäyttöön ja tämän luottamuksen takeista.315 Myös vaatimus tuoma-

rin esteettömyydestä on näin ollen viime kädessä palautettavissa oikeusvaltioperi-

aatteeseen. 

3.6 Tuomari yhteiskunnallisena vallankäyttäjänä: tuomarivaltiokeskustelu ja vallan-

jako-oppi 

Edellisessä luvussa on käynyt ilmi, että yksi oikeusvaltioajattelun kulmakivistä on 

oppi vallanjaosta. Vallanjako-oppiin liittyy sellainen normatiivinen idea, että kukin 

valtioelin voi harjoittaa vain sellaisia toimintoja, jotka sen ”vallankäyttöpiiriin” kuulu-

vat. Kuten sanottua, oppia ei puhtaassa muodossaan sovelleta missään, ei siis 

Suomessakaan.316 Myös vallansiirtoa lainsäätäjältä lainsoveltajalle tapahtuu esi-

merkiksi yhteiskunnan oikeudellistumiseksi kutsutun kehityskulun puitteissa, joka 

on johtanut lainsäädännön ja lainkäytön välisen rajan hämärtymiseen.

Lähtökohtaisesti on selvää, että tuomareilla on yhteiskunnallista valtaa, jota voim-

me luonnehtia Aarnion tavoin ”yhteiskuntasuhteisiin vaikuttavaksi julkiseksi pakko-

vallaksi”. Tätä vallankäyttöä kontrolloidaan järjestelmän sisäisesti eli muutoksen-

hakujärjestelmän kautta sekä ulkoisesti eli tuomioperusteluiden kautta. Sen sijaan 

kysymys tuomareiden yhteiskunnallisen vallan kasvusta ennakoi jo näkökulmaa 

tuomarivaltiokeskustelun suuntaan. Tähän liittyen Aarnio asettaa kolme jatkokysy-

mystä: Kuinka paljon valtaa tuomareille on tietoisesti siirretty? Kuinka paljon valtaa 

tuomareille todellisuudessa on siirtynyt tai siirtyy? Kuinka paljon valtaa tuomarit 

ovat aktiivisesti ottaneet (tai voivat ottaa) käyttöönsä?317

Lienee selvää, että tuomioistuimille on siirtynyt tai siirretty aiemmin lainsäätäjälle 

kuulunutta valtaa ja tuomareiden aseman voidaan sanoa vahvistuneen suhteessa 

oikeusvaltiolliseen ”ideaaliin”.318 Siirtymä on tapahtunut hyvinvointivaltiollisen kehi-
315 Ervo 2007, s. 47–48. 
316 Ks. esim. Husa 2003, s. 13 alav. 26. 
317 Aarnio 2002, s. 7–8. 
318 Mm. Tuori (2000b, s. 1050) toteaa, että Manner-Euroopassa, mm. Suomessa on todettavissa 
selviä merkkejä tuomioistuinten ja tuomareiden aseman voimistumisesta. Aarnion mukaan ”on sel-
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tyksen tuloksena, jolloin muodollinen oikeusvaltio on saanut sisällöllisiä piirteitä eli 

Aarnion sanoin: muodollisen oikeusvaltion materiaalistuessa319. Tutkijat ovat lähes 

yksimielisiä myös niistä tekijöistä, jotka ovat johtaneet siihen, että vallan siirtymistä 

on tapahtunut.  

Sevón luettelee tekijöitä, jotka ovat johtaneet siihen, että tuomioistuinten päätök-

sentekovalta lainkäyttöasioissa on laajentunut. Näitä ovat lainsäädännössä käyte-

tyt laajaakin harkintaa edellyttävät ilmaisut320 taikka lainsäädännön ristiriitaisuus tai 

tekninen epäonnistuminen muusta syystä; edellä mainittu yhteiskunnan oikeu-

dellistuminen ja siihen liittyen se, että uudentyyppisiä asioita otetaan oikeudellisen 

sääntelyn kohteeksi, jolloin ne samalla voivat päätyä tuomioistuimen käsittelyyn. 

Lisäksi hän mainitsee lainsäätäjän passiivisuuden321. Sevón erottaa oikeudellistu-

miskehityksessä vallanjaon kannalta kolme periaatteellisesti kiinnostavaa tilannet-

ta, joissa tuomioistuimet voivat kumota tai jättää noudattamatta lainsäätäjän toi-

menpiteitä: yhteisön oikeuden ensisijaisuus (ristiriita syntyy kansallisen lainsää-

dännön ja Euroopan unionin lainsäädännön kesken); ristiriita ihmisoikeussopimus-

ten ja kansallisen lainsäädännön kesken sekä PL 106 §:n soveltamistilanteet.322 

Kekkonen mainitsee lisäksi korkeimman oikeuden ennakkopäätösroolin yhtenä 

1980-luvulta lähtien alkaneeseen oikeudellistumis- ja erityisesti tuomarisoitumiske-

hitykseen johtaneena tekijänä.323 Tuorin mukaan 2000-luvun alkupuolella on käyty 

ns. tuomarivaltiokeskustelun toista vaihetta. Ensimmäinen keskustelu käytiin 1980-

luvun alkupuolella, jolloin se kohdistui erityisesti hallintolainkäyttöön.324

vää, että tuomareille on lainsäätäjän (eduskunnan) toimenpitein siirretty valtaa tavalla, joka oli tun-
tematon vielä muutama vuosikymmen sitten”. (Ks. lähemmin Aarnio 2002, s. 8–12.) Samoin ajatte-
lee Sevón 2005, s. 300. Jyränki on todennut, että tuomarin asettuminen lainsäätäjän tilalle ei vas-
taa demokraattista ideaalia – eikä se vastaa oikeusvaltionkaan ihannetta. (Ks. oikeusvaltion ”ihan-
teesta” lähemmin Jyränki 2002, s. 25.) 
319 Aarnio 2002, s. 5. 
320 Laakso puhuu oikeuden finalisoitumisesta, jolloin oikeudellista sääntelyä käytetään yhteiskunta-
suunnittelun välineenä. Tavoitteellisessa lainsäädännössä lainsäätäjä kirjaa säädösten alkuun tiet-
tyjä yhteiskunnallisia tavoitteita, joita viranomaisten edellytetään lakia soveltaessaan ottavan huo-
mioon. (Laakso 1990, s. 51. Ks. myös Kekkonen 2002, s. 120.) 
321 Esim. välittömän verotuksen alueella (Sevón 2005, s. 299). Samoin ajattelee myös Lindblom, 
jonka mukaan tuomioistuinten rooli sekä Suomessa että Ruotsissa tulee kasvamaan. (Lindblom 
2002, s. 628.) 
322 Sevón 2005, s. 299–300. 
323 Oikeudellistumisella Kekkonen tarkoittaa oikeudellisen sääntelyn määrällistä kasvua ja sen tun-
keutumista uusille elämänalueille sekä oikeudellista ratkaisutoimintaa harjoittavien viranomaisten 
yhteiskunnallisen roolin vahvistumista (tuomarisoitumista). Muita tuomarisoitumiskehitykseen johta-
via tekijöitä ovat hänen mielestään tavoitteelliset ja joustavat oikeusnormit, Suomen liittyminen kan-
sainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja erityisesti Euroopan unioniin sekä ylikansallisten tuomiois-
tuinten asema (Kekkonen 2002, s. 121–122).
324 Tuori 2003c, s. 917 ja 919 sekä Tuori 2000b, s. 1056. 
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Tuori on käsitellyt tuomarivaltioistumista artikkelissaan Tuomarivaltio – uhka vai  

myytti?, jossa hän analysoi perusoikeusdoktriinin mahdollisia tuomarivaltion suun-

taisia vaikutuksia. Hän kutsuu ongelmaa myös ylikonstitutionalisoitumiseksi, jolla 

voi hänen mukaansa olla kahdenlaisia seurauksia: oikeuden politisoituminen ja po-

litiikan oikeudellistuminen. Oikeuden politisoitumiseksi hän kutsuu sitä tuomarival-

tioistumisen piirrettä, että tuomioistuimet käyttävät poliittisluonteista harkinta- ja 

päätösvaltaa. Politiikan oikeudellistumisella tarkoitetaan hänen mukaansa niitä ra-

joituksia, joita perustuslaki asettaa lainsäätäjän vapaalle, poliittisluonteiselle har-

kintavallalle. Molemmat tendenssit ovat ongelmallisia sellaisten demokraattisen oi-

keusvaltion perustavien periaatteiden kuten vallanjaon ja demokratian kannalta.325 

Myös Husa asettaa kiintoisan kysymyksen, että jos ylimmistä tuomareista tulee tie-

tyssä mielessä poliittis-moraalisten arvovalintojen tekijöitä punninnan, harkinnan ja 

väljien perusoikeussäännösten myötä, tuleeko samalla poliitikoista ”tuomareita”, 

koska heidän poliittis-moraaliseksi oletettua harkintaansa ohjaavatkin oikeudelliset 

näkökohdat?326 

Husa on kuvannut artikkelissaan Perusoikeudet ja vallanjako – suomalaisen pe-

rusoikeuskeskustelun sokea piste? perusoikeuksiin ja vallanjakoon liittyvää proble-

matiikkaa ja siihen liittyvää keskustelua konstitutionalismi-teeman avulla. Hänen 

mukaansa nykyaikaisen eurooppalaisen valtiosääntöoikeuden näkökulmasta voi-

daan erottaa kaksi erilaista tulkintaa konstitutionalismista – uusi ja vanha. Vanhan 

konstitutionalismi-käsityksen mukaan lakien perustuslainmukaisuuden arviointi 

tuomioistuinten toimesta oli lähtökohtaisesti sovittamattomassa suhteessa parla-

mentaarisen demokratian ja hallitustavan kanssa. Lakien perustuslainmukaisuu-

den valvonta oli ei-suotavaa ja sitä pidettiin suorana uhkana parlamentaariselle 

hallitustavalle. Uuteen konstitutionalismi-käsitykseen kuuluu ajatus siitä, että oi-

keusjärjestyksen täytyy pitää sisällään tiettyjä fundamentaalisia oikeuksia (perusoi-

keuksia), joiden tulee olla suoraan sovellettavaa oikeutta. Tämä voi tarkoittaa 

myös sitä, että tuomioistuinten tulee viime kädessä suojata hierarkkisesti korkeam-

pia perusoikeuksia myös tavallisen lain säätäjän tahtoa vastaan. Husan mukaan 

325 Tuori 2003c, s. 916. Jyränki kirjoittaa (1989, s. 16), että politiikan oikeudellistuminen ”saattaa 
jopa näkyä koko poliittisen ajattelun legalisoitumisena, legalismin omaksumisena sellaiseksi super-
ideologiaksi, jota ei edes enää tunnusteta poliittiseksi ideologiaksi”. 
326 Husa 2003, s. 18. 
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tämän oikeuskulttuurisen siirtymän ohessa tapahtuu toinen oleellinen siirtymä, 

joka koskee tuomareita. Hänen mukaansa tuomareista tulee tässä prosessissa 

”mikrotason poliittisen vallan käyttäjiä de facto samalla, kun poliittisen vallan käyt-

täjistä tulee ”valtiosääntötuomareita” siinä mielessä, että muotoillessaan politiikkaa 

he ottavat huomioon perusoikeuksien sisältämät arvot.327

Husan mukaan paitsi edellä mainittu vallanjaon ja konstitutionalismin 
muuttumiseen liittyvä valtiosääntöinen transformaatioprosessi myös 
PL 106 §:n sisältämä normikontrollisäännös edellyttää vallanjaon insti-
tuutioulottuvuuden ja perusoikeusulottuvuuden kohtaamista.328 

Sevón on päätellyt, että tuomioistuinten asema on vahvistunut Suomessa ja ni-

menomaan lainsäätäjän toimesta. Hän kuitenkin korostaa, että tuomioistuinten 

päätöksenteossa ei ole kyse oikeuspoliittisilla perusteilla tapahtuvasta päätöksen-

teosta, vaikka ratkaisuilla saattaakin olla suuri oikeuspoliittinen merkitys.329 Toisaal-

ta juristin ja tuomarin rooliin on saatettu kuitenkin liittää toisenlainen vaatimus; ni-

mittäin vaatimus siitä, että tuomarin on otettava myös moraalinen vastuu ratkai-

suistaan eikä hän voi tältä osin kätkeytyä oikeudellisen järjestelmän taakse. Myös 

asioihin liittyvät moraaliset ongelmat on kyettävä kohtaamaan avoimesti.330

Tuomarivaltiokeskustelu liittyy siihen, että perinteisen vallanjako-opin mukaista 

lainsäätäjälle kuulunutta valtaa on siirtynyt tuomioistuimille. Voidaan arvioida, että 

tuomioistuimet eivät ole niinkään aktiivisesti pyrkineet sitä hankkimaan, vaan esi-

merkiksi lainsäätäjän passiivisuuden johdosta ja ratkaisupakon vallitessa ne ovat 

327 Husa 2003, s. 10–12. 
328 Husa 2003, s. 5.
329 Sevón 2005, s. 300. 
330 Paarman mukaan ”oikeusjärjestystä palvelevassa ammatissa omantunnon on oltava vähän her-
kempi kuin muilla. Ainakin sen voi sanoa hyvän juristin tuntomerkiksi.” (Paarma 2000, s. 520 ja 
Ervo 2005, s. 91–92.) Ajatus ei ole kuitenkaan aivan uusi: Brusiinin (1938) mukaan ”arimmankin” 
tuomarin on ”aukkoratkaisussaan kannettava persoonallinen vastuu: hän ei saata puolustautua sil-
lä, että hän vastoin vakaumustaan on vetäytynyt suojaan judikatuurin tai tieteisopin taakse” (s. 
252–253). Lindblomin (2004, s. 255–258) mukaan oikeus ja moraali ovat nykyisin entistä enemmän 
kietoutuneet yhteen. Tämän johdosta etenkin maallikot vaativat tuomareilta moraalisempia kannan-
ottoja kuin oikeuslähdeoppi antaa myöten. Tuomareiden pitäisi olla luovia ja aktiivisia, mutta toisi-
naan myös paternalistisen autoritäärisiä oikeuden puheenjohtajia. Yhdysvalloissa tästä käytetään 
termiä ”managerial judges”. Juridiikalta vaaditaan myös terapeuttisuutta ja siitä käytetään jopa ter-
miä ”therapeutic jurisprudence. Tämän suuntauksen mukaan ratkaisutoiminnan tulee olla moraalin 
ja empirian leimaamaa. Vaadittava tieto ammennetaan sosiologiasta, psykologiasta ja muista käyt-
täytymistieteistä. Vaatimuksen perustana on oikeudenkäytön mekaanisuuden välttäminen. Lind-
blom pitää mainittua kehitystä sekä sympaattisena että vaarallisena. Vaarana on ei-oikeudellisten 
tekijöiden tunkeutuminen tuomioiden perusteluihin, jolloin oikeudenkäynnin päärooli materiaalisen 
oikeuden arvojen toteuttajana jää taka-alalle. 
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alueella, joka on perinteisesti kuulunut poliittisen tai hallinnollisen päätöksenteon 

piiriin.331 Sen sijaan, mitä tulee kysymyksiin yhteisöoikeuden tai ihmisoikeussopi-

musten ja kansallisen lainsäädännön välisistä ristiriidoista taikka PL 106 §:n sovel-

tamistilanteista, ongelmana on vallanjako-opin näkökulmasta, ettei tuomioistuimiin 

voi kohdistaa (jälkikäteistä) demokraattista kontrollia.332 Kysymys on aidosti tilan-

teista, joissa tuomioistuimille on jätetty – Husan termein – de facto lainsäädäntö-

valtaa mikrotasolla. Hän myös ennakoi sitä käsillä olevan teeman kannalta mielen-

kiintoista näkymää, että PL 106 §:n mukaisissa normikontrollitilanteissa erityisesti 

vallanjakoperiaatteella tulisi olemaan tärkeä elementti osana oikeudellista argu-

mentaatiota.333

Kirjoittajat ovat varsin harvoin kiinnittäneet huomiota niihin käytännön syihin, min-

kä vuoksi tuomioistuinten päätöksentekovalta lainkäyttöasioissa on laajentunut. 

Sevón on kuitenkin todennut, että ratkaisuvaltaa on siirtynyt suomalaisilta tuomio-

istuimilta EIT:lle ja EY:n tuomioistuimelle eikä suomalaisissa tuomioistuimissa tie-

toisesti ratkaista asioita näiden oikeuskäytännön vastaisesti.334 Käytännössä 

asiaan vaikuttaa myös ennen kaikkea ratkaisupakko, jonka vuoksi oikeuskysymys 

joudutaan ratkaisemaan ja voimassa olevan oikeuden sisältö tai oikea tulkinta vah-

vistamaan myös siinä tapauksessa, että lainsäädäntö vaikenee tai on aukollista. 

Myös oikeusvarmuuden periaate edellyttää, että ratkaisua lähdetään myöhemmis-

sä samanlaisissa tapauksissa hakemaan aiemmin omaksutusta ratkaisukäytän-

nöstä. 

331 Ks. tästä esim. Sevón, joka toteaa, että ”päinvastoin kuin lainsäätäjä, tuomioistuin ei voi jättää 
päätöstä tekemättä sillä perusteella, että asia on vaikea”. (Sevón 2005, s. 299.)
332 Sevón mm. huomauttaa, että jos kyse on kansainvälisoikeudelliseen velvoitteeseen liittyvästä 
asiasta, lainsäätäjällä on periaatteessa mahdollisuus irtisanoa kansainvälinen sopimus, jonka so-
veltaminen on johtanut lainsäätäjän kannalta ”epätyydyttävään” lopputulokseen. Käytännössä sopi-
muksen irtisanominen olisi usein poliittisista syistä mahdotonta. (Sevón 2005, s. 300.) Lainsäätäjän 
tosiasialliset mahdollisuudet puuttua myöskään sen väärinä pitämiin perusoikeustulkintoihin ovat 
pienet, koska tavallisen lain säätäminen ei välttämättä riitä, vaan edellytetään vaikeutetun lainsää-
tämisjärjestyksen käyttämistä. (Husa 2003, s. 12.) 
333 Husa 2003, s. 20 ja 22. Toistaiseksi asiaa on vaikea arvioida, koska KKO on vain yhdessä en-
nakkopäätöksessään (KKO 2004:26) soveltanut PL 106 §:ä eikä mainittuun kysymykseen jouduttu 
ottamaan kantaa. Tapauksessa oli kysymys siitä, edellyttikö perustuslaissa turvattu omaisuuden 
suoja rakennussuojelulain 11 §:stä ilmenevien korvausperiaatteiden soveltamista myös mainitunlai-
seen vahinkoon. (Ään., vahv. jaosto)
334 Sevón 2005, s. 300. 
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4. Tuomarin virkamiesoikeudellinen asema 

4.1 Tuomarin riippumattomuuden takeet  

Tuomiovallan käyttämistä leimaa korostettu objektiivisuuden, puolueettomuuden ja 

riippumattomuuden vaatimus. Tuomiovallan riippumattomuuden vaatimuksella voi-

daan perustella, kuten edellä on todettu, tuomareita koskevia erityisjärjestelyjä.335 

Tuomarin asema virkamiehenä on muita virkamiehiä turvatumpi PL 103 §:ssä ole-

van tuomarin virassapysymisoikeutta koskevan säännöksen johdosta.336 

Valtion virkamieslakia (750/1994) sovelletaan lähtökohtaisesti myös tuomarin vir-

kaan ja tuomariin (45 § 1 mom). Tästä on kuitenkin poikettu nimenomaan kysy-

myksissä, jotka liittyvät virkasuhteen pysyvyyteen.337 Tuomareiden virkatehtävien 

luonne ja tuomioistuinten riippumattomuus voivat vaikuttaa sellaistenkin valtion vir-

kamieslain säännösten soveltamiseen, joiden alaan tuomarit ja tuomarin virat lain 

12 luvun mukaan kuuluvat. Valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin mukaan virka-

miehen on noudatettava työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Kuitenkin tuomareiden 

velvollisuus noudattaa virkakäskyjä on tuomioistuinten riippumattomuusvaatimuk-

sen vuoksi muita virkamiehiä suppeampi.

AOA:n ratkaisussa 29.9.2006 dnro 854/4/06 oli kyse käräjätuomarin 
käsiteltävänä olleiden kolmen riita-asian siirtämisestä toiselle tuomaril-
le. Helsingin käräjäoikeuden laamanni määräsi, että käräjäoikeuden 
osastonjohtajan tulee jakaa eräät kantelun tehneellä käräjätuomarilla 
vireillä olleet riita-asiat uudelleen toisen tuomarin käsiteltäviksi. Mää-
räys perustui käräjäoikeusasetuksen (582/1993) 4 §:n 2 momenttiin.338 

335 Ks. luku 1. 
336 Tuomareiden erityisestä virassapysymissuojasta säädettiin nimenomaisesti vasta vuoden 1919 
Hallitusmuodon 91 §:ssä ja laissa valtion viran tai pysyvän toimen haltijain nimittämiskirjoista sekä 
heidän oikeudestaan pysyä virassaan tai toimessaan (202/1926). 
337 Valtion virkamieslain 45 §:n (208/2000) mukaan tuomarin virkaan ja tuomariin ei sovelleta lain 
säännöksiä, jotka koskevat virkasuhteeseen nimittämistä (9 §), koeajaksi nimittämistä (10 §), valtio-
neuvoston käytettäväksi asettamista (22 §), valtuutta säätää asetuksella määräajaksi täytetyistä vi-
roista, joiden haltija on virkavapaana muusta, muutoin kuin määräajaksi täytetystä virastaan (23 §:n 
4 mom.) varoitusta ja virkasuhteen päättämistä (24–34 §), mahdollisuutta säätää asetuksella yleis-
tä eroamisikää alemmasta eroamisiästä 35 §:n 2 mom.), lomauttamista (8 luku), virantoimituksesta 
pidättämistä irtisanomista koskevan päätöksen ollessa vailla lainvoimaa (40 §:n 1 mom.,), palvelus-
suhteen ehdoista sopimista (44 §), valtuutta säätää asetuksella viranomaisesta, joka antaa varoi-
tuksen, lomauttaa, irtisanoo, purkaa virkasuhteen, pidättää virantoimituksesta taikka siirtää lain 20 
tai 21 §:n nojalla (66 §:n 3 mom., laissa 1088/2007) eikä säännöstä, jonka mukaan virkamies voi-
daan oikeuttaa jatkamaan virassa eroamisiän saavuttamisen jälkeen (35 §:n 3 mom.).
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Käräjätuomari piti määräystä lainvastaisena ja katsoi virkavelvollisuuk-
siensa edellyttävän, että hän ei noudata määräystä. Koska hän oli kui-
tenkin kertomansa mukaan erehdyksessä luovuttanut juttujen asiakir-
jat osastonjohtajalle, hän katsoi, että määräys oli peruutettava ja asia-
kirjat on palautettava hänelle. Laamanni katsoi, ettei esitettyjen perus-
teiden mukaan ollut aihetta peruuttaa annettua määräystä tai ryhtyä 
muihin toimenpiteisiin.

AOA totesi (mm.), että käräjäoikeusasetuksen mainittua säännöstä ei 
ole pidettävä PL 107 §:n tarkoittamalla tavalla ristiriitaisena perustus-
lain tai muun lain kanssa. Näin ollen laamanni on voinut soveltaa mai-
nittua säännöstä. AOA katsoi kuitenkin, että juttujen siirtäminen tuo-
marilta toiselle voi vaikuttaa tuomioistuimen ja tuomarin riippumatto-
muuteen. Juttujen siirtämisestä pois käräjätuomarilta ja jakamisesta 
toisen käräjätuomarin käsiteltäväksi tulisi hänen mukaansa säätää kä-
räjäoikeuslaissa käräjäoikeusasetuksen sijasta. Siirtämisen edellytyk-
sistä tulisi myös säätää täsmällisemmin.339 

4.1.1 Tuomareiden nimittäminen 

4.1.1.1 Nimittämisjärjestelmä osana tuomioistuinten riippumattomuutta340  

PL 102 §:n mukaan tasavallan presidentti nimittää vakinaiset tuomarit laissa sää-

detyn menettelyn mukaisesti. Muiden tuomarien nimittämisestä säädetään lailla. 

Tuomarin virkaa täytettäessä ja nimitettäessä tuomaria määräajaksi sovelletaan la-

kia tuomareiden nimittämisestä (205/2000), joka tuli voimaan 1.3.2000, samanai-

kaisesti uuden perustuslain kanssa. 

Tuomareiden nimittämisestä annetun lain 2 §:n mukaan vakinaisen tuomarin nimit-

tää tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta. Perustuslain sää-

tämiseen johtaneen hallituksen esityksen mukaan vakinaisten tuomarien nimitys-

vallan uskominen presidentille on perusteltua ennen muuta tuomioistuinlaitoksen 

riippumattomuuden ja itsenäisyyden turvaamiseksi.341 Tuomareiden erityinen nimit-

338 Käräjäoikeusasetuksen 4 §:n 2 momentin mukaan ”jos jonkun lainoppineen jäsenen työmäärä 
poikkeaa muiden lainoppineiden jäsenten työmäärästä tai jos siihen on muu perusteltu painava 
syy, laamanni voi siirtää lainoppineelle jäsenelle jaetun asian toisen lainoppineen jäsenen käsiteltä-
väksi.” Ks. myös EOA:n kertomus vuodelta 2006, s. 65 ja 88–89. 
339 Oikeusministeriö ilmoitti, että käräjäoikeuslakia ja asetusta on syytä muuttaa oikeustilan selven-
tämiseksi. Se myös totesi, että asioiden jakamista ja siirtämistä koskevaa sääntelyä myös muissa 
tuomioistuimissa tulee tarkastella. (EOA:n kertomus vuodelta 2006, s. 89.) 
340 Tuomareiden nimittämisjärjestelmän kehityksestä ks. HE 109/1999 vp. s. 4–5. 
341 HE 1/1998 vp., s. 159. 



85

tämismenettely johtuu siis tuomiovallan riippumattomuudesta.342 Presidentin nimit-

tämisvaltaa on laajennettu suhteessa aikaisempaan oikeustilaan.343 Nimitysvallan 

laajennuksen perusteena voidaan Jyrängin mukaan nähdä se hänen mukaansa 

verrattain yleinen katsomus, että tasavallan presidentti olisi vähemmän poliittinen 

toimielin kuin ministeristö. Nimitysvalta on annettu tasavallan presidentille, jolloin 

tuomioistuimen yhteys muuhun valtiokoneistoon olisi mahdollisimman epäpoliitti-

nen, mikä puolestaan vahvistaisi tuomioistuinten riippumattomuutta.344 

Tuomioistuinlaitoksen riippumattomuus ei kuitenkaan edellytä tuomioistuinten täy-

dellistä eristämistä muusta valtiokoneistosta. Eduskunnan perustuslakivaliokunta 

totesikin käsitellessään valmistelevasti uutta perustuslakia, että tuomareiden nimi-

tysten valmistelun tulee olla riittävän avointa. Valiokunta ei ottanut yksityiskohtai-

sesti kantaa nimittämismenettelyyn, sillä tuomareiden nimittämistä koskeva lain-

säädäntö oli tuolloin oikeusministeriössä valmisteltavana.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan ”menettelyn kokonai-
suudessaan tulee osaltaan turvata yhteiskunnan moniarvoisuuden 
heijastuminen korkeat ammatilliset vaatimukset täyttävän tuomarikun-
nan kokoonpanossa ja estää tuomioistuinlaitoksen sisäiseen itsetäy-
dennykseen liiallisesti perustuvat nimitykset.”345 Eduskunnan lakivalio-
kunta puolestaan katsoi, että ”nimitysjärjestelmä on luotava sellaisek-
si, että se takaa ammattitaitoisten, kyvykkäiden, oikeudentuntoisten, 
yhteiskunnan eri toimintoja ja aloja monipuolisesti tuntevien sekä yh-
teiskunnan arvokehitystä aktiivisesti seuraavien tuomareiden nimittä-
misen”.346

342 Lakivaliokunta on todennut mietinnössään, jonka se on antanut hallituksen esityksestä tuomarei-
den nimittämistä koskevaksi lainsäädännöksi, että nimittämisjärjestelmän muotoutumisessa ei ole 
kysymys tuomareiden ja tuomitsemistoiminnan riippumattomuuden turvaamisesta vain yhteyksis-
tään irrotettua erillisenä asiana, vaan se liittyy oleellisesti valtion toimintojen kolmijakoon ja siinä 
erityisesti vaatimukseen, ettei toimeenpanovalta saa vaikuttaa tuomiovallan käyttöön. Tämä ei kui-
tenkaan lakivaliokunnan mukaan merkitse sitä, että vain tuomioistuinlaitoksen itsetäydennysjärjes-
telmä olisi hyväksyttävä ja ettei esimerkiksi valtioneuvostolla saisi olla mitään tekemistä tuomarei-
den nimittämisen kanssa. Kysymys on siitä, ”minkälainen on nimitysjärjestelmän muodostama ko-
konaisuus ja kuinka järjestelmä tosiasiassa painottuu ja tasapainottuu”. (LaVM 1/2000 vp./HE 
109/1999 vp., s. 4. 
343 Tasavallan presidentti nimittää korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presiden-
tit ja jäsenet, hovioikeuksien presidentit ja jäsenet, lääninoikeuksien ylituomarit ja lääninoikeuden-
tuomarit sekä käräjäoikeuksien laamannit ja käräjätuomarit samoin kuin työtuomioistuimen presi-
dentin ja työtuomioistuinneuvoksen sekä markkinatuomioistuimen ylituomarin päätoimisina tuoma-
reina samoin kuin vakuutusylituomarin sekä vanhemman ja nuoremman vakuutustuomarin, maaoi-
keustuomarit ja maaoikeusinsinöörit sekä vesioikeuksien ja vesiylioikeuden jäsenet. Säännös mer-
kitsee siten perustuslain tasolla vahvistetun, tuomareita koskevan presidentin nimitysvallan laajen-
tamista aikaisempaan Hallitusmuotoon verrattuna. (HE 1/1998 vp., s. 159.) 
344 Jyränki 2000 s. 241. 
345 PeVM 10/1998 vp., s. 30. 
346 LaVL 9/1998 vp. /HE 1/1998 vp., s. 7. 
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Tuomarinvalintalautakunta valmistelee ja tekee esityksen muiden kuin ylimpien oi-

keuksien presidentin ja jäsenen virkojen täyttämisestä. Esitys toimitetaan valtio-

neuvostolle tasavallan presidentille esittelemistä varten.347 Tasavallan presidentti 

nimittää korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentit virkoi-

hinsa valtioneuvoston esittelystä ilman tuomarinvalintalautakunnan esitystä, asian-

omaisten tuomioistuinten esitysten perusteella. Määräaikaisten tuomareiden nimi-

tysvalta on pitkälti tuomioistuimilla itsellään.348 

Tuomareiden nimittämistä koskevan lain säätämiseen johtaneessa 
hallituksen esityksessä perusteltiin uuden virkaesityslautakunnan (lau-
takunnan nimi muuttui eduskuntakäsittelyssä tuomarinvalintalautakun-
naksi) kokoonpanoa (lainkäyttövallan piiristä olevat jäsenet sekä 
asianajaja- ja syyttäjäjäsen) tuomioistuinlaitoksen riippumattomuudella 
ja todettiin, että tämän johdosta lautakunnassa ei ole lainsäädäntöval-
lan ja hallitusvallan edustajia. 

Hallituksen esityksen mukaan ”Virkaesityslautakunta olisi uusi viran-
omainen, joka toimisi oikeusministeriön hallinnonalalla, mutta olisi siitä 
toiminnassaan riippumaton. Lautakunta esimerkiksi laatisi ja hyväksyi-
si itse oman työjärjestyksensä. Valtioneuvosto nimittäisi virkaesityslau-
takunnan viideksi vuodeksi kerrallaan. Tuomioistuimien riippumatto-
muus edellyttää, että virkaesityslautakunnan jäsenet valitaan lainkäyt-
tövallan piiristä. Tuomareiden lisäksi siihen tulisi jäseneksi myös 
asianajaja ja syyttäjä. Tuomarinimitysten parlamentaarinen valvonta 
tapahtuu osana perustuslaissa säänneltyä tasavallan presidentin pää-
töksentekomenettelyä. Lainsäädäntövallan tai hallitusvallan elimillä ei 
sen vuoksi olisi edustusta virkaesityslautakunnassa. Virkaesityslauta-
kunnan tehtävänä nimitysjärjestelmässä olisi varmistaa, että tuomiois-
tuimien riippumattomuuden takaava asiantuntemus olisi keskeinen pe-
ruste tuomareita nimitettäessä.349 

Jyrängin mukaan uudessa nimitysmenettelyn sääntelyssä on ”kaikkiaan kohtalai-

sesti itsetäydennysjärjestelmän piirteitä”. Hänen mukaansa hallituksen esitys mer-

kitsi ”kohtalaista murtumaa valtiollisten perustehtävien erotteluun tuomioistuinten 

osalta” eikä nimittämismenettelyn yhteys tuomioistuinten riippumattomuusvaati-

347 Ks. valtioneuvoston roolista tuomareiden nimittämisessä Virolainen 2001, s. 411–412. 
348 Tuomareiden nimittämisestä annetun lain 15 ja 17 §:n mukaan tuomari voidaan nimittää virka-
suhteeseen määräajaksi silloin, kun virka on ilman hoitajaa, tuomari on estynyt tai vuosilomalla tai 
silloin, kun se on käsiteltävien asioiden lukumäärän, laadun tai muun erityisen syyn vuoksi tarpeen. 
Mikäli määräaikaisuus kestää yli vuoden, nimittää tuomarin eräitä ylimpien oikeuksien tuomareita 
lukuun ottamatta KKO tai KHO. Jos määräaikaisuus kestää alle vuoden, tekee nimityksen pää-
sääntöisesti asianomainen tuomioistuin itse. (18 §.) 
349 HE 109/1999 vp., s. 30.  
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mukseen ”ehkä” ole niin läheinen kuin oikeuslaitoksen piirissä halutaan esittää.350 

Sen sijaan hänen mukaansa riippumattomuuden kannalta olennaiselta näyttäisi pi-

kemminkin kahden edellytyksen täyttyminen: 1) nimittäjä ei voi vaatia nimitetyltä 

tuomarilta vastikkeeksi nimityspäätöksestä nimittäjälle suotuisia tai tämän vaatimia 

lainkäyttöpäätöksiä, eikä kohdistaa tuomariin sanktioita siinä tapauksessa, ettei ni-

mitetty toiminnallaan täytä nimittäjän odotuksia; 2) tuomarin nimitys ei ole määräai-

kainen, jolloin tuomarin ei tarvitse ratkaisuissaan ennakoida nimittäjän kantoja 

määräajan jälkeen tehtävän uuden nimityspäätöksen varmistamiseksi. Nämä sei-

kat viittaavat hänen mukaansa tarpeeseen järjestää tuomareille mahdollisimman 

vahva pysyvyys virassaan.351 

AOK teki 10.5.2005 oikeusministeriölle esityksen (dnro 2/50/05 ja 
11/51/05) työtuomioistuimesta annetun lain (1974/646) muuttamisesta 
siten, että ainakin työtuomioistuimen presidentin ja mahdollisesti myös 
työtuomioistuinneuvoksen nimityksen osalta määräaikaisuudesta luo-
vuttaisiin. Esityksen mukaan vaikka määräaikainen tuomarinimitys ei 
vielä sellaisenaan vaaranna tuomioistuimen riippumattomuutta, voi ti-
lanne olla toinen, jos tuomioistuimen kaikki tuomarit on nimitetty mää-
räajaksi, kuten oli asia työtuomioistuimen kohdalla. Työtuomioistuimen 
riippumattomuuden merkitystä korosti lisäksi se, että sen tuomioista ei 
ollut normaalia valitusmahdollisuutta.352 Työtuomioistuimesta annettua 
lakia muutettiin 1.1.2007 voimaantulleella lailla 561/2006 siten, että 
työtuomioistuimen presidenttien ja työtuomioistuinneuvoksen virat 
muutettiin vakinaisiksi. 

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on tutkinut tuomareiden nimittämistä koskevan lain 

mukaista nimittämiskäytäntöä ja lain tavoitteiden toteutumista käyttäen tutkimusai-

neistona tuomarinvalintalautakunnan tekemiä nimitysesityksiä vuosilta 2002–2004. 

Keskeinen tutkimustulos oli, että tuomareiden nimittämiskäytännöissä ei mainittu-

na ajankohtana ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia. Sekä tuomarinviran hakijat 

että virkaan nimitetytkin olivat ennen nimitystään toimineet pääasiassa tuomiois-

tuinvirassa. Tuomareiksi oli edelleen nimitetty pääsääntöisesti henkilöitä, jotka oli-

350 Jyränki 2000 s. 243. Tuomareiden nimittämisestä annetun lain tavoitteena oli mm. avata suljet-
tua tuomarinuraa ja varmistaa, että tuomareiksi nimitetään monipuolisesti ammattitaitoisia lakimie-
hiä. Lainmuutosta edeltävän käytännön ongelmana nähtiin se, että tuomarit nimitettiin lähes yksin-
omaan tuomioistuinlaitoksessa jo toimivien lakimiesten joukosta siten, että virkaikäjärjestys oli mil-
tei poikkeuksetta määräävä nimitysperuste. (HE 109/1999 vp.)
351 Jyränki 2000, s. 243. 
352 Ks. myös OKA:n kertomus toiminnastaan v. 2005, s. 65–66, 83 ja 155–157. 
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sivat todennäköisesti tulleet nimitetyiksi myös aikaisemman järjestelmän mu-

kaan.353  

4.1.1.2 Tuomarin nimitysperusteet ja kelpoisuusvaatimukset 

PL 125 §:n 2 momentissa säädetään julkisten virkojen yleisistä nimitysperusteista. 

Näitä ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Niitä sovelletaan myös tuomarei-

hin. 

Tuomareiden nimittämisestä annetun lain 11 §:än on keskitetysti koottu tuomarei-

den yleiset kelpoisuusvaatimukset ja nimitysperusteet. Säännöksen mukaan tuo-

mariksi voidaan nimittää oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut oikeamie-

linen Suomen kansalainen, joka aikaisemmalla toiminnallaan tuomioistuimessa tai 

muussa tehtävässä on osoittanut, että hänellä on täytettävänä olevan viran me-

nestyksellisen hoitamisen edellyttämä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä tar-

vittavat henkilökohtaiset ominaisuudet. Erityisalan asiantuntemusta vaativien tuo-

marinvirkojen kelpoisuusvaatimuksista voidaan säätää erikseen. 

Korkeimpien oikeuksien presidenteiltä ja jäseniltä edellytetään, että he ovat edellä 

mainitut vaatimukset hyvin täyttäviä, eteviä laintuntijoita. Tuomioistuinten päällikkö-

tuomareilta edellytetään lisäksi johtamistaitoa. Tuomareiden kelpoisuusvaatimuk-

sista ei voida myöntää erivapautta. 

Oikeamielisyyttä koskevalla vaatimuksella on tuomarien nimittämises-
tä annetun lain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen mukaan 
haluttu korostaa, että ”tuomariksi nimitettävä tulee virassaan sovelta-
maan koulutuksessaan saamiaan valmiuksia tuomarinohjeissa edelly-
tetyllä tavalla yhteisen kansan parhaaksi niin, että ihmiset voivat ko-

353 Tutkimuksen mukaan tuomioistuinten nimitysehdotukset perustuivat mainittuna ajanjaksona 
edelleen hakijoiden keskinäiseen virkaikäjärjestykseen ja jossain määrin myös taipumuksena oli 
suosia ehdotuksessa oman tuomioistuimen palveluksessa olleita hakijoita. Myös tuomarinvalinta-
lautakunta oli suuremmassa osassa nimitysesityksiä mukaillut tuomioistuimen nimitysehdotusta. 
(Kallioinen 2005, s. 22–25 ja 35.) Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos julkaisu myös vuonna 2008 tutki-
muksen, jossa selvitettiin syyttäjien halukkuutta hakeutua tuomarinuralle. Tutkimus suoritettiin ky-
selytutkimuksena ja siihen vastanneista syyttäjistä 61,3 prosenttia piti tuomarin uraa mielekkäänä 
vaihtoehtona (De Godzinsky 2008 s. 25–26). Vuonna 2006 suoritettuun asianajajatutkimukseen 
osallistuneista vastaajista puolestaan 33,7 prosenttia piti tuomarin uraa itselleen mielekkäänä vaih-
toehtona eli suhtautui siihen selkeän positiivisesti (ilmoitti joko aikovansa hakeutua tuomarin uralle 
(1,9 %) tai voisi kuvitella tulevaisuudessa sille hakeutuvansa (31,8 %). De Godzinsky 2006)
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kea olevansa tosiasiallisesti yhdenvertaisia lain edessä”. Oikeamieli-
syys tarkoittaa myös sitä, että tuomarin ratkaisun tosiasialliset vaikutti-
met ja tausta-arvot ovat hyväksyttäviä ja vastaavat sitä, mitä tuomion 
perusteluissa ilmoitetaan.

Pykälässä mainituilla muilla edellytyksillä eli perehtyneisyydellä viran 
tehtäväalaan sekä tarvittavilla henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on 
tarkoitus vaikuttaa erityisesti nimitysharkinnan sisältöön ja hakijoiden 
keskinäiseen vertailuun. Perehtyneisyydellä tarkoitetaan hallituksen 
esityksen mukaan hakijoiden todellisen tietämyksen ja taitavuuden ar-
viointia niin, että täytettävänä olevan viran tehtäviä ajatellen pätevin 
mahdollinen henkilö tulee nimitetyksi. Tarkastelun kohteena olisivat 
koulutuksella ja aikaisemmalla työskentelyllä hankitut tiedot ja taidot. 
Tällaista perehtyneisyyttä virkaan kuuluviin asioihin hakija voisi osoit-
taa työnsä tuloksilla, tutkinnoilla, julkaisuilla tai muulla tavoin. Näkökul-
ma olisi hakijoiden tosiasiallisessa kyvyssä selviytyä täytettävän tehtä-
vän hoidosta ja mittapuuna olisivat tuomarin muuttuvan toimintaympä-
ristön asettamat vaatimukset. Viran edellyttämien rutiinien tai tuomio-
istuinten vakiintuneiden käytäntöjen hallinta eivät olisi nimitysharkin-
nassa keskeisiä kysymyksiä.

Henkilökohtaisilla ominaisuuksilla viitataan puolestaan siihen, mitä pe-
rinteisesti on tarkoitettu kyvyllä: lahjakkuutta, työkykyä, aloitteellisuut-
ta, tuloksellisuutta, johtamiskykyä. Tämän lisäksi niillä tarkoitetaan 
tuomarin ammattieettisiä ominaisuuksia: kykyä itsenäisten ratkaisujen 
tekemiseen, riippumattomuutta ja asennoitumista työhön. Lisäksi hä-
nen on oltava valmis ”jatkuvasti kehittämään ammattitaitoaan niin, että 
oikeudellisten informaatiolähteiden hallinta on ajan tasalla ja hän ky-
kenee asennoitumaan avoimesti, ennakkoluulottomasti ja positiivisesti 
uuden lainsäädännön tuomarin työhön aiheuttamiin muutoksiin”. 354

Vakinaiseen tuomarin virkaan nimitettäväksi esitettävän henkilön on ennen nimittä-

mistä annettava valtion virkamieslainsäädännössä tarkoitettu selvitys sidonnai-

suuksistaan (14 §). 

Yhdistyneiden kansakuntien hyväksymissä tuomareiden riippumatto-
muutta turvaavissa ja edistävissä perusperiaatteissa (Basic Principles 
on the Independence of the Judiciary, päätöslauselmat 40/32 ja 
40/146) käsitellään muun muassa tuomareiden kelpoisuusehtoja ja 
valintaa. Periaatteiden kohdan 10 mukaan ”Tuomarin tehtäviin tulee 
valita taitavia ja rehellisiä henkilöitä, joilla on lain edellyttämä koulutus 
ja kelpoisuus. Valinta oikeudellisiin tehtäviin on järjestettävä niin, että 
sopimattomia valintaperusteita ei käytetä. Tuomareiden valinnassa ei 
saa olla minkäänlaista diskriminointia rodun, värin, sukupuolen, us-
konnon, poliittisen tai muun mielipiteen, kansallisen tai sosiaalisen 
taustan, omaisuuden, syntyperän tai yhteiskunnallisen aseman perus-

354 Ks. HE 109/1999 vp., s. 40–43.  
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teella. Diskriminointina ei kuitenkaan ole pidettävä sitä, että oikeudelli-
sen viran hakijan tulee olla asianomaisen maan kansalainen.” Lisäksi 
kohdan 13 mukaan, jos käytössä on virkaylennysjärjestelmä, on tuo-
mareiden ylentämisen perustuttava objektiivisiin tosiseikkoihin, erityi-
sesti taitoon, rehellisyyteen ja kokemukseen.

4.1.2 Tuomareiden erityinen virassapysymisoikeus 

PL 103 §:ssä säädetään tuomareiden virassapysymisoikeudesta ja eroamisvelvol-

lisuudesta iän tai työkyvyn menetyksen perusteella. Muista virkamiehistä poikkea-

van tuomareiden virassapysymisoikeuden tarkoituksena on omalta osaltaan turva-

ta tuomioistuinten riippumattomuutta.355  

PL 103 §:n 1 momentin mukaisen tuomareiden erottamattomuuden periaatteen 

mukaan tuomari voidaan julistaa virkansa menettäneeksi vain rikosoikeudenkäyn-

nin yhteydessä tuomioistuimen tuomiolla. Tuomaria ei voida vastoin suostumus-

taan siirtää toiseen virkaan, ellei siirto aiheudu tuomioistuinlaitoksen uudelleen jär-

jestämisestä. Määräiässä tai jo sitä ennen työkykynsä menetettyään tuomari kui-

tenkin joutuu eroamaan virastaan sen mukaan kuin siitä säädetään erikseen lailla. 

Pääperiaatteena tuomioistuinlaitoksessa on tuomarinvirkojen järjestäminen pysy-

viksi. Tietyissä tapauksissa tuomarin virka voi kuitenkin olla määräaikainen. Esi-

merkiksi työtuomioistuimessa on määräaikaisia sivutoimisia jäseniä ja ylimmissä 

tuomioistuimissa ylimääräisiä jäseniä. Virassapysymisoikeus koskee heitä sen 

määräajan, joksi heidät on nimitetty virkaan. PL 103 §:n säännöksessä tarkoitettu 

tuomarien erottamattomuuden suoja ulottuu myös virkamieheen, joka hoitaa tuo-

marin virkaa sijaisena virkaan nimitetyn virkavapauden aikana tai viran ollessa 

avoimena ja koskee sitä määräaikaa, joksi virkamies on nimitetty tehtävään.356 Pe-
355 Toisaalta erityisellä virassapysymisoikeudella turvataan myös tuomarin muodollista asemaa tuo-
mioistuinorganisaatiossa (Virolainen – Pölönen 2004, s. 447). Periaate, jonka mukaan virkamiestä 
ei voinut erottaa virastaan muutoin kuin tuomioistuimen antaman tuomion perusteella vakiintui jo 
1600-luvun Ruotsin vallan ajan Suomessa. Vuoden 1772 hallitusmuodossa periaatetta ei kuiten-
kaan suoraan julkilausuttu. Valtiopäivien päätöksellä vuonna 1786 selitettiin, että vuoden 1772 hal-
litusmuodon 2 §, jossa kuningas vakuutti olevansa turmelematta kenenkään onnea, tarkoitti myös 
virkaa ja palvelusta. Tästä tehtiin se johtopäätös, ettei ketään virkamiestä saanut ilman laillista tut-
kimusta ja tuomiota erottaa virasta. Vuoden 1789 yhdistys- ja vakuuskirjan vahvistussanoissa tämä 
periaate lausuttiin julki. Poikkeuksen muodostivat eräät ylimmät, luottamusmiehen asemassa ole-
vat virkamiehet, jotka saatettiin erottaa viroistaan hallintotoimin. (HE 109/1999 vp. s. 6.) 
356 Tuomarin virassapysymisoikeus koskee erityislainsäädännön perusteella eräissä tapauksissa 
myös erilaisten hallintolainkäyttöelinten jäseniä sekä korkeimmasta oikeudesta annetun lain 
(665/2005) 14 §:n ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain (1265/2006) 15 §:n mukaan 
myös korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden esittelijöitä. Käräjäoikeuksien lauta-
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rustuslaista ei johdu suoranaista estettä nimittää tuomari määräajaksi tai sivutoimi-

seksi.357 Tuomarin nimittämistä määräajaksi ei ole myöskään EIT:n käytännössä 

katsottu sellaisenaan ongelmalliseksi tuomioistuimen riippumattomuuden tai puo-

lueettomuuden kannalta, jos tuomari tänä aikana nauttii erottamattomuutta.358  

PL 103 §:n säännös on vain harvoin ollut esillä eduskunnan perustus-
lakivaliokunnan kannanotoissa.359 Hallituksen esitykseen laiksi hallin-
to-oikeuslain muuttamisesta 85/2005 vp. sisältyvä lakiehdotus sisälsi 
säännöksen, jonka nojalla hallinto-oikeuden ylituomari voisi määrätä 
hallinto-oikeussihteerin toimimaan hallinto-oikeuden päätösvaltaisen 
kokoonpanon jäsenenä. Lakiehdotuksen mukaan hallinto-oikeus olisi 
päätösvaltainen tietyissä asioissa ja asiaryhmissä (ehdotettu 12 a §:n 
1 momentti) myös kokoonpanossa, johon kuuluisi joko kaksi jäsentä ja 
esittelijä taikka kaksi jäsentä. Esityksen mukaan esittelijä ei olisi tuo-
mioistuimen jäsen määräaikaisesti, vaan esittelykohtaisesti. 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta otti kantaa hallituksen esitykseen 
erityisesti tämän säännöksen osalta ja mm. tuomarin virassapysymis-
oikeuteen liittyvien vaatimusten näkökulmasta. Valiokunnan mielestä 
on selvää, että PL 103 §:n säännökset tuomarin virassapysymisoikeu-
desta koskevat sellaisinaan myös tuomarin tehtävään määrättyä esit-
telijää. Valiokunnan mukaan esittely- tai tapauskohtainen tuomarin 
asema ei ole ”hyvin sopusoinnussa” tuomarin erottamattomuuteen ja 
siten tuomioistuimen riippumattomuuteen perustuslaista ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksesta kohdistuvien vaatimusten kanssa. Toisaalta 
valiokunta piti määräämistoimivallan kuulumista hallinto-oikeuden yli-
tuomarille ja siten tuomioistuimelle itselleen esitetyssä asiayhteydessä 
sinänsä tuomioistuimen riippumattomuuden näkökulmasta perusteltu-
na. Menettelyssä oli kuitenkin valiokunnan mukaan ”sisäiseen itsetäy-
dennykseen liittyviä piirteitä”. Valiokunnan mukaan esitetyn sääntelyn 
tarpeellisuutta tuli vielä vakavasti harkita.360 Hallinto-oikeuslain 12 a 
§:n 1 momentti tuli sittemmin voimaan siinä muodossa, että kokoon-
panossa ei ole mukana esittelijää.361 

Myös PL 103 §:n 1 momentin toisen virkkeen tarkoituksena on turvata tuomarin vi-

rassapysymisoikeutta. Säännöksen mukaan tuomari voidaan siirtää vastoin tah-

miesten osalta erottamattomuuden periaate merkitsee sitä, ettei heitä voida vapauttaa tehtäväs-
tään ilman perusteellista tutkintaa. (Ks. HE 1/1998 vp., s. 160 ja Jyränki 2000 s. 244.) 
357 Ks. HE 1/1998 vp., s. 160 ja PeVL 35/2001 vp., s. 21. 
358 Ettl ym. v. Itävalta, § 41. 
359 Perustuslakivaliokunta on uuden perustuslain voimaantulon jälkeen viitannut lausunnoissaan 
tuomarin virassapysymisoikeutta koskevaan säännökseen kahdeksassa asiassa, joista useimmat 
se on todennut ongelmattomiksi tuomarin PL:ssa 103 §:n kannalta. Näistä perustuslakivaliokunnan 
lausuntoa PeVL 11/1999 vp./ HE 84/1999 vp. on käsitelty aiemmin tässä luvussa, lausuntoa 
19/2001 vp./HE 33/2001 vp. on käsitelty aikaisemmin luvussa 4.1.4 ja lausuntoa 36/2008 vp./HE 
33/2008 vp. luvussa 4.2.2.2. 
360 PeVL 2/2006 vp./HE 85/2005 vp., s. 2–3.   
361 Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta (675/2006). 
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toaan toiseen virkaan ainoastaan silloin, kun on kyse tuomioistuinlaitoksen uudel-

leen järjestämisestä. Säännöksestä ei kuitenkaan seuraa, että tuomioistuinlaitok-

sen uudelleenjärjestämistilanteissa tuomari voitaisiin siirtää vain toiseen tuomarin 

virkaan tai virkaan, johon liittyy tuomarin viralle ominainen virassapysymisoi-

keus.362 Valtion virkamieslain 47 §:n mukaan tuomari voidaan siirtää vain sellai-

seen virkaan, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänel-

le sopivana. Ensisijaisesti tuomari on siirrettävä samalla paikkakunnalla olevaan 

virkaan. 

PL 103 §:n 2 momentin mukaan tuomarin velvollisuudesta erota iän tai työkyvyn 

menetyksen perusteella tulee säätää lailla. Pykälän 3 momentin mukaan lailla tu-

lee säätää myös muista tuomarin virkasuhteen perusteista. Valtion virkamieslain 

säännökset koskevat pääosiltaan myös tuomareita ja heidän taloudelliset ja so-

siaaliset etunsa määräytyvät samoin perustein kuin muiden virkamiesten eli lähin-

nä virkaehtosopimuksin.363 Muista virkamiehistä poikkeavia, tuomareita koskevia 

erityissäännöksiä on – kuten edellä on todettu - lähinnä vain niissä kysymyksissä, 

jotka liittyvät tuomioistuinten riippumattomuuteen.

362 Perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan, jonka se antoi hallituksen esityksestä verotuksen 
muutoksenhakujärjestelmän uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi, että liikevaihtovero-oikeu-
den lakkauttaminen merkitsi sellaista tuomioistuinlaitoksen uudelleen järjestämistä kuin hallitus-
muodon 91 §:n 1 momentissa tarkoitettiin. Valiokunnan mukaan mainitun perustuslainkohdan avul-
la on tahdottu turvata tuomarin virassapysymisoikeus hallitusvallan taholta tulevia tuomarin erotta-
mattomuuteen kohdistuvia kiertämisyrityksiä vastaan. Perustuslain tarkoituksena ei kuitenkaan ole, 
että tuomarilla olisi tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestämistilanteissa aina oikeus säilyä sellai-
sessa virassa, johon liittyy tuomarin viralle ominainen virassapysymisoikeus. Liikevaihtovero-oikeu-
desta annetun lain kumoamiselle tavallisella lailla ei nähty estettä. (PeVL 3/1994 vp./HE 143/1993 
vp.) Perustuslakivaliokunta on sittemmin viitannut mainittuun lausumaan lausunnossaan, jonka se 
antoi hallituksen esityksestä ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön uudistamiseksi. Esityksessä 
ehdotettiin vesioikeuksien lakkauttamista ja pääosan niiden vesilain mukaisten vesitalousasioita 
koskevien tehtävien siirtämistä uusille ympäristölupavirastoille. Perustuslakivaliokunta totesi mm., 
että ympäristölupavirastojen esityksessä tarkoitettujen virkojen tehtäviin kuuluu aiemmin vesioi-
keuksissa käsiteltävien kaltaisia lupa-asioita ja että ”nämä virat ovat siksi selvästikin sellaisia virko-
ja, joihin vesioikeuksien jäsenet voidaan lähtökohtaisesti siirtää”. Perustuslakivaliokunnan mukaan 
ehdotettu järjestely on perusteiltaan hyväksyttävä ja asiallinen, ja ehdotus voitiin toteuttaa tavalli-
sessa lainsäätämisjärjestyksessä. (PeVL 11/1999 vp./ HE 84/1999 vp.) 
363 Ylimpien tuomioistuinten presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdot määräytyvät niistä an-
netun erillisen lain mukaisesti (laki korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presi-
denttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista 196/1991). Ks. tuomareiden palkkauksesta jäljempä-
nä luku 4.1.4. 
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4.1.3 Määräaikaiset tuomarit  

Tuomareiden nimittämisestä annetun lain 15 §:n mukaan vakinaisen tuomarin vi-

ran ollessa ilman viran hoitajaa taikka tuomarin ollessa estyneenä tai vuosilomalla 

voidaan virkaa hoitamaan nimittää tuomari määräajaksi virkasuhteeseen. Tuomio-

istuimeen voidaan nimittää tuomari määräajaksi myös, milloin se on käsiteltävien 

asioiden lukumäärän tai laadun vuoksi taikka muusta erityisestä syystä tarpeen. 

Määräajaksi nimitetyn tuomarin kelpoisuudesta, virassapysymisoikeudesta sinä ai-

kana, joksi hänet on nimitetty, sekä palkkauksen perusteista on voimassa, mitä 

vastaavan vakinaisen tuomarin kelpoisuudesta, virassapysymisoikeudesta ja palk-

kauksesta säädetään tai määrätään.364 Lain 16 §:n mukaan määräaikainen tuoma-

rin virka on julistettava haettavaksi kuten vakinainen virka, jos tehtävään nimite-

tään vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi. Määräajaksi nimitettävän korkeimman oi-

keuden jäsenen tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsenen tehtävän avoinna ole-

misesta on ilmoitettava (2 mom.). Myös sellaisen tehtävän, johon nimitetään vuotta 

lyhyemmäksi ajaksi, avoinna olemisesta on ilmoitettava. 

Tuomareiden nimittämistä koskevan lainsäädännön säätämiseen johtaneen halli-

tuksen esityksen mukaan tuomarin nimittämisen määräajaksi tulisi olla poikkeuk-

sellista ja sen tulisi aina perustua laissa tarkoitettuihin erityisiin syihin. Ei ole hy-

väksyttävää, että tuomari nimitettäisiin toistuvasti määräajaksi virkasuhteeseen, 

jos tosiasiassa olisi tarpeen perustaa vakinainen tuomarin virka.365 

Tapanilan mukaan lyhytkestoiseen määräaikaiseen tuomarin tehtävään valittu 

saattaa olla alttiimpi ulkopuolisille tai kollegojen taholta tuleville vaikutteille. Jälkim-

mäinen voi hänen mukaansa merkitä sitä, että määräaikainen tuomari saattaa 

myötäillä ratkaisukokoonpanon muita jäseniä, ettei tulisi ”liialla” itsenäisyydellään 

vaarantaneeksi mahdollisuuksiaan tulla uudelleen valituksi tuomarin tehtävään. 

Vaikka EIS:n ratkaisukäytännöstä ei voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että mää-

räaikaisten tuomareiden käyttäminen olisi vastoin EIS 6 artiklan vaatimusta tuo-

mioistuimen riippumattomuudesta, ei hänen mukaansa määräaikaisten tuomarei-

364 Korkeimmasta oikeudesta annetun lain 10 §:n 2 momentin ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta 
annetun lain 10 §:n 2 momentin mukaan näissä tuomioistuimissa voi olla määräaikaisia jäseniä si-
ten kuin tuomareiden nimittämisestä annetussa laissa säädetään. 
365 HE 109/1999 vp., s. 52. 
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den käyttämistä voida pitää suositeltavana tuomioistuimen riippumattomuuden 

kannalta. Suomessa, jossa tuomioistuimella on rajoitettua nimitysvaltaa tai mah-

dollisuus lausunnoillaan vaikuttaa tuomarinnimityksiin, ovat määräaikaiset nimityk-

set usein riippuvaisia tuomarikollegojen myötämielisyydestä ja siihen nähden on 

hänen mielestään ongelmallista, että monissa tuomioistuimissa merkittävä osa 

tuomareista nimitetään toistuvasti määräaikaisiin tuomarin tehtäviin.366

Tapanila luultavasti tarkoittaa määräaikaisella tuomarilla lähinnä mää-
räaikaiseen virkasuhteeseen nimitettyä tuomaria eikä niinkään lain no-
jalla määräajaksi nimitettyä tuomaria (kuten esim. työtuomioistuimen 
kokoonpanoon kuuluvat sivutoimiset jäsenet tai hallinto-oikeuden sivu-
toimiset asiantuntijajäsenet). Tapanila viittaa Skotlannissa ja Yhdisty-
neissä Kuningaskunnissa tehtyihin ratkaisuihin. Skotlantilaisissa alioi-
keuksissa ei ole määräaikaisia tuomareita, Yhdistyneissä Kuningas-
kunnissa puolestaan määräaikainen tuomarinnimitys tulee tehdä vii-
deksi vuodeksi kerrallaan.367 Käytännössä se, ettei tuomareita nimitet-
täisi lainkaan määräaikaiseen virkasuhteeseen tuomareiden nimittämi-
sestä annetun lain 15 §:n 2 momentin tarkoittamissa tilanteissa, mer-
kitsisi tältä osin paluuta siihen käytäntöön, joka vallitsi (ylimääräisten 
tuomareiden osalta) ennen tuomareiden nimittämisestä annetun lain 
säätämistä eli määräaikaisten tuomareiden virkojen perustamiseen 
erikseen laissa.368 

Tuomarin on toisaalta voitava tehdä itsenäisiä ratkaisuja pelkäämättä 
ratkaisun voivan vaikuttaa myöhempiin nimityksiin. Toisaalta tuomarin 
määräajaksi nimittämisen perusteista on säädetty lain tasolla ja mää-
räaikaisuuden tulee aina perustua laissa tarkoitettuihin erityisiin syi-
hin.369 Määräajaksi nimitetylle tuomarille on myös säädetty samat vaa-
timukset ja samanlainen asema kuin vakinaisella tuomarilla siksi ajak-
si, joksi hänet on nimitetty tuomarin virkasuhteeseen. Myös tuomiois-
tuinten työn järjestämiseen liittyvät käytännön syyt puolustavat sitä, 
että tuomarin virkaa hoitamaan on mahdollista nimittää tuomari mää-
räajaksi. 

366 Tapanila 2007, s. 52–54. Leistén on asettanut kyseenalaiseksi myös sen, onko lakimiesharjoitte-
lija toimiessaan puheenjohtajana alioikeudessa riippumaton tuomari. (Leistén 1993, s. 10.) 
367 Tapanila 2007, s. 54. 
368 Tuomareiden nimittämistä koskevan lainsäädännön säätämiseen johtaneen hallituksen esityk-
sen mukaan lakiehdotuksen lähtökohtana on, ettei määräaikaisia tuomarin virkoja enää erikseen 
perustettaisi, vaan määräaikaiset tuomarit nimitettäisiin virkasuhteeseen samalla tavoin kuin mui-
den virkamiesten osalta säädetään valtion virkamieslain 9 §:ssä. (HE 109/1999 vp.) Aikaisemmin 
korkeimmasta oikeudesta ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetuissa laeissa oli säännökset 
siitä, kuinka monta ylimääräistä oikeusneuvosta niihin voitiin nimittää. Lisäksi kun virka oli ilman 
hoitajaa, nimitettiin virkaa toimittamaan henkilö määräajaksi – esim. vt. käräjätuomariksi. Jos viran 
vakinainen haltija oli estynyt hoitamasta virkaansa, määrättiin hänelle viransijainen – esim. vs. kä-
räjätuomari. Ylimääräisiä tuomareita käytettiin lähinnä jutturuuhkien purkuun. Nykyisin tuomari ni-
mitetään näissä tapauksissa määräajaksi. 
369 Perustuslain 80 §:n 1 momentin yksityiskohtaisten perustelujen mukaan myös virkamiesten oi-
keusaseman perusteista tulee säätää lailla. (HE 1/1998 vp.,s. 131.) 
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4.1.4 Tuomarinura ja tuomareiden palkkaus 

Tapanilan mukaan ”tuomioistuimen ja tuomarin rakenteellinen riippumattomuus” 

edellyttävät, että tuomari ei ole taloudellisesti sidoksissa ulkopuoliseen tahoon. 

Myös PL 103 §:n mukainen virassapysymissuoja turvaa tuomarin päätöksenteon 

itsenäisyyttä suhteessa työnantajaan eli valtioon. Tapanilan mukaan tuomarin 

palkkausta ei ole Suomessa yleensä liitetty tuomarin riippumattomuuteen millään 

tavoin.370 Viimeisin huomio ei kuitenkaan tarkkaan ottaen pidä paikkaansa. Esimer-

kiksi eduskunnan lakivaliokunta on tuomareiden nimittämistä koskevan lainsää-

dännön säätämiseen johtaneesta hallituksen esityksestä antamassaan mietinnös-

sä todennut, että tuomioistuinten riippumattomuus edellyttää myös tuomareiden 

asianmukaista palkkausta ja yleisemminkin oikeuslaitokselle sellaisia voimavaroja, 

että tuomioistuimet voivat hoitaa tehtävänsä hyvin (taloudellinen riippumattomuus). 

Lakivaliokunta viittaa lisäksi YK:n yleiskokouksen tuomareiden riippumattomuutta 

koskevien periaatteiden 11 kohtaan, jossa korostetaan tuomareiden asianmukai-

sen palkkauksen merkitystä. Valiokunnan mukaan on myös välttämätöntä, että 

tuomareiden palkkaus saatetaan ”asianmukaiselle tasolle”.371  

Leistén on viitannut Ruotsin vuoden 1772 hallitusmuotoon, jossa kat-
sottiin, että tuomarin itsenäisyys riippuu myös hänen palkastaan. 
Leistén katsoo, että tuomarin tulisi voida ”taloudellisista huolista va-
paana pystyä hoitamaan työtään, sille omistautuen niin, ettei hänen 
ole tarpeen riittämättömän palkkauksen johdosta ottaa esimerkiksi si-
vutoimia ja -tehtäviä”.372 

Hidénin mukaan on selvää, että riippumattomuuden kanssa olisi ristiriidassa sellai-

nen kuviteltu järjestely, jossa tuomarit yksilötasolla sopisivat palkkauksestaan toi-

meenpanovallan edustajan kanssa. Toisaalta virkaehtosopimusjärjestelmä koskee 

myös tuomareita.373 Hänen mukaansa riippumattomuusvaatimusta vastaisi parhai-

370 Tapanila 2007, s. 50–51. Tapanila käyttää termiä rakenteellinen riippumattomuus myös käsitel-
lessään tuomarin riippumattomuutta. Rakenteellisella riippumattomuudella hän viittaa tuomioistui-
men ja tuomareiden itsenäisyyteen suhteessa muihin yhteiskunnallisiin vallankäyttäjiin. (Mts. 48.) 
371 LaVM 1/2000 vp./HE 109/1999 vp., s. 5. 
372 Leistén 1993, s. 12. 
373 Hidén viittaa perustuslakivaliokunnan kannanottoon virkaehtosopimusjärjestelmän perustamis-
vaiheessa vuonna 1970 (PeVL 3/1970 vp.) ja toteaa, että perustuslakivaliokunta ei ”selvästikään 
katsonut virkaehtosopimusjärjestelmää ehdotetussa muodossaan sellaiseksi, että sen soveltami-
nen tuomareihin olisi ollut ristiriidassa HM 2 §:ssä säädetyn yleisen riippumattomuusvaatimuksen 
kanssa”. Virkaehtosopimusjärjestelmän ankkuroiminen perustuslain säännöksiin ei hänen mukaan-
sa merkinnyt kuitenkaan yleistä valtuutusta virkaehtosopimusjärjestelmän puitteissa poiketa perus-
tuslain erityissäännöksistä. (Hidén 2001, s. 65–66.)
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ten se, että palkkaus seuraisi suoraan laista. Kuitenkin se, kuinka virkaehtosopi-

musjärjestelmän noudattaminen käytännössä sopii yhteen riippumattomuusvaati-

muksen kanssa, riippuu hänen mukaansa sopimusten konkreettisesta sisällöstä ja 

siitä, kuinka vakaaksi palkkausjärjestelmä niiden kautta muodostuu.374 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnassa oli vuoden 2001 valtiopäivillä 
käsiteltävänä hallituksen esitys, joka koski korkeimman oikeuden ja 
korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuh-
teen ehtojen järjestämistä (HE 33/2001 vp.). Esityksessä ehdotettiin 
kumottavaksi laki korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeu-
den presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista sekä ehdotet-
tiin valtion virkaehtosopimuslakiin otettavaksi säännös, joka valtuutti 
valtiovarainministeriön tekemään päätökset näiden tuomareiden virka-
ehdoista. 

Ehdotukseen sisältyvän toisen lakiehdotuksen mukaan valtion työnan-
taja- ja henkilöstöpolitiikasta vastaava ministeriö päättää talousarvion 
rajoissa mainittujen tuomareiden palkkauksesta ja muista palvelus-
suhteen ehdoista. Perustuslakivaliokunta totesi tämän johdosta, että 
lakiehdotukseen ei sisältynyt aineellisia säännöksiä näiden tuomarei-
den palkkauksesta tai muista palvelussuhteen ehdoista eikä ministe-
riölle niiden määräämiseksi ehdotettua toimivaltaa ollut lakitekstissä 
rajattu lainkaan. Perustuslakivaliokunta toteaa, että ”lakiehdotuksessa 
käytetään tältä osin tosin sanontaa, joka tavanomaisesti viittaa valtion 
talousarvioon harkinnanvaraisesti otettavaan määrärahaan. Näin ym-
märrettynä ministeriön valta päättää kyseisten tuomareiden palkkauk-
sista ja muista palvelussuhteen ehdoista riippuisi vain siitä, millainen 
määräraha talousarvioon on otettu”. Valiokunta totesi, ettei ehdotettu 
sääntely vastannut perustuslain 103 §:n 3 momentista johtuvaa lailla 
säätämisen vaatimusta ja että esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus oli 
näiltä osin vastoin perustuslakia.375

4.1.5 Tuomarien sidonnaisuudet ja sivutoimien järjestely  

Tuomareiden nimittämisestä annetun lain 14 §:n mukaan vakinaiseen tuomarin vir-

kaan nimitettäväksi esitettävän henkilön on ennen nimittämistään annettava val-

tion virkamieslainsäädännössä tarkoitettu selvitys sidonnaisuuksistaan. Hänen tu-

lee myös ilmoittaa viivytyksettä näissä tiedoissa tapahtuneet muutokset ja niissä 

havaitut puutteet sekä myös muutoin annettava vastaava selvitys asianomaisen vi-

374 Hidén 2001, s. 65–67. Myös Tapanila suosittelee järjestelyä, jossa tuomareiden palkkauksen pe-
rusteet määriteltäisiin laissa. (Tapanila 2007, s. 51.) Leisténin mukaan tuomareiden palkkaus tulisi 
irrottaa virkaehtosopimusjärjestelmästä. Hänen mukaansa mitä vähemmän tuomioistuimella ja tuo-
mareilla on työmarkkinajärjestöjen kanssa tekemistä, sitä parempi. (Leistén 1993, s. 12.) 
375 PeVL 19/2001 vp./HE 33/2001 vp., s. 2.
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ranomaisen sitä pyytäessä. Tuomarin tulee valtion virkamieslain 8 a §:n 

(604/1997) mukaan antaa selvitys elinkeinotoiminnastaan, omistuksistaan yrityk-

sissä ja muusta varallisuudestaan sekä kyseiseen virkaan kuulumattomista tehtä-

vistään, 18 §:ssä tarkoitetuista sivutoimistaan ja muista sidonnaisuuksistaan, joilla 

voi olla merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksiään hoitaa täytettävänä olevan vi-

ran tehtäviä. 

Myös määräajaksi nimitettävän tuomarin on annettava 14 §:n mukaiset ilmoitukset 

sidonnaisuuksistaan, jos nimitys tehdään vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi. 

KKO:n ja KHO:n osalta tätä edellytetään kaikilta määräaikaisilta tuomareilta.376 

Tuomarit antavat ilmoituksen sidonnaisuuksistaan oikeusministeriölle.377 Sidonnai-

suuksien ilmoittaminen on tuomarin virkavelvollisuus, joskaan ilmoituksen antami-

sen laiminlyöntiä ei ole sanktioitu. 

AOA:n mukaan jäsenyys vapaamuurarijärjestössä tai muussa vastaa-
vassa aatteellisessa yhdistyksessä on sellainen sidonnaisuus, josta 
tuomarin virkaan nimitettäväksi esitettävän tai virkaan nimitetyn olisi 
tehtävä lain mukainen ilmoitus ja joka on sidonnaisuusselvityksessä 
julkinen tieto. (AOA 12.8.2002 dnro 2709/2/00)378 

Tuomarin sivutoimet liittyvät hänen taloudelliseen riippumattomuuteensa. Sivutoi-

mia on aiheellista rajoittaa, mikäli niistä aiheutuu taloudellisia sidonnaisuuksia, jot-

ka voivat vaikuttaa tuomarin puolueettomuuteen yksittäistapauksessa tai vaaran-

taa riippumattomuuden vaikutelmaa ulkopuolisten näkökulmasta.379

Virolaisen mukaan tuomarin toimiminen välimiehenä saattaa olla eräs 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta vaarantava tekijä. Erityisesti 
ylimpien tuomioistuinten tuomareiden jatkuva toimiminen välimiehinä 
saattaa olla hänen mukaansa riippumattomuuden kannalta arvelutta-
vaa.380 Ongelma on olemassa myös päinvastaisena: Turunen on sel-
vittänyt artikkelissaan Välimiehen riippumattomuus ja puolueettomuus 
– käsitteellinen mahdottomuus, mitä riippumattomuuden ja puolueetto-

376 Laki tuomareiden nimittämisestä 19 §.
377 Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä (427/2000) 8 §. 
378 EOA:n kertomus vuodelta 2002, s. 56, 69 ja 79–80. 
379 Tapanila on väitöskirjassaan selvittänyt, millaisia sidonnaisuuksia tuomareilla on oikeusministe-
riön rekisteritietojen perusteella. Hänen mukaansa selvitysten perusteella tuomareilla ei ole sidok-
sia tai he eivät ilmoita sidoksista, jotka olisivat itsessään ristiriidassa tuomarin tehtävien kanssa. 
Tämän johdosta hän kysyy, mikä on sidosten ilmoitusmenettelyllä saadun tiedon funktio oikeusmi-
nisteriön kannalta? (Tapanila 2007, s. 370–380.)  
380 Virolainen 1995, s. 341. 
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muuden vaatimus merkitsee välimiesmenettelyssä. Turusen mukaan 
riippumattomuudelle ja puolueettomuudelle yleisprosessissa annetun 
merkityksen mukainen riippumattomuus ja puolueettomuus vaikuttaa 
monin osin saavuttamattomalta välimiesmenettelyssä. Ongelmat joh-
tuvat hänen mukaansa monelta osin välimiesmenettelyn yksityisestä 
luonteesta.381 Välimiestuomarin esteellisyys myöhemmässä mahdolli-
sessa tuomioistuinmenettelyssä ratkeaa puolestaan yleisten esteelli-
syyssäännösten perusteella. 

4.1.6 Tuomarin työkyvyn valvonta 

Tuomari on valtion virkamieslain 19 §:n 1 momentin (763/2004) nojalla velvollinen 

antamaan asianomaisen viranomaisen pyynnöstä tehtävänsä hoitamisen tervey-

dellisiä edellytyksiä koskevia tietoja ja hänet voidaan määrätä hänen terveydenti-

lansa toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos se on tarpeen hä-

nen tehtävänsä hoitamisen edellytysten selvittämiseksi. Jos tuomari kieltäytyy tut-

kimuksista, hänet voidaan lain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla pidättää viran-

toimituksesta. Näin voidaan menetellä myös 3 kohdan nojalla, jos hänellä on sel-

lainen sairaus, joka haittaa olennaisesti viran hoitoa.

Valtion virkamieslain 46 §:n 2 momentin mukaan tuomari on velvollinen eroamaan 

valtion palveluksesta, jos hän on sairauden, vian tai vamman vuoksi menettänyt 

työkykynsä. Jollei tuomari tällöin eroa, on sen tuomioistuimen, jossa häntä on syy-

tettävä virkarikoksesta, annettava hänelle hakemuksetta ero. Valtion virkamieslain 

58 §:n mukaan hovioikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

KKO:n ratkaisun 2004:110 mukaan PL 21 §:n 1 momentista kuitenkin johtuu, että 

hovioikeuden päätökseen täytyy voida hakea muutosta asian tutkimiseksi lainkäyt-

töjärjestyksessä.

4.1.7 Tuomarin velvollisuus noudattaa virkakäskyjä 

Valtion virkamiehen on virkamieslain 14 §:n 1 momentin mukaan suoritettava teh-

tävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Hänen on noudatettava työnjohto- ja val-

vontamääräyksiä. Tämä säännös koskee myös tuomaria virkamiehenä. 

381 Turunen 2005, s. 125 ja 173. 
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Päällikkötuomarin (ja muun tuomioistuimessa esimiestehtävissä toimivan) tehtäviin 

kuuluu tuomioistuimen toiminnan suunnittelu ja organisointi samoin kuin henkilös-

tön motivointi, työn kehittäminen, ohjaus, seuranta ja valvonta sekä osaamisen ja 

työkyvyn ylläpitäminen.382 Päällikkötuomarin johtamistehtäviin kuuluu myös lain-

käytön johtaminen. Päällikkötuomari vastaa näin ollen siitä, että hänen johtamansa 

tuomioistuin kykenee antamaan oikeussuojaa säädetyllä tavalla varmasti ja joutui-

sasti. Hän vastaa myös siitä, että asiat jakaantuvat tasaisesti eri tuomareiden kes-

ken eikä kenenkään työtaakka kasva kohtuuttoman suureksi.383 Tuomareiden joh-

taminen on periaatteessa luonteeltaan samanlaista kuin muidenkin asiantuntijaor-

ganisaatioiden johtaminen sillä erotuksella, että tuomarit ovat tuomitsemistoimin-

nassaan riippumattomia. Lainkäyttöorganisaation johtamiseen liittyy myös erityis-

piirteitä, jotka johtuvat perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä tuomioistuimille 

asetetuista velvollisuuksista. 

Lähtökohtaisesti asiat käsitellään tuomioistuimissa saapumisjärjestyksessä, ellei 

asian kiireellisyydestä muuta johdu. Samanaikaisesti PL 21 § asettaa pidemmälle 

menevän velvoitteen, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyk-

si asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuo-

mioistuimessa. Oikeudesta muutoksenhakuun säädetään lailla. Näistä seikoista ja 

Suomea sitovista ihmisoikeusvelvoitteista seuraa, että käsittelyaikoihin luetaan 

mukaan myös käsittelyyn poliisissa, syyttäjällä tai hallinnossa kulunut aika.384 

Tuomarin riippumattomuuden ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen 

kannalta merkityksellisiä ovat mm. asiajaon perusteet sekä se, millä edellytyksillä 

tuomarille jaettu asia voidaan siirtää häneltä pois muiden tuomareiden käsiteltä-

väksi.385 Tällöin kysymykseksi voi tulla esimerkiksi se, voiko päällikkötuomari asian 

monimutkaisuuden ja vaikeuden takia poiketa työjärjestyksessä määrätyistä jako-

perusteista ja jakaa jutun tuomarille, jonka tietää kyvykkääksi sitä käsittelemään386. 

Toisaalta kysymys voi olla esimerkiksi tuomarin käsiteltävänä olevien asioiden siir-

382 KM 2003:3, s. 430–438. 
383 Asioiden jakaminen tuomareiden kesken perustuu käräjäoikeuksissa käräjäoikeusasetuksen 4 
§:än ja muissa tuomioistuimissa työjärjestyksiin. Tuomioistuimia koskevissa erityislaeissa on sään-
nökset siitä, että tarkemmat määräykset asioiden käsittelystä ja muusta työskentelystä annetaan 
työjärjestyksessä (ks. esim. KKOL 18 § ja KHOL 19 §). 
384 Sevón 2006, s. 141. 
385 Asia ei ole merkityksetön myöskään tuomarin oikeusturvan kannalta. 
386 Arponen 2000, s. 1317. 
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tämisestä toiselle tuomarille (vrt. AOA 29.9.2006 dnro 854/4/06, jota on käsitelty 

edellä luvussa 4.1). Ensimmäisen kysymyksen osalta voidaan viitata siihen tuo-

mioistuinlaitoksen kehittämiskomitean toteamukseen, että asioiden jakamisen tuo-

mareille tulisi perustua sattumanvaraisuuteen. Komitean mukaan jaon perusteista 

tulisi säätää lailla.387 Jälkimmäisen kysymykseen liittyen on oikeusministeriön tuo-

marinvastuun toteuttamismuotojen kehittämistä koskevassa työryhmämietinnössä 

todettu, että ”tuomioistuimeen saapuneet asiat eivät ole jonkun yksittäisen tuoma-

rin asioita, vaikka ne on jaettu asianomaisen tuomarin käsiteltäviksi. Ne ovat tuo-

mioistuimen asioita. Sen vuoksi on ulkoapäin katsottuna tärkeää tarkastella tuo-

mioistuinta kokonaisuutena, mistä vastuun kantaa ensisijaisesti päällikkö. Hänellä 

tulee olla keinot vaikuttaa muun muassa asioiden käsittelyn joutuisuuteen ja työ-

tehtävien järjestämiseen. Tätä ei voida pitää puuttumisena tuomarin riippumatto-

muuteen.”388 Seuraavassa OKA:n ratkaisussa on pohdittu käräjäoikeuden laaman-

nin ja osastonjohtajan työnjohdollisten toimenpiteiden merkitystä heidän virkavel-

vollisuuksiensa kannalta. 

OKA on ratkaisussaan 9.3.2009 dnrot 880/1/2006 ja 1320/1/2007, 
joka koski käräjätuomarilla käsiteltävien olleiden viiden eri asian koh-
tuutonta viivästymistä, arvioinut myös käräjäoikeuden laamannin me-
nettelyä sen selvittämiseksi, olisiko tämän pitänyt valvoa johtamaansa 
käräjäoikeuden toimintaa, eri osastojen toimintaa ja käräjätuomarin 
työskentelyä paremmin ja esimiestoimenpitein estää juttujen käsittelyn 
tarpeeton viipyminen. OKA otti huomioon laamannin menettelyä ar-
vioidessaan, että juttujen joutuisan käsittelyn valvonta oli delegoitu 
osastonjohtajien ensisijaiseksi tehtäväksi. Laamanni oli velvoittanut 
osastonjohtajia tekemään inventaarit käräjätuomarien kaikista jutuista 
ja velvoittanut käräjätuomarit työsuunnitelmien tekoon. Hän oli myös 
kiinnittänyt osastonjohtajien huomiota vanhojen asioiden käsittelyn no-
peuttamiseen. OKA katsoi nämä näkökohdat huomioon ottaen, ettei 
laamanni ollut rikkonut virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai 
määräyksiin perustuvaa virkavelvollisuuttaan. 

OKA arvioi myös osastonjohtajan menettelyä. Osastonjohtaja oli mm. 
vähentänyt käräjätuomarin työmäärää siirtämällä vanhoja juttuja muil-
le tuomareille, jakanut hänelle vain helppoja riita- ja rikosjuttuja sekä 
antanut käräjätuomarille kirjallisen ohjeen siitä, miten hänen mieles-
tään riita-asioita tulisi käsitellä. OKA katsoi, ettei osastonjohtaja ollut 
huolimattomuudesta rikkonut virkatoiminnassa noudatettaviin sään-

387 KM 2003:3, s. 432. Arposen mukaan työjärjestyksessä määrätyistä jakoperusteista poikkeami-
nen ei rikkone tuomioistuimen riippumattomuutta, mutta kylläkin periaatetta siitä, että tuomarin tu-
lee määräytyä sattumalta. (Arponen 2000, s. 1317.) 
388 Tuomarinvastuun toteuttamismuotojen kehittäminen, s. 29. 
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nöksiin ja määräyksiin perustuvaa virkavelvollisuuttaan. Hän saattoi 
kuitenkin lausumansa näkökohdat osastonjohtajan tietoon.389  

Yksittäinen tuomari on tuomitsemistehtävässään riippumaton päällikkötuomarista 

ja tuomitsevan kollegion muista jäsenistä. Tuomarin muita virkamiehiä vahvempi 

asema ei tee häntä kuitenkaan riippumattomaksi tuomioistuimen sisäisestä hallin-

nosta. Kuten tuomarinvastuun toteuttamismuotojen kehittämistä koskevassa työ-

ryhmämietinnössä on todettu, ei tuomarin riippumattomuus oikeuta häntä kieltäyty-

mään ”työnjohdollisen toimenpiteen täytäntöönpanosta”390 eli toisin sanoen kieltäy-

tymään virkakäskyn noudattamisesta. Riippumattomuus ei näin ollen myöskään 

suojaa tuomarin henkilökohtaisia näkemyksiä viranhoidon vaatimuksista esimer-

kiksi virkatehtävien toimittamisen tapaa, järjestystä ja niihin käytettävää aikaa kos-

kevissa kysymyksissä.391 

4.2 Tuomarin vastuun toteutuminen 

4.2.1 Virkavastuun perusteista 

Virkavastuulla tarkoitetaan tehostettua ja laajennettua oikeudellisen vastuun muo-

toa, joka liittyy virkamiehen tehtäviin ja virka-asemaan. Virkavastuu on sidoksissa 

julkisen vallan käyttöön, virkatehtävien hoitamiseen liittyvän lainalaisuusperiaat-

teen noudattamiseen ja virkatoiminnan laatuvaatimusten noudattamiseen. Virka-

vastuun ohella etenkin johtavien virkamiesten tehtävien toteuttamiseen liittyy tulos-

vastuu.392 Virkavastuu on osin ankarampaa ja kattavampaa kuin yleinen oikeudelli-
389 Ratkaisussa olevassa osastonjohtajan menettelyn kuvailussa kiinnittää huomiota se, että osas-
tonjohtaja oli jopa antanut käräjätuomarille kirjallisen ohjeen siitä, ”miten riita-asioita tulisi käsitellä”. 
Ohjeen sisällöstä riippuen kyse saattaa olla ratkaisujen tekemiseen liittyvästä teknisestä ohjeesta 
tai tuomarin riippumattomuuden kannalta kyseenalaisemmasta yksittäisten ratkaisujen sisältöön 
vaikuttavasta ohjeesta. 
390 Mts. 30. Arkoja tilanteita tuomitsemistehtävään puuttumisen ja tuomioistuimen toiminnan käytän-
nön järjestämistä ja kehittämistä koskevien toimien välisessä rajanvedossa voi syntyä Hidénin mu-
kaan esim. lainkäyttöratkaisun sisältöä koskevien kriteerien käyttämisestä lainkäytön laadun ar-
vioinnissa ja mahdollisesti myös tulostavoitteiden hyvin kaavamaisesta soveltamisesta. (Hidén 
2009, s. 11.) 
391 Ks. Tuomarin vastuun toteuttaminen, s. 9, jossa on todettu, että ”riippumattomuutta ei ylipäänsä 
ole säädetty varta vasten tuomarin, vaan oikeussuojaa hakevien asianosaisten aseman turvaami-
seksi”. 
392 Bruun – Mäenpää – Tuori, s. 211–212. Oikeudellisesti säännellystä virkavastuusta Bruun, Mäen-
pää ja Tuori erottavat myös tosiasiallisen vastuun, jonka piiriin he lukevat mm. virkamiesmoraalin 
vaatimusten noudattamisen (mts. 212). He katsovat tosiasiallisen vastuun piiriin kuuluvan myös hy-
vän hallintotavan, josta nyttemmin on säännelty mm. perustuslain 21 §:ssä ja hallintolain 
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nen vastuu ja virkavastuun toteuttamiskynnys on myös osittain alempana kuin ylei-

sen oikeudellisen vastuun.393 

Virkavastuu on sidoksissa julkisten hallintotehtävien yleiseen järjestämistapaan. 

Lähtökohtaisesti julkisten vallan käyttö kuuluu PL 124 §:n mukaan viranomaisiksi 

organisoiduille elimille. Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viran-

omaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukai-

seksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän 

hallinnon vaatimuksia. Säännöksen perustelujen mukaan tuomiovallan käyttöä ei 

voida pitää säännöksessä tarkoitettuna hallintotehtävänä394, joten se voidaan pää-

säännön mukaan antaa vain viranomaiseksi organisoidun elimen tehtäväksi. 

Virkamies on yleisesti virkavastuussa siitä, että hän toimii lainmukaisesti. Virkavas-

tuun perussäännös on PL 118 §:ssä, jonka 1 momentin mukaan virkamies on vas-

tuussa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Hän on myös vastuussa sellaisesta mo-

nijäsenisen toimielimen päätöksestä, jota hän on toimielimen jäsenenä kannatta-

nut. Virkamiehen katsotaan kannattaneen päätöstä, jonka hyväksymisen puolesta 

hän on toimielimen jäsenenä äänestänyt tai minkä tekemiseen hän on osallistunut 

sen ollessa yksimielinen.395 

Äänestämisestä tuomioistuimen istunnossa säädetään oikeudenkäy-
miskaaren 23 luvussa (690/1997), jonka 1 §:ssä säädetään, että jos 
tuomioistuimen jäsenet eivät pääse neuvottelussa ratkaisusta yksimie-
lisyyteen, on tuomioistuimessa suoritettava äänestys. Äänestys suori-
tetaan virkaikäjärjestyksessä siten, että nuorin jäsen lausuu ensin ja 
puheenjohtaja viimeiseksi mielipiteensä. Jos tuomioistuimen jäsen 
esittelee asian, hänen on kuitenkin ensin sanottava mielipiteensä. 
Mainitun luvun 4 §:n mukaan, jos syntyy erimielisyys siitä, miten ää-
nestys tulee toimittaa, tai siitä, mikä on äänestyksen lopputulos, on sii-
tä äänestettävä erikseen. Tällöin noudatetaan, mitä äänestämisestä 
riita-asioissa säädetään. Jos riita-asiassa on esitetty useita vaatimuk-
sia tai kuittausvaatimus, on niistä jokaisesta 23 luvun 5 §:n mukaan 
äänestettävä erikseen. Samoin on meneteltävä, jos samaa vaatimusta 
koskevassa asiassa on useita kysymyksiä, jotka vaikuttavat ratkaisun 
lopputulokseen. Tuomioistuimen jäsenen on lausuttava jokaisesta rat-
kaistavasta kysymyksestä. Oikeudenkäymiskaaren 23 luvun 6 §:n mu-

(434/2003) säännöksin.  
393 Näin Koskinen – Kulla 2009, s. 235. Esimerkiksi virkarikos on teko, josta yksityistä kansalaista ei 
rangaista. 
394 HE 1/1998 vp., s. 179. 
395 HE 1/1998 vp., s. 173. 
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kaan äänestyksessä voittaa mielipide, jota jäsenten enemmistö on 
kannattanut. Äänten mennessä tasan voittaa mielipide, jota puheen-
johtaja on kannattanut.

PL 118 §:n 2 momentti koskee esittelijän vastuuta ja 3 momentti virkamiehen va-

hingonkorvaus- ja rangaistusvastuuta. PL 118 § vastaa asiallisesti Suomen Halli-

tusmuodon 92 §:n 1 momenttia, jossa vahvistettiin hallinnon lainalaisuuden periaa-

te sekä 93 §:ä, jossa säädettiin, että virkamies vastaa toimenpiteestä, johon hän 

on ryhtynyt taikka jota hän kollegisen viraston jäsenenä on kannattanut. 

Lähtökohtaisesti virkavastuu koskee kaikkia virkatehtäviä samalla tavoin. Virka-

vastuun perusteet ovat kuitenkin jonkin verran erilaisia virkatoiminnan eri vaiheissa 

ja erilaisissa virkatehtävissä. Käytännössä niiden määräytymisessä on otettava 

huomioon myös virkamiehen asema ja virkatehtävien erilainen sisältö.396 Virkavas-

tuu määräytyy tarkemmin muussa lainsäädännössä olevien säännösten kautta. 

Sovellettaviksi voivat tuomarin kohdalla tulla esimerkiksi oikeudenkäyntimenettelyä 

tai määräaikoja koskevat säännökset (ks. jäljempänä esim. AOK:n ratkaisut 

2.4.2007 dnro 53/30/05 ja 19.11.2004 dnro 13/31/03. Ks myös Määttä 2008.397). 

Virkavastuun toteutumisessa keskeisiä ovat rikoslain 40 luvun (792/1989) virkari-

kossäännökset. 

PL 118 §:n 3 momentin mukaan jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen 

tai vahinkoa virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastai-

sen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista 

rangaistukseen.  Vahinkoa kärsineellä on säännöksen mukaan myös oikeus vaatia 

vahingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää 

hoitavalta. Julkisyhteisön ja virkamiehen korvausvastuusta säädetään nykyisin va-

hingonkorvauslain (412/1974) 3 ja 4 luvuissa. 

396 Bruun – Mäenpää – Tuori, s. 213–214. Määttä toteaa, että virkatehtävien laadulla on myös teon 
vähäisyyden arvioinnin kannalta merkitystä, sillä ”mitä tärkeämpi virkatehtävä, sitä suurempi on 
vastuu”. Näin ollen myös oikeuslaitoksen toimintaa voitaisiin arvioida muiden viranomaisten toimin-
taa ankarammin. (Ks. lähemmin Määttä 2008, s. 380.)
397 Määttä käsittelee tuomarin rikosoikeudellista vastuuta rikosasian käsittelyn viipymisestä käräjä-
oikeudessa. Kirjoitus keskittyy rikoslain 40:9 ja 40:10 mahdollisiin soveltamistilanteisiin. 
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4.2.2 Rikosoikeudellinen virkavastuu 

Virkamiehen rikosoikeudellinen vastuu perustuu rikoslaissa säädettyyn rangaistus-

uhkaan. Vuonna 2002 säädetyllä lailla rikoslain muuttamisesta (604/2002) rikosoi-

keudellisen virkavastuun soveltamisalasta säädettiin uudella tavalla. Rikosoikeu-

dellinen virkamieskäsite määriteltiin mahdollisimman yhdenmukaiseksi hallinto-oi-

keudellisen virkamieskäsitteen kanssa.398 Rikoslain 40 luvun uudistamiseen johta-

neessa hallituksen esityksessä todetaan, että virkarikoksina rangaistavia ovat lä-

hinnä vain sellaiset teot ja laiminlyönnit, joita voidaan pitää erityisen moitittavina tai 

joista muualla lainsäädännössä ei ole säädetty virkatoiminnan asianmukaisuuden 

turvaamiseksi riittävää rangaistusuhkaa. Tällaisia rikoksia ovat lahjusrikokset ja 

salassapitorikokset sekä virka-aseman väärinkäyttäminen ja muu virkavelvollisuu-

den rikkominen. Kaikki rikoslain 40 luvun rangaistussäännökset ilmentävät kuiten-

kin viime kädessä virkavelvollisuuden vastaista menettelyä.399

Virkamiehen rangaistusuhalla tehostettuihin yleisiin virkavelvollisuuksiin kuuluu 

myös hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen siltä osin kuin ne ilmenevät 

”virkatoiminnassa noudatettavista säännöksistä ja määräyksistä”. Hyvästä hallin-

nosta poikkeaminen jää rangaistusuhan ulkopuolelle siinä tapauksessa, että tekoa 

pidetään rikoslain määrittelemällä tavalla kokonaisuutena arvostellen vähäisenä.400 

Määtän mukaan syyksiluettavuuteen ei kuitenkaan riitä myöskään yksinomaan 

”hyvän viranomaiskäytännön”, toimintaohjeiden tai menettelytapasuositusten rikko-

minen.401

398 Rikoslain 40 luvun uudistamiseen johtanut HE 77/2001 vp.,s. 13. Virkavastuussa olevista virka-
miehistä säädetään rikoslain 40 luvun 11 §:ssä, jonka mukaan virkamiehellä tarkoitetaan henkilöä, 
joka on virka- tai siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan taikka kuntayhty-
mään tai muuhun kuntien julkisoikeudelliseen yhteistoimintaelimeen, eduskuntaan, valtion liikelai-
tokseen taikka evankelisluterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan tai sen seurakun-
taan tai seurakuntien yhteistoimintaelimeen, Ahvenanmaan maakuntaan, Suomen Pankkiin, Kan-
saneläkelaitokseen, Työterveyslaitokseen, kunnalliseen eläkelaitokseen, Kuntien takauskeskuk-
seen tai kunnalliseen työmarkkinalaitokseen. 
399 HE 77/2001 vp., s. 12. 
400 Ks. esim. EOA:n kertomus vuodelta 2005, s. 53. Tällä ei-kriminalisoidulla vyöhykkeellä on oi-
keusasiamiehen laillisuusvalvonnalla suuri merkitys. 
401 Määttä 2008, s. 375. 
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4.2.2.1 Virkarikokset 

Virkamiesten rikosoikeudellista virkavastuuta koskevat säännökset ovat rikoslain 

40 luvussa, jossa säädetään virkarikoksista. Rangaistavia ovat ensi sijassa sellai-

set teot, jotka ovat erityisen moitittavia yhteiskunnan ja yksityisen kansalaisen kan-

nalta.402 Näitä ovat esimerkiksi virka-aseman väärinkäyttäminen (RL 40:7–8 §) tai 

lahjusten ottaminen (RL 40:1–4 §). Rikoslain 40 luvun 9 ja 10 §:ssä on säännökset 

myös yleisluonteisista virkarikoksista, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja tuotta-

muksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Rikoslain 40:9 ja 40:10 §:n sään-

nökset ovat tunnusmerkistöltään avoimia, eivätkä yksinään riitä virkarikoksesta 

tuomitsemiseen, vaan tuomitseminen edellyttää lisäksi muita säännöksiä tai mää-

räyksiä, joihin virkavelvollisuus perustuu.403 Virkavelvollisuudella tarkoitetaan mai-

nituissa säännöksissä virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin 

perustuvaa velvollisuutta. 

Rikoslain yleisissä säännöksissä rangaistaviksi säädetyistä teoista virkamies vas-

taa niin kuin kuka tahansa kansalainen. 

KKO:n ratkaisussa 2008:90 oli kysymys siitä, oliko käräjätuomari syyl-
listynyt tahalliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen, kun hän oli valtion 
varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavaa korvausta kos-
kevassa riita-asiassa hankkinut kantajaa koskeneen rikosrekisterin ot-
teen tiedustelematta asianosaisten kantaa todisteen hankkimisesta ja 
varaamatta näille tilaisuutta lausua todisteen merkityksestä asiassa. 
Rikosrekisterin otteesta ilmeneviä tietoja oli sisällytetty käräjäoikeuden 
tuomion perusteluihin. 

KKO totesi, että OK 17 luvun 8 § ja 24 luvun 2 §:n 1 momentti ovat oi-
keudenmukaisen oikeudenkäynnin keskeisiä menettelynormeja, jotka 
tuomarin tulee tuntea. Niiden noudattamatta jättäminen merkitsee vir-
kavelvollisuuden rikkomista. Pelkästään se, että tuomari on yksittäi-

402 Rikoslain 40 luvun uudistamiseen johtaneessa hallituksen esityksessä 77/2001 vp. todetaan, 
että ”virkatoiminnassa tehdyistä rikoksista valtaosa on tuottamuksellisia virkarikoksia, ja niistä huo-
mattava osa on kansalaisiin kohdistuneita tai virkatoiminnan uskottavuutta vaarantavia virkavelvolli-
suuden rikkomisia asioissa, joilla on kansalaisille tai virkatoiminnan tasapuolisuutta kohtaan tunnet-
tavalle luottamukselle huomattava merkitys”. Näin ollen rikoslain 40 luvun uudistamisen yhteydessä 
ei katsottu voitavan luopua tuottamuksellisten virkarikosten rangaistavuudesta. Esityksessä tode-
taan, että ”osassa virkatoiminnasta on kysymys niin merkittävästä julkisen vallan välittömästi ihmi-
siin kohdistuvasta käytöstä, että huolimattomuudestakin tehdyn virkavelvollisuuden rikkomisen ran-
gaistavuus on joskus perusteltua.” Tällaista vallankäyttöä voi sisältyä mm. tuomareiden tehtäviin. 
(s. 13.) 
403 Määttä 2008, s. 373–374. 
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sessä asiassa lakia soveltaessaan toiminut säännöksen vastaisesti, ei 
kuitenkaan sellaisenaan osoita, että kysymyksessä olisi rikosoikeudel-
lisesti tahalliseksi katsottava teko. Tahallisesta virkavelvollisuuden rik-
komisesta tuomitseminen edellyttää, että tuomari on arvioitavana ole-
vassa tilanteessa tarkoittanut menetellä lain vastaisesti tai että hänen 
on ainakin täytynyt mieltää menettelevänsä lain vastaisesti. KKO kat-
soi, että käräjätuomarin on täytynyt tuntea edellä mainitut oikeuden-
käymiskaaren säännökset, joita asiassa oli rikottu, mutta asiassa esi-
tetyn perusteella ei voinut päätellä, että käräjätuomari olisi kysymyk-
sessä olevassa asiassa sinänsä virkavelvollisuuksiensa vastaisesti 
menetellessään toiminut tarkoituksellisesti tai tietoisesti lakia rikkoen. 
Tämän vuoksi ja koska rangaistusvaatimus koski vain tahallista tekoa, 
KKO katsoi, että rangaistusvaatimus oli perusteeton. 

Ylimpien laillisuusvalvojien tehtäviin kuuluu PL 108 ja 109 §:n mukaisesti valvoa, 

että tuomioistuimet ja tuomarit noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Hei-

dän käytettävissään olevat toimenpiteet ovat virkasyyte, huomautus, käsityksen 

lausuminen tai esitys. Ankarin toimenpide on virkasyytteen nostaminen. Tuomiois-

tuimiin ja tuomareihin kohdistuvassa laillisuusvalvonnassa keskitytään menettelylli-

siin oikeusturvatakeisiin. Erityisesti on arvioitu, onko perustuslaissa turvattu oikeus 

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin toteutunut. Laillisuusvalvonta suuntautuu 

erityisesti sellaisille alueille, jotka jäävät muiden oikeuskeinojen tavoittamattomiin, 

kuten tuomarin käytös ja asiakkaiden kohtelu.404 Aineellisten säännösten noudatta-

misen oikeellisuus ratkeaa viime kädessä muutoksenhakumenettelyssä eikä voi 

tulla samalla tavoin laillisuusvalvojien tutkittavaksi.

Laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on useita ratkaisuja, joissa on pohdittu 

tuomarinvirkaan liittyvien velvollisuuksien sisältöä rikoslain 40 luvun 9 § ja 10 §:n 

säännösten valossa. Seuraavat ratkaisut koskevat käräjätuomarien menettelyä ti-

lanteissa, joissa vastaajat oli tuomittu vanhentuneista teoista.

 
AOK:n ratkaisu 2.4.2007 dnro 53/30/05 koski oikeuden puheenjohtaja-
na toimineen käräjätuomarin menettelyä asiassa, jossa haaste oli an-
nettu rikosasian vastaajalle tiedoksi vasta sitten kun tekojen syyteoi-
keuden vanhentumisaika oli jo päättynyt. Vastaaja oli näin ollen tuo-

404 Ks. AOA Jääskeläisen puheenvuoro EOA:n toimintakertomuksessa vuodelta 2002, s. 19–21 ja 
EOA:n kertomus vuodelta 2006, s. 85. Tässä yhteydessä ei ole voitu tutkia sitä, mikä merkitys oi-
keuskäytännössä annetaan menettelysäännösten noudattamiselle muiden virkamiesten virkavel-
vollisuuden sisällön määräytymisessä. Viitteitä tästä tosin saa esimerkiksi KKO:n Kemijoki Oy:n ta-
pauksesta (ks. jäljempänä luku 4.2.2.2), jossa asiaa arvioitiin myös maallikkotuomareiden osalta. 
Vaikuttaa kuitenkin, että tuomareilta vaaditaan korostunutta huolellisuutta menettelysäännösten 
noudattamisessa; mahdollisesti jopa korostuneemmin kuin muilta virkamiehiltä. 



107

mittu vanhentuneista teoista. AOK totesi, että käräjätuomari on huoli-
mattomuudesta rikkonut hänelle kuuluvan virkavelvollisuuden varmis-
tua siitä, ettei vastaajalle käräjäoikeudessa syyksiluettujen luvattoman 
käytön ja teräaseen hallussapidon yleisellä paikalla syyteoikeus ollut 
vanhentunut. Tekoa ei voitu, huomioon ottaen sen haitallisuus ja va-
hingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat, pitää kokonaisuutena ar-
vostellen rikoslain 40 luvun 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla vähäisenä. 
AOK:n ratkaisussa todetaan mm., että ”tuomitseminen syyteoikeudel-
taan vanhentuneesta rikoksesta on periaatteellisesti vakava virhe. 
Merkitseehän se rangaistuksen tuomitsemista tilanteessa, missä sitä 
ei lain mukaan olisi pitänyt tuomita. Lakiin perustumattoman rangais-
tuksen tuomitseminen kohdistuu tuomiovallan käyttämisen ydinalueel-
le, ja tällainen teko on omiaan vakavalla tavalla vaarantamaan luotta-
musta lainkäytön asianmukaisuuteen.” Pohtiessaan sitä, oliko asiassa 
aihetta nostaa syyte, AOK kuitenkin päätyi – ottaen huomioon, että kä-
räjätuomarin teko ei vallinneissa oloissa välttämättä ilmentänyt kovin 
vakavaa huolimattomuutta työtehtävän hoidossa ja että asianomista-
jalle aiheutunut vahinko oli tosiasiallisesti jäänyt suhteellisen vähäi-
seksi – siihen, että huomautus oli tapauksessa riittävä seuraamus.405 

Samanlaiseen lopputulokseen myös AOA päätyi ratkaisussaan 
22.6.2005 dnro 1806/4/04, jossa syyteoikeus työturvallisuutta koske-
vassa rikosasiassa oli vanhentunut siksi, että haasteiden tiedoksianto 
oli viivästynyt.406 Ks. myös AOA 12.5.2003 dnro 871/4/02.407 

Myös AOK:n ratkaisussa 26.9.2005 dnro 142/30/03 käräjäoikeus oli 
tuominnut vastaajan vanhentuneesta teosta. AOK katsoi, että oikeu-
den puheenjohtajana toiminut laamanni oli huolimattomuudesta rikko-
nut hänelle kuuluvan virkavelvollisuuden varmistua siitä, ettei vastaa-
jalle käräjäoikeudessa syyksiluetun kulkuneuvon kuljettamisen oikeu-
detta syyteoikeus ollut vanhentunut. Tämän vuoksi hän kehotti valta-
kunnansyyttäjää nostamaan laamannia vastaan syytteen tuottamuk-
sellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta rikoslain 40 luvun 10 §:n 
mukaan.408 Samoin hän menetteli ratkaisussa 19.11.2004 dnro 
13/31/03, jossa puheenjohtajana toiminut käräjätuomari laiminlöi an-
taa vastuullaan olleessa asiassa haasteen niin ajoissa, ettei rikoksen 

405 OKA:n kertomus vuodelta 2007, s. 89–92. 
406 Ratkaisu koski käräjäoikeuden menettelyä haasteen antamisessa ja tiedoksiannossa. AOA:n 
mukaan (mm.) ”käräjätuomarin laiminlyönti antaa haaste viipymättä kohdistui tuomarinviran ydin-
alueeseen, lainkäyttöasioiden käsittelyyn eikä virhettä voitu pitää pelkästään määrättyä menettely-
tapaa koskevana säännösten rikkomuksena, jolla ei olisi viranhoidon tai yksityisten etujen kannalta 
mainittavaa merkitystä”. Asianosaisen kannalta virheestä aiheutui mm. se seuraus että hänen ran-
gaistusvaatimuksensa käsittely jäi sillensä. Kyse oli perustuslain 21 §:ssä turvatun oikeuteen pää-
syn rajoittamisesta. AOA katsoi käräjätuomarin laiminlyönnin täyttävän rikoslain 40 luvun 10 §:n 
tunnusmerkistön myös siltä osin että teko ei ollut kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Hän katsoi 
käräjätuomarin menetelleen myös oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun 8 §:n 1 
momentin vastaisesti hänen laiminlyötyään antaa haaste viipymättä ja ennen syyteoikeuden van-
hentumista. Toisaalta hän piti tekoa tuomareiden virkarikoksia koskevan oikeuskäytännön ja toi-
menpiteistä luopumissäännöstön perusteiden valossa sellaisena, ettei syytteen nostaminen ollut 
asiassa tarpeen. AOA antoi käräjätuomarille huomautuksen vastaisen varalle hänen lainvastaisesta 
menettelystään. (EOA:n kertomus vuodelta 2005, s. 95–97.) 
407 EOA:n kertomus vuodelta 2003, s. 93.
408 Itä-Suomen hovioikeus rankaisi sittemmin laamannia varoituksella tuottamuksellisesta virkavel-
vollisuuden rikkomisesta. (Lainv.) Ks. OKA:n kertomus vuodelta 2005, s. 77 ja 171–174. 
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syyteoikeus hänestä riippuvasta syystä vanhenisi. Tämän jälkeen hän 
käsitteli syyteoikeudeltaan vanhentunutta rikosasiaa pääkäsittelyssä 
ja antoi siitä tuomion, jossa hän lausui syyllisyyskysymyksestä, vaikka 
syyte olisi tullut vanhentuneena hylätä. AOK katsoi, että tekoa ei näis-
tä syistä ollut pidettävä vähäisenä.409 

OKA:n viimeaikaisessa ratkaisukäytännössä on tapauksia, joissa käräjätuomarin 

ratkaistavana olevissa asioissa oli viivästyksiä. Kahdessa ratkaisussa käräjätuo-

mari myös pyrki salaamaan viivästymisensä. 

Ratkaisussa OKA 22.1.2009 dnro 15/31/2008 käräjätuomarin käsitel-
tävänä olleet kolme asiaa olivat olleet hänen ratkaistavinaan noin kol-
mesta vuodesta viidestä kuukaudesta neljän vuoteen kymmeneen 
kuukauteen. Asiat eivät olleet poikkeuksellisen laajoja tai erityisen vai-
keita ratkaista. Viivästymiset eivät näkyneet käräjäoikeuden seuranta-
raporteissa, sillä käräjätuomari peitti viivästymiset merkitsemällä asiat 
asianhallintajärjestelmään ratkaistuiksi. OKA katsoi olevan todennä-
köistä, että käräjätuomari oli syyllistynyt virka-aseman väärinkäyttämi-
seen merkitsemällä kuusi kertaa totuudenvastaisesti Tuomas -järjes-
telmään ratkaistavanaan olleen lainkäyttöasian ratkaistuksi. Menette-
lyn tarkoituksena oli ollut välttää virkatoimissa olevien laiminlyöntien 
ilmi tuleminen käräjäoikeuden hovioikeudelle puolivuosittain toimitta-
missa raporteissa ja sen haitalliset seuraamukset. Salaamistoimet oli-
vat ajoittuneet ajankohtaan, jolloin käräjätuomari oli hakenut toista 
avoimeksi tullutta käräjätuomarin virkaa, jonka täyttämistä koskevan 
lausunnon antaminen tuomarinvalintalautakunnalle oli kuulunut kysei-
selle hovioikeudelle. Virkavelvollisuuden rikkominen oli OKA:n mu-
kaan tehty tarkoituksella hankkia itselle hyötyä. OKA päätti nostetta-
vaksi syytteen käräjätuomaria vastaan tuottamuksellisesta virkavelvol-
lisuuden rikkomisesta ja virka-aseman väärinkäyttämisestä. Syyttäjän 
tulee myös vaatia tuomioistuimessa käräjätuomarin menettämään vir-
kansa. 

Ratkaisussa 9.3.2009 dnrot 880/1/2006 ja 1320/1/2007 käräjätuomari 
oli käsitellyt viittä eri asiaa noin kahdesta vuodesta kuudesta kuukau-
desta seitsemään vuoteen seitsemään kuukauteen. Asia, joka oli kä-
räjätuomarin käsiteltävänä kaksi ja puoli vuotta, olisi lain mukaan tullut 
käsitellä kiireellisenä. Asiat eivät olleet poikkeuksellisen laajoja tai eri-
tyisen vaikeita ratkaista eikä käräjätuomarilla ollut poikkeuksellisen 
runsaasti asioita käsiteltävänään. Hänen työmääräänsä oli päinvas-
toin vähennetty muun muassa siirtämällä vanhoja juttuja muille tuoma-
reille. OKA:n mukaan asioiden käsittely oli kestänyt niiden laatuun 
nähden kohtuuttoman pitkään. OKA päätti nostettavaksi syytteen tuot-
tamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. 

409 Kouvolan hovioikeus on sittemmin tuominnut käräjätuomarin tuottamuksellisesta virkavelvolli-
suuden rikkomisesta varoitukseen. OKA:n kertomus vuodelta 2004, s. 63 ja 130–132. 
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AOK on ratkaisussaan 7.12.2006 dnro 26/31/05, joka koski käräjätuo-
marin menettelyä tapauksessa, jossa hänen ratkaistavanaan olleissa 
21:ssä eri asiassa oli ollut viivästyksiä tuomioiden antamisessa, julis-
tettujen pääasiaratkaisujen saattamisessa kirjalliseen muotoon sekä 
asiakirjojen lähettämisessä valitusten johdosta hovioikeuteen, päättä-
nyt nostettavaksi käräjätuomaria vastaan syytteen tuottamuksellisesta 
virkavelvollisuuden rikkomisesta, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja 
virka-aseman väärinkäyttämisestä. Käräjätuomari oli myös velkajär-
jestelyn raukeamista koskeneessa hakemusasiassa antanut kanslia-
päätöksen välittämättä siitä, että vaatimukset oli jo ratkaistu käräjätuo-
marin kaksi vuotta aiemmin julistamalla lainvoimaisella päätöksellä. 
Mainittu kansliapäätös oli osittain poikennut käräjätuomarin aiemmin 
julistamasta päätöksestä. AOK:n mukaan käräjätuomari oli päätöksel-
le antamallaan uudella sisällöllä, jonka mukaan asiassa oli julistettu 
vain osaratkaisu, pyrkinyt salaamaan rikollisen menettelynsä välttyäk-
seen siitä aiheutuvalta haitalliselta seuraukselta.410 

Tapauksessa 30.11.2007 dnro 552/4/06, joka koski Kotkan käräjäoikeuden menet-

telyä avioeroa koskevassa asiassa, AOA katsoi, että käräjätuomari oli rikkonut 

lainkäytön keskeisiä menettelynormeja hyväksyessään myöhään tehdyn tyytymät-

tömyyden ilmoituksen. 

AOA antoi Kotkan käräjäoikeuden käräjätuomarille huomautuksen oi-
keudenkäymiskaaren 25 luvun 5 §:n 2 momenttiin ja mainitun luvun 9 
§:n 1 momenttiin perustuvan virkavelvollisuuden rikkomisesta, kun kä-
räjätuomari oli hyväksynyt tyytymättömyyden ilmoituksen, vaikka pää-
tös oli jo lainvoimainen. AOA arvioi lisäksi, ylittikö käräjätuomarin teko 
kokonaisuutena arvioiden rikoslain 40 luvun 9 §:n mukaisen vähäi-
syyskynnyksen. AOA totesi tämän johdosta, että ”pidän käräjätuoma-
rin lainvastaista menettelyä periaatteessa vakavana. Tuomioistuimen 
lainkäyttöratkaisujen pysyvyys ja se, että niihin voidaan puuttua vain 
laissa säädetyin perustein ja laissa säädettyjä menettelymuotoja nou-
dattaen, on yksi toimivan ja luotettavan oikeusjärjestelmän kulmakivi. 
Tässä mielessä käräjätuomarin menettely on kohdistunut tuomioistui-
men lainkäytön ytimeen. Näin ollen voidaan myös katsoa, että käräjä-
tuomarin menettely on heikentänyt luottamusta oikeuslaitoksen asian-
mukaiseen toimintaan.” Asiassa on ollut kysymys sellaisesta tuomiois-
tuimen ratkaisusta, josta tuomioistuimen tulee tehdä ilmoitus väestö-
tietojärjestelmään. Puuttuessaan lainvoimaiseen avioeropäätökseen 
käräjätuomari on näin ollen joutunut puuttumaan myös viranomaisen 
pitämään yleiseen rekisteriin tehtyyn merkintään. AOA katsoi, että kä-
räjätuomarin tekoa ei voida pitää kysymyksessä olevan säännöksen 
tarkoittamalla tavalla vähäisenä ja siten käräjätuomarin menettely täyt-
ti rikoslain 40 luvun 9 §:n tunnusmerkistön myös siltä osin, että teko ei 
ollut kokonaisuutena arvostellen vähäinen. AOA katsoi kuitenkin, että 
asiassa oli sellaisia käräjätuomarin menettelyn moitittavuutta lieventä-

410 OKA:n kertomus vuodelta 2006, s. 46, 65 ja 184.
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viä seikkoja, ettei syytteen nostaminen ollut tarpeen. AOA antoi kärä-
jätuomarille huomautuksen vastaisen varalle hänen syykseen luetta-
vasta virkavelvollisuuden rikkomisesta.411 

 

Tapauksessa 20.9.2006 dnro 878/2/05 AOA katsoi käräjätuomarin menetelleen 

pakkokeinolain 5a luvun 2 §:n vastaisesti, kun hän on myöntänyt telekuunteluluvan 

törkeän dopingrikoksen selvittämiseksi. 

AOA:n ratkaisussa on arvioitu käräjätuomarin menettelyä asiassa, 
joka koskee telekuuntelu- ja televalvontaluvan myöntämistä törkeän 
dopingrikoksen selvittämiseen. AOA katsoi käräjätuomarin menetel-
leen pakkokeinolain 5a luvun 2 §:n vastaisesti, kun hän on myöntänyt 
telekuunteluluvan törkeän dopingrikoksen selvittämiseksi. Tapauksen 
olosuhteet huomioon ottaen hän katsoi kuitenkin, että käräjätuomarin 
menettely ei täyttänyt rikoslain 40 luvun 10 §:n tunnusmerkistöä, kos-
ka teon haitallisuus, vahingollisuus ja muut seikat kokonaisuutena 
huomioon ottaen virhettä voitiin pitää säännöksen tarkoittamalla taval-
la vähäisenä.412 AOA antoi käräjätuomarille huomautuksen vastaisen 
varalle.413

Edellä selostetuissa tuomarin rikosoikeudellista virkavastuuta koskevasta ratkaisu-

käytännöstä voidaan kokoavasti todeta, että tuomarin menettelyn arvioinnissa on 

pyritty huomioimaan se, kuinka keskeisesti tuomarin teko tai laiminlyönti rikkoi tuo-

marinviran hoidon ”ydintä” eli tuomiovallan käyttämisessä noudatettavia säännök-

siä. Tuomarin riippumattomuudesta johtuen vastuu ei yleensä kohdistu harkinnan-

varaisessa tilanteessa tehtyihin virheisiin tai laiminlyönteihin eli tuomarin toiminta-

vapautta lainkäyttötehtävässä ei ole pyritty rajoittamaan. 

411 Ks. myös EOA:n kertomus vuodelta 2007, s. 71 ja 95–96. 
412 AOA totesi, että ”Tuomioistuimella on keskeinen rooli rikosprosessuaalisista pakkokeinoista pää-
tettäessä. Tämän tehtävän yksi keskeinen piirre on oikeussuojan toteutumisen turvaaminen. --- 
Tämä funktio on korostunut salaisten pakkokeinojen kohdalla; läsnä ole ketään muutakaan tahoa 
epäillyn oikeuksia turvaamassa. Tähän nähden se, että tuomioistuin hyväksyy selvästi lainvastai-
sen pakkokeinovaatimuksen, on vakava virhe.” Virheen moitittavuuden arvostelussa ei hänen mu-
kaansa ollut ratkaisevaa se, millaisia konkreettisia seuraamuksia asiasta on aiheutunut, vaan se, 
millaisia seuraamuksia siitä voidaan katsoa tyypillisesti seuraavan. Menettelyn moitittavuutta lie-
vensivät kuitenkin se seikka, että telekuuntelun käynnistyminen tapauksessa oli varsin epätoden-
näköistä eikä keskusrikospoliisiin ollut ehditty faksata telekuuntelulupaa eikä ilmoittaa jutun kuunte-
lijoita. Keskusrikospoliisin asiantuntijarooli telekuuntelun käytöstä ja sen lainmukaisuudesta keski-
tetysti vastaavana viranomaisena olivat lisäksi pienentäneet pakkokeinon käytön aloittamisen ris-
kiä. Virhettä ei myöskään yritetty peitellä käräjäoikeuden puolelta. 
413 Ks. myös EOA:n kertomus vuodelta 2006, s. 44 ja 71–72.
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4.2.2.2 Seuraamukset ja vastuun toteutuminen 

Virkarikoksista on rangaistusseuraamuksena yleistä lajia oleva rangaistus eli sak-

ko tai vankeus. Virkamies voidaan tuomita lahjuksen ottamisesta, lahjusrikkomuk-

sesta, virkasalaisuuden rikkomisesta, virka-aseman väärinkäyttämisestä tai virka-

velvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen sekä törkeästä lahjuksen otta-

misesta tai törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä vankeuteen ja viralta pan-

tavaksi.414 Tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta virkamies voidaan 

tuomita varoitukseen tai sakkoon. Tuomarille ei kuitenkaan, päinvastoin kuin muille 

virkamiehille, voi toistaiseksi antaa valtion virkamieslain 24 §:ssä tarkoitettua hal-

linnollista varoitusta.415 Muut virkamiesoikeudelliset seuraamukset, kuten suullinen 

tai kirjallinen huomautus, ovat mahdollisia.416 Huomatusta annettaessa on nouda-

tettava hallintolain (434/2003) menettelysäännöksiä.417

KKO on esimerkiksi ns. Kemijoki Oy:n tapauksessa (KKO 2000:40) 
tuominnut vesioikeuden jaoston puheenjohtajan valtion virkamieslain 
15 §:n, 21 §:n ja 45 §:n sekä rikoslain 40 luvun 1 §:n nojalla tuotta-
muksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta saamaan varoituk-
sen.418 

Virkarikoksen seuraamuksena voi olla myös viraltapano, jos rikos osoittaa virka-

miehen ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä. Näin on esimerkiksi silloin, kun vir-

kavelvollisuuden rikkominen on jatkuvaa ja olennaista ja rikos osoittaa virkamie-

hen ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä (RL 40:9.2 §). Rikoslain 2 luvun 7 §:n 1 

momentin (604/2002) mukaan 40 luvun rangaistussäännöksissä tarkoitettu viralta-

pano käsittää sen viran tai julkisen tehtävän menettämisen, jossa rikos tehtiin. Jos 

virkamies on siirtynyt siitä virasta, jossa rikos on tehty, toiseen vastaavanlaiseen 

414 Tuomittavan vankeusrangaistuksen enimmäismääristä ks. asianomaiset säännökset. 
415 Valtion virkamieslain 24 §:n mukaan virkamiehelle, joka toimii vastoin virkavelvollisuuksiaan tai 
laiminlyö niitä, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Varoitus kohdistuu seuraamuksena etupäässä 
sellaiseen virkamiehen moitittavaan toimintaan, joka ei ole vakavuudeltaan riittävä hänen irtisano-
misekseen. Tuomarin osalta varoituksen antaminen on poissuljettu 45 §:n 3 momentin säännöksel-
lä.  
416 Huomautus on rinnastettavissa työnjohto- ja valvontamääräykseen. Sillä pyritään korjaamaan 
lievempiä virheellisyyksiä virkatehtävien suorittamisessa ja estämään virheen toistuminen. Huo-
mautuksesta ei ole säännöksiä virkamieslaissa. 
417 Tällöin on myös tehtävä selkeä ero ankarampaan toimeen, kirjalliseen varoitukseen nähden, 
mikä ei siis tuomareiden kohdalla tule kysymykseen.  
418 Kysymys oli siitä, olivatko vesioikeuden jäsenet KKO:n ratkaisusta ilmenevissä olosuhteissa voi-
mayhtiön tarjoamaa kestitystä vastaanottamalla syyllistyneet tuottamukselliseen virkavelvollisuu-
den rikkomiseen.
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virkaan, viraltapano käsittää tuon viran menettämisen. Viraltapano voi seurata 

myös muusta rikoksesta kuin virkarikoksesta rikoslain 2 luvun 10 §:n (604/2002) 

nojalla.419 Viraltapanomahdollisuus koskee myös tuomaria.420

KKO:n ratkaisussa 2005:144 oli kyse A:n isän jälkeen toimitetusta pe-
runkirjoituksesta, jossa A ja hänen puolisonsa B olivat toimineet uskot-
tuina miehinä. A ja B olivat jättäneet perukirjaan merkitsemättä tietä-
mänsä, perittävälle hänen kuollessaan kuuluneet pankkitilillä olleet ra-
havarat. Tämän vuoksi perintövero koko jäämistöstä oli määrätty liian 
alhaiseksi. Koska A ja B olivat olennaisesti vaikuttaneet siihen, että 
varat jätettiin perukirjaan merkitsemättä, heidät tuomittiin veropetok-
sesta tekijöinä. B, joka toimi käräjätuomarin virassa, tuomittiin yhtei-
seen kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen kah-
desta veropetoksesta ja avunannosta törkeään kavallukseen. Hänet 
tuomittiin myös viralta pantavaksi. KKO totesi, että B:n teot olivat ta-
hallisia ja suunnitelmallisia taloudellisia rikoksia, joissa hän oli käyttä-
nyt hyväkseen luottamuksellista perunkirjoituksen uskotun miehen 
asemaansa. Teot osoittivat hänet ilmeisen sopimattomaksi toimimaan 
tuomarin virassa. 

Syytteen nostamisesta tuomaria vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimin-

nassa päättää PL 110 §:n 1 momentin mukaan oikeuskansleri tai oikeusasiamies. 

Syytteen ajaa valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjä.421 Jos tuomari on me-

netellyt lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä, mutta syytteen nos-

taminen ei ole tarpeen, virheen tehneelle voidaan antaa huomautus. Sen tarkoituk-

sena on ehkäistä virheen toistuminen ja ohjata oikeaan menettelyyn vastaisuudes-

sa. Huomautuksen sijasta voidaan tyytyä käsityksen lausumiseen, jos todettuun 

lainvastaiseen menettelyyn tai velvollisuuden laiminlyöntiin liittyy lieventäviä asian-

haaroja tai sellaisen toteaminen on oikeudellisesti tulkinnanvaraista.422 Käsitys voi 

419 Mainitun säännöksen mukaan viraltapano on ehdoton, jos virkamies tuomitaan elinkaudeksi 
vankeuteen. Hänet tuomitaan pantavaksi viralta pääsääntöisesti myös, jos hänet tuomitaan van-
keuteen vähintään kahdeksi vuodeksi. Viraltapano on harkinnanvaraista, jos virkamies tuomitaan 
tahallisesta rikoksesta vankeuteen alle kahdeksi vuodeksi. Tällöin hänet voidaan tuomita viralta 
pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi olemaan virkamiehenä. 
420 Ks. HE 58/1988 vp., s. 21, jossa on todettu, että valtion virkamiesten irtisanomis- ja kurinpito-
säännökset eivät koske tuomarin virassa olevia. Viraltapanoseuraamusta pidettiin kuitenkin tarpeel-
lisena niissä ”käytännössä tosin jokseenkin harvoin esiintyvissä tapauksissa”, joissa niin sanottu 
erottamaton virkamies on rikoksellaan osoittautunut sopimattomaksi toimimaan virkamiehenä. Kan-
salaisten yhdenvertaisuutta koskevat säännökset ja rikosoikeudelliset periaatteet huomioon ottaen 
ei pidetty hyväksyttävänä järjestelmää, jossa samasta rikoksesta säädetty rangaistusuhka olisi eri-
lainen riippuen siitä, onko syytetty virkamiesten irtisanomista ja kurinpitomenettelyä koskevien 
säännösten alainen vai ei. Viraltapanoa koskevat säännökset ulotettiin näin ollen koskemaan kaik-
kia rikoslain 2 luvun 12 §:n mukaisia virkamiehiä. (s. 22.)
421 Virkasyyteforumista ks. alav. 443.
422 Laillisuusvalvoja lausuu tällöin käsityksensä lainmukaisesta menettelystä tai kiinnittää valvotta-
van huomiota vastaisen varalle perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista edistäviin näkökohtiin.



113

olla luonteeltaan joko moittiva tai ohjaava. Käytännössä vähäiset virheet ja tulkin-

nanvaraiset tapaukset johtavat tavallisimmin käsityksen lausumiseen.423 

Hallituksen esitykseen 33/2008 vp. laeiksi rikoslain 2 luvun 7 ja 10 §:n 
sekä valtion virkamieslain muuttamisesta sisältyvä toinen lakiehdotus 
on hyväksytty eduskunnassa 14.4.2009. Esityksessä ehdotettiin laa-
jennettavaksi tuomarin käyttäytymistä säänteleviä reaktiokeinoja sekä 
viranhoidossa että sen ulkopuolella. Esitykseen sisältyvän ensimmäi-
sen lakiehdotuksen mukaan tuomari voitiin syyttäjän vaatimuksesta 
määrätä viralta pantavaksi myös silloin, kun hänet oli tuomittu vähin-
tään 60 päiväsakkoon tahallisesta rikoksesta. Eduskunnan perustusla-
kivaliokunta kiinnitti hallituksen esityksen johdosta antamassaan lau-
sunnossa huomiota tähän seikkaan. Valiokunnan mukaan tuomarei-
den virassapysymisoikeuden heikentäminen edellyttäisi erittäin paina-
via yhteiskunnallisia perusteita, joita esityksessä ei ollut riittävästi tuo-
tu esiin. Valiokunnan mukaan lakiehdotuksen hyväksyminen edellyttäi-
si tältä osin PL 73 §:n mukaisen säätämisjärjestyksen käyttämistä. La-
kivaliokunta katsoi perustuslakivaliokunnan lausunnon ja siinä esitetyt 
näkökohdat huomioon ottaen aiheelliseksi, että hallituksen esitykseen 
sisältyvä 1. lakiehdotus hylätään.424  Eduskunnan täysistunto hylkäsi 
valiokunnan ehdotuksen mukaisesti esitykseen sisältyvän ensimmäi-
sen lakiehdotuksen. 

Esitykseen sisältyvän toisen lakiehdotuksen mukaan myös valtion vir-
kamieslain 24 §:n mukaisen varoituksen antaminen tuomarille olisi 
mahdollista virkavelvollisuuksien vastaisesta toiminnasta tai niiden lai-
minlyönnistä. Varoituksen antaisi tuomioistuimen päällikkötuomari ja 
tuomarilla olisi oikeus hakea siihen oikaisua virkamieslautakunnalta.425 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta korosti lausunnossaan, että varoi-
tuksen antaminen ei voi perustua näkemyseroihin laintulkinnasta vaan 
että sen perusteena tulee olla yksinomaan virkavelvollisuuksien lai-
minlyöminen tai muu niiden vastainen toiminta. Valiokunnan mukaan 
on kuitenkin erityisesti tuomareiden riippumattomuuden vuoksi ongel-
mallista, että oikeusturvatie osoitettaisiin tuomioistuinlaitoksen ulko-
puolelle. Tämän vuoksi valiokunta piti välttämättömänä, että tuomarin 

423 Laillisuusvalvoja voi myös tehdä esityksen viranomaiselle virheen oikaisemiseksi ja epäkohdan 
korjaamiseksi. 
424 Ks. LaVM 1/2009 vp./HE 33/2008 vp., s. 3. 
425 Esityksen mukaan tuomarille annettua varoitusta käsiteltäisiin virkamieslautakunnassa sellaises-
sa kokoonpanossa, jossa virkamiesjärjestöjen nimeämien kolmen jäsenen asemesta lautakuntaan 
kuuluisi  tuomarijärjestöjen nimeämät kolme jäsentä. Erityistä kokoonpanoa perusteltiin sillä, että 
tuomarin viranhoitoon kuuluvien velvollisuuksien suhde hänen asemaansa riippumattomana lain-
käyttäjänä voi olla tulkinnanvarainen. (HE 33/2008 vp., s. 9.) Käräjätuomari, laamanni, hovioikeu-
den jäsen, työtuomioistuimen jäsen, hallinto-oikeustuomari, markkinaoikeustuomari ja vakuutustuo-
mari  hakisivat  oikaisua virkamieslautakunnalta,  jonka ratkaisuun voitaisiin  hakea  muutosta  kor-
keimmalta hallinto-oikeudelta. Muutosta voi hakea myös se viranomainen, jonka tekemään päätök-
seen on haettu oikaisua virkamieslautakunnalta. Sen sijaan hovioikeuden presidentti, työtuomiois-
tuimen presidentti, korkeimman oikeuden jäsen ja esittelijä hakisivat oikaisua korkeimman oikeu-
den täysistunnolta.  Vastaavasti  hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden ylituo-
mari sekä korkeimman hallinto-oikeuden jäsen ja esittelijä hakisivat oikaisua korkeimman hallinto-
oikeuden täysistunnolta. (HE 33/2008 vp., s. 14.)  
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saamasta varoituksesta järjestettäisiin muutoksenhakumahdollisuus 
asianomaisen tuomioistuinlinjan sisällä. Se myös piti lakiehdotuksen 
tarkistamista tältä osin edellytyksenä lakiehdotuksen käsittelemiselle 
tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.426 

4.2.3 Tuomarin virkamiesoikeudellinen vastuu 

Valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin mukaan virkamiehen on suoritettava teh-

tävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Hänen on noudatettava työnjohto- ja val-

vontamääräyksiä. Säännöksen 2 momentin mukaan virkamiehen on käyttäydyttä-

vä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Molemmat lainkohdat koskevat 

myös tuomaria. 

Tuomarin työ edellyttää korostettua huolellisuutta. Laillisuusvalvojien ratkaisukäy-

tännössä on useasti arvioitu tuomarin tehtävissä noudatettavan huolellisuusvel-

voitteen täyttämistä. 

AOA:n ratkaisun 8.11.2007 dnro 977/4/07 mukaan Oulun käräjäoikeus 
oli menetellyt virheellisesti, kun asianomistajaa, jolla oli vaatimuksia, 
mutta joita syyttäjä ei edustanut, ei ollut kutsuttu rikosasian pääkäsit-
telyyn. AOA saattoi käsityksensä menettelyn virheellisyydestä käräjä-
tuomarin tietoon.427 Tapauksessa AOA 9.1.2007 dnro 1745/4/2006 
Tuusulan käräjäoikeus oli ottanut virheellisesti lähestymiskieltoasian 
tutkittavakseen varmistumatta tuomioistuimen alueellisesta toimival-
lasta. AOA kiinnitti käräjätuomarin huomiota tuomioistuimen alueelli-
sen toimivallan varmistamiseen.428  

AOK on ratkaisussaan 6.11.2003 dnro 16/31/03 arvioinut puheenjoh-
tajana toimineen käräjätuomarin menettelyä asiassa, jossa käräjäoi-
keus oli tuominnut vastaajan rikoksesta sakkorangaistukseen, vaikka 
kyseisen rikoksen rangaistusasteikkona oli määräaikainen vankeus. 
Ratkaisua tehtäessä käräjätuomari oli soveltanut väärän lainkohdan 
rangaistusasteikkoa ja lisäksi selostanut lautamiehille kyseisen väärän 
lainkohdan rangaistusasteikon tulevan sovellettavaksi tapauksessa. 
AOK katsoi, ettei käräjätuomarin virheellinen menettely täyttänyt rikos-
lain 40 luvun 10 §:ssä mainitun tuottamuksellisen virkavelvollisuuden 
rikkomisen tunnusmerkistöä, koska teko huomioon ottaen sen haitalli-
suus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat kokonaisuutena 
arvostellen oli vähäinen. AOK katsoi käräjätuomarin väärää rangais-

426 PeVL 36/2008 vp./HE 33/2008 vp. Ks. aiheesta myös Hidén 2007. Eduskunta hyväksyi esityk-
seen sisältyneen toisen lakiehdotuksen ja LaVM 1/2009 vp.:ssa ehdotetun uuden kolmannen laki-
ehdotuksen käräjäoikeuslain 17 ja 20 §:n muuttamisesta. (Ks. LaVM 1/2009 vp./HE 33/2008 vp.) 
427 EOA:n kertomus vuodelta 2007, s. 64 ja 94. 
428 Ks. myös EOA:n kertomus vuodelta 2007, s. 71 ja 94. 
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tusasteikkoa soveltaessaan menetelleen kuitenkin sillä tavalla huoli-
mattomasti, että hän antoi käräjätuomarille huomautuksen valtion vir-
kamieslain 14 §:n 1 momentin vastaisesta menettelystä.429 

Useat laillisuusvalvojien ratkaisut koskevat tuomioistuinkäsittelyn viipymistä. AOK 

on arvioinut tuomarin menettelyä viivyttelyssä valituskelpoisten tuomioiden antami-

sen suhteen seuraavassa ratkaisussaan, jossa hän on ottanut huomioon käräjäoi-

keuden tapahtuma-aikana vallinneen työtilanteen. 

AOK on ratkaisussaan 16.3.2004 dnro 2/31/03 arvioinut käräjätuoma-
rin menettelyä asiassa, joka koski lopullisten valituskelpoisten tuomioi-
den antamista. Tuomioiden antaminen oli kolmessa rikosasiassa vii-
västynyt. Viivästys oli pisin tapauksessa, jossa käräjätuomari oli saat-
tanut lopullisen tuomion valmiiksi siten, että se oli saapunut hovioikeu-
teen runsaan vuoden ja yhdeksän kuukauden kuluttua ratkaisun anta-
misesta. Kahdessa muussa tapauksessa mainittu aika oli noin 10–11 
kuukautta. Ottaen erityisesti huomioon asiassa saadun selvityksen kä-
räjäoikeuden tapahtuma-aikana vallinneesta työtilanteesta AOK antoi 
käräjätuomarille vastaisen varalle huomautuksen virheellisen menette-
lyn johdosta.430

Valtion virkamieslain 14 §:n 2 momentti asettaa vaatimuksia myös virkamiehen 

kielenkäytölle, jonka myös tulee ilmentää virkamieheltä edellytettyä asiallista käyt-

täytymistä. EOA:n mukaan tuomarin virka on erityistä luottamusta ja arvostusta 

vaativa tehtävä ja edellyttää sen vuoksi korostetun asiallista käyttäytymistä.431 Näin 

AOA on todennut mm. ratkaisussaan 1.4.2004 dnro 2309/4/03 jossa oli kyse kärä-

jätuomarista, joka oli menettänyt malttinsa ja repinyt kantelijan läsnä ollessa tämän 

jättämän asiakirjan.432 

OKA on ratkaisussaan 18.12.2007 dnro 33/31/06 ja 12/31/07 arvioinut 
hovioikeuden istunnon puheenjohtajan menettelyä asiassa, jossa pu-
heenjohtaja oli käyttänyt rikosasian vastaajasta nimitystä ”konna”. 
OKA katsoi syyteharkinnassaan, ettei kunnianloukkauksen, tuottamuk-
sellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tai muunkaan rikoksen tunnus-
merkistö täyttynyt. OKA arvioi puheenjohtajan menettelyä myös virka-
miesoikeudelliselta kannalta ja viittasi valtion virkamieslain 14 §:n 2 
momentin säännökseen, jonka mukaan virkamiehen tulee käyttäytyä 
asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla ja totesi, että oikeuden 
puheenjohtajan tehtävässä käyttäytymiselle on asetettava korostettu 

429 OKA:n kertomus vuodelta 2003, s. 66. 
430 OKA:n kertomus vuodelta 2004, s. 56 ja 63–64. 
431 EOA:n kertomus vuodelta 2004, s. 93. 
432 Ks. myös EOA:n kertomus vuodelta 2004, s. 70. 
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vaatimus. OKA totesi, että ”tuomari edustaa asianosaisten ja todista-
jien suuntaan sekä muutoinkin ulospäin tuomiovaltaa”. Tuomarin tulee 
käyttäytyä tahdikkaasti ja hänen on varottava, ettei hänen kielenkäy-
töstään välity ulospäin sellaista kuvaa, joka olisi omiaan herättämään 
epäilyksiä tuomioistuimen puolueettomuutta kohtaan. OKA katsoi, että 
tuomari oli menetellyt asiassa valtion virkamieslain 14 §:n 2 momentin 
vastaisesti ja saattoi puheenjohtajan menettelystä esittämänsä käsi-
tyksen tämän tietoon.433 

AOK:n ratkaisussa 19.12.2002 dnro 17/50/02 oli arvioitu käräjätuoma-
rin käyttäytymistä ja muuta menettelyä rikosasioiden istunnossa. Osa 
istunnoissa käräjätuomarin kanssa olleista syyttäjistä kertoi kokeneen-
sa käyttäytymisen "leukailuna", heistä oli tuntunut siltä kuin istunnossa 
olisi keskitytty osoittamaan syyttäjän tietämättömyyttä. Myös todista-
jien ja asianomistajien kohtelu oli toisinaan koettu ongelmallisena. 
AOK katsoi, että käräjätuomarin käyttäytymisessä oli objektiivisesti ar-
vioiden ollut piirteitä, jotka perustellusti oli voitu kokea loukkaaviksi. 
Epäasiallinen ja loukkaava käyttäytyminen on valtion virkamieslain 14 
§:n 2 momentin vastaista riippumatta siitä, onko virkamiehellä ollut 
loukkaamistarkoitus vai ei. Koska kuitenkaan varsinaisesta loukkaa-
mistarkoituksesta ei ollut näyttöä, AOK kiinnitti käräjätuomarin huo-
miota vastaisen varalle lainkohdassa tarkoitettuun virkamiehen ase-
man ja tehtävien edellyttämään käytökseen käräjätuomarin toimiessa 
käräjäoikeuden käsittelyn puheenjohtajana.434 

Myös tuomareiden käytöstä ja asiakkaiden kohtelua on laillisuusvalvojien ratkaisu-

käytännössä arvosteltu valtion virkamieslain 14 §:n 2 momentin kannalta. AOA on 

pitänyt epäasianmukaisena mm. sitä, että tuomari oli riita-asian pääkäsittelyssä 

vastannut matkapuhelimeensa ja poistunut puhelun ajaksi istuntosalista (9.8.2006 

dnro 184/4/06).435 Tuomarin asemaan liittyvät käyttäytymisvaatimukset liittyvät 

asianosaisen kokeman oikeudenmukaisuuden toteutumiseen ja turvaamiseen. Tä-

män johdosta myös PL 21 §:n mukaisella oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 

vaatimuksella on vaikutusta valtion virkamieslain 14 §:n mukaisen käyttäytymisvel-

voitteen arviointiin. 

Esimerkiksi AOA:n ratkaisussa 16.8.2006 dnro 388/4/06 oli kyse kärä-
jätuomarin menettelystä rikosasian pääkäsittelyssä, jossa kantelija toi-

433 Ks. myös OKA:n kertomus vuodelta 2007, s. 105. 
434 AOK totesi, että ”oikeuden puheenjohtajan tehtävissä käyttäytymiselle on asetettava korostettuja 
vaatimuksia. Tuomari edustaa asianosaisten ja todistajien suuntaan sekä uloskinpäin tuomiovaltaa. 
Hänen tulee käyttäytyä tahdikkaasti ja siten, ettei hän anna aihetta epäilylle tuomioistuimen puo-
lueettomuutta kohtaan. Tuomarin tulisi kiinnittää huomiota myös asianmukaisen viestinnän tärkey-
teen ja ottaa huomioon, että oikeudenkäynnin yhteydessä epäsovinnaiset ilmaisut saatetaan hel-
posti ymmärtää väärin. Väärinkäsityksiinkin perustuva epäasialliseksi koettu käyttäytyminen saat-
taa johtaa epäilyihin lainkäytön puolueettomuutta ja asianmukaisuutta kohtaan.”
435 EOA:n kertomus vuodelta 2006, s. 67 ja 86. 
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mi vastaajana olleen päämiehensä avustajana. Käräjäoikeuden nau-
hoitteelta ilmenee käräjätuomarin lausuneen, että kantelija on lakimies 
ja että hänen tulisi vaihtaa ammattia, jos hän ei kykene puolustamaan 
päämiestään. AOA totesi mm., että tuomarin tulisi toteuttaessaan pro-
sessinjohtoa pyrkiä siihen, että asianosaiset myös kokevat prosessin-
johdon oikeudenmukaiseksi ja puolueettomaksi. AOA katsoi käräjätuo-
marin menetelleen valtion virkamieslain 14 §:n ja PL 21 §:n vastaises-
ti.436 (Ks. myös AOA:n ratkaisu 16.11.2005 dnro 1700/4/04.437)

4.2.4 Tuomarin muu lainvastainen menettely virkatoimessa 

Valtion virkamieslain 15 §:ssä on sopimattoman edun vastaanottaminen säädetty 

rangaistavaksi. Säännöksen mukaan virkamies ei saa vaatia, hyväksyä tai ottaa 

vastaan taloudellista tai muuta etua, jos se voi heikentää luottamusta virkamie-

heen taikka viranomaiseen. Säännös koskee myös tuomareita virkamiehinä. Val-

tion virkamieslain 15 § asettaa etujen vastaanottamiselle rikoslain 40 luvun 3 §:n 

säännöstä tiukempia rajoituksia.438 Myös rikoslain 40 luvun 10 §:n sanamuoto tu-

kee tulkintaa: siinä säädetään rangaistavaksi virkavelvollisuuden tuottamuksellinen 

rikkominen ”muulla kuin edellä tässä luvussa rangaistavaksi säädetyllä tavalla”. 

Pekka Viljasen mukaan säännös kuitenkin asettaa rikoslain lahjusrikossäännöksiä 

tiukemmat rajat vain siinä suhteessa, että sen nojalla voidaan puuttua myös tuotta-

mukselliseen menettelyyn.439 

Suomessa on varsin harvinaista, että tuomioistuinten jäsenten tode-
taan syyllistyneen rangaistavaan taloudellisten tai muiden etujen vas-
taanottamiseen.440 KKO:n ratkaisu 2000:40 koski sitä, olivatko vesioi-

436 Ks. myös EOA:n kertomus vuodelta 2006, s. 67 ja 87–88.
437 EOA:n kertomus vuodelta 2005, s. 93–94. 
438 Virkarikoslainsäädännön uudistamiseen johtaneessa hallituksen esityksessä 58/1988 vp. on to-
dettu (s. 58), että "edelleenkin olisi mahdollista, että virkamies etuja vastaanottamalla syyllistyisi 
tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen", sekä edellä mainittuun valtion virkamieslain 
21 §:ään viitaten: "Tämä virkamiehen yleisiä velvollisuuksia määrittävä säännös asettaa etujen vas-
taanottamiselle vielä suuremmat rajoitukset kuin ehdotettu säännös lahjusrikkomuksesta. Virka-
mies voi näin ollen rikkoa tämän säännöksen asettaman virkavelvollisuutensa syyllistymättä lahjus-
rikoksiin tai -rikkomukseen." Aiemmin voimassa olleen valtion virkamieslain 21 § asetti hallituksen 
esityksen mukaan etujen vastaanottamiselle vielä rikoslakiakin tiukempia rajoituksia. Voimassaole-
va valtion virkamieslain 15 § vastaa aikaisempaa säännöstä. 
439 Viljanen Pekka 2000, s. 615. Vastaavaan lopputulokseen voidaan hänen mukaansa päätyä 
myös soveltamalla rikoslain 40 luvun 11 §:ä koska syyksiluettavuusvaatimuksesta ”puhdistettu” vir-
kavelvollisuus on löydettävissä rikoslain 40 luvun 1–3 §:stä. Rikoslain virkarikoksia koskeva luku on 
sittemmin uudistettu, mutta virkamieslain 15 §:ä ei ole muutettu. 
440 Ylipäänsä on harvinaista, että virkamiesten todetaan syyllistyneen lahjusten ottamiseen. Tilasto-
keskuksen ”Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset” -tilaston mukaan vuosina 2005 ja 2006 tuomittiin 
rangaistus käräjä- ja hovioikeuksissa ensimmäisenä oikeusasteena lahjuksen ottamisesta, törkeäs-
tä lahjuksen ottamisesta ja lahjusrikkomuksesta (rikoslain 40 luvun 1–3 §) yhteensä kahdeksan 
kertaa. Ks. http://www.tilastokeskus.fi/til/syyttr/index.html.
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keuden jäsenet vastaanottamalla voimayhtiön tarjoamaa kestitystä 
syyllistyneet tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. KKO 
hyväksyi ne Helsingin hovioikeuden tuomion 20.11.1998 näkökohdat, 
joita hovioikeus oli esittänyt etuisuuksien vastaanottamisen hyväksyt-
tävyydestä. Hovioikeus totesi soveltaessaan valtion virkamieslain 15 
§:ä, että tuomareille oli asetettava heille tarjottavista eduista pidättäy-
tymisen suhteen suuremmat vaatimukset kuin virkamiehille yleensä. 
Hovioikeus viittasi hallitusmuodon 16 §:n 1 momenttiin ja EIOS:n 6 ar-
tiklan 1 kappaleeseen ja totesi, että tuomioistuimen puolueettomuus-
vaatimukseen kuuluu se, että puolueettomuuden tuli olla uskottavaa 
myös ulkopuolisen näkökulmasta. Vastaajilla oli nimenomaan tuoma-
reina ollut velvollisuus noudattaa korostettua varovaisuutta ja pidätty-
vyyttä voima-yhtiön tarjoamien kestitsemisten vastaanottamisen suh-
teen. Vaikka kestitsemisten ei ollut näytetty niiden tapahtuessa tulleen 
yleiseen tietoisuuteen eikä jutussa ollut edes väitetty kestitsemisten 
vaikuttaneen vesioikeuden ratkaisujen sisältöön, oli kysymys hovioi-
keuden mielestä vesioikeutta tuomioistuimena kohtaan tunnettavasta 
luottamuksesta. HHO tuomitsi vesioikeuden insinöörijäsenet varoituk-
seen ja jaoston puheenjohtajan 20 päiväsakkoon. KKO:n mukaan 
jaoston puheenjohtajalle oli päällikkötuomarina asetettava suuremmat 
vaatimukset kuin insinöörijäsenille. Erityisesti puheenjohtajalla on suu-
ri vastuu tuomioistuimen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. 
KKO muutti HHO:n ratkaisun lopputulosta siten, että tuomioistuimen 
insinöörijäsenet jätettiin rangaistukseen tuomitsematta ja jaoston pu-
heenjohtajalle annettiin varoitus. 

4.2.5 Tuomarin vahingonkorvausvastuu virkamiehenä 

Virkamiehen vahingonkorvausvastuun perussäännös on PL 118 §:n 3 momentis-

sa, jonka mukaan jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa 

virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan lainvastaisen toimenpiteen vuoksi, 

on oikeus vaatia vahingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta 

julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Nykyisin 

julkisyhteisön ja virkamiehen korvausvastuusta on säädetty vahingonkorvauslailla 

(412/1974), jossa vahingosta aiheutuva suoritusvelvollisuus on järjestetty niin, että 

valtio on siitä isännänvastuussa. PL 118 §:n 3 momentin mukaan korvausta voi 

vaatia joko julkisyhteisöltä tai suoraan vahingon aiheuttaneelta virkamieheltä, vaik-

ka suoritusvelvollisuus ei lain mukaan kohdistuisi välittömästi virkamieheen. 

KKO:n ratkaisu 1981-II-157 koski tuomarin velvoittamista korvaamaan 
asianomistajalle virkavirheestä aiheutunut vahinko. Tapauksessa so-
vellettiin Suomen Hallitusmuodon 93 §:n 2 momenttia, jonka mukaan 
jokaisella, joka on kärsinyt vahinkoa virkamiehen lainvastaisen toi-
menpiteen tahi laiminlyönnin johdosta, oli oikeus vaatia virkamiehen 
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velvoittamista suorittamaan vahingonkorvausta niin kuin siitä laissa 
säädetään. Vahingonkorvauslain säännöksillä virkamiehen vastuu vir-
heellään tai laiminlyönnillään aiheutetusta vahingosta on säädetty 
toissijaiseksi siten, että virkamies vastaa näin tuottamansa vahingon 
osalta vahinkoa kärsineelle vain siitä määrästä, jota ei voida saada sil-
tä julkisyhteisöltä, joka on vastuussa julkista valtaa käytettäessä virka-
miehen aikaansaamasta vahingosta. Kun vahingonkorvauslaki on 
säädetty tavallisessa käsittelyjärjestyksessä, KKO lähti siitä, ettei sillä 
ollut supistettu HM:n 93 §:n 2 momentin säännöksestä johdettavaa yk-
sityiselle kuuluvaa oikeutta kohdistaa virkasyytejutun yhteydessä kor-
vausvaatimuksensa suoraan asianomaiseen virkamieheen. (Ään.) 

Virkamiehen vahingonkorvausvastuusta on säädetty vahingonkorvauslain 4 luvun 

1 ja 2 §:ssä, joiden mukaan virkamiehen vastuuta on rajoitettu tuottamuksen as-

teen mukaisesti. Jos virkamiehen viaksi jää vain lievä tuottamus eli jos hän on ai-

heuttanut vahingon lievällä huolimattomuudella tai varomattomuudella, hänelle ei 

synny lainkaan vahingonkorvausvelvollisuutta. Jos virkamies on tahallaan aiheut-

tanut vahingon, hänellä on täysi korvausvastuu, ellei erityisistä syistä harkita koh-

tuulliseksi alentaa korvausta (4 luvun 1 §:n 2 momentti).441 

Virkamies joutuu vastaamaan sivulliselle ja työtoverille ainoastaan tahallisesti ai-

heuttamastaan vahingosta vahingonkorvauslain 4 luvun 1 ja 2 §:n nojalla. Julkis-

yhteisölle virkamies joutuu vastaamaan tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella ai-

heuttamastaan vahingosta julkisyhteisölle suoraan vahingonkorvauslain 4 luvun 2 

§:n ja 4 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla sekä takautumisvastuuna vahingonkor-

vauslain 4 §:n 3 momentin nojalla julkisyhteisön maksettua vahingonkorvausta si-

vulliselle tai työtoverille.442 

Vahingonkorvauslain 7 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan vahingonkorvausvaatimus 

voidaan esittää rikosasian yhteydessä. Vahingon kärsinyt voi saattaa vahingonkor-

vausvaatimuksensa tuomioistuimen käsiteltäväksi virkarikosoikeudenkäynnissä. 

441 Kukkosen mukaan rajanveto lievän ja törkeän tuottamuksen välillä on erityisen merkittävä, koska 
virkamies ei koskaan vastaa lievällä tuottamuksella aiheuttamastaan vahingosta. (Kukkonen 1996, 
s. 9.) 
442 Kukkonen 1996, s. 99–100. Myös alioikeuksien tuomarit vastaavat virkamiehinä vahingosta va-
hingonkorvauslain 4 luvun 2 §:n nojalla 4 luvun 1 §:n perusteiden mukaan. Käräjäoikeuksien lauta-
miesten vahingonkorvausvastuun tuottamusharkinta perustuu käräjäoikeuden puheenjohtajan se-
lostusvelvollisuuteen (OK 23:2.1 §). Vahingonkorvausvastuu oikeuden puheenjohtajaa kohtaan on 
syytä Kukkosen mukaan rajoittaa nimenomaan vain selostusvelvollisuuden rikkomiseen eikä hänen 
korvausvelvollisuutensa enää koskisi niitä vahinkoja, jotka luottamushenkilöiden päätös aiheuttaa. 
(Kukkonen 1996, s. 149.) 
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Hän voi myös itse nostaa virkasyytteen ja siinä yhteydessä esittää vahingonkor-

vausvaatimuksensa, tai hän voi nostaa vahingonkorvauskanteen siviiliprosessissa 

vahingonkorvauslain 7 luvun 4 §:n 1 momentin nojalla. Kanne, joka yksinomaan 

koskee rikokseen perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, nostetaan oikeu-

denkäymiskaaren 10 luvun 8 §:n (21/1972) mukaan siinä tuomioistuimessa, jolla 

on tai on ollut toimivalta tuomita rangaistus kysymyksestä olevasta rikoksesta.443 

KKO:n ratkaisun 2005:142 mukaan vaadittaessa vahingonkorvausta 
käräjätuomarin väitetyn virkarikoksen perusteella käräjäoikeudesta ri-
kosasiasta erillisenä riita-asiana sekä tuomarilta että valtiota, on tällai-
nen kanne vahingonkorvauslain 7 luvun 4 §:n 1 momentin nojalla pan-
tava vireille käräjäoikeudessa. Valtiota koskeva oikeuspaikkasäännös 
ei voinut kuitenkaan syrjäyttää oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 8 §:n 
säännöstä, jonka mukaan laillinen oikeuspaikka käräjätuomarin osalta 
on hovioikeus. Käräjäoikeus ei siten ollut toimivaltainen käsittelemään 
kannetta käräjätuomarin osalta. (Ään.) 

Tapauksessa KKO 1983-II-48 arvioitiin vahingonkorvauslain 3 luvun 2 
§:n soveltumista tuomitsemistehtävän suorittamiseen. Alioikeus oli 
tuominnut syytetyn rangaistukseen syytteen mukaisesti. HO oli hylän-
nyt syytteen näyttämättömänä. KKO totesi, että koska jutussa oli esi-
tetty näyttöä sekä syytteen tueksi että sitä vastaan, alioikeuden jäsen-
ten ei katsottu tuomitsemistehtävässään syyllistyneen sellaiseen vir-
heeseen tai laiminlyöntiin, josta valtio olisi vahingonkorvauslain mu-
kaan vastuussa.

Kukkosen mukaan Suomen vahingonkorvausjärjestelmä rakentuu viranomaistoi-

minnan osalta kolmen periaatteen varaan. Ensimmäisen periaatteen mukaan vi-

ranomaistoiminnassa on ratkaisuja tehtäessä ja muussakin toiminnassa noudatet-

tava lainsäädäntöä. Nykyisin asiasta on säädetty PL 3 §:n 2 momentissa, jonka 

mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnas-

sa on noudatettava tarkoin lakia. Toinen periaate koskee virkamiehen menettelyä 

ja käyttäytymistä siten kuin niistä on säädetty valtion virkamieslain 14 §:n 1 ja 2 

momenteissa. Kolmannen periaatteen mukaan edellä mainittujen periaatteiden rik-

443 PL 101 §:n mukaan valtakunnanoikeus käsittelee syytteen, joka nostetaan korkeimman oikeu-
den ja korkeimman hallinto-oikeuden jäsentä vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa. 
Laamannia, käräjätuomaria ja hallinto-oikeuden jäsentä syytetään virkarikoksesta hovioikeudessa, 
vakuutusoikeuden ylituomaria ja muuta jäsentä, markkinaoikeuden ylituomaria, markkinaoikeustuo-
maria ja muuta jäsentä sekä hovioikeuden asessoria syytetään virkarikoksesta Helsingin hovioikeu-
dessa. Helsingin hovioikeuden asessoria syytetään virkarikoksesta Turun hovioikeudessa. (Hallin-
to-oikeuslaki 20 §, vakuutusoikeuslaki 20 §,132/2003, markkinaoikeuslaki (1527/2001) 16 § ja hovi-
oikeuslaki 10 §, laissa 957/2000.)
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komisesta seuraa vahingonkorvausvastuu. Asiasta on nykyisin säädetty PL 118 

§:n 3 momentissa.444 

Virhe ja laiminlyönti tarkoittavat näin ollen laissa, asetuksessa ja normeissa sekä 

kirjallisissa ja suullisissa käskyissä virkamiehelle asetetun velvollisuuden rikkomis-

ta. Kukkosen mukaan vahingonkorvausoikeudellista virhettä tai laiminlyöntiä ei voi 

pitää virkavirheen synonyyminä, koska virkamies tai julkisyhteisö voi joutua vahin-

gonkorvausvelvolliseksi, vaikka teko tai laiminlyönti ei ole rikosoikeudellisesti tai 

kurinpidollisesti kriminalisoitu tai rangaistava.445 

444 Ks. Kukkonen 1996, s. 80–81. 
445 Kukkonen 1996, s. 81–82. 
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5. Johtopäätökset  

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella tuomarin asemaa koskevia keskeisiä valtio-

sääntöoikeudellisia periaatteita ja niiden takeita muualla lainsäädännössä, erityi-

sesti virkamiesoikeudellisissa säännöksissä tutkimusaineistoa systematisoiden ja 

tulkiten. Jo lähtökohtaisesti todettiin, että keskeisin tuomarin asemaa muotoava 

valtiosääntöoikeudellinen periaate on tuomiovallan riippumattomuuden periaate PL 

3 §:n 3 momentissa. Tähän perustuen tutkimuksessa pyrittiin myös vastaamaan 

kysymykseen, miksi tuomarin tulee olla riippumaton? Lähtökohtaoletuksena oli, 

että tuomarin riippumattomuudella tavoitellaan erityisesti päätöksenteon riippumat-

tomuutta nimenomaan yksilöiden ja yhteisöjen oikeusturvan takaamiseksi. 

Tuomiovallan riippumattomuus valtiosääntöperiaatteena suojaa toisaalta tuomiois-

tuinten ratkaisutoimintaa suhteessa toimeenpano- ja lainsäädäntövaltaan, mutta 

vastaavasti asettaa rajoituksia myös tuomiovallan puuttumiselle lainsäädäntö- ja 

hallintotehtäviin. Tuomiovallan riippumattomuus on periaatteena melko abstrakti; 

samoin kuin sitä koskeva perussäännös PL 3 §:n 3 momentissa, mutta periaatetta 

täsmentävät erityisesti PL 21 §:ssä säädetty perusoikeus sekä useat PL 9 luvun 

säännökset (PL 98–103 §). Perustuslain säätämiseen johtaneessa hallituksen esi-

tyksessä tuomioistuinten riippumattomuus liitettiin erityisesti oikeudenmukaisen oi-

keudenkäynnin vaatimuksiin.446 Tämä yhteys liittää tuomioistuinten riippumatto-

muuden myös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksiin kansainvälisissä 

ihmisoikeussopimuksissa ja niitä koskevaan tulkintakäytäntöön. Tällöin merkille 

pantavaa on, että riippumattomuuden vaatimus nähdään erityisesti oikeudenmu-

kaisen oikeudenkäynnin edellytyksenä ja sitä kautta se liittyy yksilön oikeusturvan 

toteutumiseen. Kysymys on erityisesti luottamuksesta tuomioistuinten puolueetto-

muuteen, jota arvioidaan esim. EIS:n tulkintakäytännössä subjektiivisen ja objektii-

visen testin valossa. Merkitystä ei ole annettu esim. vallanjaon periaatteelle sinän-

sä (EIT:n ratkaisu Pabla Ky v. Suomi). Ihmisoikeuskomitea on myös todennut, että 

riippumattomuuden vaatimus on pakottava (tapaus Gonzales del Rio v. Peru). 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on uuden perustuslain voimaantulon jälkeen 

antanut useita PL 3 §:n 3 momenttia koskevia tulkintakannanottoja. Valiokunta on 
446 HE 1/1998 vp., s. 76, jossa todettiin, että ”tuomioistuinten riippumattomuus liittyy kiinteästi pe-
rusoikeutena ja ihmisoikeutena turvattuihin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksiin”. 
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todennut, että tuomioistuinten riippumattomuuden kannalta ongelmallista oli mm. 

veroviranomaisen mahdollisuus korvata tuomioistuimen ratkaisu omalla päätöksel-

lään ja siten välillisesti muuttaa tuomioistuimen ratkaisua. Toisaalta PL 3 §:n kans-

sa ristiriidassa oli sääntely, jossa viranomaisen toimivallassa oli päättää, onko 

ylemmän oikeusasteen myöhemmällä ratkaisulla prejudikaattiarvoa suhteessa 

alemman tuomioistuimen päätökseen.447 Ongelmalliseksi nähtiin myös hovioikeus-

lain uudistamisen yhteydessä esitetty sääntely, joka edellytti hovioikeuden neuvot-

televan oikeusministeriön kanssa ennen kuin se hakee lupaa KKO:lta siirtää osa 

vireille tulleista uusista valitusasioista toisen hovioikeuden käsiteltäväksi ja ratkais-

tavaksi. Esityksestä sai myös sen vaikutelman, että oikeusministeriöllä oli mahdol-

lisuus puuttua siihen, mikä tuomioistuin kunkin asian ratkaisee.448 Tuomioistuimen 

riippumattomuuden kannalta ei ole asianmukaista määritellä tuomioistuimelle me-

nettelyllisiä vaatimuksia tai rajoituksia, jotka puuttuisivat oikeudenmukaisen oikeu-

denkäynnin edellytyksiin. Ulkomaalaislakiin ei voitu sisällyttää säännöstä, jossa 

hallinto-oikeudelle asetettiin asiallisesti ottaen erittäin lyhyttä käsittelyaikaa edellyt-

tävä vaatimus.449 eikä säännöstä, jossa tuomioistuimen ratkaisutoiminta asiallisesti 

sidottiin jo hallintoviranomaisessa esillä olleeseen aineistoon.450 Valiokunnan mu-

kaan on tuomareiden riippumattomuuden kannalta välttämätöntä, että tuomarin 

saamasta varoituksesta järjestetään muutoksenhakumahdollisuus asianomaisen 

tuomioistuinlinjan sisällä.451

Tuomiovallan riippumattomuuden vaatimus voidaan kiteyttää esimerkiksi siten, 

että tuomioistuin on lainkäyttötoiminnassaan riippumaton suhteessa muihin valtio-

elimiin, intressitahoihin ja osapuoliin sekä itsenäinen muihin tuomioistuimiin näh-

den. Riippumattomuus suhteessa muihin valtioelimiin näyttää merkitsevän paitsi 

tuomiovallan käytön keskittämistä tuomioistuimille, myös sitä, että toimeenpano-

vallalla ei tulisi muullakaan tavoin, esimerkiksi tuomioistuinten toimintaedellytyksiä 

koskevan päätöksenteon välityksellä olla mahdollisuutta puuttua lainkäyttötoimin-

taan tuomioistuimissa. Tuomarilta edellytetään myös esteettömyytenä, objektiivi-

suutena ja ennakkoluulottomuutena ilmenevää tapauskohtaista riippumattomuutta 

(puolueettomuus) sekä kollegiaalista riippumattomuutta. Hänen tulisi olla myös ta-
447 PeVL 35/2005 vp./HE 91/2005 vp. 
448 PeVL 55/2006 vp./HE 206/2006 vp.
449 PeVL 4/2004 vp./HE 15/2000 vp. 
450 PeVL 16/2000 vp./HE 15/2000 vp.
451 PeVL 36/2008 vp./HE 33/2008 vp. 
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loudellisesti suhteellisen riippumaton. Kirjallisuudessa riippumattomuusvaatimuk-

sen on katsottu kattavan erityisesti yksittäisiin lainkäyttöasioihin puuttumisen ja 

normien tulkinnan (LaVL 9/1998, KM 2003:3, Hidén 2009, Hidén 2001, Hidén - Sa-

raviita 1994, Määttä 2005b, Nikula 2000, Virolainen 1995). Tällöin tarkoituksena 

on, että tuomarit olisivat riippuvaisia ainoastaan sellaisista tekijöistä, joilla on mer-

kitystä asioiden ratkaisemisen (lainkäytön) kannalta. Riippumattomuuden vaati-

muksella on muitakin tavoitteita, jotka liittyvät valtiovallan kolmijakoon (Hidén 

2001, Tapanila 2007). Tällöin tuomiovallan tehtävänä on turvata kansalaisia lain-

säädäntö- ja toimeenpanovallan puuttumisilta heidän laillisiin oikeuksiinsa452 tai 

kääntäen: lainsäädäntövallan ja toimeenpanovallan haltijat eivät saa olla asemas-

sa, jossa heillä olisi mahdollisuus vaikuttaa tuomioistuinten ratkaisuihin yksittäista-

pauksissa. Tuomitsemistoiminnan riippumattomuuden vaatimuksella on merkitystä 

myös siten, että se vahvistaa luottamusta oikeudenkäynnin tasapuolisuuteen ja 

objektiiviseen puolueettomuuteen.  

Myös tuomarin asemaa turvaavat muut perustuslaintasoiset järjestelyt (tuomarin 

erityistä virassapysymisoikeutta koskeva säännös PL 103 §:ssä ja erityinen nimit-

tämisjärjestelmä PL 58 §:ssä ja 102 §:ssä) johtuvat ennen muuta tuomiovallan riip-

pumattomuuden periaatteesta. Tuomarin asema virkamiehenä on muita virkamie-

hiä turvatumpi PL 103 §:n säännöksen johdosta ja virkasuhteen pysyvyyden vaati-

muksella voidaan perustella myös tuomareita koskevia virkamiesoikeudellisia eri-

tyisjärjestelyitä. PL 103 §:n säännöstä koskevan eduskunnan perustuslakivaliokun-

nan tulkintakäytännön mukaan säännöksestä ei kuitenkaan seuraa, että tuomiois-

tuinlaitoksen uudelleenjärjestämistilanteissa tuomari voitaisiin siirtää vain toiseen 

tuomarin virkaan tai virkaan, johon liittyy tuomarin viralle ominainen virassapysy-

misoikeus. Tuomareiden nimittämistä koskevan lain säätämisen yhteydessä tuo-

marinvalintalautakunnan kokoonpanoa perusteltiin tuomioistuinlaitoksen riippumat-

tomuuden vaatimuksella ja vallan kolmijakoon liittyvillä näkökohdilla. Tästäkään 

huolimatta Jyränki ei nähnyt nimittämismenettelyn yhteyttä riippumattomuusvaati-

mukseen kovin ilmeisenä. Hänen mukaansa olennaisempaa olisi järjestää tuoma-

reille mahdollisimman vahva pysyvyys virassaan. 

452 Ajatus palautuu tällöin Montesquieun ajatukseen vallanjaosta (idea of checks and balances, 
Heuschling 2007, s. 222). 
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Yksittäinen tuomari on tuomitsemistehtävässään riippumaton myös päällikkötuo-

marista. Häneen voidaan kuitenkin kohdistaa työnjohdollisia toimenpiteitä. Riippu-

mattomuus ei myöskään suojaa tuomarin henkilökohtaisia näkemyksiä viranhoi-

don vaatimuksista esimerkiksi virkatehtävien toimittamisen tapaa, järjestystä ja nii-

hin käytettävää aikaa koskevissa kysymyksissä. Valtion virkamieslakiin tulossa 

olevan muutoksen jälkeen tuomarille voitaisiin antaa myös virkamieslaissa 24 §:n 

mukainen kirjallinen varoitus. Eduskunnan perustuslakivaliokunta korosti lakiehdo-

tuksesta antamassaan lausunnossa, että varoituksen antaminen ei voi perustua 

näkemyseroihin laintulkinnasta vaan että sen perusteena tulee olla yksinomaan 

virkavelvollisuuksien laiminlyöminen tai muu niiden vastainen toiminta.453

Koska tuomarin riippumattomuuden vaatimus kytkeytyy vahvasti ratkaisu-toimin-

taan (lainkäyttöön), joka on yhteiskunnallista vallankäyttöä, edellytetään sen kont-

rolloimiseksi vastaavasti, että tuomari on ratkaisutoiminnassaan riippuvainen ai-

noastaan laista ja muista hyväksytyistä ratkaisuperusteista.   

453 PeVL 36/2008 vp./HE 33/2008. 
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