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TAUSTAKSI 

Oikeustieteellisen tiedekunnan opintojen uudistus tuli voimaan kuluvan 
vuoden syyslukukauden alusta. Uudistuksen yhteydessä introdusoitiin uusi 
kurssi "Oikeudellinen ratkaisutoiminta ja oikeuslähdeoppi", jonka tavoitteena 
oli sekä oikeuden teoreettisen esiymmärryksen lisääminen (kriittisyys) että 
myös oikeudellisen aineiston hankkimistapoihin perehdyttäminen 
(käytännöllisyys). Kurssin tavoitteet on opinto-oppaassa kuvattu seuraavasti: 

"Kurssilla pyritään kehittämään opiskelijan kykyä hallita hänelle 
opintojen aikana tarjottavaa tietoa ja arvioida sitä, osoitetaan oikeu-
dellisen aineksen monitasoisuus, moniaineksisuus ja ristiriitaisuus, jotta 
säilytettäisiin opiskelijan terve epäilys opetettua ainesta kohtaan, 
kehitetään opiskelijan kykyä ymmärtää oikeudellista ratkaisutoimintaa ja 
nähdä oikeudellisten ongelmien ja ratkaisujen välisen päättelyn 
monipolvisuus ja moniarvoisuus, tutustutetaan opiskelija myös konk-
reetilla tasolla oikeudelliseen lähdeaineistoon ja sen käyttöön oikeu-
dellisessa ratkaisutoiminnassa, annetaan alustava kuva eri oikeudenalojen 
välisistä eroista tässä suhteessa, samalla ottaen huomioon oikeudellisen 
systematiikan relatiivisuus ja historiallisuus ja kannustetaan opiskelijoita 
aktiiviseen, oma-aloitteiseen oppimisprosessiin, totutetaan heitä 
ryhmätyöskentelyyn ja suulliseen esiintymiseen." 

Kurssia suunniteltaessa päätettiin laatia kurssiaineisto, joka toimisi sekä 
opettajien että opiskelijoiden apuna. Tähän kirjaseen on sanotussa 
tarkoituksessa koottu opettajien laatimia mallitehtäviä ja - rat- 



kaisuja. On kuitenkin syytä korostaa, että nämä toimivat vain esimerkkeinä, 
eivät normeina. On lukuisia muita tapoja laatia tehtäviä ja työstää alustuksia. 

Jotta kaikilla osapuolilla olisi selkeämpi kuva siitä, mitä tällä kurssilla 
ajetaan takaa, kirjaseen on myös otettu osia kurssia suunnitelleen 
ratkaisutyöryhmän mietinnöstä. 
 

 

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1996 

Thomas Wilhelmsson 
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RATKAISUTYÖRYHMÄN MIETINTÖ 18.12.1995 
Oikeudellinen ratkaisutoiminta ja oikeuslähdeoppi 

1. Kurssin tavoitteet 

Kurssilla 
- pyritään kehittämään opiskelijan kykyä hallita hänelle opintojen aikana 

tarjottavaa tietoa ja arvioida sitä, 
- osoitetaan oikeudellisen aineksen monitasoisuus, moniaineksisuus ja 

ristiriitaisuus, jotta säilytettäisiin opiskelijan terve epäilys opetettua ainesta 
kohtaan, 

- kehitetään opiskelijan kykyä ymmärtää oikeudellista ratkaisutoimintaa ja 
nähdä oikeudellisten ongelmien ja ratkaisujen välisen päättelyn monipolvisuus ja 
moniarvoisuus, 

- tutustutetaan opiskelija myös konkreetilla tasolla oikeudelliseen 
lähdeaineistoon ja sen käyttöön oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa, 

- annetaan alustava kuva eri oikeudenalojen välisistä eroista tässä suhteessa, 
samalla ottaen huomioon oikeudellisen systematiikan relatiivisuus ja 
historiallisuus, ja 

- kannustetaan opiskelijoita aktiiviseen, oma-aloitteiseen oppi-
misprosessiin, totutetaan heitä ryhmätyöskentelyyn ja suulliseen esiintymiseen. 
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2. Opetusmuodot 

2.1. Luento- ja seminaarijakso 

Kurssi koostuu sekä luento- että seminaarijaksoista. Näin annettavan opetuksen 
yhteinen pituus on 30 tuntia. 

Kurssi alkaa 6 tunnin johdantoluennolla, jonka tavoitteet ovat kahtaalla. 
Toisaalta johdannolla pyritään sitomaan kurssi "Oikeuden ulottuvuudet" 
-kurssilla opetettavaan teoreettiseen ainekseen. Toisaalta jakso muodostaa 
pohjan tämän jälkeen seuraavalle seminaarijaksolle. Luennoilla käydään 
esimerkkien valossa läpi oikeuslähdeoppia ja oikeudellista argumentaatiota. 
Pyrkimys on valmistaa opiskelijoita seminaareihin, ei esimerkiksi erilaisten 
oikeusteoreettisten virtausten esittäminen. Jakso voi olla suhteellisen tiivis, 
muutaman päivän kestävä. Oheisaineistona käytetään jäljempänä mainittua 
Lähdemater iaal iopasta. 

Tämän jälkeen alkavat harjoitusseminaarit, joissa teoreettinen tieto 
pyritään yhdistämään juristin työkalujen (lähteiden) käyttöharjoituksiin. 
Harjoitustöiden sisältö on kuvattu jäljempänä. Tavoitteena ei ole materiaalisen 
oikeuden analyysi nykyisen JSO:n tapaan, eikä myöskään yleisen oikeustieteen 
perusopetuksen antaminen. Materiaalisen oikeuden osalta voidaan lähteä 
valintakokeessa opitun aineksen pohjalta; voidaan muun muassa tarkastella tätä 
aineistoa uusista näkökulmista. Seminaarit ovat käytännöllisiä 
metodiharjoituksia, joilla pyritään myös nostamaan opiskelijoiden kriittisiä 
valmiuksia, osoittamalla useiden ratkaisuvaihtoehtojen mahdollisuus. Kurssilla 
ei anneta valmiita vastauksia, vaan pyritään pitämään yllä opiskelijan itsenäistä 
asennoitumista oikeudelliseen ajatteluun. 

Seminaarijakson pituus on 24 tuntia. Sinä aikana opiskelijat suorittavat 
kirjallisesti ja suullisesti neljä tehtävää. Opettaja käyttää kunkin tehtävän 
kohdalla kaksi tuntia tehtävänasetteluun ja malliharjoituksiin, käyttäen 
oheisaineistona jäljempänä mainittua Oikeustapausanalyysikirjaa, johon 
opiskelijoiden tulee tutustua etukäteen. 
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Opiskelijoilla on viikko aikaa suorittaa tehtävä, jonka jälkeen käytetään neljä 
tuntia tehtävän purkuun. Tällöin ei pyritä hakemaan "oikeata" ratkaisua, vaan 
tavoitteena on saada aikaan keskustelua opiskelijoiden omien näkemysten 
pohjalta. 

Opettaja voi jokaisen 6 tunnin modulin sisällä joko jakaa saman tehtävän 
kaikille opetusryhmään osallistuville tai, mikäli hän haluaa enemmän vaihtelua 
keskusteluun, jakaa useampia tehtäviä. Samassa opetusryhmässä olisi 
kuitenkaan tuskin aikaa käsitellä enemmän kuin 2-3 tehtävää jokaisen 
opetusjakson aikana. Koko opetusryhmä on tietenkin läsnä kaikkien tehtävien 
purussa. 

Opettajina tulee toimia mahdollisimman hyvin teoreettisestikin 
suuntautuneita opettajia. Ei ole suotavaa, että kurssien vetovastuu annetaan 
kaikkein nuorimpien assistenttien kannettavaksi, vaan myös kokeneemman 
opettajakunnan tulee osallistua opetukseen. 

On pyrittävä mahdollisimman pieniin opetusryhmiin. Jos ryhmien koko 
on 30 opiskelijaa, tarvitaan 8 ryhmää. Teoreettinen alkuluento voi kohdistua 
suuremmalle joukolle, joko yhteen tai kahteen ryhmään. 

Yhdessä mainitusta kahdeksasta ryhmästä opetus annetaan ruotsin 
kielellä. Suomenkieliset opiskelijat voivat luonnollisesti halutessaan osallistua 
tämän ryhmän työhön samoin kuin ruotsinkieliset suomenkielisten ryhmien 
työhön. Kirjalliset työt ja suulliset esitykset voidaan tällöin tehdä omalla 
äidinkielellä. 

Alkuluentojen pitäjäksi tarvitaan siten yksi opettaja, yhteensä enintään 12 
t. Seminaarijaksojen vetäjiksi tarvitaan kahdeksan opettajaa, yhteensä 192 t. 
Koska kaikkien harjoitustehtävien ei tule kohdistua samaan oikeudenalaan ja 
koska toisaalta metodistenkin kysymysten täysipainoinen opettaminen täysin 
vieraan alan materiaalin yhteydessä ei onnistu, sama opettaja ei voi vetää 
samaa ryhmää alusta loppuun. Jotta kurssi toisaalta ei pirstoutuisi liikaa on 
päädytty antamaan kahden eri laitoksilta tulevan opettajan parille vetovastuu 
2-3 kurssista, joilla he voivat vuorotella opettajina. Tarvitaan siten 3 
suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen pari. Opetuksen laadun 
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vuoksi ei ole ajateltavissa, että sama opettaja opettaisi samaa asiaa kaikille 
seitsemälle suomenkieliselle ryhmälle. Eri opetusryhmissä ei tarvitse käsitellä 
samoja tapauksia ja tehtäviä. 

* * * 

2.2. Työskentelymuodot 

Tenttiä ei pidetä mielekkäänä kontrollimuotona. Läsnäolo on pakollista ja 
oppiminen kontrolloidaan kirjallisten töiden avulla. Kurssista ei anneta 
arvosanaa. 

Opettajien työmäärän vuoksi ei kurssilla kuitenkaan voida vaatia kovin 
monta kirjallista harjoitustyötä. Tässä on päädytty neljään ryhmätyöhön. 30 
opiskelijan opetusryhmät voidaan jakaa kymmeneen kolmen opiskelijan 
ryhmään. Kukin ryhmä kirjoittaa ryhmätyönä raportin kustakin tehtävästä. 

Muutkin raportointimuodot ovat kuitenkin mahdollisia. Opiskelijat voivat 
esimerkiksi raportoida teknisempiä harjoituksia toisilleen ryhmässä ja kääntyä 
opettajan puoleen vain epäselviksi jäävien kysymysten osalta. 

Erityyppiset kirjalliset työt ovat mahdollisia: 
- annetaan oikeudellinen ongelma, johon opiskelijat lähtevät etsimään 

ratkaisua aineistosta, 
- annetaan esim. KKO:n ratkaisu (muu kuin jäljempänä mainitussa 

Oikeustapausanalyysikirjasessa selostettu), jota eritellään sen selvittämiseksi, 
millaisia argumentteja ja lähteitä on käytetty. Oheislukemistona voidaan 
käyttää julkaistua oikeustapausanalyysia, 

- analyysin ei välttämättä tarvitse olla kirjoitettu perinteisen 
oikeustapauksen argumentaatiota erittelevän esityksen muotoon, vaan se voi 
myös olla eräänlainen "matkakertomus" siitä, mitä opiskelijat ovat tehneet ja 
mihin ongelmiin he ovat törmänneet asiaa selvitellessään, 
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- tehdään artikkelireferaatti. Mielekästä voi tällöin olla se, että käytetään 
samaa ongelmaa eri suuntiin ratkaisevia kirjoituksia, joita voidaan verrata 
toisiinsa.                                                                                                                            
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SOPIMUSOIKEUS 

Vakuutussopimuksen sovittelua koskeva tapaus (KKO 1993:18)* 

Thomas Wilhelmsson 

1. Tehtävä 

1.1.  Tapauksen kuvaus 

Ratkaisussa KKO 1993:18 on kysymys matkustajavakuutuksen ehtojen 
mahdollisesta kohtuullistamisesta. Tapauksessa vakuutuksenottaja oli ollut 
erään matkatoimiston järjestämällä Keniaan ja Seychelleihin suuntautuneella 
matkalla. Safariretkellä vakuutuksenottajan akillesjänne oli katkennut hänen 
liukastuessaan. Retkeltä hänet onnistuttiin viemään Nairobin sairaalaan vasta 
kolmen päivän kuluttua loukkaantumisesta. Loukkaannuttuaan 
vakuutuksenottaja oli päättänyt palata Suomeen mahdollisimman pian ja hän 
yritti järjestää Nairobissa paluulentoa Suomeen. Tämä ei kuitenkaan 
onnistunut ja hän jatkoi matkaa Keniasta Seychelleille alkuperäisen 
matkaohjelman mukaisesti. Kun paluumatkan järjestäminen ei onnistunut 
myöskään Seychel-                                                                                               *  
* Osia artikkelista Vakuutussopimuksen sovittelu ja integraatio, teoksessa Asianajajan 

työkentältä — Från advokatens arbetsfält, Suomen Asianajajaliitto, Helsinki 1994, s. 516-525. 
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leiltä hän pääsi palaamaan Suomeen vasta alkuperäisen matkaohjelman 
mukaisella paluulennolla. Palattuaan vakuutuksenottaja haki korvausta 
matkavakuutuksestaan, jonka vakuutusehtojen mukaan matkan keskeytymisen 
vuoksi maksettiin sairaalahoidon tai ennenaikaisen matkalta paluun takia 
korvausta menetetyistä matkapäivistä. Vakuutuksenantaja kieltäytyi 
maksamasta, koska vakuutuksenottaja ei ollut ollut vakuutusehtojen 
tarkoittamassa sairaalahoidossa eikä myöskään ollut palannut ennenaikaisesti 
matkaltaan. 

Rovaniemen kihlakunnanoikeus sovitteli OikTL (Laki varalli-
suusoikeudellisista oikeustoimista) 36 §:n nojalla kyseistä vakuutusehtoa, 
koska vakuutuksenottaja oli yrittänyt palata ja koska hänen vammansa oli 
ehdottomasti edellyttänyt leikkaushoitoa, ja velvoitti vakuutuksenantajan 
suorittamaan korvausta. Rovaniemen hovioikeus päätyi samaan tulokseen. 
Korkein oikeus (Heinonen, Nikkarinen, Taipale ja Lehtimaja; Sevon eri mieltä) 
ratkaisi kuitenkin asian toisin. Sen mielestä vakuutusyhtiö ei ollut 
matkustajavakuutuksen nojalla velvollinen suorittaan vakuutuksenottajalle 
korvausta. Vakuutusehtojen kohtuuttomuutta koskevan väitteen korkein oikeus 
kumosi seuraavin perustein: 

"Vakuutusmaksun määrä riippuu siitä, kuinka laajaksi vakuutuksen 
perusteella korvattavien tapahtumien piiri on sovittu. Näin ollen 
vakuutusturvan laajuus on yleensä sopimuksenvarainen asia. Siksi 
vakuutuksenantajan vastuuta rajoittavaa vakuutusehtoa voidaan vain 
poikkeuksellisesti pitää sillä tavoin kohtuuttomana, että sitä voitaisiin 
sovitella varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 36 §:n 1 
momentin nojalla. A:n tapauksessa ei ole esitetty sellaisia erityisiä 
seikkoja, joiden perusteella tällaiseen sovitteluun olisi aihetta." 

Nämä perustelut saattavat ensi lukemalta vaikuttaa järkeen käyviltä. Hiukan 
tarkempi erittely paljastaa kuitenkin perustelujen ongelmallisuuden. Lukija, 
joka todella pyrkii ymmärtämään korkeimman oikeuden kannanottoa, jää 
helposti ymmälleen: mitä korkein oikeus on itse asiassa tarkoittanut sanoa? 
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1.2. Kysymys 

Tapaus sijoittuu kahden sopimusoikeudellisen periaatteen törmäys- kohtaan. 
Toisaalta perinteinen sopimusoppi lähtee siitä, että sopimukset ovat voimassa 
sellaisina kuin on sovittu. Puhutaan paeta sunt servanda (sopimuksia on 
noudatettava) -periaatteesta. Toisaalta uudemmassa oikeuskehityksessä on 
kasvavassa määrin painotettu ns. kohtuusperiaatetta edellä sanotun periaatteen 
vastapainona. Sen mukaan kohtuuttomat sopimukset ja sopimusehdot eivät 
sido. Kohtuus- periaate on saanut ilmauksensa erityisesti OikTL 36 §:ssä, 
jonka mukaan jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen 
johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomioon 
ottamatta. 

Näiden kahden periaatteen kohdatessa on usein vaikeata ennakoida, missä 
tapauksissa kohtuusperiaatteelle annetaan etusija. Milloin katsotaan 
sopimuksen johtavan sillä tavoin kohtuuttomaan tulokseen, että sen ehtoa ei 
tule noudattaa paeta sunt servanda -periaatteesta huolimatta? Huomio 
kiinnittyy oikeuskäytäntöön ja siinä ehkä erityisesti ratkaisuille annettaviin 
perusteluihin. Näistä tulisi olla luettavissa, minkä tyyppistä harkintaa 
tuomioistuimet suorittavat katsoessaan jonkin ehdon kohtuuttomaksi tai 
hyväksyttäväksi. 

Tehtävänne on nyt analysoida, minkä tyyppistä informaatiota tästä 
sisältyy KKO:n yllä kuvattuun ratkaisuun (lähinnä lainattuun 
perustelukohtaan, joka sisältää keskeisen argumentaation po. kysymyksestä). 
Onko KKO:n perusteluissa mieltä? 

r 

2. Ratkaisuehdotus 

2.1. Erittely 

Korkeimman oikeuden edellä toistetusta perustelutekstistä saatetaan lukea 
ulos eri asioita. 
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(i) Korkein oikeus painottaa perusteluissaan, että sovitteluvaatimuksen 
kohteena on "sopimuksenvarainen asia", minkä vuoksi sitä vain 
poikkeuksellisesti voitaisiin sovitella. Ensilukemalla tämä perustelu on 
hätkähdyttävä. OikTL 36 §:n keskeisenä soveltamiskohteenahan ovat 
sopimukset. Nyt korkein oikeus tähdentää, että nimenomaan sopimuksia on 
soviteltava poikkeuksellisen varovasti. Korkein oikeus on kuitenkin tuskin 
halunnut lausua OikTL 36 §:n soveltamiskysymyksen yhteydessä absurdia 
lausetta "koska kyseessä on sopimus, sitä ei saa sovitella". Mitä tämä oikein voi 
tarkoittaa? 

Ehkä korkein oikeus vain on tahtonut alleviivata sopimusoikeuden 
pääsäännön edelleen olevan paeta sunt servanda. On painotettu, että 
sopimukset on pidettävä ja että niihin puuttuminen sovittelun avulla on 
poikkeuksellinen toimenpide. Ehkä vain on haluttu toistaa OikTL 36 §:n 
perusteluissakin painotettu perinteinen pääperiaate: "lähtökohtana 
oikeustoimen kohtuullisuuden arvioimiselle on oikeustoimen sitovuuden 
periaate".1 

Näin ymmärrettynä perustelut kuitenkin ovat merkityssisällöltään tyhjiä. 
Ne vain toistavat itsestään selvän lähtökohdan, että sopimukseen liittyy 
sitovuuskvaliteetti. On vaikea ajatella, että korkein oikeus tietoisesti olisi 
kirjoittanut perustelunsa tyhjäksi. Näin ollen on syytä etsiä toisia tulkintoja 
kyseessä oleville perusteluille, jotka antavat niille myös jotakin 
informaatioarvoa. 

(ii) Vakiosopimusoikeudellisessa doktriinissa on usein todettu, että 
sovittelukynnys vakioehtojen osalta on alempi kuin yksilöllisten sopimusten 
osalta.2 Irrotettuina yhteydestään korkeimman oikeuden perusteluja voitaisiin 
helposti tulkita kannanotoksi tähän kysymykseen. Yksilöllisesti sovittuja 
asioita olisi soviteltava vain poikkeuksellisesti. Esillä olevassa tapauksessa 
tämä tulkintatapa kuitenkaan ei 

                                            
 1 HE 247/1981 s. 12. 

2 Ks. jo esim. Aurejärvi, Oikeustoimen kohtuullistamisen yleiset opit ja yrittäjien väliset sopimukset, 
LM 1979 s. 735. EY:n kohtuuttomuusdirektiivi ei koske yksilöllisesti neuvoteltuja sopimuksia. 
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ole mahdollinen. Ehto, jonka sovittelusta tässä on kyse, ei ole yksilöllisesti 
neuvoteltu ehto vaan nimenomaan vakioehto. Viittaamalla asian 
sopimuksenvaraisuuteen korkein oikeus siten ei ole voinut tarkoittaa sitä, että 
asiasta todella on sovittu yksilöllisesti sopijapuolten välisten neuvottelujen 
tuloksena. Korkein oikeus käyttää sopimuksenvaraisuustermiä tässä kattamaan 
myös tilannetta, jossa toinen osapuoli täysin yksipuolisesti on laatinut kyseisen 
ehdon. 

(iii) Korkeimman oikeuden perustelut näin ollen eivät näytä saavan järjellistä 
sisältöä, kun niitä tulkitaan sopimuksenvaraisuuskäsitettä käyttäen. Niiden 
sanoma mahdollisesti avautuukin paremmin, jos kiinnitetään päähuomio 
perustelujen alkuosaan: "vakuutusmaksun määrä riippuu siitä, kuinka laajaksi 
vakuutuksen perusteella korvattavien tapahtumien piiri on sovittu." 

Tätä lausumaa saatettaisiin ensinnäkin tulkita vakuutussopimuksen sovittelua 
koskevaksi erityisperusteluksi. Perusajatuksena voisi olla se, että 
vakuutussopimuksen sovitteluun on suhtauduttava erityisellä varovaisuudella, 
koska vakuutuksen hinta perustuu tarkkaan, ehtojen sisältöön liittyvään 
kalkyyliin. Kun hinta on tällä tavoin suhteellisen tarkasti laskettavissa ja kun 
vakuutuksenottaja on siten maksanut vain ehtojen mukaisesta korvaussuojasta, ei 
ole paikallaan että hänelle annetaan lisäsuojaa, josta maksua ei ole suoritettu. 

Perustelu on ymmärrettävä. Se jää kuitenkin puolitiehen. Eräässä 
aikaisemmassa tapauksessa vakuutusturvan laajuutta koskevan ehdon sovittelua 
on pidetty mahdollisena:                                                                                                                     

KKO 1983 II 149. A oli luvattomasti ottanut käyttöönsä B:n auton ottamalla 
avaimet asunnossaan vierailleen ja sieltä nukkumaan menneen B:n taskusta. A oli 
tuomittu rangaistukseen auton luvattomasta käyttöönottamisesta. Yleisten 
autovakuutusehtojen mukaan korvaus moottoriajoneuvon luvattoman 
käyttöönottamisen johdosta aiheutuneesta vahingosta suoritetaan 

varkausvakuutuksesta, kun teko on tapahtunut avaimia käyttäen, vain jos 
käyttöönottaja on saanut vakuutuksen kohteen tai sen säilytyssuojan avaimet haltuunsa 
varkauden, törkeän varkauden tai ryöstön yhteydessä. Kun B ei ollut menetellyt 
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törkeän huolimattomasti avaimen säilyttämisessä, ehtoa pidettiin tässä 
tapauksessa kohtuuttomana siten kuin OikTL 36 §:n 1 momentissa tarkoitetaan. 
Ehto jätettiin huomioon ottamatta ja korvaus määrättiin suoritettavaksi (ään. 3-2). 

Korkein oikeus ei kerro, onko uudemmassa tapauksessa kyse tiukemman linjan 
omaksumisesta vai onko kysymys siitä, että tapaukset eroavat toisistaan 
poikkeuksellisuudeltaan. 

Väite linjan tiukentumisesta näyttäisi olevan sopusoinnussa paljon 
keskustellun ns. hirvivahinkotapauksen kanssa (KKO 1985 II 94). Tässä 
tapauksessa korkein oikeus totesi keskeisenä sovittelukielteisyyden perusteena, 
että vakuutuksenottaja valitsemalla kalliimman vakuutusyhdistelmän olisi 
voinut poistaa tapauksessa sovelletun vastuunrajoituksen, kun taas 
aikaisemmin mainitussa tapauksessa KKO 1983 II 149 tällaiseen 
mahdollisuuteen ei kiinnitetty huomiota. 1  Tässä esillä olevassa uudessa 
tapauksessa ei ole enää pohdittu vakuutuksenottajan mahdollisuutta saada 
laajempaa vakuutusturvaa maksamalla lisämaksu, joten tapaus näyttäisi tässä 
suhteessa olevan jopa hirvivahinkotapausta sovittelukielteisempi. Kun itse 
perusteluissa ei ole mitään viittauksia pyrkimykseen tiukentaa 
sovittelukriteerejä ja kun tällainen linjaus 1980-luvun muun 
sovittelukäytännön valossa olisi yllättävä, äsken sanottu on kuitenkin puhdasta 
spekulaatiota. 

Myöskään kohdassa iii esitetyllä tavalla tulkittuina perustelut ei siten anna 
tulevalle ratkaisukäytännölle kovin paljon johtoa. Matkan keskeyttämisen 
mahdottomuus ei ollut sellainen erityinen seikka, joka antaisi aihetta 
sovitteluun. Avaimien säilyttäminen siten, että niiden anastaminen oli 
suhteellisen vaikeata, taas oli riittävä kohtuullistamisperuste. Molemmissa 
tapauksissa vakuutuksenottaja oli tehnyt parhaansa toimiakseen 
vakuutusehtojen mukaisesti. Millä perusteilla korkein oikeus päätyi 
arvioimaan nämä tilanteet eri tavoin? Sitä ei kerrota. 

                                            
1 Ks. Hoppu & Routamo, Suomen vakuutusoikeus, Helsinki 1990 s. 51. 
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(iv) Voidaan ehkä ajatella, että matkan keskeyttämistä koskevaa ehtoa 
pidetään jollakin tavoin keskeisempänä kuin avaimien säilyttämistä koskevaa 
ehtoa vanhemmassa tapauksessa. Uudemmassa tapauksessa vakuutusehtojen 
kuvailemaa vakuutustapahtumaa — matkan keskeyttämistä — ei lainkaan 
sattunut. Auton varkausvakuutusta koskevassa tapauksessa sen sijaan tapahtui 
vakuutusehtojen kuvaama vahinko, mutta se tapahtui toisella tavoin, kuin 
vakuutusehdoissa oli edellytetty. Ehtojen täyttämättä jääminen oli 
varkausvakuutustapauksessa lähempänä sivuvelvoitteiden rikkomistilanteita 
kuin matkavakuutustapauksessa. 

Tapauksesta voitaisiin tällä perusteella johtaa seuraava periaate: 
vakuutussopimuksen keskeisiä ehtoja tulisi sovitella vain poikkeuksellisesti. 
Koska nämä ehdot vaikuttavat vakuutuksen hintaan, niihin yleensä ei tule 
puuttua. 

Periaate on epämääräinen ja heikosti informatiivinen, mutta ym-
märrettävä. Sen suhdetta sovittelua koskeviin yleisiin perusteluihin on myös 
vaikea hahmottaa. Miksi hintaan vaikuttavien ehtojen soviteltavuus olisi 
erityisen poikkeuksellista, kun OikTL 36 §:n 3 momentissa on nimenomaisesti 
todettu, että hintaa voidaan sovitella yleislausekkeen nojalla. Sisältyykö 
korkeimman oikeuden ratkaisuun ajatus siitä, että myös hinnan sovittelu olisi 
tavanomaista poikkeuksellisempaa ja voidaanko se ehkä näin ollen käsittää 
myös kritiikiksi esimerkiksi kuluttajavalituslautakunnassa tapahtunutta varsin 
laajaa hinnansovittelumahdollisuuksien hyväksi käyttöä1 vastaan? Vai halu-
taanko painottaa argumentaatioteemojen erilaisuutta: jos halutaan puuttua 
vakuutussopimuksen mukaan korvattavien tapahtumien piiriä määrittäviin 
keskeisiin osiin, olisi syytä käyttää hinta/laatusuhdetta koskevia argumentteja. 
Moneen kysymykseen vastaus jää antamatta. 

                                            
1 Ks. esim. Wilhelmsson, Suomen kuluttajansuojajärjestelmä. Helsinki 1991 s. 184 
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(v) Eräs mahdollinen — mutta ei välttämättä tarkoitettu — ratkaisun 
tulkitsemistapa on lopuksi sen ymmärtäminen kannanottona EY-lainsäädännön 
argumentaatioarvoon Suomessa. 

EY:ssä on vastikään hyväksytty kohtuuttomia sopimusehtoja ku-
luttajasopimuksissa koskeva direktiivi. 1  Tässä direktiivissä on säännöksiä, 
jotka ovat varsin mielenkiintoisia esillä olevan tapauksen ymmärtämisen 
kannalta. 

Kohtuuttomuusdirektiivissä on nimenomaisesti rajoitettu direktiivin 
edellyttämän sovittelun käyttöalaa siten, ettei se koske sopimuksen keskeisiä 
osia (4.2 artikla): 

"Sopimusehtojen kohtuuttoman luonteen arviointi ei saa koskea sopi-
muksen pääkohteen määrittelyä, hinnan tai korvauksen riittävyyttä eikä 
vastineena toimitettavia palveluja ja tavaroita, jos ehdot on laadittu 
selkeästi ja ymmärrettävästi." 

EY-lainsäätäjä on nimenomaisesti ajatellut tämän soveltuvan vakuu-
tussopimuksessa olevaan vakuutusturvan laajuutta koskevaan määritelmään. 
Direktiivin johdanto-osassa on tätä asiaa koskeva suoranainen kannanotto: 

"tästä seuraa muun muassa se, että vakuutussopimusten vakuutettua riskiä 
tai vakuutuksenantajan vastuuta selvästi määrittelevät tai rajaavat ehdot 
eivät kuulu arviointiin, koska nämä rajoitukset otetaan huomioon 
kuluttajan maksaman vakuutusmaksun laskemisessa". 

Direktiivistä ilmenevä ajattelutapa näyttää olevan hyvin samanlainen kuin 
Suomen korkeimman oikeuden. Jos korkeimman oikeuden perusteluja esillä 
olevassa tapauksessa tulkitaan siten, kuin edellisessä jaksossa kohdissa (iii) ja 
(iv) on tehty, ne näyttäisivät olevan varsin yhdenmukaisia direktiivin 
johdanto-osassa esitetyn kanssa. Painottaa- 

                                            
1  Neuvoston direktiivi 93/13/EEC kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista, EYVL N:o L 95, 
21.4.93 s. 29. 
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han korkein oikeus juuri sitä, että vakuutusturvan laajuutta koskevien ehtojen 
sovittelu olisi erityisen poikkeuksellista siksi, että vakuutusmaksun määrä 
riippuu siitä, kuinka laajaksi vakuutuksen perusteella korvattavien 
tapahtumien piiri on sovittu. 

Samansuuntaisten perustelujen olemassaolo saattaa tietysti olla pelkkä 
sattuma. Voidaan epäillä, onko korkeimmalla oikeudella edes ollut tietoa 
kyseisten perustelujen olemassaolosta EY-aineistossa. Direktiivihän 
hyväksyttiin lopullisesti vasta huhtikuussa 1993, kun taas korkeimman 
oikeuden ratkaisu on annettu jo helmikuun 12 päivänä samana vuonna. Ei 
kuitenkaan ole mahdotonta, että korkeimmalla oikeudella olisi tällaista tietoa 
ollut: edellä lainattu vakuutussopimuksia koskeva lausuma sisältyy jo 
syyskuussa 1992 vahvistettuun EY:n neuvoston yhteiseen kantaan.1 

2.2. Arviointi 

Kaiken kaikkiaan ratkaisu siis herättää enemmän kysymyksiä, kuin se antaa 
vastauksia. Luettuamme ratkaisun emme tiedä oikeudesta paljon enempää 
kuin ennen. Syy tähän ei tietenkään ole pelkästään korkeimman oikeuden. 
Selitys voidaan hakea myös erilaisten sopimuskäsitysten 
perustavanlaatuisesta ristiriitaisuudesta. Eri ajattelutavat, äärimmäisen 
liberalistisesta sopimusten sitovuutta korostavasta sopimuskäsityksestä 
joustavuutta ja heikomman suojaa painottavaan sosiaaliseen 
sopimusoikeuteen, kohtaavat sopimusoikeudessa siten, että niiden avulla 
pystytään tuottamaan lähes minkälaisia tahansa ratkaisuja. Ja mikä tässä 
yhteydessä on ehkä vielä oleellisempaa: lähes mikä tahansa perustelu kelpaa 
ratkaisun perustaksi. 

                                            
1 Common Position adopted by the Council on 22 September 1992 with a view to the adoption of 
Council Directive 92/ /EEC on unfair terms in consumer contracts. 
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SOPIMUSOIKEUS 

Sopimus ja julkisvalta  

Juha Häyhä 

 1. Tapauksen tosiseikasto 

Eräässä keskisuuressa kaupungissa kuohui. A:n kaupunginhallitus oli hyväksynyt 
sen edustajana toimineen kaupungininsinööri C:n ja rakennusliike 
Rakennus-Reipas Oy:n tekemän asiakirjan, jonka mukaan kaupunki kaavoittaa 
erään maanviljelijä D:n omistaman alueen ja Rakennus-Reipas Oy rakentaa 
alueelle kaavan mukaisen rakennuskannan. Rakennusliikkeessä oli välittömästi 
kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen ryhdytty käytännön toimenpiteisiin 
hankkeen toteuttamiseksi. Kaupunginhallituksen pöytäkirjanotteen mukaan 
kaupunginhallitus oli hyväksynyt aiesopimukseksi nimetyn asiakirjan, jossa 
kaupunki sitoutui kaavoittamaan alueen ja huolehtimaan eräistä kunnallisten 
palveluiden järjestämiseen liittyvistä velvoitteista. Kaupunki ei päätöksen 
mukaan kuitenkaan varannut hankkeeseen vielä määrärahaa. Kyseinen 
sopimushanke nousi pian kaupunginhallituksen päätöksen antamisen jälkeen 
pidettyjen kunnallisvaalien yhdeksi keskeiseksi keskusteluteemaksi. Uusi 
valtuusto päättikin, ettei hanketta varten tulla talousarviossa lainkaan antamaan 
varoja, mikä käytännössä tarkoitti sitä, kaupunki vetäytyi hankkeesta. 
Rakennusliike ja maan- 
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omistaja D, jotka olivat tehneet esisopimuksen D:n maiden myynnistä 
rakennusliikkeelle, kysyvät kumpikin Sinulta neuvoa oikeusasemastaan. 

1) Rakennusliike Rakennus-Reipas Oy kysyy, eikö se saata luottaa 
kaupungin kanssa tekemänsä sopimuksen pitävyyteen. Kaupungin puolelta 
yhteydenpitoa hoitanut rakennusinsinööri C oli joka , vaiheessa vakuuttanut, 
että jo kaupunginhallituksen päätös tarkoitti käytännössä sitä, että kaupunki 
aikoo toteuttaa hankkeen. Aiesopimus-termin käyttö ja määrärahan 
puuttuminen merkitsivät vain tiettyjen hallinnollisten säännösten 
noudattamista, mutta insinöörin mukaan kaupunki oli sopimuskumppanina jo 
sitoutunut hankkeeseen silloin, kun hän oli kaupungin puolesta 
allekirjoittanut yhtiön kanssa hanketta koskevan asiakirjan. Kaupungin 
edustajan sanaan luottaen rakennusliike oli ryhtynyt kustannuksia 
aiheuttaneisiin täytäntöönpanotoimiin. Rakennusliike kysyy, voiko se 
velvoittaa kaupunkia pysymään sopimuksessa. Mitä muita mahdollisia 
yksityisoikeudellisia oikeuskeinoja Rakennus-Reippaalla on käytettävissään? 

2) D puolestaan kysyy, onko hänen ja Rakennus-Reippaan välinen 
maakauppa sitova, jos kaupunki ei hanketta toteutakaan. Hän myöntää 
tienneensä, että rakennusliike osti maa-alueen saadakseen rakentaa sille 
kaavahankkeen mukaisesti. Voiko hän vaatia Rakennus-Reipasta ostamaan 
esisopimuksessa yksilöidyt maa-alat? Onko hänellä muita mahdollisia 
oikeuskeinoja käytettävänään? 

2. Mallivastaus 

2.1. Rakennusliike Rakennus-Reippaan oikeusasema 

Asian hahmottamisessa on perusteltua tehdä itsensä tietoiseksi tietyistä 
keskeisistä sopimustoiminnan piirteistä. Näihin pääsee käsiksi, kun 
lueskelee sopimusoikeudellista kirjallisuutta kysymällä itseltään joka 
säännöksen ja periaatteen yhteydessä, miksi. Tilanteiden hahmottaminen 
osapuolia käytännössä liikuttavaa pyrkimystaustaa vasten 



 

19

auttaa ymmärtämään asetelmiin sovellettavien oikeusohjeiden merkitystä. 
Sopimus on oikeudellinen väline, jonka avulla sen osapuolet pyrkivät 

lisäämään luottamusta suhteessaan. Sopimuksia tehdään, jotta saataisiin 
takeita siitä, että vastapuoli käyttäytyy vastaisuudessa ennakoitavalla tavalla. 
Olosuhteissa, joissa vaihdanta on uskottu vapauden tilaksi ajateltujen 
markkinoiden keskeiseksi toiminnaksi, on sopimuksella keskeinen rooli 
käyttäytymisodotusten vakauttajana. Sopimusoikeudellisesti suojattuja ovat 
kuitenkin vasta pätevästi syntyneeseen sopimukseen perustuvat odotukset. 

Varsinainen sopimusvastuu, so. oikeus vaatia sopimuksen ehtojen 
mukaista täytäntöönpanoa tai vaihtoehtoisesti aiotun sopimuksen 
tarkoittaman suorituksen määräistä vahingonkorvausta (positiivinen 
sopimusetu), kytkeytyy vasta sopimuksen syntyhetkeen. Ennen sitovan 
sopimuksen syntymistä osapuolilla ei pääsääntöisesti katsota olevan 
sopimusoikeudellisesti suojattua roolia suhteessa vastapuoleensa. 
Pääperiaatteiden mukaan sitova sopimus on syntynyt, kun pätevään 
tarjoukseen on saatu sitä ainakin olennaisin osin vastaava vastaus. 

Käytännössä suuret sopimuskokonaisuudet, jollainen tietyn alueen 
rakentamista koskeva hanke yleensä on, syntyvät pitkän valmisteluvaiheen 
tuloksena. Hanke kypsyy ja täsmentyy sopimusneuvottelujen kuluessa eikä 
useinkaan ole yksinkertaista täsmentää tavanomaisella tavalla hetkeä, jolloin 
osapuolet olisivat sopimuksen syntymiseen sovellettavien pääperiaatteiden 
mukaisella tavalla päässeet yksimielisyyteen kaikista sopimushankkeen 
toteuttamiseen liittyvistä yksityiskohdista. Tavanomaista tavaranvaihdon 
sopimusmekanismia osuvasti kuvaava tarjous-vastaus -skeema ei tavoita 
tällaisen sopimushankkeen synnyttämisen erityisolosuhteita. 

Sopimusneuvottelujen tarkoituksena on selvittää, tahtovatko neu-
vottelukumppanit sitoutua neuvottelujen kohteena olevaan  järjeste- 
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lyyn1. Tätä vaihetta sopimuksenteossa sävyttää neuvotteluvapauden ja -riskin 
periaate. Tämä tarkoittaa oikeutta aloittaa ja lopettaa sopimusneuvottelut oman 
mielensä mukaan ilman, että osapuolen tulisi pelätä oikeudellisia seuraamuksia 
vetäytymisen johdosta. Neuvotteluriski on tämän kääntöpuoli. Sillä 
tarkoitetaan vastapuolen velvollisuutta alistua siihen, että sopimusneuvottelut 
eivät sido ja ne kustannukset, jotka hän on tähän vaiheeseen pannut, jäävät 
hänen yksin kannettavakseen. 

Osapuolten pyrkimyksiä neuvotteluasetelmien muotoutumisessa voidaan 
havainnollistaa tietoon liittyvän edunvaalinnan avulla. Rakennushankkeen 
toteuttajalla on oletettava olevan sen käytännön toteuttamiseen soveltuva 
ammattitaito. Tähän liittyvän tietämyksen yksityiskohtia ei kuitenkaan ole 
taipumusta tarjoilla vastapuolelle kovin aikaisessa vaiheessa sopimuksentekoa, 
sillä vastapuoli saattaa käyttää tietoa rakennusurakoitsijan edun vastaisesti 
käymällä samanaikaisesti sopimusneuvotteluja useamman muun kanssa. Nämä 
neuvottelutilannetta todellisuudessa sävyttävät etunäkökohdat synnyttävät 
tarvetta järjestää sopimusneuvottelujen kulku siten, että osapuolet sitovat 
toisensa jatkamaan sopimusneuvotteluja kahdestaan. 

Osapuolten sopimusneuvotteluihin liittyvän intressiasetelman mukaista 
on, että molemmat tulevat sidotuksi neuvottelujen kohteena olevaan 
hankkeeseen. Tämän vuoksi käytetään suurissa sopimuskokonaisuuksissa 
yleensä varsinaista sopimusta edeltäviä sopimusasiakirjoja, kuten aiesopimusta 
ja esisopimusta. Kummassakin asiakirjassa on perimmältään kysymys samasta 
tarpeesta, molemmat sopimusneuvotteluja käyvät osapuolet tulisi saada 
sidotuksi hankkeen toteuttamiseen vaiheessa, jossa on tarvetta vielä käydä 
sopimusneuvotteluja yksityiskohdista. Kun kummankin osapuolen tiedossa on, 
että hanke tullaan toteuttamaan jäljellä olevien neuvotteluosapuolien kesken, 
saadaan 

1 Ks. esim. Hannu von Hertzen, Sopimusneuvottelut, s.39. 
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neuvottelujen kohteeksi enemmän tietoa ilman pelkoa sen ajautumisesta 
kilpailijoiden käytettäväksi. 

Aiesopimuksen laatimisen taustalla on yleensä pyrkimys sen var-
mistamiseen, ettei kumpikaan osapuoli käy samanaikaisesti muita asetelmaan 
vaikuttavia sopimusneuvotteluja. Rajoittamalla neuvottelut kahden osapuolen 
välisiksi saadaan sopimusneuvottelujen tiedollista perustaa vahvistettua, kun 
kummankaan osapuolen ei tarvitse pelätä sitä, että luottamuksellista tietoa valuu 
asiaankuulumattomille2. 

Ongelmallista kuitenkin on saattaa nämä tietoon liittyvän riskinjaon tarpeet 
oikeudellisesti sitovaan muotoon. Oikeudellisesti sitovalta tahdonilmaisulta 
edellytetään pääsääntöisesti sitä, että asianosaisen tahto velvoittautua 
tahdonilmaisun sisällön mukaisesti käy selkeästi ilmi asiakirjasta. Ellei asiantila 
tarkoita osapuolen velvoittautumista johonkin, ei sopimuksen tunnusmerkistö 
täyty. 

Pelkkien sopimusaikeiden kirjaaminen asiakirjaan ei useinkaan sisällä 
mainittua normatiivista elementtiä. Sitovasta tahdonilmaisusta tulee käydä ilmi 
antajansa tahto sitoutua ilmaisun tarkoittamaan käyttäytymiseen3. Myös 
velvoittautumisen kohteena olevan käyttäytymisen kuvaus on aiesopimuksissa 
usein vajavainen; tarkoitetun sopimuksen kohde ja sen muut ainesosat ovat 
yleensä täsmentymättömiä. Asiakirjalta puuttuu velvoittautumiselementin lisäksi 
myös velvoittautumisen selkeä kohde, tahdonilmaisun sisältö. 

Näiden seikkojen vuoksi ovat aiesopimuksiksi nimetyt asiakirjat usein 
aiheuttaneet käytännössä soveltamisongelmia. Asiakirjan sisältö on saattanut 
hyvistä aikomuksista huolimatta jäädä siten epämääräiseksi, että siitä ei ole 
jäljitettävissä sitovuuden edellytyksenä olevaa selkeää velvoittautumiselementtiä. 

Aiesopimukset vaihtelevat käytännössä huomattavasti sisällöltään, 
tarkoitukseltaan ja terminologialtaan. Aina tällaisella otsikolla varus- 

2 
Ks. esimerkiksi kom.miet, 1990:20, s.133-135.   

3 
Ks. esim.   Kivimäki-Ylöstalo, s.257-274. 



 

22

tettu asiakirja ei täytä sopimuksen tunnusmerkistöä. Olennaista sitovuuden 
arvioinnissa on kuitenkin juuri asiakirjan sisältö eikä sen otsikointi 
aiesopimukseksi. Esitetyn tapauksen tosiseikasto ei paljasta kaupungin ja 
rakennusliikkeen välillä laaditun asiakirjan sisältöä, joten asiakirjan 
sitovuuteen ei tässä tapauksessa voida ottaa lopullista kantaa. On siksi syytä 
pohtia kummankin vaihtoehdon mukaisia seurauksia. 

Omat erityisvivahteensa tällaisen suuren rakennusprojektin sopi-
musoikeudellisessa jäsentämisessä liittyvät siihen, että toisena osapuolena on 
kaupunki, jonka sisäinen tahdonmuodostus on sidottu kunnallislain ja 
mahdollisten sisäisten määräysten edellyttämiin menettelyihin. Tältä osin 
tapauksen tosiseikasto antaa mahdollisuuksia pohtia asetelmaa julkis- ja 
yksityisoikeuden pätevyysalueita luotaavasti1. 

Kaupungin ja Rakennus-Reippaan välillä tehty kaavoittamista tarkoittava 
asiakirja muistuttaa juridisilta ominaisuuksiltaan pitkälti ns. 
aluerakentamissopimuksia, joiden avulla suurimpien kaupunkiemme lähiöitä 
on 1960-luvulta alkaen rakennettu 2 . Tällaiset aluerakentamissopimukset 
laaditaan säännönmukaisesti tietyn alueen kokonaisrakentamisen 
toteuttamiseksi. Näille sopimuksille on tunnusomaista se, että niissä sovitaan, 
kuinka suuren rakennusoikeuden rakentajat saavat omistamilleen maa-alueille. 
Vastikkeeksi rakentajat sitoutuvat toteuttamaan alueella tiettyjä julkista etua 
palvelevia velvoitteita. 

Kunnan kannalta tällaisten sopimusten etuna on se, että ne ovat tehneet 
mahdolliseksi sellaisten rakennushankkeiden toteuttamisen, joihin 
tavanomaisesti sisältyvät julkiset velvoitteet kävisivät kunnalle muutoin 
kohtuuttoman raskaiksi. Kunta voi kaavoittamiseen liittyvän taloudellisen edun 
avulla teetättää rakennusoikeuksien saajalla sellai- 

 

                                            
  1 Ks. näistä ongelmista laajemmin esim. Olli Mäenpää, Hallintosopimus, s.79-105. 

2 Ks. aluerakentamissopimuksista esim. P.J. Muukkonen, Näkökohtia aluerakentamissopimuksista, 
Lakimies 1991, s.105 ss. 
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sia tehtäviä, jotka muutoin kuuluisivat kunnan itsensä velvollisuuksiin. 
Tämänkaltaiset kokonaishankkeet ovat yksityiskohdiltaan usein niin 

moninaisia, että niitä koskevat sopimusasiakirjat laaditaan usein 
puitesopimusten muotoon. Moni sopimuksen yksityiskohta jää yleensä 
tarkoituksellisesti auki, jolloin sitä koskevassa tulkinnassa turvaudutaan 
sopimuksen kokonaistarkoituksen kanssa yhteensopiviin ratkaisuihin. 
Tällaiset laajoja kokonaisuuksia koskevat sopimukset velvoittavat yleensä 
ilman erityisiä sopimusehtojakin toimimaan niiden periaatteiden mukaisesti, 
jotka yhteistoimintaa koskevassa sopimuksessa on viitoitettu. 

Näiden sopimusten pitävyyteen liittyy kuitenkin ongelmia, joiden tausta 
on siinä, että toisena osapuolena on julkisyhteisö, kunta. Kunta voi solmia 
pätevästi yksityisoikeudellisia oikeustoimia ja suuri osa kuntien toimintaa 
onkin kuvattavissa sopimusoikeudellisesti 1 . Kunnan mahdollisuus toimia 
oikeustoimikelpoisena subjektina markkinoilla herättää kuitenkin 
kysymyksiä kunnan lakiin sidottujen toimintojen suhteesta tähän 
yksityisoikeudelliseen toimivaltaan. Onko kunnan mahdollista sitoa itsensä 
myös lailla säädetyksi tulleen kunnallisen itsehallinnon alaan kuuluvissa 
asioissa sopimuksin? Voiko kunta tulla sidotuksi esimerkiksi itsehallinnon 
alaan kuuluvissa kaavoitusasioissa sellaisten kunnan toimielinten tai 
virkamiesten käyttäytymisen johdosta, joilla on oikeus sitoa kunta 
osapuoleksi yksityisoikeudellisesti arvosteltaviin sopimuksiin. 

Kunnan itsehallinnon alaan kuuluvan kaavoitusoikeuden käyttö on 
sidottu omiin hallinnollisiin edellytyksiinsä eikä oikeuskäytännössä ole 
pidetty mahdollisena, että kunta voisi sopimuksin luopua tästä oikeudestaan2. 
Toisin sanoen kunta voi tehdä sopimusoikeudellisesti 

                                            
 1  Ks. edellä mainittua Olli Mäenpään teosta, s.135-137. 2 Ks. KHO 1970 II 48 ja KHO 1982 II 56, joissa kummassakin katsottiin, että sopimus sinänsä oli 
pätevä, mutta se ei estänyt kuntaa vahvistamasta siinä tarkoitettua kaavoitusta sopimuksen sisällöstä 
poikkeavalla tavalla. 
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pätevän sopimuksen tietyn alueen kaavoittamisesta, mutta tällaisen sopimuksen 
sitovuus tulee arvioitavaksi ainoastaan yksityisoikeudelliselta kannalta. 
Kunnalla on itsehallinto-oikeutensa mukainen oikeus muuttaa kaavoituksen 
sisältöä sikäli kuin se asiaan soveltuvien hallinnollisten säännösten puitteissa 
on mahdollista. 

Ylintä päätösvaltaa kaavoitusasioissa käyttää kunnissa valtuusto, joten, 
sikäli kuin tässä tapauksessa muita hallinnollisia esteitä kaavoitusasian uudelle 
käsittelylle ei ollut, on uudella valtuustolla ollut oikeus jättää 
kaupunginhallituksen tekemän päätöksen edellyttämä määräraha myöntämättä. 
Kunnallista demokratiaa ei voida sitoa yksityisoikeudellisin sopimuksin1. 

Päätelmä herättää kuitenkin kysymyksen kunnan kanssa tehdyn 
kaavoitussopimuksen pätevyydestä. Pääsääntöisestihän sopimukset ovat 
päteviä, ellei niitä rasita jokin lakiin tai yleisiin periaatteisiin perustuva 
pätemättömyysperuste. Tässä tapauksessa on vaikea löytää sopimuksen 
pätemättömyydelle perustaa. Kunta ei ole vajaavaltainen, sopimus ei ole lain tai 
hyvän tavan vastainen eikä mikään oikeustoimilain 3 luvun perusteista tunnu 
soveltuvan tilanteeseen. Näin ollen kaavoitussopimus olisi 
yksityisoikeudellisena sopimuksena pätevä. Johtopäätös on ongelmallinen, 
sillä kunta on näin ajateltuna sidottu kaavoitussopimuksen nojalla 
käyttäytymiseen, jonka muuttamiseen se toisaalta itsehallinnollisten säännösten 
perusteella on oikeutettu. 

Asetelman arvioinnissa on tässä kohden syytä eriyttää yksityis-
oikeudellinen arviointi kunnan itsehallintoon perustuvan toimivallan 
vaikutuksesta. Eriytetty tarkastelu on perusteltua nimenomaan kaa-
voitussopimuksen rikkomisen vaihtoehtoisia oikeusvaikutuksia käsiteltäessä. 
Kunnan oikeus päättää itsenäisesti kaavoituksestaan tulee näin arvioiduksi eri 
asiana kuin toimenpiteen punninta yksityisoikeudellisen sanktiojärjestelmän 
kannalta. Kaavoitusoikeudestaan huoli- 

                                            
1 Ks. myös Olli Mäenpään em. teosta, s.226-228. 
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matta kunta kantaa ne yksityisoikeudelliset seuraamukset, jotka sille 
sopimuskumppanina sopimuksen rikkomisesta koituvat. 

Oikeuskäytännössä (KKO 1996:7) on katsottu, että kunnan tekemän 
sopimuksen yksityisoikeudellisen sitovuuden esteenä ei ole edes se seikka, 
ettei kaupunginvaltuusto varaa oikeustoimen toteuttamiselle tarpeellista 
määrärahaa. Kunnan asema sopimuskumppanina heijastuu 
yksityisoikeudellisten oikeusvaikutusten valikoitumiseen, sillä 
luontoissuoritus, eli kunnan velvoittaminen toteuttamaan sopimuksen 
mukainen kaava ei kunnallisen itsehallinnon vuoksi tule kysymykseen. 
Kaupunkia ei siten voitaisi velvoittaa tuomioistuimen päätöksellä 
toteuttamaan sopimuksen mukaista kaavoitusta. 

Mikä siis on käytettävissä oleva oikeusseuraamus, jos kaupungin 
kuitenkin voidaan todeta rikkoneen tekemäänsä sopimusta vastaan? Kun 
luontoissuoritus on kunnallista itsehallintoa loukkaavana suljettu mahdollisten 
sanktioiden ulkopuolelle, jää käyttökelpoiseksi seuraamus vaihtoehdoksi 
vahingonkorvaus 1 . Vahingonkorvauksen laskeminen noudattaa kuitenkin 
erilaista menetelmää siitä riippuen, katsotaanko kaupungin tehneen 
Rakennus-Reippaan kanssa sopimusoikeudellisesti sitovan oikeustoimen, vai 
arvioidaanko, että kysymyksessä on sitomaton aiesopimus. 

Jos kaupungin katsottaisiin tehneen sitovan kaavoittamista koskevan 
sopimuksen rakennusliike Rakennus-Reippaan kanssa, tarkoittaisi tämä sitä, 
että sopimuksen rikkomisesta seuraava vahingonkorvaus laskettaisiin ns. 
positiivisen sopimusedun mukaan eli rakennusliike tulisi vahingonkorvauksen 
avulla saattaa taloudellisesti samaan asemaan kuin, jos sopimus olisi tullut 
oikein täytetyksi2. 

Kaupungin käyttäytyminen ei ole yksityisoikeudellisesti merkityksetöntä, 
vaikka katsottaisiinkin, että sen Rakennus-Reippaan kans- 

                                            
1 Ks. oikeuskirjallisuudesta esimerkiksi Mika Hemmo, Vahingonkorvauksen määräytymisestä 
sopimussuhteissa, s.85-109. 
2 Ks. tällaisesta laskentatavasta esim. Erkki Aurejärvi, Velvoiteoikeuden oppikirja. s.132-135. 
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sa solmima asiakirja on luonteeltaan sopimuksena sitomaton. Kaupunki 
nimittäin käyttää kaavoitustoimessaan julkista valtaa. Julkista valtaa 
käytettäessä aiheutuneet vahingot tulee vahingonkorvauslain 3 luvun 2 §:n 
mukaan korvata. Vahingonkorvauksen suorittamisen edellytykseksi on 
säännöksessä asetettu, ettei asianomaisen tehtävän suorittamiselle sen laatu ja 
tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ole asian 
yhteydessä noudatettu". Kaupungin käyttäytymiselle kohtuudella asetettavia 
vaatimuksia puolestaan voidaan arvioida muun ohella hallinto-oikeuden 
vakiintuneita oikeusturvaperiaatteita vasten. 

Esimerkiksi hallintotoimintaa sävyttävistä yhdenvertaisuuden ja 
tarkoitussidonnaisuuden periaatteista voi hakea tukea. Kunnan tulee edistää 
toimillaan alueellaan olevien ihmisten ja yritysten etuja tasapuolisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti. Tämän toiminnan tulee täyttää tietty 
johdonmukaisuuden vaatimus. Asiat, jotka ovat merkitykseltään keskenään 
samanlaisia, on ratkaistava samalla tavoin. Viranomaisen on seurattava 
ratkaisuissaan yhdenmukaista linjaa12. Kansalaisilla ja kaupungin alueella 
toimivilla yrityksillä tulee esimerkiksi olla tietty varmuus siitä, etteivät 
taloudellisten arviointien pohjana olevat laskelmat kovin nopeasti muutu 
kaupungin toiminnan vuoksi. 

Näiden periaatteiden kanssa ristiriitaista olisi, jos kaupunki voisi toisaalta 
sitoutua tietynlaiseen käyttäytymiseen ja toisenlaisella käytöksellä mitätöidä 
johdonmukaisuuteen perustellusti luottavan asukkaansa omien suunnitelmien 
toteutumisen. 

Kaavoitusasiassa kunnan toimielinten käyttäytyminen on ollut 
hallinto-oikeudellisesti arvioituna hallinnollisten lakien valossa asianmukaista, 
jos valtuustolla on ollut toimivalta tehdä tyhjäksi kaupunginhallituksen 
kaava-asiassa tekemä päätös jättämällä päätöksen täy- 

" Ks. oikeuskirjallisuuden kommentointia esim. Routamo-Ståhlberg, Suomen vahingonkorvausoikeus, s. 
162-167. 

12 Ks. hallinto-oikeudellisista periaatteista esimerkiksi Kaarlo Tuori, Sosiaalioikeus, s.128-130. 
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täntöönpanoa koskeva määräraha myöntämättä. Kuitenkin kunnan 
käyttäytymistä saatetaan arvioida vahingonkorvausvastuun kannalta juuri 
vertailemalla hallinto-oikeuden periaatteita ja vahingonkorvauslain 3 luvun 2 
§:ssä tarkoitettua hallintotoimelle kohtuudella asetettavia vaatimuksia. 

Sopimuksen neuvotteluvaihetta sävyttävästä neuvotteluvapauden 
pääperiaatteesta on tältä perustalta mahdollista tehdä poikkeus silloin, kun 
neuvottelukumppani on julkisyhteisö, jonka menettely ei neuvottelujen osalta 
täytä julkisen vallan käyttämiselle kohtuudella asetettavia edellytyksiä. Jos 
aiesopimus osoittautuu sitomattomaksi, arvioidaan vahingonkorvausta 
sopimusoikeuden ulkopuolisten säännösten perustalta. Sikäli kuin kaupungin 
katsottaisiin olevan vahingonkorvausvastuussa, vahingon taloudellinen arvo 
laskettaisiin vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:n mukaisesti. Julkisen vallan 
käyttö mainitaan kyseisessä lainkohdassa erikseen ns. puhtaan taloudellisen 
vahingon korvaamisen perusteena. 

Sopimuksen neuvotteluvaiheen asetelmiin sovellettavat vahingon-
korvauksen laskemisen periaatteet noudattavat kuitenkin erilaista menetelmää 
kuin sitovan sopimuksen rikkomisen seuraamukset. Näiden periaatteiden 
mukaan rakennusliike olisi oikeutettu saamaan vahingonkorvausta vain ns. 
negatiivisen sopimusedun mukaisesti13. Tämä tarkoittaa sitä, että 
Rakennus-Reipas Oy asetettaisiin vahingonkorvauksen avulla taloudellisesti 
samaan asemaan kuin, jos rauennutta rakennushanketta ei olisi lainkaan ollut. 
Vain suunnitelman täytäntöönpanosta aiheutuneet todelliset kulut kuuluvat 
tällaisiin korvattaviin menoihin. 

Kaupungininsinöörin käyttäytyminen tulee arvioitavaksi kaupungin 
puolesta toimimista koskevien oikeussäännösten ja periaatteiden valossa. 
Kaupungin sisäinen toimivallan jakautuminen määräytyy kunnallislain ja 
kaupungin omien mahdollisten ohje- tai johtosäännön 

13 Ks. edellä mainittua Erkki Aurejärven oppikirjan esitystä. 
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normien mukaisesti. Kunnallislain mukaan kaupunginhallitus edustaa 
kaupunkia ja on oikeutettu toimimaan kaupungin puolesta, ellei ohje- tai 
johtosäännössä ole toisin määrätty14. Kaupunginvaltuuston hyväksyminen on 
kuitenkin tarpeen suuruudeltaan, merkitykseltään tai sisällöltään kaupungin 
etuun huomattavasti vaikuttavien hankkeiden yhteydessä. 

Kuten kansalaisten yleensä, edellytetään kaupungin kanssa asioivien 
kolmansienkin olevan pääsääntöisesti perillä lain säännöksistä myös siltä osin 
kuin on kysymys kunnallisen toimivallan jakautumisesta. Lait asetetaan 
julkisen keskustelun tuloksena ja ne tulevat voimaan vasta asiaankuuluvan 
julkistamisen jälkeen. Tämä lain julkisuuteen liittyvä yleisyys tekee 
mahdolliseksi sen, ettei tietämättömyys lain sisällöstä yleensä tee oikeutetuksi 
käyttäytymistä, joka poikkeaa lain tarkoittamasta (ns. ignorantia juris non nocet 
-periaate). 

Tämän periaatteen noudattaminen on kuitenkin ongelmallista kunnallisen 
toimivallan yhteydessä, sillä lain tarkoittamaa asetelmaa on mahdollista 
muuttaa kunnansisäisillä ohje- ja johtosäännöillä. Nämä normilähteet eivät ole 
samalla tavoin julkisia kuin lait, eikä kunnan kanssa asioivien siten voida 
olettaa olevan lain veroisesti perillä siitä tavasta, jonka mukaisesti toimivalta 
kunnan sisäisesti on jakautunut. 

Lisäksi yleisten valtuutusta koskevien periaatteiden mukaan, jo tietyssä 
asemassa olevan henkilön käyttäytyminen voi yksityisissä oikeussuhteissa 
perustaa osapuolelle oikeudellisesti suojatun luottamuksen siihen, että kyseinen 
henkilö on oikeutettu toimimaan toisen puolesta tätä sitovasti. Tämä 
asemavaltuutusta tarkoittava luottamus 

14    Ks. kuntalain 1 §:n 2 momentin mukaan kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. 
Valtuusto vastaa saman lain 13 §:n 1 momentin mukaan yleisesti kunnan toiminnasta ja taloudesta. Se 
päättää myös kunnan hallinnon järjestämisen perusteista. Kunnanhallituksen yleisenä tehtävänä 
puolestaan on kuntalain 23 §:n mukaan kunnan edustaminen ja puhevallan käyttö kunnan puolesta, 
ellei johtosäännössä toisin määrätä. 
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voi perustua myös kaupungin puolesta toimivien virkamiesten asemaan ja 
käyttäytymiseen. 

Vastaavankaltaisessa tapauksessa (KKO 1996:84) on oikeuskäytännössä 
katsottu, että kunta tuli sidotuksi sen viranhaltijana olleen henkilön tekemään 
ilmoitukseen, jonka mukaan kunnalle tehty tarjous oli kunnan toimielimissä 
tullut hyväksytyksi, vaikka asian käsittely oli todellisuudessa siirretty vielä 
kunnanhallituksen ratkaistavaksi. 

Joillakin kaupungin virkamiehillä on siksi katsottava olevan ulospäin 
sellainen asema, että he saattavat kuntaa sitovasti tehdä sen puolesta 
oikeustoimia sekä myös antaa kuntaa sitovasti tietoja ja ilmoituksia kunnan 
toimielimissä ratkaistuista asioista. KKO:n ratkaisussa 1996:84 omaksuman 
linjan seuraaminen merkitsisi tässä tapauksessa sitä, että kaupunki olisi sidottu 
sen puolesta toimineen kaupungininsinöörin ilmoitukseen, jonka mukaan 
kaupunki aikoo toteuttaa hankkeen. Tämä sitovuus ei kuitenkaan ulottuisi 
kunnallisen itsehallinnon alaan kuuluvaan toimivaltaan, kuten edellä on 
esitetty. 

2.2. Maanomistaja C:n oikeusasema 

Rakennusliikkeen ja maanomistaja C:n välillä todetaan tapauksen to- 
siseikastossa tehdyn esisopimuksen. Myös esisopimuksen tekeminen liittyy 
sopimuksentekoprosessin monimuotoisuuteen. Esisopimuksen tekemiselle 
syntyy tarvetta samoista syistä kuin edellä on esitetty aiesopimuksen 
yhteydessä. Osapuolet pyrkivät esisopimuksen avulla varmistamaan 
sopimushankkeen toteutumisen haluamansa kumppanin kanssa, vaikka kaikkia 
sopimuksen yksityiskohtia ei ole neuvotteluissa vielä saatu täsmennetyksi. 
Sopimushankkeen toteuttamisen kannalta riittävää tietoa ei vielä tässä 
vaiheessa ole käytettävissä, jotta lopullinen sopimus olisi päätettävissä. 
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Esisopimuksen avulla osapuolet sitoutuvat tekemään myöhemmin asiasta 
varsinaisen sopimuksen (pääsopimus)15. Esisopimus onkin tullut määritellyksi 
sopimukseksi, jossa sovitaan vastaisuudessa päätettävästä sopimuksesta. 
Tällaista sopimusta voidaan pitää sitovana sopimuksena, toisin kuin vain 
aikomuksia sisältävää asiakirjaa. Esisopimuksen sitovuuden edellytyksenä 
luonnollisesti on, että sitä tarkoittavasta asiakirjasta on yksilöitävissä 
osapuolen tahto velvoittautua asiakirjan ehtojen osoittamalla tavalla. 
Esisopimuksen velvoittavuus on kuitenkin vain sen sisällön mukaista. Kun 
esisopimus on sopimus vastaisuudessa tehtävästä sopimuksesta, koskee sen 
velvoittavuus vain pääsopimuksen tekemistä, ei aiotun pääsopimuksen 
mukaista käyttäytymistä. 

Esisopimuksen pätevyys on kuitenkin eräältä osin kytköksissä 
pääsopimukseen. Esisopimus on tehtävä samoja muotovaatimuksia noudattaen 
kuin pääsopimuskin, sikäli kuin pääsopimusta koskevat erityiset 
muotovaatimukset. Tässä tapauksessa on kysymys kiinteän omaisuuden 
kaupasta, jota koskevat kirjallisen muodon käyttöä, oikeaksi todistamista ja 
julkisen kaupanvahvistajan läsnäoloa koskevat muotovaatimukset. Näin ollen 
myös kauppaa tarkoittava esisopimus on tullut laatia kirjallisessa muodossa ja 
asianomaisen viranomaisen myötävaikutuksella. 

Tosiseikasto jättää asian muotovaatimuksen täyttymisen osalta avoimeksi, 
joten kummankin vaihtoehdon oikeusvaikutukset on kuvattava. Ellei 
esisopimusta ole laadittu kiinteän omaisuuden kauppaa koskevien 
muotovaatimusten mukaisesti, on asiakirja sopimuksena sitomaton. Tässä 
tapauksessa maanomistajalla ei olisi oikeutta vaatia sopimuksen 
täytäntöönpanoa tai vastaavasti vahingonkorvausta. 

Jos esisopimus taas täyttää sen muodolle asetettavat edellytykset, on 
rakennusliike pätevästi syntyneen esisopimuksen osapuolena velvollinen 
tekemään lopullisen kaupan maista. Sopimusoikeutemme 

15 Esisopimuksesta oikeuskirjallisuudessa ks. P.J.Muukkonen, Esisopimus. Siviilioikeudellinen tutkimus. 
Vammala 1960. 
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pääperiaatteiden mukaan se motiivi, joka on saanut osapuolen sopi-
mussuhteeseen ryhtymään, ei vaikuta sopimuksen pätevyyden arvioinnissa16. 
Sopimuksen osapuolen on täytettävä sopimuksen mukaiset velvoitteensa 
riippumatta siitä, ovatko ne vaikuttimet, joiden vuoksi hän on 
sopimussuhteeseen ryhtynyt, osoittautuneet vääriksi. 

On kuitenkin olemassa periaatteellinen mahdollisuus siihen, ettei 
sopimusta näissä olosuhteissa kuitenkin pidettäisi sitovana. On esimerkiksi 
mahdollista, että olosuhteiden katsotaan kaupunginvaltuuston päätöksen 
vuoksi muuttuneen sopimuksentekemisen aikaisista asetelmista niin, että 
esisopimuksen ehtojen sitovuutta voitaisiin pitää oikeustoimilain 36 §:ssä 
tarkoitetuin tavoin kohtuuttomana. Lisäksi maanomistajan tieto 
rakennushankkeen toteutumisen edellytyksistä voi vaikuttaa asetelman 
arviointiin oikeustoimilain 33 §:n soveltamisedellytyksiä koettelevalla 
tavalla17. 

16 Ks. esim. Kivimäki-Ylöstalo, s.255. 
17 Ks. esim. ratkaisua KKO 1984 II 181, jossa ei ollut kysymys oikeustoimilain 33 §:n mukaisesta 

pätemättömyydestä, mutta jossa huomiota kuitenkin kiinnitettiin siihen, että kumpikin osapuoli tiesi 
aiotun sopimushankkeen riippuvan sopimussuhteen ulkopuolisen rahoittajan asennoitumisesta. 
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VAHINGONKORVAUSOIKEUS 

Tuottamuksellinen luotonanto Mika Hemmo 

1. Tehtävä 

1.1. Kanne 

Koillis-Uudenmaan Säästöpankki vaatii käräjäoikeudessa vahingonkorvausta 
tuottamuksellisella luotonannolla aiheutetusta vahingosta. Vastaajina ovat 
pankin entinen toimitusjohtaja Pentti Nuorala sekä pankin hallituksen jäsenet 
Simo Saarivirta, Ritva Laukkanen ja Bengt Gustafsson. 

Pankin kanteessa todetaan, että Nuorala on myöntänyt neljään eri 
otteeseen luottoa Helsinki Invest and Development Oy:lle, vaikka hänen on 
pitänyt tietää luotonantoon liittyvän kohtuuttomia luottoriskejä. Luottotappiot 
tästä rahoituksesta ovat 22.000.000 markkaa. Lisäksi Nuorala on rahoittanut 
Myrskylän Golf-lomat Oy:tä ilman riittäviä vakuuksia. Luottotappiota on 
aiheutunut 4.800.000 markkaa. Myrskylän Golf-lomat Oy:n rahoitukseen 
liittyy vielä se erityispiirre, että Nuoralan veli Ossi Nuorala on omistanut 
yhdessä vaimonsa ja kahden täysi-ikäisen lapsensa kanssa 60 % yhtiön 
osakekannasta. 
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Pankki katsoo näin Nuoralan loukanneen esteellisyysvaatimuksia, minkä se 
esittää lisäperusteena korvausvaatimukselle. 

Nuorala on tehnyt kaikki kanteen tarkoittamat luottopäätökset. Pankin 
sisäisten ohjeiden mukaan hänellä on ollut oikeus yksin päättää enintään 5 
miljoonan markan luotosta. Tätä suuremmat luottopäätökset on pitänyt alistaa 
hallituksen hyväksyttäväksi. Pankin hallitus onkin kahteen kertaan hyväksynyt 
Nuoralan esityksestä, että Helsinki Invest and Development Oy:lle myönnetään 
8 ja 6 miljoonan markan määräiset luotot. Myrskylän Golf-lomat Oy:tä 
koskevia luottopäätöksiä ei ole viety hallituksen ratkaistavaksi. 

Pankki vaatii Nuoralaa korvaamaan aiheutuneista luottotappioista 
yhteensä 26.800.000 markkaa. Perusteena viitataan siihen, että hän on tehnyt 
luottopäätökset tietäen vakuuksien puutteellisuudesta ja yhtiöiden heikosta 
maksuvalmiudesta. Samansuuruinen korvausvaatimus kohdistetaan myös 
kaikkiin hallituksen jäseniin. Helsinki Invest and Development Oy:n 8 ja 6 
miljoonan markan luottojen osalta vastuun todetaan perustuvan siihen, että 
hallitus on nimenomaisesti päättänyt luotoista. Muiden yhtiölle ja kaikkien 
Myrskylän Golf- lomat Oy:lle myönnettyjen luottojen osalta korvausvaatimus 
perustuu siihen, että hallitus on laiminlyönyt valvoa pankinjohtaja Nuoralan 
toimintaa ja kehittää päätöksentekojärjestelmän pankissa sellaiseksi, että liian 
riskialtis luotonanto vältetään. 

Pankki vetoaa vaatimuksensa tueksi KHT-tilintarkastaja Brita Hellströmin 
lausuntoon, jossa todetaan, että Helsinki Invest and Development Oy:n 
toiminta on koko luototusajan tapahtunut velkarahoituksen turvin. Yhtiön 
kassavirta on ollut riittämätön juoksevien menojen hoitoon. Yhtiön oma 
pääoma on jo ennen ensimmäisen luoton myöntämistä painunut alle 
osakeyhtiölain vähimmäisedellytys- ten ja yhtiö olisi tämän vuoksi tullut hakea 
selvitystilaan. Luottojen vakuutena on ollut yrityskiinnitys, mutta sen kohteena 
olevan yritysomaisuuden arvo ei missään vaiheessa ole ollut 2 miljoonaa 
markkaa korkeampi. Yhtiöllä ei ole käytännössä ollut muuta omaisuutta kuin 
sen sijoitustoimintaan liittyviä arvopapereita. 
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Hellströmin lausunnossa todetaan edelleen, että Myrskylän Golf- lomat 
Oy:n taloudellista tilannetta luototusaikana ei ole pystytty selvittämään, koska 
yhtiön kirjanpidon on ilmoitettu kadonneen. Toimitusjohtaja Ossi Nuorala on 
tuomittu 12.4.1996 törkeästä veropetoksesta, törkeästä vakuusoikeuden 
loukkauksesta ja konkurssipetoksesta vuoden ja 6 kuukauden 
vankeusrangaistukseen. 

Pankilla ei ole ollut Myrskylän Golf-lomat Oy:n luotoista lainkaan 
reaalivakuuksia, ainoastaan Hannu Salomaa ja Kaarlo Laatikainen -nimisten 
henkilöiden antamat takaukset. Pankki toteaa myöhemmin selvinneen, että 
henkilöt ovat varattomia ja he ovat takaushetkellä olleet ilman vakinaista työtä 
ja osoitetta. Pankin käsityksen mukaan kyseessä ovat asunnottomat 
alkoholistit. Tätä tukee oikeudessa kuullun ylikonstaapeli Timo Marjasen 
kertomus, jonka mukaan kyseiset henkilöt ovat olleet jo vuosikausia "poliisin 
tuntemia metsien miehiä". 

Pankki perustaa vaatimuksensa säästöpankkilain 127 §:ään ja 
vahingonkorvauslain säännöksiin. Pankki toteaa, että ainakin toimitusjohtaja 
Nuoralan voidaan katsoa aiheuttaneen luottotappiot tahallisesti, minkä vuoksi 
korvaus on tuomittava täysimääräisesti. Pankki toteaa edelleen epäilevänsä, 
että Myrskylän Golf-lomat Oy:lle myönnetystä luotosta osa on maksettu 
Nuoralalle korvaukseksi luoton järjestämisestä. Tätä tukevat Ossi Nuoralaa 
vastaan ajatun rikosasian yhteydessä havaitut pankkitapahtumat. Myrskylän 
Golf-lomat Oy:n tililtä oli 2.9.1994 nostettu 1.000.000 markkaa. Pentti Nuorala 
on tallettanut kolmessa eri pankissa oleville tileilleen kullekin 300.000 
markkaa 5.9.-7.9.1994. 

Pankki toteaa, ettei se epäile hallituksen jäsenten saaneen etua 
luototuksesta. Tästä huolimatta hallituksen jäsenten vastuullinen asema 
huomioon ottaen täyden korvauksen tuomitseminen on perusteltua. 
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1.2. Vastineet 

Kaikki vastaajat kiistävät kanteen kaikilta osin. 
Toimitusjohtaja Nuorala toteaa, että kyseessä on ensinnäkin jälkiviisas 

selvittely, joka tehdään toisissa taloudellisissa oloissa kuin luottopäätökset. Jos 
taloudellinen kehitys olisi ollut toisenlainen, kaikki luotot olisivat olleet 
pankille kannattavia. Luottojen myöntämisaikana vallitsi pankkiryhmien 
välinen kilpailu markkinaosuuksista. Erityisesti sellaiset kehittyvät yritykset 
kuin kanteessa mainitut, joilla oli hyvä liikeidea, olivat haluttuja asiakkaita. Jos 
vakuusvaatimuksista ei olisi voitu hieman joustaa, yhtiöt olisivat päätyneet 
kilpailijan asiakkaiksi. Positiivisten tuotto-odotusten uskottiin kompensoivan 
vakuuksien vähäisen puutteellisuuden. Lisäksi Säästöpankkien 
Keskus-Osuuspankki, johon Koillis-Uudenmaan Säästöpankki kuului, mittasi 
pankinjohtajien menestystä luotonannon määrän kasvulla. Yhtiön 
henkilöstölehdessä muun muassa julkaistiin "kymmenen kärjessä" -listaa sen 
mukaan, ketkä pankinjohtajista olivat eniten kasvattaneet konttorinsa 
luotonantoa. 

Nuorala toteaa edelleen, että hänen myöntämiensä 22.000.000 markan 
luoton lisäksi Koillis-Uudenmaan Säästöpankki oli rahoittanut Helsinki Invest 
and Development Oy:tä aikaisemmin 3.000.000 markan lainalla. Ellei hän olisi 
jatkanut luototusta, pankki olisi joka tapauksessa kärsinyt mainitun 
luottotappion. Vaikka vakuutena ei ollutkaan muuta kuin sijoitusyhtiön 
omistamia arvopapereita, niiden tuotto-odotukset olivat hyviä. Helsinki Invest 
and Development kaatui loppuen lopuksi siihen, että se omisti suuren määrän 
amerikkalaisen North Carolina Drugs Ltd.:n osakkeita, ja viimeksi mainittu 
yhtiö ajautui tuotevastuuoikeudenkäyntiensä vuoksi konkurssiin. Nuoralalla ei 
ollut mahdollisuutta tietää näistä vastuuriskeistä, vaan yhtiön taloudellista tilaa 
oli kehuttu arvovaltaisissa amerikkalaisissa talouslehdissä, joita Helsinki Invest 
and Developmentin puolesta oli esitetty luottoa haettaessa. 
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Hallituksen jäsenet varatuomari Saarivirta ja kauppatieteen maisteri 
Laukkanen toteavat yhteisessä vastineessaan, ettei hallituksella ollut 
tosiasiallisia mahdollisuuksia selvittää yksittäisiin luottopäätöksiin liittyviä 
yksityiskohtia. Pankinjohtaja Nuorala esitteli kanteessa tarkoitetut 
luottopäätökset hallitukselle ja totesi tällöin, etteivät vakuudet ole erityisen 
hyvät, mutta että yhtiöiden odotettavissa oleva menestys turvaa saatavat. 

Vastineessa todetaan edelleen, että hallitus teki vuodessa noin 140 
luottopäätöstä, joten yksittäisen hankkeen selvittämiseen ei voitu käyttää 
kovinkaan paljon aikaa. Hallituksen jäsenet viittaavat edelleen jäsenyydestään 
saamansa palkkion (22.000 markkaa vuodessa) pienuuteen ja kertovat 
kokeneensa jäsenyyden pikemminkin yleishyödyllisenä kansalaistoimintana. 
He eivät ymmärtäneet, että heihin voitaisiin kohdistaa miljoonaluokkaa olevia 
vaatimuksia. Pankissa oli vuoden 1991 alussa suunniteltu vastuuvakuutuksen 
ottamista hallituksen jäsenten suojaksi, mutta hanketta ei koskaan muun 
muassa säästösyistä toteutettu. Tähänkin nähden vaatimukset ovat 
kohtuuttomia. 

Hallituksen jäsenet väittävät myös, että raskas vastuu olisi talouselämän 
kannalta haitallinen. Kukaan ei enää olisi halukas pienehköä korvausta vastaan 
osallistumaan yritysten hallintoon, jos uhkaamassa oli korvausvastuu, josta 
yksityinen henkilö ei voi selviytyä. 

Hallituksen jäsen Gustafsson toteaa sen lisäksi, mitä muut jäsenet ovat 
väittäneet, että hän on 72-vuotias entinen maansiirtoalan yrittäjä. Hän toimi 
pankin hallituksesta vuodesta 1959 vuoteen 1993 nimenomaan alueen 
pienyrittäjien edustajana. Hän on ainoastaan kansakoulun käynyt, itseoppinut 
yrittäjä, eikä häneltä voida vaatia oikeudellisten kysymysten tai laskentatoimen 
erityistä tuntemusta. Hänen yritystoimintansa on aina ollut pienimuotoista, 
eikä ole tuottanut juuri omaa toimeentuloa enempää. 

Kaikki vastaajat vaativat, ellei korvausvaatimuksia hylätä, ainakin niiden 
huomattavaa sovittelua. Nuorala ilmoittaa varallisuustietoina, että hän 
ansaitsee 8.000 markkaa kuukaudessa konsulttitoiminnasta. Hänellä ei ole 
omaisuutta. Saarivirralla on lakiasiaintoimisto, 
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josta hän saa tuloa noin 17.000 markkaa kuukaudessa. Hän omistaa 800.000 
markan arvoisen asunnon, 400.000 markan arvoisen kiinteistön ja 150.000 
markan arvosta erilaisia osakkeita. Laukkanen ilmoittaa saavansa ainoastaan 
työttömyyskorvausta 4.000 markkaa kuukaudessa ja omistavansa 750.000 
markan arvoisen asunnon. Gustafsson saa yrittäjäeläkettä 6.500 markkaa 
kuukaudessa. Hänellä on 600.000 markan arvoinen asunto, 300.000 markan 
arvoinen kiinteistö ja pankkitalletuksia 180.000 markkaa. 

2. Ratkaisuehdotus 

Seuraava on kirjoitettu mukaillen ratkaisijan harkintaa, eikä tekstille ole pyritty 
antamaan tuomioistuimen päätöksen muotoa. 

Asiaa koskeva SäästöpankkiL:n säännös ei auta täsmentämään pankin 
johdolta vaaditun huolellisuuden sisältöä. Muualtakaan lainsäädännöstä ei 
löydy esimerkiksi vakuusvaatimuksia täsmentäviä normeja. Pankkitoiminnassa 
on kuitenkin lähdettävä pyrkimyksestä minimoida luottoriskit. 
Vakuudettomien luottojen myöntäminen on hyväksyttävää vain erityisistä 
syistä, esimerkiksi luoton ollessa määrältään pieni. Myrskylän Golf-lomat 
Oy:n luotoista pankilla ei ole lainkaan ollut reaalivakuuksia. 4,8 miljoonan 
markan luototus pelkkien takauksien perusteella on merkinnyt niin suurta 
luottoriskiä, että luotonantoa on pidettävä tuottamuksellisena. Asiassa on 
esitetty selvitystä siitä, että takaajat ovat olleet maksukyvyttömiä. Heidän työ- 
suhteidensa ja varallisuusolojensa selvittämättä jääminen on myös 
tuottamuksellista. 

Helsinki Invest and Development Oy:n vakuutena on ollut yrityskiinnitys. 
Yrityskiinnitykseen on lähtökohtaisesti suhtauduttava varovaisesti, koska sen 
arvo riippuu yhtiön toiminnan tuloksesta. Lisäksi yhtiöllä on mahdollisuus 
luovuttaa kiinnityksen piiriin kuuluvaa omaisuuttaan, jolloin vakuusarvo 
alenee. Luottoa on myönnetty 22 miljoonaa markkaa, mikä on ollut vakuuksiin 
nähden aivan kohtuuttoman korkea määrä — ottaen huomioon yhtiön 
varallisuusoloja kos- 



 

39

keva asiantuntijatodistelu. Luototus on näin ollut tuottamuksellista. Lisäksi on 
kuitenkin otettava huomioon Nuoralan väite, jonka mukaan luototuksen 
jatkaminen oli välttämätöntä aiempien luottojen vuoksi. Väite voisi jossakin 
tilanteessa vaikuttaa asiaan, mutta esillä olevassa tapauksessa luottoriski on 
ollut vain 3 miljoonaa markkaa. 22 miljoonan markan luottojen myöntäminen, 
kun vakuustilanne ja yrityksen suhdannenäkymät ovat epävarmat, ei voi olla 
perusteltua näin pienen luottoriskin välttämiseksi. 

Myrskylän Golf-lomat Oy:n toimintaan on ilmeisesti liittynyt 
taloudellista rikollisuutta. Yhtiö on ollut Pentti Nuoralan veljen ja tämän 
perheen hallussa. Toimitusjohtajan esteellisyydestä on säädetty 
säästöpankkilain 57 §:ssä. Esteellisyyskysymystä olennaisempaa on vielä se, 
että Pentti Nuorala näyttää saaneen hyötyä myöntämistään luotoista. Hän on 
tallettanut eri tileilleen 900.000 markkaa muutaman päivän kuluessa siitä, kun 
Myrskylän Golf-lomat Oy:n tililtä on nostettu 1.000.000 markkaa. Nuorala ei 
ole mitenkään selittänyt, mistä varat ovat peräisin. Tämän vuoksi voidaan pitää 
todennäköisenä, että Nuorala on saanut varat palkkioksi Myrskylän Golf-lomat 
Oy:n luototuksesta. Tapahtunut täyttää RL 30:8 :n mukaisen lahjusrikoksen 
tunnusmerkistön. 

Esitetyn perusteella on selvää, että Nuorala on aiheuttanut tuot-
tamuksellaan — ilmeisesti ainakin osin tahallisesti — korvattavaksi vaaditut 
22 ja 4,8 miljoonan markan vahingot. 

Hallituksen vastuun osalta tilanne on ainakin osaksi erilainen. Ainoastaan 
Helsinki Invest and Development Oy:n 8 ja 6 miljoonan markan luotot on viety 
nimenomaisesti hallituksen päätettäviksi. Muista luotoista Nuorala on itse 
päättänyt toimivaltansa puitteissa. Hallitusta on vaadittu vastuuseen myös 
Nuoralan luottopäätöksistä sillä perusteella, että päätöksentekojärjestelmä olisi 
tullut kehittää paremmaksi ja valvoa toimintaa tehokkaammin. Kanneperuste 
edellyttää ilmeisesti, että toimitusjohtaja luotonmyöntämisvalta on ollut liian 
suuri. Tämän arviointi edellyttäisi tietoja vastaavissa pankeissa vallinneesta 
käytännöstä. Toisaalta voidaan pohtia, olisiko hallituksen 
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tullut seurata jotenkin vakuustilannetta. On kuitenkin hyvin mahdollista, että 
hallituksella ei ole ollut tähän käytännön mahdollisuuksia. Pankin koko 
luotonannon määrästä ei ole tarkkoja tietoja. Hallitukseen kohdistettujen 
vaatimusten hylkäämistä voidaankin perustella myös sillä, ettei kantaja ole 
tarkemmin selvittänyt, miten hallituksen olisi tullut toimia ja että tämä olisi 
ollut käytännössä mahdollista. 

Helsinki Invest and Development Oy:lle myöntämistään luotoista hallitus 
on sen sijaan vastuussa samoin perustein kuin Nuorala. Sen olisi tullut 
kiinnittää huomiota vakuustilanteen riittämättömyyteen, ja ellei tämä ollut 
hallituksen tiedossa, joka tapauksessa selvittää tarjottujen vakuuksien arvo. 
Hallituksen päätöksentekoon käyttämän ajan rajallisuus, jäsenyydestä 
maksettujen palkkioiden pienuus ja suunniteltu vastuuvakuutus ovat 
huomionarvoisia näkökohtia, mutta ne eivät niinkään vaikuta 
tuottamusarviointiin, vaan sovitteluun. 

Hallituksen voidaan katsoa aiheuttaneen tuottamuksellaan 14 miljoonan 
markan vahingon, mutta hallituksen jäsenten vastuulle jäävä tuottamus ei näytä 
olevan korkea-asteista. Saarivirralta ja Laukkaselta on koulutuksensa puolesta 
voitu edellyttää suurempaa taloudellisten asioiden tuntemusta kuin 
Gustafssonilta. Saarivirran ja Laukkasen tuottamusta voidaan tämän vuoksi 
pitää ns. tavallisena huolimattomuutena (ei lievää eikä törkeää) ja Gustafssonin 
tuottamusta vain lievänä huolimattomuutena. Hänkään ei kuitenkaan vältä 
kokonaan tuottamusmoitetta, sillä yrityksen hallintoon osallistuneiden 
toimintaa ei voida arvioida ainakaan kokonaan subjektiivisen mittapuun mu-
kaan, vaan ratkaisevaa on, mitä tehtävässä toimiminen on edellyttänyt. 

Kun täysi korvaus ylittäisi monin verroin hallituksen jäsenten 
maksukyvyn, vastuun tehokas sovittelu on perusteltua. Vahingonkorvauslain 
2:1.2:n säännös on varsin vahingonaiheuttajalähtöinen. Korvaus voidaan pyrkiä 
mitoittamaan sellaiseksi, että se on maksettavissa muuta omaisuutta kuin 
asunto realisoimalla ja muutaman vuoden velkarasituksella. Saarivirran 
korvausvastuuksi voidaan tämän perusteella puoltaa noin 800.000 markkaa, 
Laukkasen vastuuksi 
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50.000 markkaa ja Gustafssonin 100.000 markkaa, jossa viimeksi mainitussa 
määrässä on otettu huomioon tuottamuksen lievyys. 

Nuoralan kohdalla Myrskylän Golf-lomat Oy:n rahoituksesta aiheutunut 
vahinko on katsottava tahallaan aiheutetuksi. Sen vuoksi vastuun sovittelu ei 
ole perusteltua (VahL 2:1.2 :n viimeinen virke) — varsinkin kun hän on itse 
saanut etua luototuksesta. Helsinki Invest and Development Oy:n osalta hänen 
tuottamustaan on vaikeampi arvioida. Tahallisuus on käsillä silloinkin, kun 
vahingon aiheuttaja on pitänyt vahinkoa riittävän todennäköisenä, vaikka ei 
olisi siihen nimenomaisesti pyrkinytkään. Nuoralan menettely on kuitenkin 
ollut vähintään törkeän huolimatonta, kun varallisuusintressit ovat olleet suuria 
ja vakuudet huomattavan heikkoja. Hänen keskuspankin luottopolitiikasta 
esittämänsä ei kuitenkaan ole täysin merkityksetöntä. Sovittelua ei näin tarvitse 
pitää kokonaan poissuljettuna. Lopputulos on siinä mielessä käytännössä 
merkityksetön, ettei hän ilmeisesti pysty koskaan maksamaan edes Myrskylän 
Golf-lomat Oy:n luototuksesta tuomittavaa korvausta. Yhteenlasketuksi 
korvausmääräksi voisi esittää esimerkiksi 8 miljoonaa markkaa. 
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PERHEOIKEUS 

Perheen kodin panttaus (KKO 1995:67)  

Pertti Välimäki 

1. Tapauksen KKO 1995:67 esittely 

1.1. Tapauksen tosiasiatiedot 

Puolisot M ja V omistivat yhdessä puoliosuuksin asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka 
oikeuttivat hallitsemaan heidän perheensä kotina käytettyä asuinhuoneistoa. Puolisot 
olivat luovuttaneet osakkeet pankkiin pantiksi asuntoluottonsa vakuudeksi. 

M harrasti omistamallaan yhtiöllä arvopaperikauppaa. Tämä yhtiö tarvitsi 
toimintaansa varten luottoa. Koska yhtiöllä ei ollut pankin vaatimia vakuuksia, M päätti 
pantata asunto-osakkeet myös arvopaperiyhtiönsä luoton vakuudeksi. Koska V ei 

suostunut panttaukseen, M panttasi osakkeet yksinään. Panttaus koski asunto-osakkeita 
kokonaisuudessaan, siis sekä M:n että V:n osuutta. 

Saatuaan tietää panttauksesta V nosti pankkia vastaan kanteen, jolla hän vaati, että 
M:n suorittama panttaus vahvistetaan avioliittolain (AL) 58 §:n nojalla V:hen nähden 
pätemättömäksi. Pankki myönsi, että V:n omistusosuutta koskeva panttaus oli 
pätemätön. 
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Mutta sikäli kun M oli pantannut oman omistusosuutensa, pankki katsoi tämän 
panttauksen päteväksi myös suhteessa V:hen. 

1.2. Ongelma 

Jutussa jäi ongelmaksi, oliko M oikeutettu panttaamaan oman omis-
tusosuutensa puolisoiden yhdessä omistamista asunto-osakkeista ilman 
puolisonsa V:n suostumusta. 

V vetosi kanteensa tueksi AL 58 §:ään, joka kuuluu näin: 

Jos puoliso luovuttaa tai panttaa toisen puolison suostumuksetta tälle 
kuuluvaa tai yhteistä irtainta omaisuutta, olkoon toisella puolisolla oikeus 
lunastaa se takaisin. Jos saaja ei ollut vilpittömässä mielessä tai jos 
vastiketta ei oltu annettu, saakoon puoliso omaisuuden fakaisin 
lunastuksetta. 

Ensi katsomalta V:n kanne näyttää AL 58 §:n sanamuodon valossa 
oikeutetulta. Asunto-osakkeet olivat puolisoiden yhteistä omaisuutta. M oli 
pantannut ne ilman V:n suostumusta. Koska pankki tiesi osakkeiden 
omistussuhteista, se ei voinut vedota vilpittömään mieleensä. Näin ollen pankin 
olisi pitänyt todeta M panttaus kokonaan pätemättömäksi eikä pankki olisi 
saanut edes lunastusta. 

Juttu käy kuitenkin pulmallisemmaksi kun otetaan huomioon, että AL 39 
§:n nojalla puoliso voi vapaasti, ilman toisen puolison suostumusta pantata 
yksin omistamansa yhteisen kodin asunto-osakkeet. Kun lisäksi otetaan 
huomioon, että puolisoiden yhteisomistus on määräosaista, AL 58 § voidaankin 
ymmärtää toisin, kuin miltä se ensi näkemältä näyttää. Lainkohdassa vaadittu 
toisen puolison suostumus koskisikin (a) tämän puolison yksin omistamaa 
omaisuutta ja (b) tämän puolison omistusosuutta yhteisesti omistetusta 
omaisuudesta. Sen sijaan puoliso saisi vapaasti pantata oman osuutensa 
puolisoiden yhdessä omistamasta omaisuudesta. 
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1.3. Korkeimman oikeuden ratkaisu 

Korkeimman oikeuden enemmistö (neljä oikeusneuvosta) hyväksyi 
jälkimmäisen tulkinnan AL 58 §:n soveltamisalasta. Enemmistö katsoi, että M 
oli voinut pätevästi pantata oman osuutensa yhdessä omistetuista 
asunto-osakkeista. Panttaus oli tältä osin pätevä. — Korkeimman oikeuden 
vähemmistö (yksi oikeusneuvos) oli toisella kannalla. Vähemmistön mielestä 
AL 58 § oli ymmärrettävä siten, että puoliso tarvitsi toisen puolison 
suostumuksen myös oman murto- osansa panttaamiseen. 

(a) Enemmistön perustelut: 

Korkeimman oikeuden enemmistö totesi aluksi, että AL 58 §:n sanamuoto 
viittasi siihen, että puoliso olisi tarvinnut suostumuksen myös oman 
omistusosuutensa panttaamiseen. 

Tämän jälkeen korkein oikeus kuitenkin totesi, että aviovaralli- 
suus-oikeudessa noudatetaan omaisuuden erillisyyden periaatetta. Se 
tarkoittaa, että puoliso saa itse määrätä omaisuudestaan, ellei laissa ole erikseen 
muuta säädetty. 

Seuraavaksi korkein oikeus totesi, että AL 38-39 §:n estämättä puoliso voi 
pantata yksin omistamansa asunto-osakkeet. Kun mainittuja lainkohtia 
viimeksi vuonna 1987 muutettiin, esillä oli kysymys siitä, tulisiko puolison 
yksin omistamien yhteisen kodin asunto-osakkeiden panttaamisen 
edellytykseksi asettaa, että toinen puolison on suostunut panttaukseen. Tällöin 
päädyttiin kielteiseen vastaukseen. 

Näiden seikkojen vuoksi korkeimman oikeuden enemmistö päätyi siihen, 
että AL 58 §:ää olisi tulkittava omaisuuden erillisyyden periaatteen ja AL 
38-39 §:istä ilmenevien periaatteiden mukaisesti siten, että puoliso sai vapaasti 
määrätä omasta omistusosuudestaan. 
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(b) Vähemmistön perustelut: 

Vähemmistö lähti perusteluissaan liikkeelle 1920-luvulla valmistuneista AL:n 
esitöistä. AL 58 § oli saanut sanamuotonsa korkeimman oikeuden vuonna 1926 
antaman lausunnon perusteella. Lausunnossa ei kuitenkaan ollut tarkemmin 
perusteltu ehdotettua sanamuotoa. Vähemmistö totesi, että sanamuodolle on 
olemassa useita hyviä perusteluita, joista vähemmistö nosti esiin seuraavan. 

AL 58 § koskee omaisuuden panttaamisen lisäksi myös omaisuuden 
luovuttamista. AL 39 §:n vallintarajoitukset koskevat ainoastaan omaisuuden 
luovuttamista. Sivullisen luovutuksen saajan suoja on näiden säännöksien 
mukaan kuitenkin erilainen. AL 39 §:n nojalla sivullinen luovutuksen saaja saa 
välitöntä vilpittömän mielen suojaa. Hän ei ole velvollinen luopumaan 
omaisuudestaan edes oikean omistajan lunastusta vastaan. Sen sijaan AL 58 §:n 
nojalla sivullisen luovutuksen saajan suoja on heikompaa. Vilpittömässä 
mielessä ollut sivullinen joutuu luopumaan omaisuudesta, jos oikea omistaja 
suorittaa sivulliselle lunastuksen. 

Vähemmistö katsoi, että tämän takia on tullut tarpeelliseksi ratkaista, 
minkä säännöksen nojalla sivullisen suoja järjestetään, kun on kysymys 
sellaisesta puolisoiden yhdessä omistamasta omaisuudesta, jota voivat 
yhtäaikaa koskea sekä AL 39 §:n ja 58 §:n säännökset. Näinhän on esimerkiksi 
siinä tapauksessa, että puoliso myy sivulliselle puolisoiden yhdessä omistaman 
yhteisen kodin asunto- osakkeet. Sivullisen luovutuksen saajan suojan kannalta 
ei nimittäin olisi järkevää, että hänen suojansa olisi erilaista sen mukaan kum-
man puolison omistusosuudesta olisi kysymys: luovuttajan oman osuuden 
osalta suojaa sääntelisi AL 39 §, mutta toisen puolison osuuden osalta suoja 
määräytyisikin AL 58 §:n mukaan. Vähemmistö katsoi, että suoja tulisi 
järjestyä saman säännöksen mukaan. Siten tämä seikka on ollut syynä AL 58 
§:n säätämiseen siinä muodossa kuin korkein oikeus sitä ehdotti vuoden 1926 
lausunnossaan. Joten 
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AL 58 § koskee täten sekä luovuttajan (ja panttaajan) omaa osuutta että toisen 
puolison osuutta. 

Näin ollen panttaus piti julistaa pätemättömäksi myös sikäli kuin se koski 
M:n omistusosuutta. 

2. Perustelujen erittelyä ja kommentointia 

2.1. Lakitekstin monimerkityksellisyys 

Vaikka enemmistö ja vähemmistö ovat päätyneet erilaisiin ratkaisuihin, niiden 
perustelut ovat siinä suhteessa samanlaisia, että kumpikaan ei ole pitänyt 
lakitekstin sanamuotoa yksiselitteisenä. Edes vähemmistö ei ole tarttunut 
sellaiseen helppoon ratkaisuun, jossa olisi tyydytty viittaamaan pelkästään 
lakitekstin sanamuotoon. 

Sekä enemmistö että vähemmistö ovat lähteneet siitä, että sanamuoto 
antaa mahdollisuuden tulkita säännöstä eri tavoilla. Toisin sanoen lakitekstin 
ilmaisulle yhteistä irtainta omaisuutta ei ole olemassa mitään yksiselitteistä 
merkitysydintä, joka ratkaisi tulkintaongelman. Kysymys on siitä, mikä 
merkityssisältö säännökselle tässä yhteydessä annetaan ja miten valittu 
merkitys perustellaan. Tältä kannalta vähemmistön argumentaatioketju on 
havainnollinen. Ensin vähemmistö on esittänyt laajat muut perustelut ja vasta 
tämän jälkeen se totesi: "Tämän vuoksi on perusteltua tulkita avioliittolain 58 
§:ää sanamuotonsa mukaisesti." 

2.2. Tulkinnan systemaattisuus 

Toinen yhteinen piirre sekä enemmistön että vähemmistön perusteluissa on 
systemaattisuuden korostaminen. Sekä enemmistön että vähemmistön tärkein 
perustelu näyttäisi olevan systemaattinen. Kumpikin on pyrkinyt tulkitsemaan 
AL 58 §:ää kiinnittämällä erityisesti huomiota siihen, miten eri tulkinnat ovat 
sopusoinnussa muiden säännöksien kanssa: säännökselle annetaan 
merkityssisältö osana 
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muiden säännöksien muodostamaa järjestelmää. Ne järjestelmät, josta 
tulkintatuki on haettu, poikkeavat enemmistön ja vähemmistön perusteluissa 
toisistaan. 

Enemmistö on katsonut tärkeimmäksi aviovarallisuusoikeudella sen 
järjestelmän. Se on tarkastellut säännöstä toisaalta osana puolisoiden 
keskinäistä omistusjärjestelmää ja toisaalta osana vallintarajoitusjärjestelmää. 
Omaisuuden erillisyys ja vallintarajoitusten poikkeusluonne puoltavat 
omistajan laajaa määräämisvaltaa. 

Sen sijaan vähemmistö on pitänyt tärkeimpänä esineoikeudellista 
näkökulmaa — siis yleistä sivullissuojajärjestelmää. Esineoikeudessa 
omaksuttujen periaatteiden mukaisesti sivullisen aseman tulee järjestyä 
yhtenäisten ja selvien säännösten pohjalta. 

Tällainen systemaattinen laintulkintatapa on Suomessa ja muissakin 
säädännäisen oikeuden maissa melko tavallinen. Oikeusjärjestyksessä pyritään 
näkemään samuutta ja johdonmukaisuutta; sen pyritään näkemään 
oikeusjärjestelmänä. 

2.3. Lainvalmistelutyöt 

Sekä enemmistö että vähemmistö ovat tulkinnassaan viitanneet lain-
valmistelutöihin. Vähemmistö on viitannut AL:n säätämistä koskeneisiin 
1920-luvulta peräisin oleviin esitöihin, joista se on hakenut tukea omalla 
systemaattiselle ratkaisulleen. Enemmistö on puolestaan viitannut vuonna 1987 
säädettyä AL:n laajaa muutosta koskeneisiin 1980-luvulta peräisin oleviin 
esitöihin. Niillä se on perustellut omaa käsitystään vallintajärjestelmän 
sisällöstä. Vaikuttaa siltä, että vähemmistö on pyrkinyt AL:n alkuperäisen 
järjestelmän mukaiseen tulkintaan, kun taas enemmistö on pyrkinyt 
tarkastelemaan AL:a muuttuvana säädöksenä. Tämä merkitsee, että joidenkin 
säännöksien muutos vaikuttaa myös siihen, miten joku muu säännös tulisi 
ymmärtää. Toisin sanoen säädösympäristön muutos voi vaikuttaa myös muutta-
mattoman säännöksen tulkintaan. 
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2.4. Säännöksen tarkoitus ja reaaliset argumentit 

Vähemmistön perusteluissa on mukana myös säännöksen tarkoitus. 
Lainvalmisteluaineistoa tutkimalla vähemmistö on päätynyt siihen, että AL 58 
§:n sanamuodon valinta ei ole sattumaa vaan se on ollut tietoisen harkinnan ja 
valinnan tulos. Koska lainvalmisteluaineisto ei kuitenkaan itse suoraan kerro 
sitä, mikä on ollut valitun ratkaisun tarkoitus, vähemmistö on joutunut 
rekonstruoimaan lainsäätäjän oletetun tarkoituksen. On mielekästä olettaa, että 
lakien säätäminen on rationaalista toimintaa: lakeja säädetään tiettyihin 
päämääriin pääsemiseksi. 

Tällainen rekonstruoitu lainsäätäjän tarkoitus on kuitenkin jossain määrin 
pulmallinen perustelu. Se ei itsessään riitä, koska se on vain hypoteesi siitä, 
mihin lainsäätäjä on mahdollisesti pyrkinyt. Tämän vuoksi perustelu vaatii 
tuekseen muita seikkoja. Sellaisina vähemmistö on käyttänyt reaalisia 
argumentteja eli seuraamus harkintaa. Vähemmistö on pohtinut sitä, mihin 
johtaisi jos yleiseksi säännöksi omaksuttaisiin eri ratkaisuvaihtoehdot. Koska 
panttauksessa noudatettavaa sääntöä tulisi noudattaa myös omaisuuden 
luovutustapauksiin, vähemmistön mielestä enemmistön ratkaisu johtaisi 
epätyydyttäviin seuraamuksiin: sivullisen luovutuksen saajan asema järjestyisi 
sekavalla tavalla. Tätä vähemmistö ei pitänyt hyväksyttävänä. 

2.5. Kumulatiivinen perustelumalli 

Sekä enemmistön että vähemmistön perustelutavan voi sanoa olevan tyypiltään 
lähinnä kumulatiivinen. Kumpikin on esittänyt laajemmin vain sellaisia 
perusteluja, jotka puhuvat sen omaksuman ratkaisun puolesta. Sekä enemmistö 
että vähemmistö ovat ikään kuin kasanneet useita samansuuntaisia perusteluja 
ratkaisunsa tueksi. Tällöin samansuuntaisten perustelujen katsotaan 
vahvistavan toisiaan. Mikään perustelu ei yksin riittäisi oikeuttamaan 
ratkaisua, mutta yhdessä muiden perustelujen kanssa niiden katsotaan riittävän. 



 

50

Enemmistön perusteluissa on havaittavissa myös jälkiä konfliktimallin 
mukaisesta perusteluista. Sellaisessa perustelumallissa aluksi nostetaan 
avoimesti esille eri tulkintavaihtoehdot. Tämän jälkeen tarkastellaan eri 
vaihtoehtojen puolesta ja vastaan puhuvia näkökohtia, jonka jälkeen avoimesti 
punniten arvioidaan, mitkä perusteet ovat painavimpia. Tässä tapauksessa 
enemmistönhän toteaa perustelujensa aluksi, että lain sanamuoto viittaa toiseen 
ratkaisuun. Tätä pidemmälle tätä toista ratkaisua ei kuitenkaan eritellä. 

2.6. Oikeusjärjestyksen sisäiset perustelut 

Sekä korkeimman oikeuden enemmistö että vähemmistö ovat hakeneet 
perustelunsa ikään kuin läheltä eli oikeusjärjestyksen sisältä eivätkä ne näytä 
pohtineen ratkaisun laajempia vaikutuksia. 

Toisin sanoen perusteluina ei ole käytetty oikeusjärjestyksen ulkoisia 
perusteluita. Tällaisilla perusteluilla voidaan ymmärtää esimerkiksi sitä, mikä 
vaikutus valitulla ratkaisulla on M:n ja V:n perheen asumisturvaan ja 
taloudelliseen asemaan yleensä. Nyt valittu ratkaisuhan merkitsee M:n yhtiön 
maksukyvyttömyystapauksessa viime kädessä sitä, että V saattaa joutua 
maksamaan M:n yhtiön luottoja pantinhaltijalle, jotta perhe voisi jatkaa 
asunnossa asumista. Määrätilanteissa tämä voi olla V:lle ylivoimaista ja perhe 
joutuu luopumaan asunnosta. 

Yhtä vähän perusteluihin on kirjattu sellaisia oikeusjärjestyksen 
ulkopuolia näkökohtia kuten pankkien edut. Toisin sanoen perusteluissa ei ole 
punnittu sitä, mikä merkitys eri ratkaisuilla on pankkien luottotappioiden 
määrään ja yleensä pankkien tehtävienhoidon jatkuvuuteen. 
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STRAFFRÄTT 
Vård enligt naturmetod 

Dan Frände 

1. Uppgiften 

Under din första dag som tf. landskapsåklagare på Åland får du ett märkligt 
förundersökningsprotokoll på ditt bord. Efter ivrigt läsande kan du göra 
följande sammanfattning av det inträffade: 

Axel och Bertha E. har en 3-årig dotter Sandra, vars hälsotillstånd varit 
vacklande under en längre tid. Efter upprepade undersökningar i 
Mariehamn och på fastlandet har läkarna kommit fram till att Sandra lider 
av en ovanlig njursjukdom som kräver regelbunden dialys och efter några 
år njurtransplantation. Diagnosen gjorde Sandras föräldrar mycket 
deprimerade. Deras tilltro till skolmedicinen är inte särskilt stark och de 
började hålla ögonen öppna efter andra behandlingsmetoder. I en svensk 
tidskrift hittade Bertha en artikel skriven av naturterapeut Urban U. I 
artikeln hävdade han att de flesta njursjukdomar orsakades av felaktig och 
bristfällig kost. Genom en radikal koständring kan även de svagaste njurar 
fås att börja fungera normalt. Eftersom Urban hade sin mottagning i 
Stockholm åkte Axel och Bertha över och träffade denna expert på vård 
enligt naturmetoden. Vid mötet redogjorde Axel ingående för Sandras 
hälsotillstånd och visade Urban läkarens slutliga diagnos. Urban lovade 
överväga 
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en lämplig behandling och sände en vecka senare ett brev till makarna med 
ingående kostråd jämte en räkning på 2.500 SKr. Allt vad sötsaker, chips 
och läsk förbjöds och utbyttes mot antioxidanter, vitaminer och grönsaker. 
Enligt brevet kunde dialysen bortlämnas när flickan blivit klart piggare 
och livligare. Efter 1,5 månad tyckte Axel att man kunde avstå från 
dialysen som genomfördes en gång per vecka på Mariehamns sjukhus. 
Bertha var mera tveksam men gick med på Axels förslag. Något 
meddelande till sjukhuset om uteblivandet lämnade föräldrarna inte. Det 
inbokade sjukhusbesöket skulle ha varit den första veckan i juni 1996. 
Ansvarig för dialysmaskinen, sjukskötare Ingrid S försökte per telefon nå 
makarna när Sandra inte infunnit sig till dialysen. På grund av en söderresa 
aktualiserades fallet igen efter en vecka när Ingrid återkommit till sin 
arbetsplats. Visserligen hade hon gett sin kollega i uppdrag att försöka få 
tag på familjen men kollegan hade glömt det hela. När Ingrid igen hade 
arbetstur under veckoslutet försökte hon nå familjen per telefon. När hon 
inte lyckades tillkallade hon polis och åkte ut till Sandras bostad. Eftersom 
ingen öppnade dörren bröt polisen upp låset. I lägenheten hittade de 
flickan sängliggande men vid medvetande. Kort därefter kom föräldrarna 
hem  från  en  tur  till  apoteket.  Ambulans  tillkallades  och  efter  en  snabb  
undersökning sändes flickan med flyg till Helsingfors där hennes liv kunde 
räddas men njurarnas verksamhet hade ytterligare försämrats. Hon är nu 
tvungen att få dialys två gånger per vecka i väntan på en 
njurtransplantation. Förhören med föräldrarna gav vid handen att Sandra 
varit pigg och livlig ända fram till veckoslutet, då hon plötsligt blivit svag 
och sängliggande. Föräldrarna trodde att det hela var övergående och 
försökte per telefon nå Urban i Stockholm, dock utan att lyckas. Det visade 
sig även att Ingrid hade använt ett felaktigt telefonnummer. Varför detta 
antecknats i sjukhusjournalen kunde inte utredas. 

För att ordinarie landskapsåklagare skall ha lättare att ta ställning till åtalsfrågan 
beslutar du dej för att göra en promemoria över fallet. Åtminstone följande 
frågor kräver ett ställningstagande: 

1. Har Sandras föräldrar gjort sig skyldig till något straffbart och om svaret 
är jakande till vilket/vilka brott? 
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2. Vilket ansvar har Urban för det inträffade? Spelar det någon roll att 
han lever och bor i Sverige? 

3. Den straffrättsliga relevansen hos Ingrids och hennes kollegas 
agerande? 

4. Hade polisen rätt att tränga sig in i makarnas lägenhet? 
5. Om någon gjort sig skyldig till ett brott, finns det förutsättningar att 

ge åtalseftergift? 
Bland tillgängligt material fäster du särskild uppmärksamhet på HD 

1994:101, eftersom det också handlar om vård enligt naturmetoden. Fallet har 
därtill kommenterats i Lakimies 3/1996 av Dan Frände och Ari-Matti Nuutila. 
Av betydelse är också förarbetena till nya SL 21 kap (hittas bl.a. i OLJ 3/1995) 
och till nya PolisL. 

Angående juridisk litteratur använder du dej av Pekka Koskinen i 
Timonen (1996), Dan Frände: Allmän straffrätt (1994) och Ari- Matti Nuutila: 
Rikosoikeuden ABC-kirja (1995). 

2. Ett lösningsförslag 

Uppgiften är att undersöka förutsättningar för väckandet av åtal, vartill även 
hör ett ställningstagande till en eventuell åtalseftergift (SP 15 - 15a §§). 

Den straffrättsliga legalitetsprincipen (RF 6a §) utgör utgångspunkten för 
varje straffrättslig prövning. Uppfyller de inblandades gärningar (handling eller 
underlåtenhet) villkoren (rekvisiten) i någon eller några straffbestämmelser i 
SL eller i specialstraffrätten? Om svaret är jakande på frågan om 
brottsbeskrivningsenligheten prövas rättsstridigheten och vid behov ännu 
skulden. 

Punkterna 1-4 ovan gäller frågan om brott föreligger eller ej. För Axels, 
Berthas och Urbans del prövas ansvaret för Sandras kroppsskada. Detsamma 
gäller för Ingrids och hennes kollegas del samtidigt som deras tjänsteansvar 
även måste prövas. Polisens åtgärder prövas enbart ur sistnämnda perspektiv. 
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ad 1. Den uteblivna dialysen gjorde att Sandras njurar skadades, dvs. deras 
funktion försämrades ytterligare. Hennes hälsa har således blivit sämre och 
under en kort tid befann hon sig även i livsfara. När detta ställs mot 
straffbestämmelserna i SL 21 kap. hittas följande prima facie relevanta 
deliktsgrupper: 

a) Försök till livsbrott (SL 21:1-3), 
b) Misshandel (SL 21:5-6), 
c) Vållande av personskada (SL 21:10-11) och 
d) Framkallande av fara (SL 21:13). 
Inledningsvis kan konstateras att SL 21:13 innehåller en sk. 

subsidiaritetsklausul, vilket gör att den kommer till användning enbart om den 
är strängare än andra tillämpbara bestämmelser. 

Ser vi enbart till brottsbeskrivningens objektiva sida är det inte möjligt att 
välja mellan a-d; livsfara är ett tillräckligt villkor för försök och de skadade 
njurarna kan betecknas både som kroppsskada och som sjukdom (se Reg.prop. 
94/1993 rd. s. 95-96). Alltså måste vi vända oss till det subjektiva, dvs. uppsåt 
och oaktsamhet. 

Ingenting i rättsfallstexten tyder på att föräldrarna skulle ha haft för avsikt 
att skada Sandras hälsa eller sett skadan som en nödvändig följd av hälsokuren. 
Inte heller uppfattade de kroppsskadan som en högst sannolik följd av den 
sunda kosten. Samma negativa slutsats måste göras om föräldrarnas inställning 
till sannolikheten för kroppsskada. De var knappast likgiltiga till något sådant. 
Tvärtom ville de att flickan skulle tillfriskna. Alltså kan vi utesluta samtliga 
delikt som kräver uppsåt. Kvar blir vållande av personskada (SL 21:10), grovt 
vållande av personskada (SL 21:11) och framkallande av fara (SL 21:13). 

Genast kan vi utesluta framkallande av fara eftersom det kräver uppsåt 
eller grov oaktsamhet. Ifall sådan oaktsamhet föreligger blir troligen grovt 
vållande av personskada även att tillämpa, vilket gör att framkallande av fara 
faller bort på grund av subsidiaritetsklausulen. Valet står således mellan SL 
21:10 och SL 21:11. Eftersom SL ad 1. Den uteblivna dialysen gjorde att 
Sandras njurar skadades, dvs. deras funktion försämrades ytterligare. Hennes h 
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21:11 utgör en kvalifikation av SL 21:10 måste först undersökas huruvida 
grundstadgandet är tillämpligt. 

Vi vet således att Sandras hälsotillstånd blivit sämre; tidigare hade hon 
dåligt fungerande njurar, nu fungerar de ännu sämre, vilket tvingar till två 
sjukhusbesök per vecka. Strikt medicinskt rör det sig om ett sjukdomsförlopp, 
för vilket ingen människa ansvarar. Det sagda betyder bara att ingen människa 
genom aktivt handlande har förorsakat kroppsskadan/sjukdomen. Alltså måste 
vi vända oss mot underlåtenheten och fråga om någon människa genom 
underlåtenhet låtit sjukdomen härja fritt. 

I lagtexten används verbet "förorsakar"; på finska "aiheuttaa". Man kan 
förorsaka följder även genom att förbli passiv under förutsättning att man hade 
tillfälle och förmåga att hindra följdens inträdande. Det är således helt legitimt 
och inom gränsen för den straffrättsliga legalitetsprincipen att säga att den som 
inte avvärjer en följd har förorsakat följden. Detta ger dock en mycket 
omfattande krets av gärningsmän, varför ansvaret har begränsats i rättspraxis 
och doktrin genom den sk. garantläran. Föräldrar är skyddsgaranter för sina 
barn och har plikt att avvärja hotande skador. Det är i fallet rätt uppenbart att 
Axel och Bertha var skyldiga att se till att Sandra fick regelbunden dialysvård. 
Genom att underlåta detta har de orsakat hennes kroppsskada/sjukdom. Hade 
föräldrarna handlat som de borde hade Sandras njurfunktioner inte snabbt blivit 
sämre. Om rimligheten hos denna kontrafaktiska slutsats torde inga tvivel råda. 

Härvid spelar det ingen roll ur kausalsynvinkel att en njurtransplantation 
skulle ha blivit nödvändig under alla omständigheter. För brottsbeskrivningens 
objektiva sida krävs ytterligare att underlåtenheten kan ses som ett otillåtet 
risktagande i förhållande till Sandras hälsa, dvs. kravet på gärningsculpa skall 
vara uppfyllt. Dagens medicin känner inga sådana forskningsresultat som 
skulle stöda tesen om att kostval kunde bota skadade njurar. Alltså är 
dialysutelämnandet ett otillåtet risktagande i förhållande till Sandras hälsa. 
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Sedan till oaktsamheten. Uppenbarligen trodde föräldrarna att dieten 
kunde ge resultat, dvs. de var omedvetna om riskerna med åtgärden. Ifall de 
hade tänkt efter bättre och vid behov skaffat sig mera ingående information om 
njursjukdomar skulle de ha insett riskerna med dialysbortlämnadet. Och denna 
insikt anser vi att föräldrarna hade tillfälle och förmåga att skaffa sig. 

När det sedan inte existerar några rättfärdigande eller skulduteslutande 
grunder kommer vi till den slutsatsen att både Axel och Bertha gjort sig skyldig 
till vållande av personskada (SL 21:11). För att det skall vara fråga om grovt 
vållande av personskada (SL 21:12) krävs grov oaktsamhet jämte en 
helhetsbedömning. I doktrinen har den grova oaktsamheten i regel ansetts 
förutsätta en helhetsbedömning, där vikt ges åt bl.a. den åstadkomna skadan 
och riskmedvetenheten. Även fastän kroppsskadan är mycket allvarlig torde 
övriga hänsynstaganden knappast göra brottet grovt. 

ad 2. Beträffande Urbans ansvar för det inträffade kan konstateras att han 
genom psykisk påverkan orsakat föräldrarnas beslut att inte ge barnet dialys. 
Faller han bort ur händelseförloppet, faller även föräldrarnas underlåtenhet 
bort. Härvid spelar det ingen roll för Urbans ansvar att de kanske skulle ha hittat 
någon annan naturterapeut som gett exakt samma råd. 

Det svåra är här att ta ställning till gärningsculpans krav på otillåtet 
risktagande i förhållande till den uppkomna kroppsskadan/- sjukdomen. Det 
faktum att staten tillåter en rad mer eller mindre hälsovådliga naturterapeuters 
verksamhet talar för att se verksamheten som tillåten. Samtidigt är det mycket 
som talar för att uppfatta Urbans verksamhet som ett otillåtet risktagande. 
Särskilt tungt väger behandlingens totala kollisionskurs med vedertagen 
medicinsk kunskap. 

Följaktligen lämnas frågan öppen och bägge alternativen beaktas här. Ifall 
Urbans handling är att betrakta som ett tillåtet risktagande i förhållande till 
Sandras kroppsskada/sjukdom kan han inte straffas. 
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Är däremot rådgivningen otillåten går prövningen av hans ansvar vidare till 
oaktsamheten. Borde Urban ha insett riskerna med sin verksamhet? Jag tycker 
att frågan skall besvaras jakande, särskilt som han tar betalt för sina tjänster. 
Här gäller en förhållandevis sträng informationsplikt, dvs. Urban borde ha 
bekantat sig med relevant litteratur på området. I likhet med Sandras föräldrar 
torde inte Urban kunna åberopa några rättfärdigande eller ursäktande grunder, 
vilket gör att han prima facie gjort sig skyldig till vållande av kroppsskada (SL 
21:10). Helhetsbedömningen gör att Urban kommer nära den grova formen (SL 
21:11). 

Vad gäller den finska straffrättens utsträckning i rummet bör först 
undersökas huruvida Urbans brott skett inom eller utom Finlands gränser. SL 
1:4 ger vid handen att brottet lokaliseras både genom handlingen och följden. I 
detta fall har kroppsskadan/sjukdomen inträffat i Finland (Mariehamn), vilket 
gör Urbans gärning till ett inhemskt brott. 

ad 3. Vi kan utgå från att Ingrid och hennes kollega endera är tjänstemän eller 
offentligt anställda arbetstagare (SL 2:16). Detta betyder att SL 40 kap. äger 
relevans i fråga om deras handlande. För enkelhetens skull antas att de är 
tjänstemän, vilket innebär att SL 40:10-11 är tillämpliga. Utgångspunkten är 
enkel; ifall en tjänsteman brutit mot en tjänsteplikt och denna plikt äger 
relevans för viss uppkommen skada döms tjänstemannen för brott mot 
tjänsteplikt och t.ex. vållande av personskada, förutsatt givetvis att 
brottsförutsättningarna är uppfyllda. Förhållandet mellan dessa brott är inga-
lunda logisk, enbart praktisk. 

Den kritiska frågan blir således: har sjukhuspersonalen en plikt att söka 
efter "borttappade" patienter? Svaret är säkert nekande i de flesta situationer. 
Enbart när patienten är otillräknelig inträder någon form av handlingsplikt. I 
detta fall befinner sig Sandra i föräldrarnas vård. Eftersom vi inte har några 
uppgifter om föräldrarnas psykiska konstitution låter sig knappast någon 
eftersökningsplikt konstrueras. 
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Ingrid och hennes kollega har följaktligen inte brutit mot sin tjänsteplikt som 
sjukvårdspersonal. 

Ytterligare måste man här ta ställning till om försummande av 
räddningsåtgärd (SL 21:15) kan tillämpas. Varken Ingrid eller hennes kollega 
kan "veta" att Sandra befinner sig i livsfara, varför stadgandet inte aktualiseras. 

ad 4. Enligt PolisL 15 § har polisen rätt till tillträde till bostad om det finns skäl 
att befara att någon befinner sig i livsfara. I detta fall är säkert dessa villkor 
uppfyllda och polisen handlat helt lagenligt. 

ad 5. SP 15 § och 15a § reglerar åklagarens rätt till åtalseftergift. Ur lagtexten 
och förarbetena (se Reg.prop. 79/1989) framgår att åtalseftergiften endera kan 
grundas på brottets ringhet (SP 15 § 2 mom 1 punkten) eller på en 
skälighetsbedömning (SL 15a § 1 mom 1 punkten). Det ligger närmast till 
hands att undersöka bärkraften hos skälighetsargumenten. Genom sin 
"blåögdhet" har föräldrarna försämrat Sandras hälsa och ökat sin egen 
arbetsbörda (sjukhusbesök två gånger per vecka). Brottet har således även fått 
följder för gärningsmännen. Detta argument gäller dock inte för Urban, vilket 
aktualiserat problematiken kring att ge åtalseftergift åt vissa men inte alla 
misstänkta. Personligen anser jag ett dylikt förfarande strida mot 
straffprocessens strävan efter materiell sanning och bör i det längsta undvikas. 

Slutsatsen blir att ifall enbart Axel och Bertha gjort sig skyldig till brott 
kan bägge ges åtalseftergift enligt skälighetsgrunden (SL 15a § 1 mom 1 
punkten). Är även Urban skyldig bör åklagaren åtala alla inblandade och 
överlåta till domstolen att eventuellt ge domseftergift enligt SI 3:5. 
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RIKOSOIKEUS 

"Ehtoollista" vai ei? 

Kimmo Nuotio 

1. Tehtävä 

Eräässä keskisuuressa kaupungissa kuohui jälleen. Kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja HH oli syytteessä törkeästä lahjuksen ottamisesta. Syytteen 
mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja oli ottanut vastaan erään suuren 
rakennusliikkeen Rakennus-Reipas Oy:n toimitusjohtajalta RR:ltä lahjusrahoja 
200.000 mk. Rahasumma oli tarjottu sitä vastaan, että HH pyrkisi vaikuttamaan 
kaupungissa runsaasti maa-alueita omistavan Rakennus-Reippaan eduksi 
kahdessa kaava- asiassa. Rakennusliike tähtäsi siihen, että kaavamuutosten 
yhteydessä maa-alueiden rakennusoikeudet nousisivat merkittävästi. Yhtiöllä 
oli siinä niin suuret edut kyseessä, että summa oli tuntui pieneltä. Toi-
mitusjohtaja tunsi valtuuston puheenjohtajan entuudestaan, ja tämä oli aina 
ennenkin ollut valmis pieniin ystävänpalveluksiin. RR oli syytteessä törkeästä 
lahjuksen antamisesta. Käräjäoikeus oli käsitellyt juttua jo noin vuoden ajan, 
näyttö oli otettu vastaan, loppulausunnot kuultu. Tuomioistuin alkoi olla 
valmis tuomion antamiseen. Molemmat vastaajat katsottaisiin 
tuomioistuimessa syypäiksi niihin rikoksiin, mistä heitä syytetään. Oikeuden 
puheenjohtajana toimii laaman- 
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ni. Hän on viime aikoina istunut lähinnä riita-asioita, mistä syystä hän on 
hieman kadottanut tuntuman seuraamusjärjestelmän kysymyksiin. Asiasta on 
kirjoitettu paljon jo valtakunnallisissakin päivälehdissä, eikä laamanni tahdo 
jättää mitään sattuman varaan. Hän pyytää käräjäoikeudessa harjoittelijoina 
toimivia oikeustieteen opiskelijoita yhdessä laatimaan hänelle muistion, jossa 
tulisi käsitellä erityisesti sitä, pitäisikö vankeusrangaistukset tuomita 
ehdollisina vai ehdottomina. Kumpaakaan syytettyä ei ole aikaisemmin 
rangaistu. RR:n vankeustuomion pituudeksi oli ajateltu 1 v 4 kk ja HH:n 
puolestaan 1 v 2 kk. Erityisesti HH oli ollut jutun vuoksi melkoisessa julki-
suusmyllyssä, mikä oli heikentänyt hänen terveyttään, ja hän oli myös jutun 
vuoksi jo eronnut kaupunginvaltuustosta. Laamanni on arvokas herra, eivätkä 
opiskelijat huomanneet kysellä häneltä yhtään lisäohjeita. 

Saatte toimia nyt laamannin apureina! Jäsentäkää muistio haluamallanne 
tavalla; voitte kirjoittaa sen hyvinkin pohdiskelevaksi. 

2. Eräs ratkaisu 

Ehdollisen vankeusrangaistuksen määräämistä koskevat säännökset löytyvät 
EhdL:sta (L 135/76). EhdL 1.2:ssa säädetään sen ensimmäisessä virkkeessä: 
"Vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi, jollei yleisen 
lainkuuliaisuuden ylläpitäminen vaadi rangaistuksen tuomitsemista 
ehdottomana." 

Nyt olisi selvitettävä, miten epäselvässä tilanteessa tulisi menetellä. Olisi 
tiedettävä, mitä tarkoittaa se, että vankeusrangaistus "voidaan" määrätä 
ehdolliseksi, ellei estettä ole, ja toisaalta mitä tarkoittaa rangaistuksen 
ehdollisuuden poissulkeva ehto, yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitämisestä 
johtuva vaatimus tuomita seuraamus ehdottomana. 

Periaatteessa kysymys on lähestyttävissä useampaakin tietä: voidaan etsiä 
vastausta oikeuskäytännön perusteella, voidaan selvittää lainsäätäjän 
tarkoitusta lainlaatimisen yhteydessä syntyneestä esityö- 
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materiaalista, ja luonnollisesti oikeustieteellisen kirjallisuuden perusteella on 
odotettavissa valoa tuohon lainsoveltamisongelmaan. Seuraavassa käydään 
aineistoa läpi tässä järjestyksessä. Se ei tarkoita, että oikeuskäytäntöä 
pidettäisiin oikeuslähteenä muiden yläpuolella. Muistion lopussa palataan 
kysymyksiin siitä, miten erilaiset oikeudellisen ratkaisun ainekset voisivat 
keskenään painottua nyt ratkaistavana olevan kysymyksen kohdalla. 

2.1. Oikeuskäytännöstä 

EhdL on vuodelta 1976. Tilanteen kannalta olennaista EhdL 1.2:a on vuoden 
1989 lainuudistuksessa muutettu, mutta muutos koski alle 18-vuotiaana 
tehtyjen rikosten erityiskohtelua; niistä voidaan tuomita ehdollista vankeutta 
vain painavista syistä. Julkaistua oikeuskäytäntöä, jossa on vedetty rajaa 
ehdollisen ja ehdottoman vankeustuomion välillä, on ehtinyt kertyä melko 
runsaasti. Tarkasteluun on otettu tässä ennen muuta julkaistu korkeimman 
oikeuden ja hovioikeuksien käytäntö. Julkaistuja hovioikeuksien 
oikeustapausrekisteriin otettuja ratkaisuja on hyvin vähän. 

Ratkaisujen lukuisuuden vuoksi niitä ei ole voitu tässä tarkastella kovin 
yksityiskohtaisesti. KKO antoi vuonna 1981 kolme liikennerikoksia (törkeä 
rattijuopumus ym.) koskenutta ratkaisua: KKO II 173, 174 ja 175. Niissä 
kaikissa päädyttiin katsomaan rikos vakavuudeltaan sellaiseksi, että silloin 
voimassa olleen EhdL 1.2:n soveltamisessa päädyttiin ehdottomaan 
vankeuteen, vaikka esimerkiksi em. ratkaisussa 174 tekijä tuomittiin vain 
kahden kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen. KKO näyttää 
rattijuopumusrikoksissa halunneen kiristää linjaa sillä tavoin, että törkeä 
rattijuopumus, jos tekotapa osoittaa erityistä vaarallisuutta, tyypillisesti 
edellyttää ehdotonta vankeutta, ellei vastasyitä ole. Ratkaisuissa ei ole 
kuitenkaan tarkemmin perusteltu sitä, mistä syystä juuri rattijuopumusrikokset 
edellyttävät näin ankaraa suhtautumista ja uhkaavat yleistä lainkuuliaisuutta 
siinä määrin, että ehdoton vankeusrangaistus olisikin pääsääntö, ja 
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ehdollisuus mahdollista vain erityisten vastasyiden ollessa käsillä. Ratkaisut 
edustavat sellaista "on katsottava"-tyyppiä, että ei ole mielekästä arvella niiden 
tarkoittaneen antaa yleisen ohjeen ehdottoman vankeuden presumoinnista 
yleensä kaikkiin samaa vakavuusas- tetta oleviin rikoksiin, ainakaan mikäli 
vakavuutta arvioidaan vertaamalla keskenään vankeusrangaistusten pituutta. 
Pikemminkin näkyy linjana olevan se, että tietyt rikostyypit tahdotaan ottaa 
tavanomaista ankaramman linjan mukaiseen kohteluun. 
Rattijuopumusrikoksissa — joissa ajotapaan tai korkeisiin promillemääriin 
liittyy erityistä vaarallisuutta — noudatettu melko ankara linja saa vahvistusta 
myös ratkaisusta KKO 1991:112. Siinä korkein oikeus määräsi alempien 
oikeuksien tuomitseman ehdollisen vankeusrangaistuksen pantavaksi 
täytäntöön. Ks. myös KKO 1993:72, minkä perusteluissa lausutaan mm.: 
"Korkein oikeus katsoo, että yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitäminen 
tällaisessa tapauksessa yleensä vaatii rangaistuksen tuomitsemista 
ehdottomana. Tätä arviointia ei muuta se, että A on tapahtuman jälkeen 
hakeutunut hoitoon alkoholisminsa vuoksi ja että pääesikunta on ryhtynyt 
irtisanomismenettelyyn... hänen rikostensa johdosta." Tuomittu 
vankeusrangaistus oli pituudeltaan 75 pv. Äänestys- ratkaisussa vähemmistöön 
jääneet jäsenet olisivat määränneet rangaistuksen ehdolliseksi, ja heidän 
lausunnoissaan käsitellään mm. seikkoja, joiden vuoksi ei olisi estettä 
rangaistuksen ehdollisuudelle. 

Toinen vastaava esimerkki ovat seksuaalirikokset, joista julkaistussa 
yhdessä ratkaisussa (KKO 1993:95) on päädytty ehdottomaan vankeuteen 
ilman tarvetta erityisesti perustella tuota valintaa (tekijä tuomittu jatketusta 
lapseen kohdistuneesta haureudesta 1 vuodeksi 4 kuukaudeksi vankeuteen). 
Vähemmistöön jäänyt oikeusneuvos olisi määrännyt tekijälle tuomitun 
rangaistuksen ehdolliseksi. 

Oikeuskäytännölle on tunnusomaista muutoinkin se, että yleisen 
lainkuuliaisuuden ylläpitämisen on katsottu edellyttävän vankeusrangaistuksen 
ehdottomuutta nimenomaan tekoon liittyvistä syistä. Jos teko on ollut edustanut 
tyyppiä, joka on todettu erityisen vakavaksi, on usein vain todettu se, ettei 
vastasyitä ole. Myös teon tai tekosar- 
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jan ajalliseen kestoon on kiinnitetty huomiota (ks. esim. KKO 1993:79). 
Vastasyitä taas on voitu löytää esimerkiksi tekijän henkilöön liittyvistä 

seikoista (menneisyys ja muut seikat), tai sellaisena ovat voineet olla tekijän 
käyttäytyminen ja hänen olosuhteensa teon jälkeen. Hyvänä esimerkkinä 
ratkaisu KKO 1991:38, jossa ensikertalaisen A:n rikos (ammattimainen 
alkoholipitoisen aineen välittäminen) sinänsä oli vakava, suunnitelmallinen ja 
jatkunut pitkään, mutta henkilöön liittyvät seikat (koulutuksen hankkiminen, 
korvausten maksun aloittaminen ym.) riittivät silti perustelemaan 
vankeusrangaistuksen (10 kk) määräämisen ehdolliseksi. Toisensuuntainen 
ratkaisu taas on KKO 1995:51, jossa rikoksen epätyypillisyys ja tekijän 
menneisyyteen tai henkilöön liittyvät seikat muut seikat eivät riittäneet 
pääsäännöstä — so. ehdottomasta vankeudesta — poikkeamiseen, vaikka tekijä 
oli ensikertalainen, kun teko muuten oli melkoisen vakava (törkeä varkaus; 2 
000 000 mk: n arvosta obligaatioita). Tekotapaan liittyvät törkeyspiirteet ovat 
selvästi olleet esillä myös ratkaisussa KKO 1995:143; tekijä, joka tiesi kahden 
henkilön olevan asunnossa, oli ampunut kahdesti haulikolla ikkunan läpi 
valaistuna olleeseen keittiöön. Ratkaisun otsikkoon on otettu näin alkava 
lausuma: "Kun teko oli lajissaan törkeä eikä B ollut antanut minkäänlaista 
aihetta siihen, ja kun... " 

Oikeuskäytäntö ei selvästikään ole kovin pitkälle täsmentänyt sen 
harkinnan luonnetta, josta ehdollisen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen 
rajanvedossa on kyse. Erityisesti esillä ovat olleet teon törkeyteen liittyvät 
seikat. Teon on ilmeisestikin tullut olla nimenomaan "lajissaan törkeä", jotta se 
on voinut presumoida ehdottoman tuomion. KKO:n ennakkopäätösten varassa 
ei kuitenkaan ole tehtävissä kovinkaan pitkälle meneviä päätelmiä siitä, miten 
lajivalintaratkaisua olisi tarkasteltava muissa rikostyypeissä kuin niissä, joita 
ratkaisut ovat koskeneet. Ehkä selvin tilanne on rattijuopumusrikoksissa, joissa 
käytäntö on ollut linjanmukaisesti hyvin ankara. Niissä se on näkynyt siinä, että 
tuomittava ehdoton vankeusrangaistus on saattanut 
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ensikertalaisellakin olla jopa suhteellisen lyhyt (mikä taas yleensä kertoisi siitä, 
ettei teko ollutkaan lajissaan törkeä). 

Virkarikoksista ei löydy lain EhdL:n ajalta yhtään ratkaisua, joissa 
käytäisiin rajaa vankeusrangaistuksen ehdollisuuden ja ehdottomuuden välillä. 
Virkarikos ei selvästikään rinnastu liikennerikoksiin, koska kyseessä on 
julkisen vallan käyttöön liittyvä ns. erikoisrikos. Lahjuksen ottamisen törkeyttä 
ei samassa mielessä voitane arvioida suhteessa saatuun tai pyydettyyn etuuteen 
kuin esimerkiksi varkausrikoksissa, vaan olennaista lienee menettelytapa 
kokonaisuudessaan, ottaen erityisesti virkatehtävien laatu, viranhaltijan asema 
ja virka- asemassa toimintaan liittyvä luottamus. Luottamus-näkökohta on ollut 
rangaistuslajinvalinnassa esillä Vaasan HO:n 7.11.1980 annetussa ratkaisussa, 
ei kuitenkaan virkarikoksen yhteydessä. Luottamuksen rikkominen voi olla 
rikoksen törkeyttä lisäävä peruste, mutta toisaalta tietyissä virkarikostyypeissä 
se ei ole poikkeuksellista, vaan nimenomaan tekotavalle tunnusomainen piirre. 

Edellä on tarkasteltu yksittäistapauksellista oikeuskäytäntöä, joka on 
julkaistu ja jolla on — tai voi olla — ennakkopäätösarvoa. Rangaistuksen 
mittaamisessa ja lajivalintakysymyksissä prejudikaattien antaminen on 
kuitenkin hankalaa tavanomaisempiin laintulkintakysymyksiin verrattuna. 
Rangaistuksen mittaaminen on kiinni niin monista näkökohdista, että 
tyyppitapauksien muodostaminen on hankalaa. Tämä heijastuu ehdollisen ja 
ehdottoman rajankäyntiin siten, että rangaistuksen mittaamista koskevat 
rikoslain 6 luvun säännökset on otettava huomioon myös lajivalintaratkaisussa. 

Oikeuskäytännöllä voisi RL 6 luvun periaatteiden mukaan olla merkitystä 
myös, jos joitakin linjanvetoja olisi vakiintunut tavanomaisessa 
tuomioistuinkäytännössä. Suomessa ei systemaattisesti julkaista sellaista 
tilastotietoa, josta olisi olennaista apua mahdollisesti vakiintuneen 
alioikeuskäytännön sisällön määrittämisessä silloin, kun kyseessä on tällainen 
suhteellisen harvoin esiintyvä rikostyyppi. Tuomioistuintilasto kertoo 
ehdollisen vankeuden tuomitsemisen olleen kuitenkin viime vuosina kaikkiaan 
selvästi ehdotonta vankeutta ylei- 
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sempää. Näiden tuomioiden suhteellinen osuus kaikista tuomituista 
rangaistuksista on vuosina 1987-1992 pysynyt jokseenkin ennallaan. Ks. 
Rikollisuustilanne 1994, Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen 
valossa, Helsinki 1996, 160. Tilastotietoja eri rikosten määristä rikoslajeittain 
ks. mt. 205-212. 

2.2. EhdL ja sen esityöt 

Oikeuskäytännöstä ei havaittu saatavan kovinkaan varmaa pohjaa rat-
kaisunteolle. Seuraavaksi selvitetään, olisiko EhdL:n ja sen esitöiden valossa 
täsmentynyt, miten yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitämisen vaatimusta olisi 
tulkittava. EhdL:n 1.2:n yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitämistä koskeva 
säännös on tullut lakiin (L 135/76) jo sitä säädettäessä 1976, eikä sen sisältöön 
tältä osin kajottu, kun 1989 lakia uudistettiin (992/89). Ensin selvitellään 
EhdL:n antamisen yhteydessä lainvalmisteluasiakirjoissa esitettyä, minkä 
jälkeen vielä katsotaan, löytyykö jälkimmäisen lainuudistuksen yhteydestä 
sellaisia kannanottoja, joilla olisi merkitystä tämän tulkintakysymyksen 
kannalta. 

Lakiesityksessä laiksi ehdollisesta rangaistuksesta (HE 108/1975 II vp) oli 
lain 1.2 §:n saanut seuraavan muodon: "Vankeusrangaistus voidaan määrätä 
ehdolliseksi, jollei yleisen edun edellyttämä lainkuuliaisuus vaadi 
rangaistuksen tuomitsemista ehdottomana. Sakkorangaistus on määrättävä 
ehdolliseksi vain, jos siihen on erityisiä syitä." Sanonta "voidaan määrätä" oli 
melko pehmeä, ja sillä tahdottiin ilmeisesti taata tuomioistuimelle täysi 
harkintavalta asiassa. Sellainen ratkaisu olisi toki pian altis 
kriminaalipoliittiselle kritiikille, jos ehdoton rangaistus tuomittaisiin, vaikka 
ehdollisen tuomitsemiseen ei olisi samassa virkkeessä sanottua estettä. Tähän 
kysymykseen palataan tuonnempana. 

Muotoilu oli erityisesti virkkeen loppuosan kohdalla hieman mo-
nimutkainen, koska yleinen etu edellytti lainkuuliaisuutta, ja lainkuuliaisuus 
sitten joko edellytti tai oli edellyttämättä rangaistuksen tuomitsemista 
ehdottomana. HE:n perusteluissa "yleisen edun edellyttä- 
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män lainkuuliaisuuden" oli katsottu viittaavan lähinnä rangaistuksen 
yleisestävään vaikutukseen ja koskevan yksittäistä rikosta eikä koko 
rikostyyppiä. HE:n perusteluiden sivulla 3 selitetään "yleisen edun 
edellyttämää lainkuuliaisuutta" seuraavasti: "Rangaistuksen ehdottomuus 
aiheutuisi lain mukaan siitä, että ehdollisuus käsiteltävänä olevassa 
yksityistapauksessa voisi horjuttaa kunnioitusta lakia kohtaan." Vaikka tämä 
perustelu koskeekin sanontaa, joka poikkeaa lakiin kirjatuksi tulleesta, ei se ole 
merkityksetön. 

Lakivaliokunta (LaVM 7/1975 II vp) hyväksyi hallituksen esityksen 
perusteluissa tältä osin esitetyn ja piti tärkeänä, että lakitekstistä käy riittävän 
selvästi selville viittaus yleispreventiivisiin näkökohtiin. Lakivaliokunta ei 
kuitenkaan ollut tyytyväinen valittuun sanontaan. Lakivaliokunnan mukaan 
"yleisen edun edellyttämä lainkuuliaisuus" tuli supistaa/muuntaa muotoon 
"yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitäminen". Muuttaminen miellettiin sanontaa 
koskevaksi, mistä syystä HE.ssa mainitut perustelut lainkohdan tarkoituksesta 
edelleen pätivät. Yleisestä edusta jäi lausekkeeseen adjektiivi yleinen. 
Ehdollisen rangaistuksen määräämisen estävä kriteeri tuli siten rakenteeltaan 
sellaiseksi, että oli selvitettävä, edellyttikö yksittäistapauksessa yleisen 
lainkuuliaisuuden ylläpitäminen rangaistuksen tuomitsemista ehdottomana vai 
ei. Suuri valiokunta asettui lakivaliokunnan kannalle (SuVM 79/1975 II vp), ja 
lainkohta sai tämän muodon (L 135/76). 

HE 245/1988 vp koskee sellaista EhdL:n muutosta, jossa ehdotetaan 
rajoitettavaksi ehdottoman vankeuden käyttö alle 18-vuotiaana tehdystä 
rikoksesta vain poikkeustapauksiin. HE:n perusteluissa ei juurikaan käsitellä 
yleisempiä ehdollisen vankeuden määräämiseen liittyviä kysymyksiä. 
Kiinnittää kuitenkin huomiota, että perusteluissa (s. 7-8) perustellaan sitä, ettei 
tavanomaista yleislauseketta yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitämisen 
vaatimuksesta lainkaan sovellettaisi nuorten kohdalla sillä, että "nuorten 
tekemistä rikoksista rangaistusta tuomittaessa yleisellä lainkuuliaisuudella ei 
ole samaa merkitystä kuin harkittaessa rangaistusta aikuisten tekemistä 
rikoksista". Mainittu näkökohta tulee perusteluiden mukaan riittävästi 
huomioon otetuk- 
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si sitä kautta, että nuoriakin koskee rangaistuksen enimmäispituutta koskeva 
rajoitus. Jos nuorelle tuomitaan yli kahden vuoden pituinen vankeusrangaistus, 
ei sitä voida tuomita ehdollisena. 

Lakivaliokunnan mietinnössä linjaa kuitenkin jonkin verran kiristettiin, 
eikä nuoren tuomitsemista ehdottomaan vankeuteen tahdottu jättää vain 
harvinaiseksi poikkeukseksi. Erityisen painavan syyn vaatimus lievennettiin 
vaatimukseksi painavasta syystä. Rikollisen teon laatua pidettiin mietinnössä 
keskeisenä seikkana arvioitaessa sitä, mikä voi olla aiheena ehdottoman 
vankeuden tuomitsemiseen. Henkilöön liittyvistä seikoista mainitaan, että 
varteenotettava peruste on myös "ennuste nuoren vastaisesta kehittymisestä 
lainkuuliaiseksi kansalaiseksi". SuVM 107/1988 vp asettui lakivaliokunnan 
kannalle, ja lainuudistus hyväksyttiin tämän sisältöisenä. 

Lainuudistuksella ei ole kovin suurta merkitystä nyt käsillä olevan 
tulkintakysymyksen kannalta. Voisi kuitenkin ajatella, että henkilöön liittyvät 
valintakriteerit ovat saaneet tämän lainuudistuksen myötä lisää painoa. Jos 
nuoria kohdellaan erityisryhmänä, voi olla muitakin erityisryhmiä, joiden 
vastaavalla tavalla voisi katsoa oikeutetusti tarvitsevan "erityiskohtelun" 
yleisen lainkuuliaisuuden vaatimuksen tulkinnassa. 

Lain esitöiden varassa ei voi tehdä kovin pitkälle meneviä päätelmiä siitä, 
miten erilaiset yksittäistapaukset olisi arvosteltava. Tuomioistuimen ei 
ilmeisestikään ajateltu tarvitsevan tehdä varsinaista "ennustetta" siitä, mikä 
vaikutus yksittäisellä ratkaisulla on lainkuuliaisuuden ylläpitämiseen. 
Yksittäistapauksen ratkaisu ei kuitenkaan toisaalta saanut olla sellainen, että se 
— poikkeamalla tavanomaisesta lievempään suuntaan — voisi horjuttaa lain 
kunnioitusta. Tuomioistuimet epäsuorasti velvoitetaan seuraamaan suurin 
piirtein jo olemassaolevaa käytäntöä, mutta toisaalta ei liene estettä siihen, että 
tuostakin linjasta voidaan poiketa, jos poikkeaminen on asiallisesti perusteltua. 
Tässä mielessä lain esityöt jättävät ratkaisijalle melko runsaasti harkintavaltaa. 
Erityisesti kiinnittää huomiota, ettei lain esitöissä ole selvästi sanottu, miten 
presumtio asettuu: onko 
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lähtökohtana ehdollinen vai ehdoton rangaistus. Näyttäisi kuitenkin siltä, että 
ehdollinen rangaistus olisi järkevä lähtökohta, ellei sellaisia perusteita ole, 
jotka estävät ehdollisen määräämisen. Itse asiassa kyse on siitä, mikä yleensä 
on ehdollisen vankeuden suhde ehdottomaan. Se, että laki ehdollisesta 
rangaistuksesta on säädetty erikseen, eikä ehdollista rangaistusta koskevia 
säännöksiä ole otettu rikoslakiin, ei oikeuta päättelemään, että ehdollista 
rangaistusta koskeva sääntely yleisesti olisi poikkeus rangaistuksen 
tavanomaisesta ehdottomuudesta. 

2.3. Oikeuskirjallisuus 

Tapio Lappi-Seppälän mukaan tuomioistuimen ei ole tarpeen lajiva- 
lintaratkaisussaan lainkaan pohtia joka kerta sitä, mikä vaikutus ratkaisulla on 
yleiseen lainkuuliaisuuteen. Tuo kanta on sinänsä melko selvästi ristiriidassa 
HE:n perusteluiden kanssa. Ilmeisestikin Lappi- Seppälä näkee juuri sen 
vaaran, että tuollainen harkinta voisi johtaa epäyhdenvertaiseen ja syrjivään 
soveltamiskäytäntöön — eli olla RL 6 luvun periaatteiden vastainen. Joitakin 
poikkeustilanteita lukuunottamatta spekulointi ratkaisun yleispreventiivisillä 
vaikutuksilla on vailla perusteita. Hänen mukaansa normaalisti ratkaisut ovat 
yleisprevention kannalta kiinnostavia "lähinnä siltä osin, kuin ne edustavat 
yleistä käytäntöä". Tuomarin on "pyrittävä toteuttamaan preventiivisesti 
perusteltua tuomiolinjaa" (Rangaistuksen määräämisestä I, 1987, 552). 

Lappi-Seppälä tulkitsee lainsäätäjän myös asiallisesti tarkoittaneen antaa 
rangaistuksen ehdollisuutta koskevan presumtion, mikä kanta on omaksuttu 
niinikään Anttilan-Heinosen yhteisessä oppikirjassa vuodelta 1977 
(Rikosoikeus ja kriminaalipolitiikka. 198-199 (199): "lainsäätäjä on aivan 
ilmeisesti asettanut ehdollisen ehdottoman vankeusrangaistuksen edelle. 
Pääesteeksi ehdollisen käyttämiselle on asetettu yleisestävät näkökohdat"). 
Lappi-Seppälän mukaan yksittäistapauksellisten ratkaisujen 
yleispreventiivinen vaikutus tulee 
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hahmottaa vain epäsuorasti: tuomarin tehtävänä ei olekaan positiivisessa 
mielessä ylläpitää lainkuuliaisuutta, vaan ainoastaan estää se, että yleinen 
lainkuuliaisuus hänen päätöksensä seurauksena heikkenisi. Ratkaisut tulee 
sovittaa riittävällä tavalla yhteen yhteisön oikeustajun kanssa. Tuomioistuimet 
toisaalta myös vaikuttavat ratkaisuillaan tuohon oikeustajuun, jota voidaan 
kehittää päätösperusteluin krimi- naalipoliittisesti valveutuneempaan suuntaan 
(Lappi-Seppälä, mt., 552-553). 

2.4. Loppupäätelmiä 

Vankeusrangaistus olisi ilmeisesti pääsääntöisesti tuomittava ehdollisena, ellei 
sen estäviä syitä ole. Jos seurataan KKO:n julkaistuissa ratkaisuissa 
muodostunutta käytäntöä, olisi huomiota kiinnitettävä siihen, oliko teko 
lajissaan törkeä. Kummassakin tapauksessa syytetyn rikoksen 
rangaistusasteikko ulottuu välille 4 kk - 4 v. RL 13a § ja RL 40:2 eivät tässä 
suhteessa eroa toisistaan. Pelkästään se, että teko rubrisoidaan törkeäksi ei tee 
teosta lajissaan törkeää, minkä osoittaa jo sekin, että näistäkin rikoksista 
voidaan tuomita varsin lyhyitä vankeusrangaistuksia. Käytännössä lieneekin 
niin, että rangaistuskäytännössä valtaosa tapauksista sijoittuu lähemmäs 
asteikon ala- kuin yläpäätä. 

Jos voidaan katsoa, että kyse on ollut "lajissaankin törkeistä" rikoksista, on 
KKO:n oikeuskäytäntö kääntänyt tuomitsemispresumti- on niin päin, että vain 
vastasyyt voivat johtaa rangaistuksen tuomitsemiseen ehdollisena. Nyt esillä 
oleva teko vaikuttaa kummankin osalta melkoisen vakavalta. On kuitenkin 
syytä harkita sitä, miten suunnitelmallista ja järjestelmällistä niin lahjuksen 
tarjoaminen kuin sen vastaanottaminen on ollut. Tapauksen yksityiskohdista ei 
ole annettu riittävästi tietoja tällaisten seikkojen arvioinniksi. HH:n osalta teon 
törkeyttä lisää se, että hän on vaikutusvaltaisena kaupungin luottamusmiehenä 
voinut vaikuttaa merkittävästi niihin päätöksiin, joilla laittomiin etuuksiin on 
vasta päästy. Tuossa tehtävässä voita- 
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neen edellyttää jopa jonkinlaista esikuvallisuutta, mikä tiukentaa tuossa 
roolissa toimintaan perustellusti kohdistettavia odotuksia. HH:n menettelyä 
voitaneen pitää lajissaankin törkeänä. Toisaalta tällaisen jutun julkisuudessa 
työskentelevälle ja julkisuuden tuesta riippuvalle kunnallispoliitikolle tuottama 
haitta ja vahinko on melkoinen. Jutun pitkäaikaisen puimisen julkisessa sanassa 
voi osaltaan katsoa olevan sellainen rikoksesta johtuva, kohtuusperusteisesti 
huomion- otettava muu seuraus, joka RL 6:4:n mukaan voidaan ottaa huomioon 
rangaistusta mitattaessa. Toisaalta tämäntyyppisessä jutussa julkisuus ei ole 
aina mitenkään poikkeuksellista, vaan kuuluu siihen normaalistikin. 

Ehdottoman vankeuden puolesta puhuvat HH:n merkittävä ja vastuullinen 
asema kunnallispolitiikassa ja tuohon asemaan liittyvän julkisen luottamuksen 
erityinen pettäminen yhdessä rikoksen vakavuuden ja lahjuksen suuruuden 
kanssa. Ehdollista rangaistusta voisi perustella ennen muuta RL 6:4:n mukaiset 
kohtuusperusteet samoin kuin tekijän terveyden heikentyminen. Myös RR:n 
rikoksen vakavuutta lisää toiminta rakennusliikkeen toimitusjohtajana, sillä se 
on lisännyt koko kaavoitusasioihin vaikuttamisen merkittävyyttä. RR:n hyväksi 
puhuvia seikkoja ei ole yhtä helppo löytää. Hän on tuntenut HH:n jo pitkään, 
eikä ehkä ole tullut mieltäneeksi aivan täysin tekonsa vakavuutta. Jos se 
kuitenkin katsotaan "lajissaan törkeäksi", olisi ilmeisesti vankeus KKO:n linjan 
mukaista tuomita ehdottomana. 

KKO:n linjan rationaliteetti ei kuitenkaan ole aivan kiistaton. Erityisesti 
tiettyjen rikostyyppien saattaminen toisiin nähden erityisasemaan on jäänyt 
vaille sisällöllistä perustelua. Lisäksi on vaikea tietää, kuuluvatko nyt esillä 
olevat rikokset sellaisiin, joissa yleisen lainkuuliaisuuden vaatimusta on 
tulkittava tiukasti vai väljemmin. Jos ajatus ehdollisen rangaistuksen 
ensisijaisuudesta otetaan vakavasti, voi melko hyvin perustella senkin, että 
tuomioistuimella on aito mahdollisuus tuomita rangaistus ehdollisena niin 
pitkälle kuin vankeusrangaistuksen pituus sen sallii. Kumpikin tuomittava on 
ensikertalainen. Jos ratkaisu perustellaan asianmukaisesti, ei ole vaaraa 
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siitä, että yleinen lainkunnioitus kovinkaan helposti voisi ratkaisun johdosta 
vaarantua, vaikka tuomio olisi ehdollinenkin. Näin toimimalla tuomioistuin 
voisi olla vaikuttamassa oikeustajun ja kriminaalipoliittisen ajattelun 
kehitykseen jopa enemmän kuin jos se tuomitsee ehdotonta vankeutta. Ei ole 
etukäteen selvää, mikä ratkaisu loppujen lopuksi koituu lain kunniaksi. 
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PROSESSIOIKEUS 

Lainvoiman saaneen tuomion purkaminen            

Asko Välimaa 

1. Tehtävä 

Toimit korkeimman oikeuden esittelijänä ja tehtäväsi on laatia seuraavaan 
juttuun ratkaisuehdotus. Kysymyksessä on virallisen syyttäjän hakemus 
lainvoiman saaneen tuomion purkamiseksi syytetyn vahingoksi. 

1.1. Jutun tämänhetkinen tila (i) 

Aikaisemmat tuomiot 

Pekka Mäkinen on aikanaan Riihimäen kihlakunnanoikeudessa 10.3. 1990 
tuomittu asianomistaja Tapani Virtaseen ampumalla kohdistuneesta tapon 
yrityksestä (tekoaika 20.2.1990) 5 vuoden 6 kuukauden vankeusrangaistukseen 
ja korvausvelvolliseksi. 

Mäkinen kuitenkin valitti tuomiosta ja Kouvolan hovioikeus 15.8.1991 
antamallaan päätöksellä äänestyksen (2-1) jälkeen hylkäsikin syytteen ja 
vapautti Mäkisen rangaistuksesta ja korvausvelvollisuudesta. Vähemmistöön 
jäänyt hovioikeudenneuvos ei olisi muutta- 
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nut kihlakunnanoikeuden päätöstä. Kysymys oli ristiriitaisen näytön 
arvioinnista. Hovioikeuden enemmistö perusteli päätöstään tuolloin mm. 
seuraavasti: "...hovioikeus katsoo edellä toteamisensa seikkojen johdosta 
jäävän mahdolliseksi, että Mäkinen ei ole syyllistynyt kihlakunnanoikeuden 
hänen syykseen lukemaan tapon yritykseen, ja siten katsoo syytteen jääneen 
näyttämättä." 

Korkein oikeus ei 8.2.1992 antamallaan päätöksellä myöntänyt viralliselle 
syyttäjälle valituslupaa ja hovioikeuden tuomio jäi näin ollen pysyväksi. 

(ii) Purkuhakemus 

Korkeimpaan oikeuteen on 24.8.1996 saapunut apulaisoikeuskanslerin 
toimittamana virallisen syyttäjän, Riihimäen piirin apulaisnimismiehen laatima 
purkuhakemus. Syyttäjä vetoaa perusteenaan hakemukselleen 30.8.1995 
päivättyyn asiaa koskevaan lisätutkintaan ja siitä ilmeneviin (jäljempänä 
selostettaviin) seikkoihin. Lisätutkinta- pöytäkirja sisältää apulaisnimismiehen 
mukaan uudet todisteet, jotka yhdessä jutussa aiemmin esitettyjen todisteiden 
kanssa osoittavat Mäkisen syyllistyneen ao. tapon yritykseen. 

(iii) Mäkisen ja Virtasen vastaukset 

Virallisen syyttäjän purkuhakemuksen ja lisätutkinnan johdosta on Mäkiseltä ja 
asianomistaja Virtaselta pyydetty kirjalliset vastaukset. Mäkinen katsoo 
ensisijassa, että syyttäjän hakemus ei ole saapunut korkeimpaan oikeuteen 
säädetyssä vuoden määräajassa. Toiseksi Mäkinen katsoo, ettei syyttäjän 
esittämä uusikaan selvitys osoita hänen syyllistyneen ao. rikokseen. 

Myös asianomistaja Virtanen vaatii omassa vastauksessaan pur-
kuhakemuksen hylkäämistä. 



 

75

1.2. Asiassa käytettävissä olevasta näytöstä (i) 

"Uusi" näyttö 

Uuden 30.8.1996 päivätyn lisätutkinnan keskeinen sisältö on seuraava: 
Jorma Niemelä -niminen henkilö on kirjallisesti laatinut 12.10.1994 

päivätyn ilmiannon poliisille, jossa hän mm. kertoo tietävänsä, että ampuja oli 
hänen hyvin tuntemansa Mäkinen. Hän mm. kirjoittaa "Ampuja oli 
ehdottomasti Pekka Mäkinen. Hän on minulle lukuisia kertoja kertonut 
ampumisen, sitä edeltävät ja sen jälkeiset asiat." Niemelän kirjoituksen mukaan 
Mäkinen soitti hänelle autopuhelimellaan karkumatkaltaan heti ampumisen 
jälkeen. Hän pyysi Niemelää viemään Mäkisen asunnolta lapset piiloon ja 
lähettämään remonttimiehet pois. Niemelä heti ymmärsi toimenpiteiden 
johtuvan koston pelosta. Hän myös kertoo siitä, että ammuttu Virtanen oli 
sittemmin vaatinut Mäkiseltä 100 000 mk kipurahoja siitä, että hän pitää suunsa 
kiinni. Mäkinen oli tinkinyt summan puoleen ja "lähettänyt sen ammutulle 
Orimattilan postiin." Niemelä toistaa lisätutkinnassa 19.4.1995 pidetyssä 
kuulustelussa edellä sanotun kirjallisen ilmiannon tiedot oikeaksi. Lisäksi 
ilmiantoon perustuen lisätutkinnassa on kuultu kahta muuta henkilöä. 

Näistä Bertil Andersson — joka asui ampumistapauksen aikaan 
tapahtumapaikkaa vastapäätä — 20.4.1995 pidetyssä kuulustelussa kertoo 
mm., että hän oli kaksi laukausta kuullessaan mennyt asuntonsa parvekkeelle 
katsomaan. Tällöin hän oli nähnyt Pekka Mäkisen liikkuvan pihalla ja menevän 
henkilöautoon, joka lähti pois paikalta. Hän kertoo myös kuulleensa, kun 
henkilöauton kuljettajan paikalla ollut vanhempi nainen oli huutanut 
juoksevalle henkilölle, että juokse karkuun, Pekka tappaa sinut. Vielä hän 
kertoo auton lähdettyä paikalta hänen tuntemansa Tauno Pikkarainen oli tullut 
vastapäisestä talosta pihalle ja uhonnut, että "saatanan Pekka, mitä teit". 
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Berit Andersson (edellisen aviopuoliso) puolestaan 20.4.1995 pidetyssä 
kuulustelussa kertoo mm., tarkkailleensa tilannetta tapahtumapaikalla 
puolisonsa kanssa asuntonsa parvekkeelta. Hän toteaa, ettei tuntenut Pekka 
Mäkistä kovin hyvin, mutta hänelle oli "tullut selväksi, että pihalla autoon 
mennyt mies oli ilmeisesti juuri Mäkinen." Asia oli tullut hänelle selväksi siitä, 
että Bertil oli näin sanonut. 

Pekka Mäkinen on puolestaan toimittanut korkeimmalle oikeudelle 
vastauksensa liitteenä toiseen juttuun liittyvän esitutkintapöytäkirjan, jossa on 
puolestaan tutkittu erästä 10.10.1994 tapahtunutta ampumistapausta. Tästä 
esitutkintapöytäkirjasta ilmenee, että Jorma Niemelä on ampunut kuolettavasti 
Pekka Mäkisen veljeä Toivo Mäkistä. Niemelä tosin katsoo kysymyksessä 
olleen hätävarjelutilan- teen. Mäkinen kertoo vastauksessaan, että Niemelä on 
tämän toisen jutun yhteydessä kaunaisena keksinyt koko tarinan vain Mäkistä 
vahingoittaakseen. 

(ii) "Vanha näyttö" 

Jutussa aikaisemmin suoritettu esitutkinta ja oikeudenkäyntimateriaali on myös 
käytössäsi. Yleisenä havaintona siitä voidaan todeta, että lähes kaikki asiassa 
aikanaan kuullut henkilöt kertovat asioiden kulusta erilailla ja myös muutelleet 
kertomuksiaan. 

Asia oli tullut ilmi, kun kaksi miestä oli 20.2.1990 noin kello 16 aikaan 
tuonut Virtasen terveyskeskukseen, jossa oli todettu, että häntä oli ammuttu 
kaksi kertaa selkään. Lääkärintodistuksesta ilmenee, että vammat ovat olleet 
hengenvaarallisia, mutta että Virtanen on niistä toipunut. 

Tutkinnassa on ilmennyt, että ampuminen oli tapahtunut Tauno 
Pikkaraisen asunnossa. Pikkarainen ja henkilö nimeltä Erik Ahonen olivat 
kuljettaneet Virtasen sairaalaan. Pikkaraisen asunnossa ampumisaikaan ovat 
ammutun Virtasen lisäksi myöntäneet olleensa vain 
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Pikkarainen sekä Pekka Mäkisen sukulaiset Matti ja Maria Anttila. Kaikki ovat 
ollet humalassa. 

Ilmiantaja Niemelää oli kuultu jutun aikaisemmassa käsittelyssä vain 
esitutkinnassa. Tuolloin hän on ilmoittanut, ettei tiedä asiasta mitään. Bertil 
Anderssonia ei ole kuultu aiemmin edes esitutkinnassa. Berit Anderssonia on 
kuultu aiemmin vain esitutkinnassa, jolloin hän on kertonut, että hän oli 
laukaukset kuultuaan mennyt asuntonsa parvekkeelle katsomaan tilannetta, 
mutta ettei ollut nähnyt paikalla Mäkistä. 

Aikaisemmasta oikeudenkäyntimateriaalista havaitaan, että syytteen 
puolesta puhuvat mm. seuraavat seikat: 

- Pikkarainen oli kertonut heti ampumapäivänä häntä ensi kertaa 
kuulusteltaessa, että ampuja oli Mäkinen. Samoin hän oli kertonut Ahoselle 
kuljetettaessa Virtasta sairaalaan. 

- Rikoslaboratorion lausunto, joka mukaan Mäkisen tapahtuma- aikaan 
yllä olleen villatakin oikean käden hihansuussa on tavattu ruudin palamisen 
lopputuotteena syntynyttä nitriittiä. 

- Mäkinen on siirtänyt Virtasen tilille 1.3.1990 pankkisiirtona 50.000 
mk. Virtasen ja Mäkisen kertomukset maksun perusteesta ovat vaihdelleet. 

Toisaalta syytettä vastaan puhuvat ainakin seuraavat seikat: 
- Mäkinen kiistää syytteen ja kertoo, ettei ole ollut tapahtuma-

paikallakaan 
- Asianomistaja Virtanen kertoo, ettei tekoon syyllinen ollut Mäkinen 

vaan joku tuntematon mies 
- Pikkarainen oli ensimmäisen kertomuksen antaessaan vahvasti 

humalassa. Pikkarainen sittemmin pyörtää puheensa esitutkinnassa ja myös 
oikeudessa. Hän myöhemmin esitutkinnassa ja oikeudessa kertoo, ettei Pekka 
Mäkinen ollut tapahtuma-aikaan edes paikkakunnalla Hän selittää 
aikaisemman puheensa vahvalla juopumuksella ja sillä, että poliisit uhkasivat 
kääntää ampumisen hänen syykseen. 
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- Esitutkinnassa Matti ja Maria Anttila kertovat, ettei ampuja ollut 
Mäkinen vaan joku ilmeisesti tuntematon mies joka tunkeutui asuntoon. 

Berit Anderssonin vanha kertomus myös viittasi siihen, ettei Mäkinen ole 
ollut tapahtumapaikalla. 

- Keskusrikospoliisin rikoslaboratoriossa ei ole voitu määritellä Mäkisen 
villatakista löytyneen nitriitin syntymisajankohtaa. 

- Virtasen vaiteliaisuus hänen ja veljensä raha-asioista ei välttämättä tue 
Mäkisen syyllisyyttä, koska Virtaselle saattaa olla seikan salaamiseen omaa 
etua koskevat erityiset syyt. 

2. Hahmotelmaa ratkaisuksi 

2.1. Yleistä 

Tapauksessa tulevat esiin (prosessi)oikeusjärjestystämme monelta taholta 
valaisevat ongelmat. Oikeudenkäynti ei välttämättä pääty ensimmäisen asteen 
tuomioistuimen tuomioon, vaan ratkaisuun tyytymätön voi pääsäännön mukaan 
aina valittaa ratkaisusta hovioikeudelle ja myös korkeimmalle oikeudelle. 
Muutoksenhakujärjestelmä on luotu sitä varten, että oikeudenkäynnissä 
mahdollisimman usein päästäisiin "oikeaan" lopputulokseen. "Oikea" 
lopputulos tarkoittaa lähinnä sitä, että jutussa selvinneet tosiasiat vastaavat 
todella tapahtunutta ja lisäksi, että asiassa on tulkittu voimassa olevaa oikeutta 
hyväksyttävällä tavalla. Kun varsinainen valitustie (  hovioikeus  korkein 
oikeus) on käyty loppuun sanotaan tuomion tulevan lainvoimaiseksi. 

Varsinaisten muutoksenhakukeinojen lisäksi oikeusjärjestykseen sisältyy 
vielä erityisiä muutoksenhakukeinoja, joihin voidaan turvautua laissa 
tarkemmin määritellyllä perusteilla vielä tuomion lainvoimaisuuden jälkeen. 
Tällaisia muutoksenhakukeinoja kutsutaan ylimääräisiksi 
muutoksenhakukeinoiksi. Varsinaisten ja ylimääräisten 
muutoksenhakukeinojen periaatteellisena erona pidetään sitä, että yli- 
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määräisten muutoksenhakukeinojen kohdalla muutosta voidaan vaatia vain 
erityisillä tavallisuudesta poikkeavilla perusteilla. Varsinaisiin 
muutoksenhakukeinoihin turvautuminen ei taas periaatteessa vaadi mitään 
erityisedellytyksiä. Ylimääräisistä muutoksenhakukeinoista säädetään 
oikeudenkäymiskaaren (OK) 31 luvussa. 

Ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja voidaan tarkastella siitä myös 
näkökulmasta, että niihin turvautumalla voidaan poikkeuksellisesti tuomion 
lainvoimaisuus ja ns. oikeusvoima murtaa. Tuomion sanotaan siis olevan 
lainvoimainen, kun siihen ei voida hakea muutosta varsinaisilla 
muutoksenhakukeinoilla. Tuohon ajankohtaan liittyvät myös tuomion 
keskeisimmät oikeusvaikutukset muun muassa oikeusvoimavaikutus, joka 
tarkoittaa tuomion sitovuutta tulevaisuuteen nähden. Oikeusvarmuus ja 
oikeusrauha edellyttävät, että kullekin oikeusriidalle tulee periaatteessa 
määrätä jokin päätepiste. Vaikka oikeudenkäynnissä ja muutoksenhaussa 
pyritään saavuttamaan aineellisesti oikeita ratkaisuja, niin oikeusriitojen 
lopettamiseen tähtäävien argumenttien painoarvo kasvaa suhteessa tuohon 
päämäärään, kun tuomio tulee lainvoimaiseksi. Kuitenkin lainsäätäjä on 
katsonut tietynlaiset virheellisyydet tuomioissa tai 
oikeudenkäyntimenettelyssä siksi merkittäviksi, että oikeusrauhaa pitää voida 
järkyttää vielä tuomion lainvoimaiseksi tulon jälkeenkin. Kysymys voi myös 
olla sellaisesta uudesta seikasta tai todisteesta, johon vetoaminen jo ensipro- 
sessissa olisi johtanut toiseen lopputulokseen. Näistä syistä on säädetty 
ylimääräiset muutoksenhakukeinot. Ehkä keskeisimpänä ylimääräisenä 
muutoksenhakukeinona on tuomionpurku, josta nyt on kysymys. Tuomion 
purkamista haetaan korkeimmalta oikeudelta (OK 31:12.1). 

Purkuperusteet voidaan jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan: purku 
riita-asiassa (OK 31:7), purku rikosasiassa syytetyn eduksi (OK 31:8) ja purku 
rikosasiassa syytetyn vahingoksi (OK 31:9). Yleisesti ottaen voidaan sanoa, 
että purkuperusteet syytetyn eduksi ovat lievimmät ja hankalimmat 
purkuedellytykset ovat voimassa syy- 
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tetyn vahingoksi tapahtuvassa tuomion purkamisessa, josta siis nyt on 
kysymys. 

Tapauksessa tulee tarkasteltavaksi kysymykseksi täyttyvätkö jutussa OK 
31:9:n purkuedellytykset syytetyn vahingoksi. Virallinen syyttäjä vetoaa 
uudessa lisätutkinnassa ilmitulleisiin uusiin todisteisiin, joten arvioitavaksi 
tulee lähinnä OK 31:9.l:n 2 kohdan purku- edellytysten täyttyminen. Tällöin 
keskeiseksi ongelmaksi tulee näytön arviointi. Tärkeää on myös havaita, että 
tuomionpurulle syytetyn vahingoksi on säädetty määräaika, jonka kuluessa sitä 
tulee hakea (OK 31:10.1). 

Tuomion purkamisen edellytysten täyttyessä, tuomio puretaan, mutta 
juttua ei yleensä (eikä koskaan kysymyksen ollessa tuomion purkaminen 
syytetyn vahingoksi) heti korkeimmassa oikeudessa lopullisesti ratkaista, vaan 
asiassa määrätään uusi käsittely yleensä käräjäoikeudessa. Tällöin 
asianosaisille jää edelleen mahdollisuudet esimerkiksi vastanäytön 
esittämiseen. Luonnollista kuitenkin on, että jo purkuratkaisulla on olennainen 
merkitys asianosaisille. 

Seuraavassa tarkastelen ensin kysymystä hakemuksen saapumisesta 
määräajassa ja sen jälkeen kysymystä purkuedellytysten täyttymisestä. 
Kysymyksiä kannattaa nimenomaan tarkastella tässä järjestyksessä, sillä mikäli 
purkuhakemus ei ole saapunut määräajassa, ei sitä tarvitse tutkia (= so. se 
jätetään tutkimatta). 

2.2. Hakemuksen saapuminen määräajassa 

(i) Yksi vuosi tiedon saamisesta? 

OK 31:9.1 :n 2 kohtaan, eli uusiin seikkoihin tai todisteisiin perustuva 
purkuhakemus on tehtävä OK 31:10.1:ssä säädetyssä määräajassa 
korkeimmalle oikeudelle. Määräaika on yleensä vuosi siitä päivästä, jona 
"hakija sai tiedon hakemuksen perusteena olevasta seikasta". 

Mäkinen on vastauksessaan katsonut, että määräaika tulee laskea siitä, 
jolloin uudet seikat ovat tulleet poliisin tietoon. Näin asiaa 
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tulkittaessa hakemus olisi saapunut korkeimpaan oikeuteen liian myöhään. 
Niemelän ilmianto lienee annettu poliisille jo 12.10.1994 (asiakirjan päiväys) 
ja häntä on kuultu asiasta esitutkinnassa 19.4. 1995, Anderssoneja on kuultu 
esitutkinnassa 20.4.1995. Purkuhakemus saapui korkeimpaan oikeuteen 
24.8.1996. 

Periaatteessa (pelkästään) poliisiviranomaisen saama tieto uusista 
seikoista ei kuitenkaan voine olla riittävää. Poliisiviranomainen ei voi toimia 
eikä toimi purun hakijana. Poliisi on esitutkintaviranomainen joka (vain) 
selvittää ennakolta mm. mahdollisia rikosoikeudenkäyntejä varten tapahtumien 
kulkuja. Virallinen syyttäjä puolestaan käyttää julkista kannevaltaa 
oikeudenkäynneissä. Syyttäjä ajaa syytteitä oikeudessa ja myös käyttää purun 
hakemisen edellytyksiä pohtiessaan itsenäistä harkintaa. Näillä perusteilla 
hänen harkinta-aikansa voinee alkaa vasta lisä/esitutkinnan päätyttyä ja 
asiakirjojen siirtyessä hänelle syyte- tai "purku"-harkintaan. Näin periaatteessa. 
Tässä tapauksessa toisin voitaisiin kuitenkin argumentoida myös siten, että kun 
kysymyksessä on ollut nimismiespiiri, syyttäjänä toimiva apulais- nimismies 
on samalla myös poliisiviranomainen. Tällä perusteella voitaisiin ehkä katsoa, 
että määräaika alkaisi kulua jo tiedon tulemisesta poliisille. Kuitenkin ainakin 
periaatteessa myös apulaisnimismies toimii eri roolissa saadessaan asiakirjat 
esitutkinnan päättymisen jälkeen harkintaansa varten. Lisäksi koska kyseessä 
on nimenomaan apulaisnimismies, hän toimii todennäköisesti myös faktisesti 
ao. nimismiespiirissä vain syyttäjänä. Tällä perusteella, voitaneen katsoa vasta 
esitutkinnan päättymisen ja päätösvallan siirtymisen syyttäjälle laukaisevan 
määräajan kulumisen. 

Oma ongelma on, milloin lisä/esitutkinta päättyy ja asia siirtyy syyttäjälle. 
Tässä tapauksessa syyttäjän näkemys asiasta on se, että lisätutkintapöytäkirjan 
päiväyksen merkitseminen on tässä mielessä ratkaisevaa. Tässä jutussa asia on 
merkitsevä, sillä lisätutkintapöytäkirjan päiväyksenä on 30.8.1995 ja 
purkuhakemus on saapunut korkeimpaan oikeuteen 24.8.1996. 
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Selvää sen sijaan lienee, että vuoden määräaika lasketaan alkavaksi 
viimeistään 30.8.1995, vaikka apulaisnimismiehen sijasta apulaisoi-
keuskansleri on toimittanut asiakirjat korkeimpaan oikeuteen. Syyttäjälle 
"varattua" harkintavaltaa ei voitane jatkaa siirtämällä asia aina uudelle 
syyttäjäviranomaiselle. 

Esitutkinnan päättymistä ei säännellä esitutkintalaissa nimenomaisesti. 
Periaatteessa esitutkinta päättyy, kun esitutkintaviranomainen siirtää 
ratkaisuvallan syyttäjälle (Helminen ym. s. 226-). Esitutkinnan päättymisen 
määrittämisessä käytännöllisenä lähtökohtana voitaneen pitää juuri päiväyksen 
merkitsemistä esitutkintapöytäkirjan kanteen. Samalla tavoin asia on 
lisätutkinnan kanssa. Ongelmana tässä on luonnollisesti "päiväyksen 
merkitsemisen" harkinnanvaraisuus ja epämääräisyys. Miksi päiväykseksi on 
tullut nimenomaan 30.8.1995, vaikka kuulustelut oli jo tehty huhtikuussa? 
Onko varmaa, ettei syyttäjä/ apulaisnimismies ole asiaa jo tutkinut syyttäjänkin 
roolissa tätä ennen? Kenen vahingoksi mahdolliset epävarmuudet koituvat? 

Toisaalta esitutkintapöytäkirjan päiväyksestä on pääteltävissä ainakin 
muun selvityksen puuttuessa pääteltävissä, että vielä 30.8.1995 asia on ollut 
poliisilla. Näin ollen 1 vuoden määräaika ei olisi vielä 24.8.1996 kulunut 
umpeen. 

Eräs tapa varmistautua asiasta olisi tietysti ns. materiaalisen pro- 
sessinjohdon käyttö; eli asiassa voitaisiin myös nimenomaisesti kysyä 
apulaisnimismieheltä, milloin hän on saanut ensi kertaa tiedon hakemuksen 
perustana olevista seikoista. 

(ii) Yksi vuosi rikollista menettelyä koskevan tuomion lainvoimasta? 

OK 31:10.1:ssä säädetään lisäksi, että mikäli hakemus nojautuu toisen 
rikolliseen menettelyyn, vuoden määräaika alkaa kulua siitä, jolloin rikollista 
menettelyä koskeva tuomio sai lainvoiman. 

Asiaa voitaneen tarkastella siksi myös siitä näkökulmasta, että 
purkuhakemus nojautuu toisen rikolliseen menettelyyn. Hakemuksen- 
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han voidaan katsoa myös perustuvan siiten, että nyt on ilmennyt, että mm. 
Niemelä ja Berit Andersson ovat aikanaan esitutkinnassa todistajana kuultuna 
antaneet väärän kertomuksen. 

Mikäli asiaa lähestytään tältä kannalta, ei OK 31:10.1 :n sanamuodon 
mukaan määräaika ole edes alkanut kulua: rikollista menettelyä koskeva 
tuomio ei ole saanut lainvoimaa. Ilmeistähän on, ettei tällaista oikeudenkäyntiä 
ole ollutkaan ja tässä mielessä sitä koskeva (mahdollinen tuleva) tuomiokaan ei 
ole saanut lainvoimaa. Vasta nyt on käynyt ilmi, että mm. Niemelä on ehkä 
syyllistynyt väärän esitutkintakertomuksen antamiseen. 

Määräaikasäännös onkin tulkinnanvarainen tilanteessa, jossa pur-
kuhakemus perustuu rikolliseen menettelyyn, mutta tuota rikollista menettelyä 
koskevaa oikeudenkäyntiä ei ole (vielä) aloitettukaan. Tällöin 
määräaikasäännöstä pitänee kuitenkin tulkita ainakin niin, että absoluuttisena 
viimeisenä hetkenä määräajan alkamiselle pitää olla ao. väitetyn rikoksen 
vanhentumishetki. Tällöin on ikään kuin varmaa, ettei asiasta ole tulossakaan 
tuomiota. Muussa tapauksessa rikolliseen menettelyyn perustuvan 
purkuhakemuksen kohdalla ei olisi mitään määräaikaa siinä tilanteessa, että 
asiasta ei ole koskaan nostettu syytettä. Tämä taas ei voi olla lainsäätäjän 
tarkoitus. Toisaalta ilmeisesti vanhentumishetkestä hakijalla on vielä 1 vuosi 
aikaa tehdä purkuhakemus. Tämän määräaikasäännöksen tarkoituksena on 
ollut (vain) taata hakijalle mahdollisuus odottaa, mihin tulokseen rikollista 
menettelyä koskeva syytejuttu johtaa (näin HE 14/1958 s. 10). 

Perätön lausuma esitutkinnassa (RL 17:4. rangaistusmaksimi 1 vuosi 
vankeutta) vanhentuu jo 2 vuodessa (RL 8:l.l:n 4 kohta). Näin ollen ne 
(mahdolliset) rikokset joihin purkuhakemus nyt perustuu lienevät jo 
vanhentuneita. Näin ollen — mikäli edellä sanottu tulkinta absoluuttisesta 
viimeisestä määräajasta hyväksytään — ei purun määräaika enää tällä 
perusteella ole avoinna. 
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(iii) Johtopäätös 

Edellä sanotun perusteella voitaneen nyt katsoa, että purkuhakemus on tullut 
korkeimpaan oikeuteen määräajassa ja se tutkittaneen. 

2.3. Purkuedellytysten täyttyminen 

(i) Säännökset 

OK 31:9.1:n 2 kohta säätää, että lainvoiman saanut tuomio voidaan rikosasiassa 
purkaa syytetyn vahingoksi 

"2) Jos kysymyksen ollessa rikoksesta, josta säännöllisen rangaistus-
asteikon mukaan voi seurata ankarampi rangaistus kuin kaksi vuotta 
vankeutta tai josta voi seurata viraltapano, vedotaan seikka tai todis-
teeseen, jota ei ole aikaisemmin esitetty, ja sen esittäminen todennä-
köisesti olisi johtanut syytetyn tuomitsemiseen rikoksesta tai siihen, että 
rikokseen olisi ollut sovellettava olennaisesti ankarampia rangais-
tussäännöksiä." (kursivointi AV) 

Lisäksi OK 31:9.2 sisältää ns. prekluusiosäännöksen: hakijan pitää saattaa 
todennäköiseksi, ettei hän ole voinut uusiin seikkoihin aiemmin vedota tai että 
hän on muutoin pätevästä syystä jättänyt tekemättä niin. Prekluusiosäännöllä ei 
ole tässä jutussa merkitystä. Koska uudet kertomukset on esitetty vasta 
alkuperäisen oikeudenkäynnin jälkeen, lienee selvää, ettei syyttäjä ole voinut 
näihin uusin todistajien kertomuksiin aiemmin oikeudenkäynnissä tai 
muutoksenhaussa vedota. Lisäksi edellä siteeratun säännöksen edellytykset 
täyttyvät sikäli, että jutussa on kysymys tapon yrityksestä ja syyte oli aiemmin 
hylätty. 
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(ii) Purkukynnys 

Uusien seikkojen ja todisteiden kausaalisuudesta on siis säädetty, että niiden 
tulee olla sellaisia, että niiden esittäminen todennäköisesti olisi johtanut 
syytetyn tuomitsemiseen rikoksesta. Lain sanamuodon mukaan kysymys on 
siis todennäköisestä tuomitsemisesta, eikä esimerkiksi todennäköisestä 
syyllistymisestä rikokseen. 

Lain sanamuoto ymmärrettäneen siten, että kysymys on korkeammasta 
kynnyksestä, kuin esimerkiksi normaali todennäköisten syiden (mm. syyte-) 
kynnys. Asiassa pohditaan sitä, mikä olisi ollut jutun lopputulos, jos nyt 
esitettävät seikat ja todisteet olisi jo alkuperäisessä oikeudenkäynnissä esitetty. 
Todennäköisyysarviointi ei siten kohdistu suoraan tiettyjen faktojen 
olemassaoloon vaan siihen, miten tuomioistuin olisi näyttöä arvioinut. Olisiko 
Mäkinen todennäköisesti tuomittu tapon yrityksestä hovioikeudessa, mikäli nyt 
esitettävä näyttö olisi ollut käytössä? Onko todennäköistä, että ennen ja nyt 
esitetyn näytön perusteella hovioikeus olisi katsonut näytön riittävän tuo- 
mitsemiskynnyksen ylitykseen? 

Voitaneen sanoa, että nimenomaan silloin on todennäköistä, että 
tuomioistuin olisi tuominnut vastaajan rikoksesta, jos purkuinstanssi harkitsee 
täyden näytön rikoksen tapahtumisesta olevan olemassa. Kuitenkin purun 
näyttökynnys pitänee ymmärtää niin, että se on kuitenkin alempi kuin 
varsinainen "täyden näytön" ns. tuomitsemiskynnys. Toisaalta päädyttäessä 
näytön arvioinnissa siihen, että ao. henkilö olisi todennäköisesti tuomittu 
rikoksesta, ollaan erittäin lähellä täyden näytön tuomitsemiskynnystä. 

Edelleen yhtenä näkökohtana voitaneen todeta, että kysymyksen ollessa 
ylimääräisestä muutoksenhausta nimenomaan nyt esitettävä uusi näyttö tulisi 
olla jotenkin ainakin ratkaisevalla tavalla merkittävää. Nyt puheena olevan 
kaltaisessa jutussa, jossa jo alkuperäinen näyttö on ollut sikäli vaikeasti 
arvioitavaa, että alioikeus ja hovioikeuden vähemmistö olisivat tuominneet 
Mäkisen, pitänee olla jonkinlainen edellä sanottuun nähden lisä- tms. 
purkukynnys. Tämä tar- 
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koittaisi sitä, että vaikka purun edellytyksiä harkitseva (korkeimman oikeuden) 
tuomari olisikin jo vanhankin näytön perusteella sitä mieltä, että Mäkinen on 
syyllinen tekoon, täytyy myös nimenomaan "uuden" näytön olla siksi 
vakuuttavaa, että olisi todennäköistä, että (jos nyt voidaan näin sanoa) ne 
tuomarit, jotka ovat päätyneet alkuperäisellä näytöllä hylkäämään syytteen, 
muuttaisivat kantaansa. Tässä mielessä purkuharkinnassa pitänee lähteä siitä, 
että aikaisempi näytön arviointi oli oikein suoritettu. Tätä — lain sanamuodosta 
kyllä ilmenemätöntä — lisäkriteeriä voidaan perustella mm. sillä, ettei itse 
näytön arvioinnin "väärin" tekeminen ole purkuperusteeksi kelpaavaa. 

Käytännöllisenä näkökohtana asiassa voitaneen vielä ottaa huomioon, että 
purkuharkinnassa on periaatteessa kysymys vasta asian uudelleen 
käsittelemisen tarpeellisuuden pohdinnasta. On harkittava horjuttaako uusi 
näyttö aiemmin tehtyä näyttöratkaisua sikäli paljon, että tuomio puretaan ja 
asiassa määrätään pidettäväksi uusi käsittely. 

(iii) Näytön arviointi, purkuharkinta 

Näytön arvioimiselle ei ole olemassa yksityiskohtaisia ohjeita tai määräyksiä 
laissa. Suomessa noudatetaan ns. vapaata todistusharkintaa. OK 17:2.1 säätää 
vain, että oikeuden tulee, harkittuaan huolellisesti kaikkia esiintulleita seikkoja, 
päättää, mitä asiassa on pidettävä totena. Toisaalta viime kädessä syyttäjällä on 
todistustaakka ja ellei jutussa ole riittävästi näyttöä epäillyn syyllisyydestä, 
tulee syyte hylätä. Tuomisemiskynnys on joskus määritelty niin, että 
kysymyksessä on sellainen todennäköisyyden määrä, joka riittää tekemään 
järkevän ja tunnollisen henkilön vakuuttuneeksi tosiseikan olemassaolosta. 

Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että tuomionpurun yhteydessä uuden 
näytön näyttöarvon riittävyyttä harkittaessa on sitä arvioitava myös suhteessa 
jutussa aikaisemmin esitettyyn näyttöön. Mitä vahvemmalla näytöllä tuomio on 
aikanaan ratkaistu vastapuolen eduksi, 
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sitä vahvempaa uutta näyttöä puran menestyminen edellyttää. Purku- instanssi 
harkitsee siis myös kokonaisnäyttöä. 

Tässä tapauksessa näyttö on ollut jo alunperin vaikeasti arvioitavissa. 
Asiasta voidaan esittää erilaisia kannanottoja puolesta ja vastaan. Mainitsen 
vain muutamia: 

- Miksi ilmiantaja Niemelä on kertonut asiasta vasta vuoden 1994 
lokakuussa? Asiakirjoista selviää myös, että hän on ampunut nimenomaan 
lokakuussa 1994 Mäkisen veljen ja on siksi ilmeisesti riidoissa tämän kanssa? 

- Ilmiantaja Niemelä ei ole varsinaisesti nähnyt ampumista eikä ollut 
paikalla. Hän kuitenkin kertoo puhuneensa asiasta Mäkisen kanssa heti 
ampumistapauksen jälkeen. 

- Epäilyttävää myös on Anderssonien uusien kertomusten näyttöarvo. 
Berit Andersson on alunperin kertonut, ettei hän ollut nähnyt Mäkistä 
tapahtumapaikalla. Nyt hän kuitenkin puolisonsa kertomista tukien kertoo 
toisin. 

- Toisaalta Anderssonien kertomuksilla voi olla näyttöarvoa vain sen 
suhteen, että Mäkinen olisi ollut ainakin lähellä tapahtumapaikkaa ampumisen 
aikaan. Tämä ei vielä tekisi varmaksi sitä, että Mäkinen myös olisi ampuja. 

Mikäli tuomio nyt purettaisiin, olisi siitä kuitenkin todennäköisesti 
seurauksena, että Mäkinen tuomittaisiin teosta, vaikka asian uudessa 
käsittelyssä esitettäisiin minkälaista todistajanäyttöä tms. tahansa. Todistajat ja 
asianosaiset ovat siksi usein jo muuttaneet kerto- muksiaan, ettei uudessa 
käsittelyssä voitaisi varmuudella sanoa mikä on totta ja mikä ei. Syyttäjän nyt 
esittämä uusi näyttö(kään) ei ole täysin aukotonta. Kertomusten muuttamiset jo 
yksistään heikentävät niiden näyttöarvoa paljon (ks. mm. Jonkka: 
Todistusharkinnasta s. 173-179). 
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(iv) Suullinen käsittely? 

Nykyaikaisen oikeudenkäynti-ideologian mukaan todistaja -näyttöä voidaan 
luotettavimmin arvioida välittömästi todistajasta havaintoja tehden suullisessa 
käsittelyssä. Tuomarin joka näyttöä arvioi tulisi se myös ottaa välittömästi itse 
vastaan. Nyt syyttäjä purkuhakemuksessaan vetoaa vain suoritettuun 
esitutkintaan. Yleensä ei voisi olla riittävää, että näytön arviointi suoritettaisiin 
vain näitä asiakirjoja lukemalla. Tällä perusteella tuomionpurkuvaiheessakin 
voitaisiin järjestää suullinen käsittely (ks. OK 31:5 ja OK 31:13). 

Toisaalta purkuharkinnassa ei vielä nimenomaisesti oteta vielä lopullista 
kantaa syyllisyyskysymykseen, ja mikäli tuomio puretaan tulee asian uudessa 
käsittelyssä joka tapauksessa järjestää suullinen käsittely. Tässä mielessä 
suullisen käsittelyn järjestäminen tässä yhteydessä voisi olla turhaa. Kuten 
edellä on todettu purkuharkinnassa on kuitenkin kysymys vain asian uudelleen 
käsittelemisen tarpeellisuuden pohdinnasta, eikä uutta selvitystä vielä 
sellaisenaan aseteta minkään tuomion perustaksi. Nämä perustelut toimivat 
kuitenkin vain toiseen suuntaan: mikäli tuomiota ei pureta, tulee uusi näyttö 
arvioiduksi vain esitutkintapöytäkirjan perusteella. Toisaalta virallinen syyttäjä 
ei nimenomaisesti vaadi suullisen käsittelyn toimittamista. Pelkästään 
esitutkintapöytäkirjaan perustuvaa näytön arviointia voitaisiin myös puolustaa 
sillä, että asianosaisille on kuitenkin kirjallisissa vastauksissa tarjottu tilaisuus 
ottaa kertomuksiin kantaa ja he ovat myös kantaa ottaneet. Tällä tavoin, koska 
asianosaisille on tarjottu mahdollisuus keskustella näytöstä, 
oikeudenkäyntimateriaalista on tullut "laillista". 

3. Lopputuloksesta 

Tuomion purkaminen syytetyn vahingoksi tarvitsee erityisen voimakkaat syyt. 
Tuomionpurun syytetyn vahingoksi käyttöalaa määriteltäessä ao. hallituksen 
esityksessä todettiin (HE 14/1958 s. 9): "Vaik- 



kei olekaan yhteiskunnan kannalta yhtä välttämätöntä varata mahdollisuutta 
tuomion purkamiseen syytetyn vahingoksi kuin sen purkamiseen hänen 
edukseen, näyttää kuitenkin siltä, että ehdoton kielto purkaa tuomio 
syytetyn vahingoksi ei ole puolustettavissa. Rajoitettuna yleisen edun 
kannalta arveluttavimpia tapauksia koskevaksi lainvoiman saaneen tuomion 
purkaminen syytetyn vahingoksi varmastikin vastaa meillä vallitsevaa 
oikeuskäsitystä." (kursivointi AV). 
 

Kaiken edellä sanotun jälkeen lienee epäselvässä tilanteessa päädyttävä 
syytetyn kannalta edulliseen ratkaisuun. Hakemus hylättäneen. 
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HALLINTO-OIKEUS 

Hallinto-oikeudellinen lainkäyttöasia              

Kai Kalima 

1. Tehtävä 

Maria Susanna H. ja hänen äitinsä Liisa H. saatuaan väestökirjanpitäjältä tietää, 
ettei Maria Susannan ja hänen äitinsä esittämää nimenmuutosta nimilain 32 b §:n 
vastaisena voida rekisteröidä pelkästään ilmoituksen perusteella, hakivat 
Uudenmaan lääninhallitukselta etunimen Maria muuttamista etunimeksi Dorkas. 

Nimenmuutosta perusteltiin hakemuksessa siten, että Maria Susanna kävi 
Helsingissä kauppakoulua, jossa opettajat käyttivät vastoin hänen suostumustaan 
hänestä nimitystä "Maija" tai "Maiju". Tämä vaikutti Maria Susannan mielialaan 
negatiivisesti, koska hän oli sairaalloinen ja erittäin herkkä. Maria Susanna H:n 
mukaan nimi Maria oli vanhanaikainen eikä se hänen mielestään soveltunut 
hänelle ennen kaikkea siksi, että siitä muokattiin edellä mainittujen kutsumanimien 
lisäksi myös muita lempinimiä, joita hän ei hyväksynyt. 

Uudenmaan lääninhallitus antoi etunimen muuttamista koskevaan, edellä 
mainittuun hakemukseen 17 päivänä huhtikuuta 1996 päätöksen, jossa se katsoi 
haetun etunimen "Dorkas" kielenvastaisek- 
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si ja sopimattomaksi, minkä vuoksi lääninhallitus hylkäsi hakemuksen 
etunimen muuttamisesta. 

Maria Susanna H. ja hänen äitinsä valittivat lääninhallituksen kielteisestä 
päätöksestä KHO:een. Valituksessa hakemusta perusteltiin siten, että 
molemmat kuuluivat jäsenenä Helsingissä toimivaan helluntaiseurakuntaan. 
jonka toiminnassa kustakin jäsenestä käytettiin Raamatusta peräisin olevia 
etunimiä. 

Hepreankielisen "Dorkas" -nimen kreikankielinen vastine oli "Tabita", 
jolla tarkoitettiin gasellia. Maria Susanna H:n mukaan hänen ystävänsä 
seurakunnassa olivat sanoneet, että uusi nimi soveltuu hänelle hyvin jo 
merkityksensäkin puolesta. Lisäksi hakemuksessa todettiin, että nimi oli 
seurakunnassa yleisessä käytössä. 

Esitä ehdotuksesi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuksi asiassa? 

2. Ratkaisua koskevia näkökohtia 

2.1. Hallinto-oikeudellisen lainkäyttöasian ratkaisuperusteista; 
oikeudenkäyntiedellytysten selvittäminen 

Hallinto-oikeudellisen oikeustapauksen ratkaisussa haetaan yleensä niitä 
olosuhteita ja tilanteita, joissa vastaavanlaatuinen oikeustapaus ratkaistaan 
hallintotuomioistuimessa, lääninoikeudessa tai korkeimmassa 
hallinto-oikeudessa, joissa prosessi pääasiallisesti on kirjallista. 

Jotta asia hallintotuomioistuimessa voidaan ottaa käsiteltäväksi, on 
hallintotuomioistuimen viran puolesta ensinnä selvitettävä täyttyvätkö 
muodolliset prosessinedellytykset. Mikäli jokin muodollisista 
prosessinedellytyksistä ei täyty, asia jätetään tutkimatta. Tämä tarkoittaa sitä, 
ettei tuomioistuin tällöin ota kantaa ns. asiakysymykseen. 

Mikäli nyt käsillä olevassa asiassa jokin oikeudenkäynnin pakottavista 
edellytyksistä puuttuisi, korkein hallinto-oikeus ei lainkaan ottaisi kantaa 
siihen, onko "Dorkas" -etunimeä pidettävä nimilain 
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mukaan norminmukaisena etunimenä, vaan toteaisi puuttuvan oikeu- 
denkäyntiedellytyksen ja jättäisi valituksen tällä perusteella tutkimatta. 

Jotta hallintoviranomaisen tekemä päätös ylipäätään voidaan vali-
tusasiana saattaa hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi, päätöksen tulee olla 
lopullinen asiaratkaisu tai tutkimattajättämispäätös. Kun nyt käsillä olevassa 
tapauksessa lääninhallitus hylkäsi hakemuksen, kysymyksessä on lopullinen 
asiaratkaisu. 

Jos muutosta olisi haettu lääninhallituksen päätöksestä pyytää 
nimilautakunnalta lausunto uudesta etunimestä, kysymys olisi ollut 
valittamisesta muutoksenhakukelvottomaan valmistelutoimeen, josta ei 
voidaan erikseen, vaan itse pääasian yhteydessä hakea muutosta. 

Hallintoasiassa yleensä vain asianosaisella on valitusoikeus. Mikäli 
Maria Susanna H. on täysi-ikäinen ja siten asianosaiskelpoinen, mikä tosin ei 
ilmene tehtävästä, hänen äitinsä valitus tyttären etunimen muuttamista 
koskevassa asiassa jätetään tutkimatta, koska äidillä ei ole asiassa asianosaisen 
asemaa. Asia ei koske tällöin äidin oikeutta. 

Jos taas tytär on hakemusta tehtäessä ollut alaikäinen, äidin voidaan katsoa 
toimineen asiassa tyttären lakimääräisenä holhoojana, mitä sinänsä on 
pidettävä hyväksyttävänä. Tässä tilanteessa tyttären allekirjoitus hakemuksessa 
osoittanee, ettei äiti hae tyttären etunimen muuttamista vastoin hänen tahtoaan. 
Vajaavaltaisen omalle mielipiteelle on hallintolainkäytössäkin ylipäätäänkin 
annettava keskeinen sija ja vajaavaltaista on kuultava niissäkin tapauksissa, 
joissa hän ei omaa itsenäistä asiavaltuutta aina kun se vajaavaltaisen 
kehitysasteen huomioon ottaen on mahdollista. 

Muuan keskeinen ehdoton prosessinedellytys on valitusaikaa koskevien 
säännösten noudattaminen, jotka sisältyvä pääasiassa lakiin eräiden 
määräaikain laskemisesta. Pääsäännön mukaan valitusajan alku luetaan 
päätöksen tiedoksisaantipäivästä lukien tätä päivää mukaan lukematta. Siis 
virkanimitysasioita mukaan lukematta valitus- 
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aika alkaa päätöksen tiedoksisaamisesta eikä päätöksen tekemisestä, kuten 
usein virheellisesti esitetään. 

Nyt esillä olevasta oikeustapausesimerkistä ei käy selville koska päätös oli 
saatu tiedoksi, mutta mikäli valitus olisi tullut tehdyksi myöhemmin kuin 30 
vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta, valitus olisi tullut jättää 
tutkittavaksi ottamatta. Puutteena olisi pidettävä sitä, ettei oikeustapaukseen 
vastaaja ottaisi lainkaan kantaa valitusaikaa koskeviin säännöksiin. 

Muita muodollisia prosessin edellytyksiä ovat muun muassa se, että 
hallintotuomioistuin on asiallisesti, alueellisesti ja oikeusasteellisesti 
toimivaltainen ja se, ettei asiasta ole aikaisempaa lainvoimaista päätöstä. Tässä 
oletetaan, että kaikki oikeudenkäynnin edellytykset täyttävät, jolloin valitus 
otetaan asiallisesti tutkittavaksi. 

2.2. Asiaratkaisu; hallintotuomioistuimen perustelemisvelvollisuus 

Myös hallintotuomioistuimen perustelemisvelvollisuus voidaan jo nykyään 
perustaa OK 24 luvun 15 §:ään. Vastaava säännös on ehdotettu otettavaksi 
uuteen hallintolainkäyttölakiin, joka tulee voimaan lähitulevaisuudessa ja jossa 
vahvistetaan hallintotuomioistuimen perustelemisvelvollisuutta. 
Hallintotuomioistuimen jokainen ratkaisu on perusteltava. 

Päätöksen perusteleminen on välttämätöntä useasta syystä. Valittajalle on 
jo muutoksenhaun kannalta olennaista tietää minkälaisen päättelyn kautta 
ratkaisu on syntynyt. Myös mahdollisuus tuomioistuimen päätösten julkiseen 
arviointiin edellyttää päätösten perustelemista. Mitä mutkikkaampi ja 
epäselvempi asia on, sitä yksityiskohtaisemmin päätöstä on perusteltava. 

Hallintolainkäytölle ominainen virallisperiaate merkitsee sitä, että 
hallinto-oikeudellisessa valitusasiassa tuomioistuin on velvollinen selvittämään 
asian faktapuolen, koska oikeusturvan toteutumiseksi ratkaisun perustaksi 
asetettavien tosiseikkojen tulee vastata todellisuutta. 
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Toisaalta muutoksenhakuvaatimus yleensä rajoittaa tuomioistuimen 
toimintamahdollisuuksia siten, ettei asiassa yleensä voida antaa tai myöntää 
valittajalle enemmän, mitä hän on vaatinut. Niinpä tuomioistuin ei voisi esillä 
olevassa asiassa — mikäli se ei katsoisi voivansa hyväksyä Dorkas nimeä — 
päättää, että valittajan on tämän nimen sijasta otettava itselleen jokin toinen, 
tuomioistuimen yksilöimä nimi. 

Hallintolainkäytössä tuomioistuimen ratkaisun vähimmäissisältö 
rakennetaan yleensä siten, että tuomioistuimen päätökseen sisällytetään 
tosiasiaperustelut, sovelletut lainkohdat ja/tai muut oikeusohjeet sekä 
ns.johtopäätös. 

Hallintotuomioistuimen ratkaisussa tuomioistuimen tulee vastata kaikkiin 
asianosaisen vaatimuksiin. Näin ollen oikeustapaustehtävää ratkaistaessa 
keskeinen puute on se, että jokin väite tai vaatimus jätetään vastauksessa 
kokonaan käsittelemättä. Käytännössä tämä yleensä johtaa siihen, että 
opiskelijan vastauksesta saama pistemäärä jää alhaiseksi, koska vastauksen 
pisteytystaulukko laaditaan siten, että siinä on "jyvitetty" kaikkiin tapauksessa 
esiintyviin ongelmiin annetut vastaukset. 

Kunkin tapauksen faktoista tuomioistuimeen päätöksen perusteluihin 
valitaan ainoastaan asiaan vaikuttavat tosiasiat. Nyt käsillä olevassa 
tapauksessa olennaisia tosiasioita ovat se, että valittaja on hakenut uudeksi 
etunimeksi nimeä "Dorkas", jonka lääninhallitus on nimilautakunnan 
lausunnon perusteella katsonut sekä kotimaisen nimikäytännön vastaiseksi että 
sopimattomaksi. 

Paljastamatta tässä KHO:n ratkaisun lopputulosta, totean, että KHO teki 
asiassa äänestyspäätöksen. Tarkasteltaessa sekä vähemmistön että enemmistön 
päätöslauselmia, voidaan havaita, että KHO:n vähemmistö ja enemmistö 
käyttivät päätöstensä perusteluissa eri tosiasiaperusteita. 

Suomen hallinto-oikeudessa ei hyväksytä yhden ainoan oikean ratkaisun 
-periaatetta, vaan katsotaan, että tuomioistuin voi päätyä 
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useampaan lainmukaiseen ratkaisuun. Usein tuomioistuimen ratkaisun sisältö 
riippuu asiassa tehdystä arvoarvostelmasta. 

Tässä tapauksessa arvoarvostelma on perustavanlaatuinen: onko 
yhteiskunnallisessa ratkaisutoiminnassa korostettava yksityisautonomiaa ja 
sallittava sellaistenkin nimien käyttäminen, jotka saattavat aiheuttaa 
käyttäjilleen vaikeuksia vai onko juuri julkinen valta, ja tässä tapauksessa 
hallintotuomioistuin se orgaani, jonka lakia tulkiten tulee estää yksilöä 
tekemästä "huonosti harkittuja tekoja". 

Dorkas nimen epäämiseen näet johtavat esimerkiksi sellaiset perustelut, 
joissa katsotaan kyseisen etunimen liian läheisesti viittaavan Suomessa 
yleisesti käytössä olevaan slangisanaan "dorka", jolla tarkoitetaan yleensä 
vähä-älyistä. 

Puolestaan päinvastaiseen lopputulokseen voidaan päästä, jos päätöksen 
perusteluissa katsotaan nimi tosin kotimaisen nimikäytännön vastaiseksi, mutta 
sallitaan sen käyttö viittaamalla nimilain 32 b §:ssä mainittuun uskonnolliseen 
tapaan 1. siihen, että nimeä on käytetty vakiintuneesti siinä uskonnollisessa 
yhdyskunnassa, johon valittaja kuuluu. 

Päätöksen perusteleminen edellyttää paitsi tosiasiaperusteluita myös 
niiden oikeusohjeiden mainitsemista, joihin päätös perustetaan. Nyt esillä 
olevassa tapauksessa sovellettava nimilain 32 c § on varsin tulkinnanvarainen. 

Kyseisen säännöksen mukaan "etunimi voidaan muuttaa uudeksi 
etunimeksi,  jos  nimi  on  32  b  §:n  säännösten  vastainen  tai  jos  hakija  esittää 
muun pätevän syyn nimen muuttamiseen eikä hakijan uuden etunimen 
hyväksymiseen ole estettä" (kurs. tässä). 

Siis riippuen siitä, mikä on ratkaisijan edellä esitetty arvoarvostelma, 
ratkaisija joko katsoo, että nimi on etunimikäytännön vastainen ja sopimaton, 
minkä vuoksi nimeä ei voida hyväksyä tai, että uskonnollinen tapa ja nimen 
vakiintunut käyttö on sen hyväksymiseksi riittävän pätevä syy. 

Kannanotto arvoarvostelmaan siis tässä tapauksessa johtaa tiettyyn 
tuomiolauselmaan. Jos nimi katsotaan nimikäytännön vastaiseksi 
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ja sopimattomaksi ei ole riittävän pätevää syytä hakemuksen hyväksymiseen, 
mikä merkitsee sitä, että Maria Susanna H:n valitus hylätään. 

Jos taas uskonnollinen tapa ja nimen vakiintuminen katsotaan riittävän 
päteviksi syiksi hakemuksen hyväksymiselle, valitus hyväksytään ja KHO 
sallii Maria Susannan käyttävän virallisestikin etunimiä Dorkas Susanna. 

Oikeudellisen ratkaisutoiminnan kannalta on keskeistä kysyä, voiko 
tuomari ratkaisutoiminnassa noudattaa pelkästään omia arvostuksiaan vai 
ohjataanko ratkaisutoimintaa myös tältä osin normatiivisesti? Suomen 
hallitusmuodon 16 a §:n 1 momentin mukaan julkisen vallan ja erityisesti 
tuomioistuinten on toiminnassaan turvattava perusoikeuksien ja 
ihmisoikeuksien toteutuminen. 

Voimassa olevaa perusoikeussäännöstöä säädettäessä eduskunnan 
perustuslakivaliokunta mietinnössään totesi, että perusoikeuksien 
soveltamistilanteessa tuomioistuimen tulee valita tulkintavaihtoehdoista 
sellainen, joka tehokkaimmin johtaa perus- ja ihmisoikeussäännöstön 
toteutumiseen (Pvl n:o 25/HE/1993 vp.). Siis sovellettaessa sellaista 
normijoukkoa, johon sisältyy perus- tai ihmisoikeutta koskeva säännös 
tavalliseen lakiin sisältyvää säännöstä on sovellettava sopusoinnussa edellä 
mainittujen säännösten kanssa. 

Tuomioistuimen ei kuitenkaan tule pyrkiä pelkästään perusoikeuksien 
ilmaisemien arvostusten toteuttamiseen, vaan kulloinkin sovellettavan lain 
valmistelutoimet ja eduskuntakäsittely osoittavat, mitä arvoja tai päämääriä 
eduskunta on tarkoittanut lain soveltamisessa noudatettavan tai edistettävän. 

Käytännössä näitä seikkoja voidaan selvittää esimerkiksi perehtymällä 
hallituksen esitysten lisäksi eduskunnan erikoisvaliokuntien mietintöihin, 
joilla on erityistä merkitystä esimerkiksi silloin, kun eduskunta on muuttanut 
hallituksen esitystä, mikä nykyisin on varsin tavallista. 

Toisaalta lain soveltamisympäristön muuttuminen esimerkiksi EY:n 
oikeuteen sisältyvän normin voimaantulon tai uuden asiaan liit- 



tyvän säännöksen säätämisen myötä saattaa vaikeuttaa oikeudellisten 
tulkintaperusteiden hahmottamista perusoikeussäännöstöstä tai 
lainsäädäntöhistoriasta. Tällöin johtoa saatetaan joutua hakemaan 
esimerkiksi yleisistä oikeusperiaatteista, joilla erityisesti EY:n oikeutta 
sovellettaessa on oma keskeinen merkityksensä. 

Lopuksi tässä muistutetaan myös EY:n ja kotimaisen oikeuden 
välisestä keskinäissuhteesta sovellettaessa normijoukkoa, johon sisältyy 
oikeudellisia elementtejä kummastakin. Euroopan yhteisön oikeuden 
ensisijaisuudesta johtuu, että yhteisöoikeuteen ja kotimaiseen oikeuteen 
sisältyvien normien ristiriitatilanteissa kotimainen normi väistyy ja 
asiaan sovelletaan EY:n oikeuteen sisältyvää normia. 
 

Mikä on ratkaisuehdotuksesi asiassa? Miten perustelet valitsemasi 
ratkaisuehdotuksen? 
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VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS 
Ulkomaalaisen karkottaminen (KHO 1993:26) 

Tuomas Ojanen 

1. Ratkaisun tausta 

1.1. Sisäministeriön kielteinen turvapaikka- ja oleskelulupapäätös sekä 
karkotus- ja maahantulokieltopäätös 

G oli saapunut Moskovasta Suomeen 27.1.1992. Hän oli hakenut Suomesta 
turvapaikkaa ja oleskelulupaa 29.1.1992. Sisäministeriö teki G:tä koskevan 
kielteisen turvapaikka- ja oleskelulupapäätöksen 23.4.1992. Sisäministeriön 
mukaan turvapaikkahakemus oli ilmeisen perusteeton. Koska G:llä ei ollut 
ministeriön mielestä perusteltua syytä pelätä joutuvansa vainotuksi 
kotimaassaan ulkomaalaislain 30 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, 
ministeriö katsoi, että edellytyksiä antaa turvapaikka ulkomaalaislain 30 §:n 1 
momentin nojalla ei ollut olemassa.1 

1 Ulkomaalaislain 30.1 §:n mukaan "ulkomaalaiselle voidaan antaa turvapaikka, jos hän oleskelee 
kansalaisuusvaltionsa tai pysyvän oleskeluvaltionsa ulkopuolella sen johdosta, että hänellä on 
perustellusti aihetta pelätä joutuvansa siellä vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn 
yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta, ja jos hän pelkonsa vuoksi 
on haluton turvautumaan sanotun valtion suojeluun". 
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Sisäministeriön päätöksen tultua lainvoimaiseksi sisäministeriö päätti 
Helsingin poliisilaitoksen esityksestä 24.8.1992, että G karkotetaan 
ulkomaalaislain 40 §:n 1 momentin 1 kohdan1 nojalla kotimaahansa, koska G 
oleskeli Suomessa ilman vaadittavaa viisumia tai oleskelulupaa. 
Maastakarkotuksen lisäksi sisäministeriö määräsi G:n kahden vuoden 
maahantulokieltoon. 

1.2. G:n vaatimukset kho:ssa 

G vaati kho:ssa sisäministeriön päätöksen kumoamista. Vaatimustaan G 
perusteli kolmenlaisilla argumenteilla. 

(I) Yhtäältä G perusteli valitustaan sillä, että hänelle oli kehittynyt siteitä 
Suomeen seuraavilla perusteilla. 

Avoliitto. G oli avioliitonomainen suhde samaa sukupuolta olevaan 
Suomen kansalaiseen, johon G oli tutustunut Moskovassa tammikuussa 1991. 
Kumppanin palattua Suomeen he olivat pitäneet toisiinsa tiivisti yhteyttä sekä 
kirjeitse että puhelimitse. Kumppanit olivat asuneet G:n koko Suomessa 
oloajan yhteistaloudessa kumppanin vuokra-asunnossa, jonka taloyhtiön 
kirjoihin G oli ollut rekisteröity. G ja hänen kumppaninsa eivät olleet voineet 
solmia keskenään avioliittoa tai rekisteröidä parisuhdettaan avioliiton tapaan, 
mutta G katsoi avoliitonkin luovan G:lle erittäin vahvan siteen Suomeen. 

Uskonto. G oli kastettu Suomen ortodoksisessa kirkossa 18.4. 1992, ja 
otettu jäseneksi ortodoksiseen seurakuntaan. G:n kummiksi oli tullut X 
Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta. G katsoi, että olisi kohtuutonta, jos 
hänet erotettaisiin kummistaan ja rippi-isäs- 

                                            
1 Ulkomaalaislain 40 §:n 1 momentissa on yksilöity perusteet, joiden käsilläollessa ulkomaalainen 

voidaan karkottaa maasta. Lainkohdassa yhdeksi karkottamisen perusteeksi on osoitettu 
ulkomaalaisen "oleskelu maassa ilman vaadittavaa passia, viisumia tai oleskelulupaa". 
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tään, jolta G ilmoitti saavansa säännöllisesti henkistä tukea ja ohjausta. G 
osallistui lisäksi aktiivisesti seurakunnan toimintaan. 

Vapaaehtoistyö. G oli työskennellyt Suomessa olon aikana vakituisena 
vapaaehtoistyöntekijänä AIDS-tukikeskuksessa. 

Kielen opiskelu ja kielitaito. G oli aloittanut suomen kielen opinnot heti 
maahantulonsa jälkeen. G kykeni selviytymään arkipäivän tilanteista suomen 
kielellä. 

Ystävyyssuhteet. G oli solminut Suomessa olon aikana paljon tuttavuus- 
ja ystävyyssuhteita. Tästä osoituksena G:n tuttavat ja ystävät olivat tukeneet 
hakemuksella G:n Suomeen jäämistä. 

(II) Toisaalta G viittasi siihen, että hän ja hänen suomalainen 
kumppaninsa muodostivat perheen, jonka yhdessä asumista ja yhteiseloa oli 
suojeltava ihmisoikeussopimusten, muun muassa taloudellisia, sosiaalisia ja 
sivistyksellisiä oikeuksia koskevan yleissopimuksen (ns. TSS-sopimus) että 
kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
(ns. KP -sopimuksen) perusteella. 

(III) Kolmanneksi G totesi, että ulkomaalaislaki estää henkilön 
karkottamisen alueelle, jolla hän voi joutua epäinhimillisen kohtelun tai vainon 
kohteeksi. Ulkomaalaislain 30 §:n mukaan ulkomaalaiselle voidaan antaa 
turvapaikka muun muassa siinä tapauksessa, että ulkomaalainen oleskelee 
kansalaisuusvaltionsa ulkopuolella sen johdosta, että hänellä on perustellusti 
aihetta pelätä joutuvansa siellä vainotuksi tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään 
kuulumisen vuoksi. G huomautti, että kansainvälisessä pakolaisoikeudessa 
homoseksuaalit on katsottu yhteiskunnalliseksi ryhmäksi, jolle voidaan 
myöntää turvapaikka, jos heitä vainotaan ryhmään kuulumisen perusteella. G 
mukaan hän olisi vaarassa joutua Venäjällä vainotuksi homoseksuaalisuutensa 
perusteella, koska Venäjän rikoslaissa on tuomittu homoseksuaaliset suhteet ja 
koska Venäjällä oli useiden selvitysten mukaan edelleen lukuisia 
kriminalisoinnin nojalla vankilaan tuomittuja miehiä. Vainon mahdollisuutta G 
perusteli myös sillä, että häntä oli aikaisemmin monella tapaa vainottu 
kotimaassaan homoseksuaalisuu- 
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tensa vuoksi. Hänet oli muun muassa irtisanottu työpaikastaan v. 1991 
syyskuussa ja pahoinpidelty saman vuoden joulukuussa. 

1.3. Sisäministeriön lausunto kho.lle 

Lausunnossaan kho:lle sisäministeriö katsoi, että G:llä ei ollut perusteltua 
aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi. Sisäministeriö myös kiisti, että G:lle olisi 
kehittynyt siteitä Suomeen. Lisäksi sisäministeriö huomautti, että 
ulkomaalaislain 20 §:n 1 mom. 2 kohdan mukaisia edellytyksiä myöntää 
oleskelulupa ei ollut ollut käsillä, koska G:n läheinen suhde kumppaniinsa oli 
alkanut vasta G:n saavuttua Suomeen. 1  Ministeriön mukaan Suomen 
lainsäädäntö ei sitä paitsi edes tunnustanut avioliitonomaista suhdetta samaa 
sukupuolta olevien henkilöiden välillä. 

2. Kho:n ratkaisu äänin 3-2 

Kho:n enemmistö (kolme hallintoneuvosta) totesi yhtäältä, että G:n 
maastakarkotukseen oli ulkomaalaislain 40 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettu peruste, koska G oleskeli maassa ilman vaadittavaa oleskelulupaa tai 
viisumia. 

Toisaalta enemmistö kuitenkin katsoi, että asiakirjoista saatu selvitys ei 
sulkenut pois mahdollisuutta, etteikö G:tä saatettaisi kohdella kotimaassaan 
epäinhimillisesti tai halventavasti. Kho viittasi kantansa tueksi mm. G:n 
aikaisempiin kokemuksiin kotimaassaan. 

Kho:n mielestä karkotusta harkittaessa oli niin ikään otettava huomioon 
G:n siteet suomalaiseen yhteiskuntaan uskonnon, kielen ja vapaaehtoistyön 
perusteella. Tämän jälkeen kho totesi: "Kun tämän 

                                            
1  Ulkomaalaislain 20 §:ssä on määrätty edellytyksistä, joiden nojalla ilman oleskelulupaa maahan 

saapuvalle voidaan myöntää Suomessa. 2-kohdan mukaan yksi edellytys on, että "ulkomaalainen on jo 
ennen Suomeen saapumistaan asunut yhdessä Suomessa asuvan aviopuolisonsa kanssa tai elänyt 
avioliitonomaisissa olosuhteissa Suomessa asuvan henkilön kanssa". 
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lisäksi otetaan huomioon G:n avioliitonomainen suhde samaa sukupuolta 
olevaan Suomen kansalaiseen ja heidän oikeutensa nauttia yksityiselämäänsä 
kohdistuvaa kunnioitusta, korkein hallinto-oikeus katsoo ulkomaalaislain 1 §:n 
3 momentin 1  ja 41 §:n 1 momentin 2 säännökset sekä ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 3  3 4  ja  8 5  artiklan 
määräykset huomioon ottaen, ettei ole riittäviä syitä karkottaa G:tä maasta. 
Ministeriön päätös loukkaa näin ollen hänen oikeuttaan. Tämän vuoksi korkein 
hallinto-oikeus kumoaa ministeriön valituksenalaisen päätöksen ja hylkää 
poliisilaitoksen esityksen". 

Vähemmistöön jääneet kaksi hallintoneuvosta katsoivat, ettei G 
karkottamista Venäjälle voitu asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella 
pitää lainvastaisena sillä perusteella, että G joutuisi kotimaassaan 
epäinhimillisen kohtelun tai ulkomaalaislain 30 §:ssä tarkoitetun vainon 
kohteeksi. Vähemmistönkin mielestä G:llä oli tosin siteitä Suomeen uskonnon, 
työskentelyn, kieliopintojen, ystävyyssuhteiden ja avoliiton perusteella. 

Vähemmistö kuitenkin katsoi, että G:n maasta karkottamista harkittaessa 
olisi ottava "huomioon kaikki edellä mainitut asiaan vai- 

                                            
1 Lainkohdan mukaan ulkomaalaislakia sovellettaessa "ei ulkomaalaisen oikeuksia saa rajoittaa 
enempää kuin on välttämätöntä". 

 2 Lainkohdan mukaan "maasta karkottamista harkittaessa on otettava huomioon kaikki asiaan 
vaikuttavat seikat ja olosuhteet kokonaisuudessaan. Näitä ovat ainakin ulkomaalaisen oleskelun pituus, 
lapsen ja vanhemman suhde, perhesiteet ja muut siteet Suomeen ...". 

3 Ks. SopS 18-19/1990. Tämä ns. Euroopan ihmisoikeussopimus löytyy Suomen Laki I -kirjasta 
kohdasta Pe 102. 
4 Ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan mukaan "ketään ei saa kiduttaa, eikä kohdella tai rangaista   
epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla". 

 5 Ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaan "jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja 
perhe-elämäänsä, kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta". 2 kohdan mukaan 
"viranomaiset eivät saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi silloin kun laki sen sallii ja se on 
demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä kansallisen ja yleisen turvallisuuden tai maan 
taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen ja rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai 
moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi". 
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kuttavat seikat ja olosuhteet kokonaisuudessaan". Kokonaisharkinnan 
lopputuloksena oli, että vähemmistö hylkäsi G:n valituksen huomioon ottaen 
ulkomaalaislain 1 §:n 3 momentin ja 41 §:n 1 momentin säännökset sekä 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 
(SopS 18-19/1990) 8 artiklan määräykset. 

3. Ihmisoikeusnormien vaikutustavoista lainkäytössä 

Kho:n ratkaisu ilmentää ihmisoikeusnormien vaikutusta suomalaisten 
tuomioistuinten toiminnassa. Seuraavassa tarkastellaan ihmisoikeussopimusten 
soveltamisen peruslähtökohtia sekä tyypillisiä vaikutustapoja lainkäytössä. 
Tarkastelun valossa lukija voi itse pohtia, mikä kenties oli ihmisoikeusnormien 
konkreettinen vaikutus edellä selostetussa kho:n ratkaisussa. Tapauskuvauksen 
sekä edellä alaviitteissä selostettujen lainkohtien valossa lukija voi myös 
arvioida kho:n ratkaisun "oikeellisuutta".1 

3.1. Ihmisoikeussopimusten soveltamisen lähtökohdat 

Ihmisoikeussopimukset ovat valtioiden välillä solmittuja kansainvä-
lisoikeudellisia sopimuksia, joissa valtiot luovat oikeuksia lainkäyttöpiirissään 
oleville yksilöille. Ihmisoikeus voidaan näin ollen määritellä kansainvälisessä 
ihmisoikeussopimuksessa yksilölle luoduksi oikeudeksi, jotka yleensä 
käsitetään myös "luovuttamattomina", "synnynnäisinä" ja 
"perustavanlaatuisina" oikeuksina. 

Ihmisoikeussopimuksen soveltamisen perusedellytyksenä on yleensä 
ihmisoikeussopimuksen voimaansaattaminen. Suomessa on 

                                            
1   Tosin kho:n ratkaisun samoin kuin ihmisoikeusmääräysten vaikutusten seikkaperäinen arviointi 

edellyttävät myös tietoa esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen valvontaelinten (ennen muuta 
ihmisoikeustuomioistuimen) oikeuskäytännöstä. Tässä yhteydessä on kuitenkin tyydyttävä vain 
viittamaan siihen, mitä esimerkiksi Matti Pellonpää on kirjoittanut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
(8 artiklan) soveltamiskäytännöstä kirjassaan "Euroopan ihmisoikeussopimus". 
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nimittäin omaksuttu kansainväliseen oikeuteen ns. dualistinen suh-
tautumistapa, jossa erotetaan yhtäältä kansainvälisen valtiosopimuksen 
hyväksyminen eli ratifiointi ja toisaalta valtiosopimuksen voimaansaattaminen. 

Ihmisoikeussopimuksen ratifioimalla (hyväksymisellä) Suomi sitoutuu 
kansainvälisoikeudellisesti noudattamaan ihmisoikeussopimusta. Esimerkiksi 
suomalaiset tuomioistuimet ovat kuitenkin velvollisia noudattamaan 
ihmisoikeussopimusta vasta sitten, kun sopimus on voimaansaatettu 
valtionsisäisellä lainsäädäntötoimella osaksi Suomen oikeusjärjestystä. Tosin 
myös voimaansaattamaton ihmisoikeussopimus voi saada vaikutuksia 
tuomioistuimen toiminnassa tulkintavaikutuksen kautta (ks. 
tulkintavaikutuksesta jakso 3). Tuomioistuimilla ei ole kuitenkaan 
oikeudellista velvollisuutta ottaa huomioon voimaan- saattamatonta sopimusta. 

Suomessa ihmisoikeussopimuksia on toistaiseksi saatettu valtionsisäisesti 
voimaan sekä eduskunnan hyväksymillä (ja tasavallan presidentin 
vahvistamilla) voimaansaattamislaeilla että tasavallan presidentin antamilla 
asetuksella. Voimaansaattamissäädöksen hierarkinen status ei ole yhdentekevä 
asia. Voimaansaattamissäädöksen hierarkinen status on nimittäin määrännyt 
ihmisoikeussopimuksen aseman Suomen oikeusjärjestyksessä. Jos 
voimaansaatettamissäädöksenä on ollut laki, ihmisoikeussopimus on näin ollen 
saanut laintasoisen aseman Suomen oikeudessa. Jos taas sopimus on 
voimaansaatettu asetuksella, sopimus on alkanut nauttia asetuksen tasoisesta 
hierarkisesta asemasta Suomen oikeusjärjestyksessä. 

Kho:n edellä selostetussa ratkaisussa mainittu ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehty yleissopimus eli ns. Euroopan 
ihmisoikeussopimus on voimaansaatettu osaksi Suomen oikeusjärjestystä 
supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä (VJ 69 §) käsitellyllä lailla. 
Myös perustuslaista poikkeavan sisältönsä vuoksi supistetussa 
perustuslainsäätämisjärjestyksessä voimaansaatettu ihmisoikeussopimus saa 
"vain" lain hierarkisen aseman. Euroopan ihmisoikeussopimus on näin ollen 
Suomen oikeusjärjestyksessä voimassa 
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lain tasoisena oikeutena, jota Suomen tärkeimmän perustuslain, hal-
litusmuodon (HM) 92 §:n 1 momentti käskee "tarkoin" noudatettamaan 
"kaikessa virkatoiminnassa" (ml. tuomioistuinten toiminta). 

3.2. Ihmisoikeusnormien vaikutustavoista lainkäytössä 

Ihmisoikeusnormit voivat saada ainakin seuraavia vaikutuksia tuomioistuinten 
toiminnassa. 

(I) Ensinnäkin ihmisoikeussopimusmääräyksillä voi olla lainkäytössä 
tulkintavaikutus. Tällöin ihmisoikeussopimusmääräykset vaikuttavat 
välillisesti kansallisten oikeussäännösten tulkintaan eli merkityksen 
määräytymiseen. Tulkintavaikutus voi saada useita ilmenemismuotoja. 
Tulkintavaikutus saattaa esimerkiksi vaikuttaa lain- käyttäjän valintaan 
säännösten sanamuodon mahdollistamien erilaisten tulkintavaihtoehtojen 
välillä niin, että lainkäyttäjä päätyy tulkintaan, joka on 
"ihmisoikeusystävällisin". Tulkintavaikutus saattaa myös ohjata tuomarin 
valintaa kahden hierarkisesti samantasoisen säännöksen välillä. 

Tulkintavaikutus ei riipu ihmisoikeussopimuksen määräyksen 
kirjoittamistavasta, vaan myös hyvin yleiseen muotoon kirjoitetulla 
ihmisoikeusmääräyksellä voi olla tulkintavaikutus. Toiselta puolen 
tulkintavaikutus ei typisty tilanteisiin, joissa kansalliset oikeussäännökset ovat 
väljiä (ns. yleislausekkeet). Myös ensikatsannossa hyvinkin yksityiskohtaiselta 
vaikuttava kansallisen oikeuden säännös saattaa nimittäin muuttua 
tulkinnanvaraiseksi ratkaisutilanteessa, jota koskee myös 
ihmisoikeussopimusmääräys. 

Tulkintavaikutuksen tehostamiseksi tuomioistuin voi tukeutua olettamaan 
lainsäätäjän tarkoituksesta olla säätämättä ihmisoikeussopimusta loukkaavaa 
lakia. Lainsäätäjän tarkoitukseen nojautumisen lopputuloksena saattaa olla 
laintulkinta, joka menee kauas "ohi" lain sanamuodon mukaisista tulkinnoista. 

(II) Ihmisoikeusmääräykset voivat tulla myös suoraan sovellettaviksi 
tuomioistuimissa. Suoraa soveltamista on esimerkiksi se, että 
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tuomari tukeutuu suoraan lainkäyttöratkaisun perustana kansainväliseen 
ihmisoikeussopimusmääräykseen. Suora soveltaminen voi olla seurausta 
esimerkiksi siitä, että oikeudellista kysymystä koskevia kotimaisia 
oikeussäännöksiä ei ole tai että kotimaisen lain säännökset tuottama 
sovellutusvaihtoehto merkitsisi ristiriitaa ihmisoikeussopimuksen kanssa. 

(III) Sekä tulkintavaikutuksessa että varsinkin suorassa soveltamisessa on 
usein kysymys ihmisoikeusmääräysten kansallisen oikeuden syrjäyttävästä 
vaikutuksesta, ts. kansallisen lain yksittäisen tulkintavaihtoehdon tai 
sovelletuksen syrjäytymisestä ihmisoikeusnor min edestä. 

Ihmisoikeussopimusmääräyksille voidaan antaa etusija suomalaiseen 
oikeuteen nähden ainakin seuraavilla perusteilla. 

Ensinnäkin ihmisoikeussopimuksen etusija voi perustua hallitusmuodon 
92 §:n 2 momentin säännöksestä johdettaviin normihierarkisiin 
argumentteihin. Perustuslainkohdan mukaan tuomari ei voi soveltaa asetusta 
joka on ristiriidassa perustuslain tai lain kanssa. HM 92 §:n 2 momentti on 
peruste antaa etusija lain tasoisena voimaan- saatetulle 
ihmisoikeussopimusmääräykselle, joka on ristiriidassa lakia alemmanasteisen 
säännöksen (asetus, valtioneuvoston päätös, kunnallinen järjestyssääntö) 
kanssa. HM 92 §:n 2 momentin soveltaminen suomalaisen lain ja asetuksella 
voimaan saatetun ihmisoikeussopimusmääräyksen kanssa on kuitenkin 
ongelmallista Suomen kansainvälisten velvoitteiden noudattamisen kannalta. 
Tässä tapauksessa soveltaminen johtaa nimittäin ihmisoikeusnormin 
syrjäytymiseen, mikä merkitsee kansainvälisoikeudellisesti oikeudenvastaista 
tekoa. 

Jos kysymys on esimerkiksi laintasoisena voimaansaatetun ih-
misoikeussopimuksen ja kansallisen lain välisestä ristiriidasta, ihmis- 
oikeusmääräyksen etusija voi perustua myös ns. lex posterior sääntöön, jonka 
nojalla vanhempi oikeussäännös joutuu väistymään uudemman tieltä kahden 
hierarkisesti samantasoisen säännöksen välisessä ristiriitatilanteessa. Myös lex 
posterior -säännön kaavamainen soveltaminen laintasoisen 
ihmisoikeusmääräyksen ja suomalaisen lain 
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välisessä ristiriitatilanteessa johtaa kuitenkin ongelmallisiin lopputuloksiin 
ihmisoikeussopimuksen noudattamisen kannalta, jos kansallinen laki on 
tuoreempi ihmisoikeussopimukseen verrattuna. 

Yksi ihmisoikeusmääräyksen etusijan perustelu voi sisältyä ns. lex 
specialis -sääntöön, jonka mukaan erityissäännös menee ristiriitatilanteessa 
yleissäännöksen edelle. Ihmisoikeusmääräyksen erityisyys kansalliseen 
lainsäännökseen verrattuna voi myös olla tapa häivyttää ristiriita 
asetuksentasoisesti voimaansaatetun ihmisoikeusmääräyksen ja kansallisen 
oikeuden väliltä. Voidaan nimittäin ehkä argumentoida kantaa, jonka mukaan 
asetuksentasoinen ihmisoikeusmääräys täsmentävää yleisluontoista lain 
säännöstä. 

Ihmisoikeussopimusmääräyksen vaikutus ratkaisun lopputulokseen 
saattaa viime kädessä muodostua kokonaisharkinnan jälkeen kansallista 
oikeusnormia suuremmaksi myös arvoihin liittyvillä perusteilla. 
Ihmisoikeuksia voidaan ainakin yleensä pitää perustavanlaatuisina yksilön 
oikeuksina. Tästä syystä ihmisoikeusnormin soveltaminen kansallisen normin 
sijasta voi perustua siihen, että ratkaisija päätyy kokonaisharkinnassa pitämään 
(muiden oikeudellisesti merkityksellisten seikkojen lisäksi) ihmisoikeusnormin 
ilmaisemia arvoja kansalliseen oikeussäännökseen sisältyviä arvoja 
painavampina tai perustavanlaatuisempina. 

4. Lopuksi 

Ihmisoikeusmääräyksen ja kansallisen oikeussäännöksen välisen ristiriidan 
ratkaiseminen joko normihierarkisista ylemmänasteisuutta (HM 92 §:n 2 
momentti), ajallista myöhemmyyttä (lex posterior) tai erityisyyttä (lex 
specialis) koskevilla argumenteilla voi tapauksesta riippuen perustella sekä 
ihmisoikeusmääräyksen etusijaa että syrjäytymistä merkitsevää lopputulosta. 
Jos tavoitteena on ihmisoikeus- määräysten noudattaminen, ristiriitatilanteita 
ihmisoikeusmääräysten ja kansallisen oikeuden välillä ei näin ollen voida 
läheskään aina ratkaista em. argumenttien avulla. 
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Sanottu korostaa tarvetta välttää oikeusnormien ristiriitatilanteita 
ihmisoikeusnormeihin liittyvissä oikeudellisissa ratkaisuasetelmissa. Tässä 
tarkoituksessa oikeudellisen ongelman ratkaisun kannalta merkityksellisiä 
kotimaisia oikeussäännöksiä on yritettävä tulkita yhteensopivasti 
ihmisoikeusmääräysten kanssa (ns. ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta). 
Ristiriitojen eliminoimiseksi ja normiharmonian saavuttamiseksi 
laintulkinnassa voidaan tukeutua myös olettamaan, jonka mukaan lainsäätäjän 
tarkoitus ei ollut säätää ihmisoikeussopimusta loukkaavaa lakia. Yksi tapa 
välttää ristiriita sisältyy ihmisoikeus- määräyksen suoraan soveltamiseen. 

Tärkeintä on yleensäkin välttää joko-tai asetelmia ja  yrittää  sen  sijaan  
antaa oikeudellista ongelmaa koskeville näkökohdille oikeudellista merkitystä 
niiden painoarvon mukaan. Argumenttien oikeudellista painoarvoa ei 
kuitenkaan tule arvioida yksinomaan normi- hierarkian tai myöhemmän lain 
näkökulmasta, vaan merkitystä on myös syytä antaa esimerkiksi 
lainvalmisteluasiakirjoille sekä oikeussäännösten taustalla oleville arvoille. 
Kenties ihmisoikeusnormeihin liittyvissä kiperissä ratkaisutilanteissa juuri 
viimeksi mainittujen argumenttien pitäisi kohota ratkaisevaan asemaan. 
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