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Tekoälyn ja algoritmisen päätöksenteon hyödyntämismahdollisuuksia oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa on viime vuosina tutkittu 
erityisesti julkishallinnon viranomaistoiminnan kannalta. Julkishallinnon toimintaa ja päätöksentekoa tukevien sovellusten lisäksi kat-
seet ovat kääntyneet myös hallintopäätösten automatisointimahdollisuuksiin tietyillä julkishallinnon aloilla. Viimeisen muutaman vuo-
den aikana on tehty päätösautomaation mahdollistavia lakiehdotuksia muun muassa maahanmuuttoviraston toiminnan osalta. Nämä 
ehdotukset kuitenkin kariutuivat perustuslakivaliokuntaan virkavastuun toteuttamista koskevien ongelmien vuoksi. Oikeusministeriö 
asettikin tammikuussa 2021 työryhmän automaattista päätöksentekoa koskevan hallinnon yleislainsäädännön valmistelemiseksi. 
 
Julkishallinnon viranomaisprosessien ja päätöksenteon automaatiota koskevat lainsäädäntöhankkeet ovat siten verrattain pitkällä. 
Sen sijaan lainkäytön puolella, eli tuomioistuimissa, päätösautomaatiota koskeva keskustelu on olematonta tai vähintäänkin hiljaista. 
Julkishallinnossa automaatiokehitystä on usein perusteltu tehokkuusnäkökulmin. Tuomioistuinten toiminnassa olisi yhtä lailla tehos-
tettavaa.  
 
Käräjäoikeudet ratkaisevat vuosittain satojatuhansia riita-asioita. Näistä riita-asioista valtaosa on itseasiassa niin sanottuja summaa-
risia riita-asioita, eli lähtökohtaisesti riidattomia asioita. Vuosien 2010–2019 aikana käräjäoikeudessa vuositasolla ratkaistuista riita-
asioista keskimäärin 97 prosenttia oli summaarisia riita-asioita. Summaarisista riita-asioista noin 99 prosenttia on pääsääntöisesti 
erilaisia laskuja koskevia riidattomia velkomusasioita. Riidattomia velkomusasioita koskevat kanteet taas ratkaistaan lähes poikkeuk-
setta OK 5:13.1 §:n mukaisesti yksipuolisella tuomiolla sillä perusteella, että vastaaja on jättäytynyt täysin passiiviseksi asiassa, eikä 
anna häneltä pyydettyä vastausta haasteeseen määräajassa.  
 
Tutkielman aiheena on algoritminen päätöksenteko riidattomien velkomusasioiden ratkaisemisessa yksipuolisilla tuomioilla. Tutkiel-
massa tarkastellaan ensinnäkin sitä, soveltuisivatko riidattomissa velkomusasioissa vastaajan passiivisuuden perusteella annettavat 
yksipuoliset tuomiot ratkaistavaksi algoritmisen päätöksentekojärjestelmän avulla. Soveltuvuutta tarkastellaan riidattomiin velkomus-
asioihin sekä yksipuolisiin tuomioihin liittyvien erityispiirteiden, niitä koskevan lainsäädännön sekä oikeudenmukaisen oikeudenkäyn-
nin takeiden kannalta. Toiseksi tutkielmassa tarkastellaan mikä merkitys virkavastuuta koskevalla sääntelyllä on arvioitaessa algo-
ritmisen päätöksenteon hyödyntämismahdollisuuksia näissä tilanteissa. Tutkielma on metodiltaan lainopillinen.  
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soveltuisivat parhaiten algoritmiseen päätöksentekoon. Tutkielmassa hyödynnetään näitä johtopäätöksiä ja tutkimustuloksia arvioi-
taessa riidattomissa velkomusasioissa annettavien yksipuolisten tuomioiden soveltuvuutta algoritmiseen päätöksentekoon niihin liit-
tyvien ominaispiirteiden kannalta.  
 
Lainsäädännön osalta soveltuvuutta arvioidaan oikeudenkäymiskaaren sääntelyn sekä virkavastuuta koskevan sääntelyn kannalta. 
Tutkielman keskeisimpiä johtopäätöksiä on, että OK 5:6.2 §:stä sekä OK 5:13.1 §:stä seuraavat velvoitteet arvioida kanteen selvää 
perusteettomuutta näyttäytyvät haasteena algoritmisen päätöksenteon soveltamismahdollisuuksien kannalta. Lisäksi virkavastuuta 
koskevan PL 118 §:n sääntely nykymuodossaan vaikuttaa muodostavan esteen päätösautomaation soveltamiselle yleisestikin.   
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1 Johdanto 
 

1.1 Johdatus aiheeseen 

 

Digitalisaatiota sekä sen vaikutuksia yhteiskuntaan on havainnollistettu varsin mahtipontisin 

termein ja vertauskuvin. Digitalisaatiota on kuvattu esimerkiksi yhteiskuntaa muokkaavaksi 

megatrendiksi ja hiljaa eteneväksi vallankumoukseksi.1 Toisessa yhteydessä digitalisaatiota on 

yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan verrattu teolliseen vallankumoukseen. Käsitteenä digitali-

saation voidaan määritellä viittaavan laajamittaiseen ja jatkuvasti lisääntyvään tieto- ja viestin-

täteknologioiden hyödyntämiseen koko yhteiskunnan alalla.2 Muutos ei siten pelkisty ainoas-

taan analogisen tiedon muuntamiseen digitaliseen muotoon, vaan kyse on laajemmasta tiedon-

välitys- ja hyödyntämismahdollisuuksia koskevasta murroksesta. Tässä mielessä digitalisaa-

tiolla on olennainen merkitys toisen yhteiskuntaa muokkaavan megatrendin kannalta: se on te-

koälyn käytön mahdollistaja.3 

Digitalisaatiokehitys on ollut pitkälti markkinavetoista. Tekoälyä ja erilaisia algoritmeja4 kos-

kevat aiheet ovat yleistyneet yhteiskunnallisessa keskustelussa muun muassa suurten teknolo-

giayritysten kuten Amazonin, Applen, Facebookin ja Googlen toiminnan johdosta. Teknolo-

giakeskustelussa ei kuitenkaan ole kyse oikeustieteellekään millään tavalla uudesta ja vieraasta 

aiheesta. Laskennallisten menetelmien ja oikeudellisen päättelyn yhteensopivuutta on pohdittu 

jo useiden vuosikymmenten ajan.5 Esimerkiksi viranomaisprosessien tukena on hyödynnetty 

erilaisia sääntöpohjaiselle automaatiolle perustuvia järjestelmiä jo tietokoneiden käyttöönotosta 

 
1 Pöysti 2018, s. 868.  
2 Koulu 2018, s. 840. 
3 Hirvonen 2018, s. 303. Sanottua voidaan täsmentää toteamalla, että tekoälyksi käsitettävät teknologiat ovat osa 
digitalisaatiota laajemmassa viitekehyksessä. Itse tekoälyn käsitteelle ei ole olemassa yhtenäistä ja yleisesti hy-
väksyttyä määritelmää. Tekoäly on eräänlainen laaja-alainen ja moniulotteinen kattotermi suurelle joukolle erilai-
sia menetelmiä, teknologioita ja tutkimussuuntia, joille yhteistä on pyrkimys ihmisen älykkyyttä jäljittelevien las-
kennallisten järjestelmien kehittämiseen. Tekoälyn käsitemäärittelyä vaikeuttaa myös sille ominainen dynaami-
suus, joka johtuu niin sanotusta tekoälyvaikutuksesta (AI effect). Tekoälyvaikutuksen määritelmä voidaan tiivistää 
siten, että alun perin tekoälyksi käsitetyn teknologian tavanomaistuessa, sen käsittäminen tekoälyksi lakkaa. Tällä 
hetkellä tekoälyllä käsitetään yleisesti viitattavan syväoppimiseen ja neuroverkkoihin, jotka kuuluvat koneoppi-
mista koskevaan tietojenkäsittelytieteen alaan. Ks. mm. Ailisto (toim.) 2019, s. 6; Castelluccia - Le Métayer 2019, 
s. 4; Koulu 2018, s. 856; Brkan 2018, s. 2 sekä käsitteistä tarkemmin Kelleher 2020, s. 223–226.  
4 Algoritmilla tarkoitetaan vaiheittain etenevää sarjaa yksiselitteisiä ja täsmällisiä komentoja jonkin tehtävän suo-
rittamiseksi tai ongelman ratkaisemiseksi. Tyypillisesti algoritmi määrittää säännöt tai ohjeen siitä, kuinka esimer-
kiksi sovelluksen tai järjestelmän tulee käsitellä tai muuttaa siihen syötettävät tiedot (ns. syöte) tiettyyn muotoon 
(ns. tuloste). Ks. mm. Castelluccia - Le Métayer 2019, s. 3; Koulu et al. 2019, s. 21; Hirvonen 2018, s. 303. 
Historiallisesti termi juontaa juurensa 800-luvulla vaikuttaneeseen persialaiseen matemaatikko al-Khwarizmiin. 
Ks. Russell - Norvig 2016, s. 8. 
5 Koulu 2018. s. 841.  
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lähtien6, jonka lisäksi julkishallinnossa on käyty keskustelua algoritmien soveltamisesta oikeu-

delliseen ratkaisutoimintaan jo 1960-luvun loppupuolella.7 Myös oikeudellisen päättelyn kei-

notekoista mallinnettavuutta sääntöpohjaisten asiantuntijajärjestelmien avulla on tarkasteltu ja 

hyödynnettykin oikeudellisen päätöksenteon tukena 1970–1980-luvuilta alkaen.8 

Lähes yhtä pitkään oikeustieteen alalla on käyty keskustelua oikeudellisten ratkaisujen koneel-

lisesta tuottamisesta, eli sanalla kuvaten tekoälytuomarista. Keskustelun käsitteet ovat saatta-

neet ajan saatossa vaihdella ”älykkäästä konetuomarista”9 ytimekkäämpään ”tuomarikonee-

seen”10, mutta asiallisesti keskustelussa on ollut kyse tekoälytuomarista, siten kuin se nykyään 

on ymmärrettävä. Tekoälytuomarin on yhtäältä nähty mahdollistavan tietyn oikeudellisen rat-

kaisutoiminnan ihanteen: kaikenlaisesta mielivallasta ja muista mahdollisista inhimillisistä te-

kijöistä vapaan, aidosti objektiivisen ratkaisutoiminnan (niin sanotusti rule of law – not of per-

sons).11 Toisaalta tekoälytuomaria on vastustettu muun muassa korostamalla ihmisille ainutlaa-

tuisten kykyjen merkitystä osana oikeudellista ratkaisutoimintaa. On todettu, että erityisesti tuo-

mioistuinten ratkaisutoiminnassa on harvoin kyse suoraviivaisesta sääntöjen soveltamisesta sel-

keän ja yksinkertaisen tapauksen tosiseikastoon, vaan ratkaisutoiminta edellyttää tulkintaa, ar-

viointia sekä kokonaisharkintaa – taitoja, joihin vain ihminen pystyy. Jälkimmäisissä tapauk-

sissa tekoälytuomari on ihanteen sijasta nähty ennemminkin painajaisena, jossa oikeudellinen 

ratkaisutoiminta irtautuu kestämättömällä tavalla ihmiskontrollista (niin sanotusti rule of per-

sons – not of machines).12  

 
6 Koulu et al. 2019, s. 13. Ensimmäinen sähköinen tietokone oli Yhdysvalloissa vuonna 1946 rakennettu ENIAC. 
Koneellinen tietojenkäsittely suomalaisessa verohallinnossa alkoi vuonna 1947. Ks. Kuopus 1988, s. 163–171.  
7 The Cambridge Handbook of the Law of Algorithms / Kennedy 2021, s. 222. Oikeudellisten sääntöjen ja käsit-
teiden taipumista binääriseen muotoon pohdittiin esimerkiksi Neuvostoliitossa jo vuonna 1968. Ks. Kerimov 1968, 
s. 159–161.      
8 The Cambridge Handbook of the Law of Algorithms / Kennedy 2021, s. 223; Timmer - Rietveld 2019, s. 520–
521; Zeleznikow 2017, s. 36. Asiantuntijajärjestelmät nähtiin vielä 1980-luvun loppupuolella tekoälysovelluksina, 
joka on osaltaan osoitus tekoälyvaikutuksesta. Ks. mm. Kuopus 1988, s. 39 ja vrt. Koulu 2018, s. 856.  
9 Kerimov 1968, s. 157.  
10 Klami 1981, s. 48.  
11 Ks. mm. D’Amato 1977, s. 1277; Klami 1981, s. 45; Pasquale 2019, s. 3–5. Hannu Tapani Klami tosin vain 
mainitsee tästä ”tuomarikoneeseen” liitetystä ihanteesta. Klamin itsensä kanta tekoälytuomaria kohtaan vaikuttaa 
ainakin osittain torjuvalta. Klami esimerkiksi vähätteli inhimillisten tuntemusten vaikutusta tuomarin ratkaisutoi-
minnassa: ”on jopa vakavissaan väitetty, että tuomarin ruoansulatus vaikuttaa melkoisesti hänen päätöksiinsä...”. 
Toisaalta Klami näki mahdolliset persoonallisuustekijät päätöksenteossa ongelmallisina, etenkin ratkaisukäytän-
nön yhtenäisyyden kannalta. Ks. Klami 1981, s. 45–48. Inhimillisten tuntemusten vaikutusta tuomareiden ratkai-
sutoimintaan on sittemmin tutkittu ja vuonna 2011 julkaistussa, kahdeksan tuomarin antamia ehdonalaispäätöksiä 
koskeneessa tutkimuksessa osoitettiin, että tuomarit myönsivät ehdonalaisen todennäköisemmin tapauksissa, jotka 
käsiteltiin aivan työpäivän alussa tai välittömästi lounaan jälkeen. Ks. Danzinger - Levav - Avnaim-Pesso 2011, s. 
6889–6890.  
12 Ks. mm. Sartor - Branting 1998, s. 105–110; Brkan 2017, s. 263; Reiling 2019, s. 3; Pasquale 2019, s. 44–55. 
D.A. Kerimov on jopa todennut pyrkimyksen ”älykkään konetuomarin” kehittämiseen olevan täysin vailla älyllistä 
pohjaa. Ks. Kerimov 1968, s. 155–157.  
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Maastrichtin yliopiston apulaisprofessori Maja Brkan on todennut, että keskustelu tuomareiden 

korvaamisesta tekoälyllä tuo hänen mieleensä yhdysvaltalaisen oikeusfilosofi Ronald Dworki-

nin mahtavan Herkuleksen, joka kykeni löytämään oikean ratkaisun tapaukseen kuin tapauk-

seen.13 Vuonna 1975 julkaistussa artikkelissaan ”Hard Cases” Dworkin esitteli Herkuleksen 

yli-inhimilliset taidot, oppineisuuden, kärsivällisyyden ja älykkyyden omaavana kuvitteellisena 

tuomarina.14 Herkuleksessa oli tietysti kyse äärimmäisen teoreettisesta esimerkistä, jonka 

Dworkin yhdessä niin kutsutun ketjuromaanin kanssa kehitti selventämään ja perustelemaan 

omaa teoriaansa oikeudesta eheänä ja koherenttina kokonaisuutena (law as integrity), josta on 

tulkinnan avulla johdettavissa yksi (eniten) oikea ratkaisu kiperimpiinkin tapauksiin.15 Artik-

kelissaan Brkan toteaa kuitenkin, ettei kysymys teknologian avulla keinotekoisesti tuotetusta 

oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta enää kuulu yksinoikeudella tieteisfiktion alaan, vaan aihe-

piiri on yhä enenevissä määrin myös oikeustieteellisen tutkimuksen kohteena.16 

Tuomarin ratkaisutoimintaan liittyvän harkinnan ja päättelyn kompleksisuudesta johtuen teko-

älytutkimus oikeuden alalla oli vielä 2000-luvulle tultaessa keskittynyt lähinnä käytännön oi-

keudellista toimintaa tukevien sovellusten sekä oikeudellista ratkaisutoimintaa analysoivien 

työkalujen kehittämiseen.17 Kuitenkin digitalisaatio sekä viimeaikaiset saavutukset tekoälyn ja 

erityisesti koneoppimisen18 alalla ovat mahdollistaneet oikeudellisen ratkaisutoiminnan mallin-

tamisen esimerkiksi sääntöpohjaisia järjestelmiä monipuolisemmalla tavalla.19 Kehityksestä 

huolimatta tutkimuskirjallisuudessa vallitseva kanta on ollut, että niin sanotulla algoritmisella 

 
13 Brkan 2017, s. 263.  
14 Dworkin 1975, s. 1083.  
15 Dworkin 1986, s. 225–228. Ketjuromaanista ks. tarkemmin esim. Ibid., s. 228–238. Herkuleksesta esim. tapauk-
sen McLaughlin v. O’Brian ratkaisijana ks. Ibid., s. 238–254. Dworkinista tiivistetysti ks. Tontti 1996, s. 158–161.  
16 Brkan viittaa muun muassa oikeudenkäyntien lopputulosten ennustamista koskevaan tutkimukseen sekä tieto-
jenkäsittelytieteilijöiden pyrkimykseen mallintaa oikeudellista ratkaisutoimintaa sovelluksen avulla, jossa oikeu-
dellinen ongelmanratkaisu on yksinkertaistettu kysymys/vastaus -mallille perustuvaan päättelyketjuun ja käyttäjän 
sovelluksen esittämiin kysymyksiin antamat vastaukset rajattu kyllä/ei -muotoon. Brkan 2017, s. 262. Teknolo-
giajätti IBM on luonut vastaavanlaisen, mutta edistyneemmän Watsonina (myös Deep QA:na) tunnetun sovelluk-
sen, joka kykenee analysoimaan satoja miljoonia sivuja siihen syötettyä materiaalia millisekunneissa ja tämän 
analyysin perusteella vastaamaan sille esitettyyn kysymykseen. Ks. Caserta - Madsen 2019, s. 11.  
17 Sartor - Branting 1998, s. 105–106. 
18 Koneoppimisella tarkoitetaan tekoälyn osa-aluetta, joka yhdistämällä tilastotieteen, tietojenkäsittelytieteen ja 
data-analytiikan menetelmiä pyrkii luomaan sovelluksia, jotka kykenevät oppimaan ja parantamaan suorituskyky-
ään niihin syötetystä opetusdatasta itsenäisesti ilman erillistä ohjelmointia. Ks. Ailisto (toim.) 2018, s. 14; Barnett 
- Treleaven 2017, s. 402; Russell - Norvig 2016, s. 2 sekä Čerka - Grigiené - Sirbikyté 2015, s. 379–380. Koneop-
pimisalgoritmien kehittämisestä ja soveltamisesta ks. tarkemmin mm. de Laat 2017, s. 5–9. 
19 Koulu 2018, s. 840–844, 851; Hirvonen 2018, s. 302–305. Tekoälykehitykseen 2000-luvulla ovat vaikuttaneet 
olennaisella tavalla muun muassa opetusdatan määrän, laskentatehon ja siirtokapasiteetin merkittävä kasvu sekä 
tallennustilan hinnanlasku, joiden yhteydessä on tapahtunut algoritmien ja ohjelmistotyökalujen kehitystä. Ks. Ai-
listo (toim.) 2018, s. 2; Koulu 2018, s. 844; Voutilainen 2018, s. 904.  
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päätöksenteolla20 voidaan korvata ihmisen ratkaisutoimintaa vain hyvin suppeissa ja yksinker-

taisissa tapauksissa. Tätä on perusteltu muun muassa sillä, että algoritmeille perustuvat sovel-

lukset eivät kykene arvioimaan toimenpiteiden ja päätösten hyötyjä tai haittoja, eivätkä niiden 

vaikutuksia, eikä algoritmisella päätöksenteolla näin ollen voida korvata ihmisen tekemää har-

kintaa.21 

Kehityksen myötä kiinnostus tekoälyä ja algoritmisia järjestelmiä sekä niiden mahdollistamia 

uusia toimintatapoja kohtaan on joka tapauksessa kasvanut erityisesti julkishallinnossa.22 Jul-

kishallinnon toimintaa ja päätöksentekoa tukevien sovellusten lisäksi katseet ovat kääntyneet 

myös hallintopäätösten automatisointimahdollisuuksiin tietyillä julkishallinnon aloilla ja tie-

tynlaisten päätösten osalta. Viime vuosina on tehty lakiehdotuksia, joihin on sisältynyt ehdotus 

automaattisen päätöksenteon mahdollistamisesta tiettyjen päätösten osalta muun muassa maa-

hanmuuttoviraston ja kansaneläkelaitoksen toiminnassa.23 Lainsäädäntöpaineen taustalla vai-

kuttaa muun muassa 25.5.2018 voimaantullut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 

2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen 

vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).24 

Oikeusministeriö on kuluvan vuoden tammikuussa asettanut työryhmän valmistelemaan halli-

tuksen esitystä automaattista päätöksentekoa koskevaksi yleislainsäädännöksi. Yleislainsää-

däntöhankkeen tavoitteena on luoda sääntely, jolla varmistetaan hyvän hallinnon periaatteiden, 

 
20 Algoritmisella päätöksenteolla tarkoitetaan päätöksentekoa, joka perustuu ihmistoimijan sijasta algoritmille. Ih-
miskontrollin osuus algoritmisessa päätöksenteossa on sovellus- ja tapauskohtaista. Täysin autonomiset sovelluk-
set voivat toimeenpanna päätöksen sovellukseen syötettyjen tietojen perusteella ilman ihmiskontrollia. Algoritmi-
nen päätöksenteko voi perustua sekä sääntöpohjaiselle automaatiolle että koneoppimisalgoritmille. Olennainen ero 
näiden kahden välillä on, että sääntöpohjaisessa automaatiossa päätöksentekosäännöt ovat ihmisen määrittämiä, 
kun taas koneoppimisalgoritmi soveltaa päätöksentekoon opetusdatan perusteella ”luomaansa” algoritmia. Kan-
sainvälisessä keskustelussa algoritmisen päätöksenteon käsitettä on viime vuosien aikana enenevässä määrin käy-
tetty päätösautomaation synonyymina. Ks. Hakkarainen - Koulu - Markkanen 2020, s. 17; Koulu et al. 2019, s. 
22; Brkan 2018, s. 4. 
21 Koulu et al. 2019, s. 13; Seppälä 2018, s. 48–49. Ks. myös Caserta - Madsen 2019, s. 2. Tässä mielessä täysin 
itsenäiseen tuomiovallan käyttöön kykenevät ja ihmistuomarit syrjäyttävät tekoälysovellukset ovat edelleen puh-
taasti tieteisfiktiota. Ks. esim. Koulu - Koulu - Koulu 2019, s. 173.  
22 Koulu et al. 2019, s. 127; Hirvonen 2018, s. 302. Esimerkiksi neuvontavelvollisuuden täyttämiseksi viranomai-
sissa on otettu käyttöön chatbot-sovelluksia. Ks. tarkemmin Voutilainen 2018, s. 904–927.   
23 Ks. esim. HE 18/2019 vp, s. 131; HE 298/2018 vp, s. 99; HE 224/2018 vp, s. 92 ja HE 52/2018 vp, s. 69. 
Päätösautomaation mahdollistamista koskevin osin ehdotukset ovat kuitenkin kariutuneet perustuslakivaliokun-
taan. Ks. PeVL 7/2019 vp; PeVL 78/2018 vp; PeVL 70/2018 vp ja PeVL 62/2018 vp. 
24 Yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 kohdan mukaan rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen 
päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla voi olla häntä 
koskevia oikeusvaikutuksia. Artiklan 2 kohdan mukaan em. kohtaa ei kuitenkaan sovelleta esimerkiksi niissä ta-
pauksissa, joissa päätös on hyväksytty jäsenvaltion lainsäädännössä.  
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oikeusturvan sekä virkavastuun toteutuminen nimenomaan hallinnon automaattisessa päätök-

senteossa.25 

Sen sijaan lainkäytön puolella tekoälyä ja algoritmista päätöksentekoa koskeva keskustelu on 

julkishallintoon verrattuna hiljaista. Julkishallinnossa uusien teknologioiden ja toimintatapojen 

käyttöönottoa on yleensä perusteltu muun muassa tehokkuusnäkökulmin.26 Tässä mielessä di-

gitalisaatiolla on tosin ollut vaikutuksensa tuomioistuimiinkin. Niin sanottu aineistopankki-

hanke (AIPA-hanke) tähtää syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten digitalisoimiseen 

muuttamalla lainkäyttötehtävät sekä niitä suoraan tukevat työtehtävät täysin paperittomiksi. 

Uuden tietojärjestelmäkokonaisuuden luomisen lisäksi AIPA-hankkeen tarkoituksena on kehit-

tää syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten toimintatapoja tehokkaammiksi uusien digitaa-

listen työtapojen avulla sekä luoda pohja esimerkiksi tekoälysovellusten käyttöönotolle lain-

käyttötyössä tulevaisuudessa.27 Kuitenkin varsinainen lainkäytön algoritmista päätöksentekoa 

koskeva keskustelu odottaa avaustaan.28 Kun tarkastellaan esimerkiksi käräjäoikeuksissa 2010-

luvulla ratkaistujen asioiden tilastoja, voidaan havaita, että nimenomaan ratkaisutoiminnassa 

tehostettavaa kyllä löytyisi.  

Käräjäoikeudet ratkaisevat vuosittain satojatuhansia riita-asioita. Valtaosa näistä riita-asioista 

on itse asiassa kantajan riidattomaksi ilmoittamia niin sanottuja summaarisia riita-asioita. Vuo-

 
25 Ks. Oikeusministeriön tiedote 20.1.2021. Automaattista päätöksentekoa koskevat lainsäädäntöhankkeet tulevat 
siinä mielessä jälkikäteisinä, että päätöksentekoa on kotimaisissa viranomaisissa, kuten verohallinnossa ja kansan-
eläkelaitoksessa, jo tietyiltä osin automatisoitu. Kansaneläkelaitos antaa vuosittain 2–3 miljoonaa etuuspäätöstä 
automaattisesti ilman etuuskäsittelijöiden osallistumista päätöksentekoon. Esimerkiksi opintotukipäätösten osalta 
automaattisten päätösten osuus on noussut 36 prosentista 52 prosenttiin vuosien 2018–2020 välillä Ks. Eduskunta 
LATI. Verohallinnon puolella on automatisoitu esimerkiksi esitäytettyjen veroilmoitusten lähettäminen. Ks. Koulu 
et al. 2019, s. 12.  
26 Ks. mm. Kääriäinen (toim.) 2018, s. 6–11. Lisäksi esim. Kuopus totesi väitöskirjassaan, ettei nykyaikaisen 
hyvinvointivaltion hallintoa voisi kuvitellakaan ilman hallintoautomaatiota. Kuopus 1988, s. 114.  
27 Tietojärjestelmähankkeen lisäksi AIPA-hankkeessa on siten kysymys toiminnan kehittämistä koskevasta hank-
keesta. Hankkeen on määrä valmistua kuluvan vuoden marraskuussa, mutta kehitystyön ei ole tarkoitus päättyä 
tähän, vaan jatkokehityksestä vastaa 1.1.2020 toimintansa aloittanut tuomioistuinvirasto. Ks. Loisa 2018, s. 1079–
1083. 
28 Tosin erilaisia koneoppimisalgoritmeille perustuvia päätöksenteon tueksi tarkoitettuja ennusteita tuottavia jär-
jestelmiä hyödynnetään myös lainkäytön puolella esimerkiksi Yhdysvalloissa. Ks. Koulu - Koulu - Koulu 2019, s. 
184. Näistä kyseenalaisella tavalla tunnetuin lienee rikoksenuusimistodennäköisyyttä arvioiva COMPAS-järjes-
telmä, jonka tulosten havaittiin ProPublican laajan paljastusartikkelin mukaan syrjivän tiettyjä kansanryhmiä. Ks. 
Angwin et al. 2016. Muita vastaavanlaisia ennusteiden ja arvioiden tuottamiseen käytettyjä järjestelmiä ovat muun 
muassa SAVRY, FACES ja MiDAS. Ks. tarkemmin Richardson - Schultz - Southerland 2019, s. 5–23. Näissä 
sovelluksissa ei kuitenkaan ole kysymys varsinaisesti päätösautomaatiosta, vaan varsinainen päätöksenteko jää 
edelleen ihmistoimijan tehtäväksi.   
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sien 2010–2019 aikana kaikista käräjäoikeuksissa ratkaisuista riita-asioista keskimäärin 97 pro-

senttia oli summaarisia asioita.29 Summaarisissa asioissa on suurimmaksi osaksi kyse riidatto-

mista velkomusasioista, jotka koskevat esimerkiksi maksamattomia puhelin-, sähkö- ja luotto-

korttilaskuja sekä vuokrarästejä ja pikavippejä.30 Oikeusministeriön vuonna 2014 julkaise-

massa summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittämistä koskevassa selvityksessä todettiin, 

että riidattomien velkomusasioiden osuus kaikista summaarisista riita-asioista on yli 99 pro-

senttia.31 Summaaristen asioiden varsin yksinkertaiseen luonteeseen nähden niiden käsittelyajat 

ovat olleet huomattavan pitkiä. Esimerkiksi vuonna 2016 summaaristen asioiden keskimääräi-

nen käsittelyaika koko maassa oli 2,8 kuukautta, Helsingin käräjäoikeudessa 4,7 kuukautta ja 

Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa peräti 6,7 kuukautta.32 Helsingin käräjäoikeudessa summaa-

risten asioiden pitkien käsittelyaikojen on nähty johtuvan aikaisempien viivästymisien kertaan-

tumisesta. Helsingin käräjäoikeudessa summaariset asiat ovat vireilletulon jälkeen jääneet pa-

himmillaan odottamaan jopa kahdeksi kuukaudeksi ennen varsinaisen käsittelyn alkua.33 

Riidattomien velkomusasioiden ylivoimaisesti yleisin ratkaisumuoto on vastaajan passiivisuu-

teen perustuva yksipuolinen tuomio. Tilastokeskuksen mukaan kaikista vuonna 2013 käräjäoi-

keuksissa hyväksytyistä riita-asioiden kanteista 97 prosenttia ratkaistiin yksipuolisella tuo-

miolla.34 

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja metodi 

 

Tutkielma käsittelee algoritmisen päätöksenteon soveltamismahdollisuuksia riidattomien vel-

komusasioiden ratkaisemisessa yksipuolisella tuomiolla niissä tapauksissa, joissa vastaaja jät-

 
29 Ks. Tuomioistuinten työtilastot 2011–2020. Oikeusministeriö julkaisee vuosittain tuomioistuinten työtilastot ai-
kaisemmalta vuodelta. Tutkielmasta ilmenevät keskiarvot mainitulta kymmenen vuoden ajanjaksolta on laskettu 
näiden tilastojen perusteella. Julkaisuihin viitataan keskiarvojen osalta kokonaisuutena siitä käytännöllisestä 
syystä, että sivut, joilta käräjäoikeuksien ratkaisuja koskevat tilastot löytyvät vaihtelevat julkaisukohtaisesti. Tässä 
yhteydessä kuitenkin todettakoon, että pääsääntöisesti kyseiset tilastot käyvät ilmi julkaisujen sivujen 39–46 väli-
seltä alueelta.    
30 Linna 2019, s. 54–55.  
31 OMSO 52/2014, s. 15.  
32 Ks. HE 190/2017 vp, s. 7–8. Vastaavasti vuoden 2016 aikana ratkaistujen laajojen riita-asioiden keskimääräinen 
käsittelyaika oli koko maassa 12,3 kuukautta ja Helsingin käräjäoikeudessa 20,1 kuukautta. Ks. Tuomioistuinten 
työtilastot 2017, s. 43.   
33 HE 190/2017 vp, s. 14 
34 Ks. Tilastokeskus 2.4.2014. Tilastokeskus on sittemmin lakkauttanut käräjäoikeuksien riita-asioita koskevan 
tilaston ylläpitämisen. Käräjäoikeuksia koskevaa tilastotieto on saatavilla oikeusministeriön vuosittaisesta julkai-
susta ”Tuomioistuinten työtilastoja”.  
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täytyy täysin passiiviseksi. Tutkielman tiedonintressi kohdistuu ensinnäkin siihen, olisiko voi-

massa olevan oikeuden näkökulmasta mahdollista siirtää riidattomien velkomusasioiden käsit-

tely ensisijaisesti täysin autonomiselle algoritmiselle järjestelmälle siten, että vastaajan jättäy-

tyessä passiiviseksi järjestelmä voisi myös ratkaista asian yksipuolisella tuomiolla automaatti-

sesti, ilman ihmiskontrollia. Toiseksi tutkielman tiedonintressi kohdistuu virkavastuuseen ja 

erityisesti sen kohdistamista koskevaan problematiikkaan edellä mainituissa tapauksissa, joissa 

yksipuolinen tuomio on annettu automaattisesti algoritmisen päätöksentekojärjestelmän avulla. 

Julkishallinnossa nimenomaan kysymys siitä, kuka vastaa automaattisesti tuotetun päätöksen 

mahdollisesta virheestä vaikuttaa nousseen algoritmisten järjestelmien hyödyntämismahdolli-

suuksia koskevaksi kynnyskysymykseksi, joka tulee ratkaista ennen päätöksenteon automati-

sointia.35 Näin ollen tutkimuskysymykset voidaan tiivistää seuraavaan muotoon:  

 

1) soveltuvatko riidattomissa velkomusasioissa annettavat, vastaajan passiivisuuteen pe-

rustuvat, yksipuoliset tuomiot algoritmisen päätöksenteon kohteeksi, ottaen huomioon rii-

dattomiin velkomusasioihin ja yksipuolisiin tuomioihin liittyvät erityispiirteet, lainsää-

däntö sekä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset, ja 

2) mikä merkitys virkavastuuta ja sen kohdentumista koskevalla lainsäädännöllä on ar-

vioitaessa algoritmisen päätöksenteon hyödyntämismahdollisuuksia näissä tapauksissa? 

 

Tutkielma on perusmuodoltaan lainopillinen, sillä tutkimuskysymyksiin vastaaminen edellyttää 

riidattomia velkomusasioita, yksipuolisia tuomioita sekä virkavastuuta koskevan oikeustilan 

selvittämistä, eli niitä koskevien oikeussääntöjen tulkintaa ja tutkimuskysymysten arvioimista 

tämän tulkinnan perusteella. Täten tutkielmassa painottuu lainopin tulkinnallinen tehtävä.36 

Tutkimuskysymyksiä tarkastellaan oikeuslähdeopin perusteella, eli vahvasti ja heikosti velvoit-

taviin sekä sallittuihin oikeuslähteisiin tukeutuen. Tältä osin tutkielmassa on siten kyse de lege 

lata -tutkimuksesta.37 

 
35 Ks. esim. Koulu et al. 2019, s. 102 sekä perustuslakivaliokunnan lausunnot PeVL 62/2018 vp ja PeVL 7/2019 
vp, kuten myös apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu EOAK/3379/2018, s. 35–36.  
36 Oikeustieteellisen tutkimuksen ydinalue on perinteisesti jaettu kahteen osaan: oikeussäännösten systematisoin-
tiin sekä oikeussäännösten sisällön selvittämiseen, eli tulkintaan. Näistä kahdesta tekijästä koostuvaa kokonai-
suutta on perinteisesti nimitetty oikeusdogmatiikaksi, eli lainopiksi. Lainopin tiedonintressi kohdistuu perusteltu-
jen tulkinta-, punninta- ja systematisointikannanottojen tuottamiseen voimassa olevan oikeuden sisällöstä. Ks. 
Aarnio 1978, s. 52; Oikeustieteellinen opinnäyte / Kolehmainen 2016, s. 107; Hirvonen 2011, s. 21–22.  
37 Oikeustieteellinen opinnäyte / Kolehmainen 2016, s. 108; Hirvonen 2011, s. 41–44.  
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Lainopin lisäksi oikeustieteellisen tutkimuksen on katsottu koostuvan myös muusta oikeustut-

kimuksesta, kuten oikeuspoliittisesta tutkimuksesta. Oikeuspoliittinen tutkimus – eli de lege 

ferenda -tutkimus – kohdistuu lainlaadintaan liittyvien ongelmien tarkasteluun sekä tulevaa 

lainsäädäntöä koskevien ratkaisumallien arvioimiseen. Oikeuspoliittisella tutkimuksella on 

yleensä liitäntä tavanomaiseen lainoppiin siten, että de lege ferenda -kannanotot syntyvät usein 

eräänlaisena de lege lata -tutkimuksen sivutuotteena.38 Tutkielman tarkoituksena on edellä ku-

vatun lisäksi pyrkiä esittämään riidattomien velkomusasioiden ratkaisemista yksipuolisella tuo-

miolla sekä virkavastuuta koskevia perusteltuja kannanottoja mahdollisista lainsäädäntötar-

peista algoritmisen päätöksenteon näkökulmasta. Tältä osin tutkielmassa on siten kyse de lege 

ferenda -tutkimuksesta. 

Algoritmisen päätöksenteon hyödyntämismahdollisuuksia tuomioistuimissa ja lainkäytössä kä-

sittelevää kotimaista oikeustieteellistä kirjallisuutta tai tutkimusta ei juurikaan ole. Sen sijaan 

julkishallinnon puolella niin sanottua hallintoautomaatiota on tarkasteltu historiallisestikin 

melko laajasti. Tämän lisäksi hallinnon algoritmista päätöksentekoa koskevan yleislainsäädän-

töhankkeen valmistelu on tuottanut varsin kattavia viranomaistoiminnan päätösautomaatiota 

koskevia tutkimus- ja selvitystöitä, joiden perusteella on muun muassa saatu tutkimustuloksia 

siitä, minkälaisten oikeudellisten ratkaisujen voidaan ylipäätään katsoa soveltuvan algoritmi-

seen päätöksentekoon. Näiden lähtökohtien vuoksi tutkielmassa on päädytty ratkaisuun, jossa 

kysymykseen algoritmisen päätöksenteon soveltuvuudesta riidattomien velkomusasioiden rat-

kaisemiseen haetaan analogista tukea viranomaistoiminnan päätösautomaatiota koskevista tut-

kimuksista ja tutkimusten johtopäätöksistä. Tausta-ajatuksena siis on, että johtopäätöksiä siitä, 

minkälaisia julkishallinnossa tehtäviä päätöksiä voidaan automatisoida, voidaan hyödyntää 

myös algoritmisen päätöksenteon soveltuvuuden arvioimiseen riidattomien velkomusasioiden 

osalta. Lähestymistapa on perusteltu, sillä samat oikeusturvaa ja virkavastuuta koskevat perus-

tuslailliset lähtökohdat koskevat niin viranomaistoiminnan päätöksentekoa kuin tuomioistuin-

tenkin ratkaisutoimintaa.     

Algoritmiseen päätöksentekoon liittyvää virkavastuun toteutumista ja erityisesti virkavastuun 

kohdistamista koskevaa problematiikkaa ja sen merkitystä tutkimuskysymysten kannalta lähes-

tytään virkavastuuta koskevan sääntelyn sekä julkishallinnon viranomaistoiminnan algoritmista 

päätöksentekoa koskevien tutkimus- ja selvitystöiden kautta. Erityisesti viimeaikaisissa tutki-

mus- ja selvitystöissä on pyritty luomaan oikeudelliset reunaehdot algoritmisen päätöksenteon 

 
38 Aarnio 1978, s. 55–56; Oikeustieteellinen opinnäyte / Kolehmainen 2016, s. 108.  
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hyödyntämismahdollisuuksille julkishallinnon viranomaistoiminnassa.39 Tässä yhteydessä on 

pohdittu varsin perusteellisesti virkavastuuta koskevan sääntelyn merkitystä algoritmisen pää-

töksenteon hyödyntämismahdollisuuksien kannalta sekä mahdollisia ongelmakohtia. Tutki-

mus- ja selvitystöissä tehdyt johtopäätökset toimivat luontevana lähtökohtana algoritmisen pää-

töksenteon tarkastelulle myös lainkäytön puolella.  

Hallintoautomaatiota koskevan tutkimuksen ja julkishallinnon algoritmista päätöksentekoa 

koskevien tutkimus- ja selvitystöiden lisäksi tutkimusaineistona hyödynnetään tutkimuskysy-

mysten kannalta relevantteja oikeudellisia perusteoksia sekä muuta oikeuskirjallisuutta. Algo-

ritmista päätöksentekoa koskevien kysymysten osalta tutkimusaineistossa korostuvat sekä ul-

komaiset että kotimaiset asiantuntija-artikkelit aihetta koskevan perustutkimuksen aukon 

vuoksi.40  

 

1.3 Tutkielman rajaukset ja rakenne 
 

Tutkimuskysymys koskee nimenomaisesti riidattomia velkomusasioita. Näin ollen muut oikeu-

denkäymiskaaren (OK, 4/1734) 5:3 §:ssä (439/2018) säädetyt summaariset riita-asiat, kuten 

hallinnan ja rikkoutuneen olosuhteen palauttamista sekä häätöä koskevat asiat, ovat rajattu tut-

kielman ulkopuolelle. Kuten edellä on todettu, näiden osuus summaarisista asioista on muuten-

kin häviävän pieni. Euroopan unionin sääntelystä seuraa lisäksi tiettyjä kuluttajaluottosopimuk-

siin perustuviin velkomuksiin liittyviä erityssääntelyä, jonka syvemmälle tarkastelulle tutkiel-

man laajuus ei anna mahdollisuutta. Tarkastelua on välttämätöntä rajata tältä osin. Tästä syystä 

kuluttajaluottosopimuksia koskevat seikat on jätetty ainoastaan huomion tasolle. 

Tutkielman laajuudesta johtuen myös Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen käsittely 

on rajattu kokonaan tutkielman ulkopuolelle. Rajaus on toisaalta perusteltu siitä edellä todetusta 

syystä, että yleinen tietosuoja-asetus sallii automaattisen päätöksenteon, kunhan sen perusteesta 

on säädetty jäsenvaltion laissa. Suomen perustuslain (PL, 731/1999) 2.3 §:n mukaan julkisen 

vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin 

lakia. Näin on selvää, että automaattisen päätöksenteon soveltamismahdollisuudesta yksilön 

 
39 Viimeaikaisella tutkimus- ja selvitystyöllä viitataan erityisesti oikeusministeriön arviomuistioon hallinnon au-
tomaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista (OMSO 2020:14) sekä valtioneu-
voston selvitykseen ”Algoritmi päätöksentekijänä? Tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet ja haasteet kansalli-
sessa sääntely-ympäristössä” (Koulu et al. 2019), jonka vastuullisena tutkimusjohtajan toimi Helsingin yliopiston 
apulaisprofessori Riikka Koulu. Erityisesti näillä tutkimus- ja selvitystöillä on keskeinen rooli tutkielmassa.   
40 Ks. Koulu et al. 2019, s. 14.  
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oikeuksiin ja velvollisuuksiin vaikuttavien päätösten osalta on säädettävä lailla. Tämä lähtöase-

telma tekee yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyvän problematiikan tutkimisen käytännössä tur-

haksi.  

Muiden kuin omassa asiassaan toimivien luonnollisten henkilöiden on 1.9.2019 alkaen OK 5:3a 

§:n (439/2018) perusteella tullut toimittaa riidatonta velkomusasiaa koskeva haastehakemuk-

sensa käräjäoikeudelle sähköisesti tietojärjestelmäyhteyden tai oikeushallinnon sähköisen asi-

ointipalvelun välityksellä. Koska säännöksessä mainittu tietojärjestelmäyhteys on lähinnä suu-

rimpien perintätoimistojen käytössä, tutkielmassa perehdytään tarkemmin internet-selaimella 

toimivaan oikeushallinnon sähköiseen asiointipalveluun ja riidatonta velkomusta koskevan 

haastehakemuksen toimittamiseen tämän välityksellä. Tutkimuskysymysten kannalta ei sinänsä 

ole merkitystä sillä, kumman palvelun välityksellä haastehakemus on tullut vireille, vaan olen-

naista riidattomien velkomusasioiden käsittelyn ja ratkaisun kannalta on, että tiedot kirjautuvat 

sähköisesti ja valmiiksi koneluettavassa muodossa käräjäoikeuden tietojärjestelmään. Tästä sa-

maisesta syystä juoksevaan velkakirjaan, vekseliin ja shekkiin perustuvat velkomukset on ra-

jattu tutkielman ulkopuolelle.41 

Todisteellista tiedoksiantoa koskevat kysymykset on niin ikään rajattu tutkielman ulkopuolelle. 

Todisteellisella tiedoksiannolla on olennaista merkitystä esimerkiksi haasteeseen vastaamiselle 

annetun määräajan alkamisen kannalta ja näin ollen merkitys kohdistuu myös mahdollisuuteen 

ratkaista asia yksipuolisella tuomiolla. Tässä yhteydessä todettakoon, että sähköistä tiedoksian-

toa on viime vuosina kehitetty erittäin tuloksellisesti muun muassa puhelintiedoksiannon avulla 

ja kehitystyö jatkuu.42 Tutkielmassa todisteellista tiedoksiantoa koskevaan problematiikkaan tai 

kehitysmahdollisuuksiin ei kuitenkaan ole mahdollista perehtyä syvemmin ja aihe on näin ollen 

rajattu tutkielman ulkopuolelle.  

Virkavastuun osalta tutkielmassa tarkastellaan ainoastaan rikosoikeudellista virkavastuuta sekä 

vahingonkorvausvastuuta. Näin ollen hallinnollista virkavastuuta koskevat kysymykset on ra-

jattu tutkielman ulkopuolelle. Kysymys on puhtaasti tutkimuksellisesta rajauksesta.   

 
41 Rajaus seuraa luonnollisesti siitä, että OK 5:14 §:n (768/2002) perusteella juokseva velkakirja, vekseli tai shekki, 
johon vaatimus perustuu, on liitettävä haastehakemukseen tai vastaukseen alkuperäisenä. Näin ollen juoksevaan 
sitoumukseen perustuvaa riidatonta velkomusta ei käytännössä voi saattaa vireille sähköisesti, eikä niiden käsittely 
täten ole tutkimuskysymyksen kannalta mielekästä.  
42 Ks. tarkemmin esim. HE 190/2017 vp, s. 8–10 ja 21–24.  
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Viimeiseksi on tarpeellista tehdä olennainen rajaus ja käsitemääritelmä tutkielmassa käsiteltä-

vän teknologian osalta. Tutkielmassa ei ole kyse tekoälytutkimuksesta. Tästä syystä sääntöpoh-

jaisia järjestelmiä ja tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia, kuten koneoppimisalgoritmeille perus-

tuvia järjestelmiä ja erityisesti näiden teknisiä toteuttamistapoja koskevat selvitykset ja kuvauk-

set on rajattu tutkimuskysymysten kannalta välttämättömään minimiin. Tutkielman painopiste 

kohdistuu sääntöpohjaiseen algoritmiseen päätöksentekoon ja koneoppimisalgoritmeihin viita-

taan ainoastaan vertailun ja esitettyjen asioiden kannalta olennaisin osin. Tutkielmassa algorit-

misella päätöksenteolla viitataan siten ainoastaan sääntöpohjaiselle automaatiolle perustuviin 

järjestelmiin erotuksena koneoppimisalgoritmeille perustuvasta päätöksenteosta.  

Tutkielma jakautuu viiteen lukuun ja niitä koskeviin alalukuihin. Järjestysluvultaan toisessa, eli 

johdannon jälkeisessä luvussa tarkastellaan hallintoautomaatiota koskevan tutkimuksen ja vii-

meaikaisten algoritmista päätöksentekoa koskeneiden tutkimus- ja selvitystöiden johtopäätök-

siä algoritmisen päätöksenteon oikeudellisista reunaehdoista julkishallinnossa sekä automati-

soitavissa olevien päätösten kriteereistä. Tutkielma on välttämätöntä aloittaa tällä katsauksella, 

jotta näitä tutkimustuloksia voidaan hyödyntää seuraavassa luvussa riidattomia velkomusasi-

oita koskevien erityispiirteiden ja lainsäädännön arvioimisessa algoritmisen päätöksenteon 

hyödyntämismahdollisuuksien kannalta.  

Kolmannessa luvussa perehdytään riidattomien velkomusasioiden ratkaisemista koskevan pro-

sessin kehitykseen sekä nykytilaan, jotta voidaan luoda kattava kokonaiskuva siitä, mitkä teki-

jät ovat johtaneet prosessin kehittymiseen sellaiseksi kuin se tällä hetkellä on ja mitä vaikutusta 

näillä tekijöillä on algoritmisen päätöksenteon kannalta. Tämän jälkeen tutkitaan riidattomia 

velkomusasioita ja yksipuolisia tuomioita koskevaa lainsäädäntöä ja erityispiirteitä algoritmi-

sen päätöksenteon hyödyntämismahdollisuuksien näkökulmasta, ottaen erityisesti huomioon 

aikaisemmassa luvussa tehdyt havainnot hallintopäätösten automatisointimahdollisuuksista ja 

julkishallinnon automaatioon liittyvistä oikeudellisista reunaehdoista.  

Neljännessä luvussa tarkastellaan virkavastuuta. Virkavastuu liittyy olennaisella tavalla jul-

kishallinnon algoritmista päätöksentekoa koskeviin oikeudellisiin reunaehtoihin ja tästä syystä 

aihetta tarkastellaan erityisesti näiden tutkimustulosten kannalta. Aihepiirin laajuudesta johtuen 

ja toisaalta riidattomien velkomusasioiden ratkaisuprosessiin liittyvien erityispiirteiden vuoksi 

on syytä käsitellä virkavastuu omana kokonaisuutenaan riidattomia velkomusasioita ja yksi-

puolisia tuomioita koskevan katsauksen jälkeen. Luku rakentuu siten, että aluksi tarkastellaan 
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virkavastuuta koskevia perustuslain säännöksiä ja niiden merkitystä virkavastuun kohdentami-

sen ja algoritmisen päätöksenteon hyödyntämismahdollisuuksien kannalta. Tämän jälkeen tar-

kastellaan erikseen rikosoikeudellista virkavastuuta koskevan sääntelyn sekä vahingonkorvaus-

vastuuta koskevan sääntelyn vaikutuksia virkavastuun kohdentamisen sekä algoritmisen pää-

töksenteon hyödyntämismahdollisuuksien kannalta.  

Viidennessä ja viimeisessä luvussa annetaan perustellut johtopäätökset tutkimuskysymyksiin 

de lege lata. Viimeinen luku päättyy osioon, jossa esitetään de lege ferenda -kannanotot annet-

tujen johtopäätösten pohjalta.  

 

2 Algoritminen päätöksenteko julkishallinnossa 
 

2.1 Algoritmisen päätöksenteon oikeudelliset reunaehdot 
 

2.1.1 Perustuslailliset vaatimukset 
 

Kotimaisessa hallintoautomaatiota koskevassa tutkimuksessa keskeinen tutkimusta värittänyt 

tavoite on ollut hallintoautomaatiota koskevien oikeudellisten reunaehtojen määrittäminen. 

Tutkimuksessa havaittiin jo varhaisessa vaiheessa automaation ja hyvän hallinnon välinen jän-

nite. Automaation käyttöönottoa hallintotoiminnassa pelkästään tehokkuusnäkökulmiin perus-

tuen pidettiin riskialttiina erityisesti hyvän hallinnon vaatimusten kannalta. Tutkimuksessa kes-

kityttiinkin käsittelemään keskeisten oikeusperiaatteiden turvaamista hallinnon automaatiota 

käyttöönotettaessa. Hyvä hallinto sekä hyvän hallinnon käsitteestä johdetut tulkinnat tunnistet-

tiin keskeisiksi hallintoautomaation oikeudellisiksi reunaehdoiksi.43 

Esimerkiksi vuonna 1988 julkaistussa verohallinnon automaatiota käsitelleessä väitöskirjas-

saan Jorma Kuopus painotti hallintoautomaation merkittävinä oikeudellisina reunaehtoina oi-

keusvaltioperiaatteeseen liittyvän lakisidonnaisuuden vaatimuksia sekä kansalaisten yhdenver-

taisuuden ja oikeusturvan huomioimista.44 Kuopus piti näitä oikeudellisia reunaehtoja hallinto-

toiminnan tehokkuuteen nähden ensisijaisina hallintoautomaation arvioinnin kriteereinä.45 

 
43 Koulu et al. 2019, s. 32–38.  
44 Kuopus 1988, s. 47–48.  
45 Kuopus perusti näkemyksensä saksalaisen professorin Hartmut Küblerin määrittelemille hallintoautomaation 
oikeudellisille reunaehdoille, joissa korostuivat julkishallinnon ja liike-elämän lähtökohtaerot. Ks. Ibid., s. 121–
122. 
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Vastaavasti automatisoitua arvonlisäverotusmenettelyä koskeneessa väitöskirjassaan Sari Ha-

kapää katsoi hallintoautomaatiota koskevien oikeudellisten reunaehtojen rakentuvan sekä pe-

rustuslaista johdetuille hyvän hallinnon takeille että hallintolaista johdetuille oikeusperiaat-

teille. Hakapää katsoi, ettei arvonlisäverotusmenettelyn automatisoinnilla saanut olla heikentä-

vää vaikutusta verovelvollisen oikeusturvaan, vaan oikeusturvaodotuksen tuli ennemminkin 

olla korostunut tällaista järjestelmää rakennettaessa.46 

Myös Tomi Voutilainen nosti omassa ICT-oikeutta sähköisessä hallinnossa käsitelleessä väi-

töskirjassaan sähköisen hallinnon keskeisiksi oikeudellisiksi reunaehdoiksi hyvän hallinnon ta-

keet osana oikeusturvaa sekä lainalaisuusperiaatteen ja lakisidonnaisuuden vaatimuksen.47  

Lainalaisuusperiaatteesta ja lakisidonnaisuuden vaatimuksesta säädetään PL 2.3 §:ssä, jonka 

mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on nou-

datettava tarkoin lakia. Valtioneuvoston julkaisemassa algoritmista päätöksentekoa koskevassa 

selvityksessä on katsottu lainalaisuusperiaatteesta seuraavan, että algoritmisten järjestelmien 

hyödyntämisestä viranomaistoiminnassa on säädettävä lailla.48 Oikeusministeriön julkaise-

massa hallinnon automaation yleislainsäädäntötarpeita koskeneessa arviomuistiossa taas koros-

tettiin lainalaisuusperiaatteen ja lakisidonnaisuuden vaatimuksen vivahde-eroa toteamalla, että 

PL 2.3 §:stä seuraa yhtäältä, että automatisoidulla julkisen vallan käyttämisellä on oltava pe-

ruste laissa ja toisaalta, että automaattisen päätöksenteon on noudatettava tarkoin lakia.49 

Mainitun PL 2.3 §:n sääntely koskee julkisen vallan käyttöä sekä julkista toimintaa. Tutkimus-

kysymysten kannalta olennaista on, että PL 2.3 §:ssä säädetyn julkisen vallan käytön piiriin 

luetaan perustuslain esitöiden perusteella myös lainkäyttöpäätökset.50 Koska riidattomien vel-

komusasioiden ratkaisemisessa yksipuolisilla tuomioilla on kyse lainkäytöstä, kohdistuvat PL 

2.3 §:ssä säädetyt lainalaisuusperiaatetta ja lakisidonnaisuutta koskevat vaatimukset myös tä-

hän toimintaan. Vastaavasti arvioitaessa mahdollisuutta hyödyntää algoritmista päätöksenteko-

järjestelmää riidattomien velkomusasioiden ratkaisemisessa, on perusteltua huomioida selvi-

tyksessä ja arviomuistiossa lainalaisuusperiaatteesta ja lakisidonnaisuuden vaatimuksesta joh-

detut, algoritmista päätöksentekoa julkishallinnossa koskevat edellytykset. Näin ollen PL 2.3 

§:ssä säädetystä seuraa ensinnäkin, että mahdollisuudesta algoritmisen päätöksentekojärjestel-

män soveltamiseen riidattomien velkomusasioiden ratkaisemisessa yksipuolisilla tuomioilla on 

 
46 Hakapää 2009, s. 8.  
47 Voutilainen 2009, s. 42–45.  
48 Koulu et al. 2019, s. 129–130 
49 OMSO 2020:14, s. 26. Näin myös Mäenpää 2018, s. 143.  
50 HE 1/1998 vp, s. 74.  
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säädettävä lailla ja toiseksi, että kyseisen päätöksentekojärjestelmän on toiminnassaan nouda-

tettava tarkoin toimintaan liittyviä lakeja.  

Sekä valtioneuvoston julkaisemassa selvityksessä että oikeusministeriön arviomuistiossa ko-

rostettiin myös hyvän hallinnon ja oikeusturvan varmistamisen edellyttävän, että automaattisten 

päätöksentekojärjestelmien hyödyntämismahdollisuuksista viranomaistoiminnassa säädetään 

lailla.51 Hallinnon asiakkaan oikeussuojaan sekä riittäviin oikeusturvamekanismeihin tulisi val-

tioneuvoston selvityksen mukaan kiinnittää erityistä huomiota. Selvityksessä todettiin lisäksi, 

ettei algoritmisten järjestelmien soveltaminen ole tosiasiallisesti kaikissa tapauksissa mahdol-

lista esimerkiksi asian korostuneen merkityksen tai seikkaperäisten perustelujen tarpeen 

vuoksi.52 Tähän liittyen oikeusministeriön arviomuistiossa lisäksi todettiin, ettei oikeusturvaa 

koskevien säännösten noudattaminen kategorisesti estä algoritmisen päätöksenteon soveltamis-

mahdollisuuksia, kunhan päätöksentekoa koskeva menettely viranomaisessa on järjestetty si-

ten, että muiden ohella asianosaisen kuulemista ja päätösten perustelemista koskevat vaatimuk-

set toteutuvat asianmukaisesti. Erityisesti muutoksenhaun kannalta arviomuistiossa pidettiin 

merkittävänä vaatimuksena, että automaattista päätöksentekoa tulisi koskea normaalit päätök-

sen sisältöä sekä perustelua koskevat velvoitteet.53 

Hallintoautomaatiota koskeneessa tutkimuksessa sekä algoritmista päätöksentekoa julkishallin-

nossa koskeneissa tutkimus- ja selvitystöissä korostuvat siten PL 2.3 §:n vaatimusten lisäksi 

oikeusturvaa ja hyvää hallintoa koskevat vaatimukset. Oikeusturvan ja hyvän hallinnon takeista 

säädetään PL 21 §:ssä, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmu-

kaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai 

muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuo-

mioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi (PL 21.1 §). Käsittelyn 

julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin 

muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla (PL 21.2 

§).54  

 
51 Koulu et al. 2019, s. 135; OMSO 2020:14, s. 28. 
52 Koulu et al. 2019, s. 133. 
53 OMSO 2020:14, s. 41.  
54 Vastaavanlainen oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskeva säännös sisältyy myös yleissopimuksen ihmisoi-
keuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (Euroopan ihmisoikeussopimus, EIS) artiklaan 6, jonka 1 kappaleen 
mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin lailli-
sesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksis-
taan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. 
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Oikeusturvassa on kyse yksilön perusoikeudesta, jonka lähtökohtana on yksilön oikeus omasta 

aloitteestaan saada asiansa asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä käsitellyksi toimival-

taisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa (PL 21.1 §).55 Oikeusturvaa koskevan PL 

21 §:n 2 momentissa luetellaan lisäksi hyvän hallinnon ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 

tärkeimmät osa-alueet, joita ovat käsittelyn julkisuus, oikeus tulla kuulluksi, oikeus saada pe-

rusteltu päätös sekä oikeus hakea muutosta.56 Perustuslain sääntelyssä hyvän hallinnon ja oi-

keudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet rinnastuvat siis toisiinsa – perusperiaatteet ovat mo-

lempien osalta samat. Hyvän hallinnon takeiden painottumisesta algoritmisen päätöksenteon 

oikeudellisina reunaehtoina julkishallinnossa täytyy näin ollen seurata, että vastaavasti lainkäy-

tön puolella oikeudellisina reunaehtoina painottuvat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ta-

keet. Tutkimuskysymyksen kannalta algoritmista päätöksentekoa koskevina oikeudellisina reu-

naehtoina on siten perusteltua puhua oikeusturvan ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ta-

keiden turvaamisesta. 

Esitetyn perusteella voidaan tiivistetysti todeta, että arvioitaessa algoritmisen päätöksenteon 

soveltamismahdollisuuksia riidattomien velkomusasioiden ratkaisemisessa yksipuolisilla tuo-

mioilla, huomioon otettavia perustuslaista seuraavia oikeudellisia reunaehtoja ovat ensinnäkin 

lailla säätämisen vaatimus ja lakisidonnaisuuden vaatimus sekä toiseksi oikeusturvan ja oikeu-

denmukaisen oikeudenkäynnin takeiden turvaaminen. Lailla säätämisen ja lakisidonnaisuuden 

vaatimuksista seuraa, että mahdollisuudesta algoritmiseen päätöksentekoon riidattomien velko-

musasioiden ratkaisemisessa yksipuolisella tuomiolla tulee säätää lailla ja toisaalta, että algo-

ritmisen päätöksentekojärjestelmän on noudatettava tarkoin lakia. Oikeusturvan ja oikeuden-

mukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksesta seuraa yhtäältä, että järjestelyn tulee edistää yksilön 

oikeutta saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä ja toisaalta, 

ettei algoritmisen päätöksentekojärjestelmän hyödyntäminen saa heikentää asianosaisen mah-

dollisuutta muun muassa tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös sekä hakea muutosta.  

Lisäksi tutkimuskysymysten kannalta relevantteihin oikeudellisiin reunaehtoihin liittyy olen-

naisella tavalla esimerkiksi Kuopuksen erikseen mainitsema yhdenvertaisuuden vaatimus, josta 

säädetään nykyisin PL 6 §:ssä. Yhdenvertaisuus on osa oikeusturvan ja oikeudenmukaisuuden 

 
55 Ilman aiheetonta viivytystä koskevan vaatimuksen osalta on syytä huomauttaa, että nimenomaan oikeudenkäyn-
timenettelyn kohtuuton kesto on ollut ongelma Suomessa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin oli vuoteen 2009 
mennessä antanut Suomelle 70 langettavaa tuomiota EIS:n 6 artiklan perusteella oikeudenkäyntien kohtuuttomasta 
kestosta. Tuomiot ovat tosin koskeneet lähinnä rikosoikeudenkäyntejä. Ks. Perusoikeudet / Hallberg 2011, s. 792.  
56 Ibid., s. 801.  
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perusteita ja sen mukaan ihmisten tulee olla yhdenvertaisia lain edessä. Periaatteeseen on sit-

temmin liitetty myös perusteettoman erottelun ja syrjinnän kielto.57 Yhdenvertaisuuden vaati-

muksesta seuraa, ettei algoritmisen päätöksenteon hyödyntäminen riidattomien velkomusasioi-

den ratkaisemisessa yksipuolisella tuomiolla saa olla syrjivää siten, että se perusteettomalla ta-

valla asettaa yksilöitä eri asemaan toisiinsa nähden.  

 

2.1.2 Päätöksen harkinnanvaraisuus 
 

Perustuslaista johdettavien oikeudellisten reunaehtojen lisäksi hallintoautomaatiota koskevassa 

tutkimuksessa sekä viranomaistoiminnan algoritmista päätöksentekoa koskevissa tutkimus- ja 

selvitystöissä on tarkasteltu myös konkreettisemmalla tasolla sitä, minkälaiset päätökset sovel-

tuisivat parhaiten algoritmiseen päätöksentekoon. Näissä tarkasteluissa ratkaisevaksi tekijäksi 

on noussut päätökseen sisältyvän oikeudellisen harkinnan määrä.  

Verohallinnon automaatiota käsitelleessä väitöskirjassaan Kuopus määrittelee niin sanotun 

massahallinnon käsitettä. Kuopus toteaa, että valtionhallintoon sisältyy suuria hallinnonaloja, 

joita voidaan sekä henkilökunnan että niissä käsiteltävien asioiden määrän perusteella luonneh-

tia massahallinnoksi. Kuopus määritteli massahallinnon käsitettä siten, että massahallinnon 

alaan kuuluvissa menettelyissä tehdään lyhyessä ajassa useita eri henkilöitä koskevia saman-

kaltaisia päätöksiä ja luki näin ollen muun muassa verohallinnon kuuluvan massahallinnon 

alaan.58 Kuopus kuvasi massahallinnon toiminallista puolta viranomaismenettelyksi, jossa ”sa-

moja hallintorutiineita noudattaen tuotetaan lyhyessä ajassa suuri määrä samankaltaisia, eril-

lisiä hallintotoimia, useimmiten kirjallisia hallintopäätöksiä”. Tämän kaavamaisuuden ja sum-

maarisuuden perusteella Kuopus vertasi massahallinnon viranomaismenettelyä muun muassa 

alioikeuksien yksinkertaistettuun menettelyyn maksamismääräysasioissa.59 

Massapäätöksiin liittyen Kuopus pohti ”oikeusajattelun” tietoteknistä mallinnettavuutta, eli oi-

keudellisen ratkaisutoiminnan automatisointimahdollisuuksia, erottelemalla ratkaisutoimintaan 

vaikuttavat tekijät kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin tekijöihin. Kuopuksen mukaan automaa-

tion kannalta merkittävää näiden kahden tekijän välillä olivat erot niiden mitattavuudessa ja 

siten myös tietoteknisessä mallinnettavuudessa. Kuopus kuvasi kvantitatiivisia tekijöitä fysi-

 
57 Perusoikeudet / Hallberg 2011, s. 785.  
58 Kuopus 1988, s. 48–49.  
59 Ibid., s. 115–116.  
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kaalisiksi suureiksi, jotka ovat helposti mitattavissa ja näin ollen myös helpommin mallinnet-

tavissa. Sen sijaan kvalitatiivisten tekijöiden, kuten harkintaan vaikuttavien inhimillisten arvo-

jen, mallintamisen Kuopus näki huomattavasti vaikeampana.60  

Voutilainen jakoi automatisoidut hallinnolliset päätöksentekoprosessit rakenteiseen (structu-

red), puolirakenteiseen (semistructured) ja rakenteettomaan (unstructured) ratkaisutoimintaan. 

Jaottelun mukaan rakenteiset päätöksentekoprosessit perustuvat selkeille ennalta määritetyille 

säännöille ja johtavat rutiiniratkaisuun, puolirakenteiset päätöksentekoprosessit sen sijaan edel-

lyttävät tilannekohtaista harkintaa, sillä päätökseen johtavan tehtäväketjun sisältö voi vaihdella 

tapauskohtaisten muuttujien johdosta, kun taas rakenteettomissa päätöksentekoprosesseissa rat-

kaisu edellyttää inhimillistä harkintaa, tosiasioiden arvostelemista ja säännösten tulkintaa, jol-

loin ratkaisumallit vaihtelevat tapauskohtaisesti. Voutilaisen jaottelussa rakenteelliset päätök-

sentekoprosessit ovat helposti automatisoitavissa, puolirakenteelliset päätöksentekoprosessit 

vain osittain ja rakenteettomat päätöksentekoprosessit vain erittäin rajoitetusti. Voutilaisen mu-

kaan hallintoviranomaisten päätöksentekoprosesseista suurin osa sijoittuu ensimmäiseen kah-

teen kategoriaan ja on näin ollen automatisoitavissa kokonaan tai osittain.61  

Valtioneuvoston julkaisemassa selvityksessä tutkimusryhmä katsoi Kuopuksen massahallinnon 

käsitteen sekä Voutilaisen jaottelun rakenteiseen, puolirakenteiseen ja rakenteettomaan päätök-

sentekoon muodostavan valmiin, päätökseen sisältyvän harkinnan määrään perustuvan lähtö-

kohdan algoritmisen päätöksenteon hyödyntämismahdollisuuksien arvioimiseksi viranomais-

toiminnassa.62 Toisin sanoen julkishallinnossa algoritmisen päätöksenteon kohteeksi parhaiten 

soveltuvina päätöslajeina nähtiin yksinkertaisiin asioihin kohdistuvat rutiininluontoiset massa-

päätökset, joiden ratkaisuun ei liity harkintaa.63 Oikeusministeriön arviomuistiossa kuitenkin 

painotettiin – perustuslakivaliokunnan lausuntoihin viitaten – ettei algoritmisessa päätöksente-

ossa voida massaluonteistenkaan päätösten osalta vaarantaa hyvää hallintoa ja asianosaisten 

oikeusturvaa koskevia vaatimuksia.64 

Oikeuskirjallisuudessa rutiininluontoisia ratkaisuja selvissä tapauksissa on kutsuttu isomorfia-

tilanteiksi, joissa yksittäistapaukseen sovellettava sääntö on yksiselitteinen, eikä ratkaisu edel-

 
60 Kuopus 1988, s. 503–506. Ks. myös Koulu 2018, s. 851.  
61 Voutilainen 2009, s. 326–327.  
62 Koulu et al. 2019, s. 38.  
63 Kuopus 1988, s. 505; Ks. myös Koulu 2018, s. 850.  
64 OMSO 2020:14, s. 29. Ks. tarkemmin PeVL 7/2019 vp, s. 8–9 ja PeVL 62/2018 vp, s. 7 sekä PeVL 49/2017 s. 5; 
PeVL 35/2005 vp, s. 2.  
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lytä harkintaa. Kaarle Makkonen on kuvannut esimerkiksi tuomioistuinten ratkaisuaktin etene-

mistä siten, että kun asia on saatettu tiettyä muotoa noudattaen vireille, tuomioistuimen on en-

simmäiseksi selvitettävä ratkaistavan asian tosiseikat ja riidanalainen oikeuskysymys. Tämän 

jälkeen tuomioistuimen on löydettävä tapaukseen soveltuva oikeusnormi, jonka perusteella 

määrätään, mitä käsillä olevassa tapauksessa on pidettävä oikeusjärjestyksen mukaisena ja vah-

vistetaan oikeusseuraamus. Ratkaisutoimintaan liittyvää isomorfiatilannetta Makkonen kuvaa 

tilanteeksi, jossa ratkaistavana oleva tapaus on niin selvä ja kirkkaasti hahmotettava, että an-

nettujen tosiseikkojen ja oikeusnormilauseessa kuvattujen tosiseikkojen välillä vallitsee yksi-

yhteen kuvasuhde. Makkonen jakaa isomorfiatilanteet edelleen kolmeen erilaiseen tilanteeseen, 

joista ensimmäinen ja yksinkertaisin on tapaus, jossa ratkaisuohjeesta johtuu yksi ainoa oikeus-

seuraamus.65 

Vastaavasti oikeusministeriön arviomuistiossa todettiin, että julkishallinnossa algoritminen 

päätöksenteko pitäisi rajata niin sanotun oikeusharkinnan eli sidotun harkinnan tilanteisiin. Ar-

viomuistiossa katsottiin, että sidotun harkinnan tilanteissa ratkaisu on johdettavissa ”koneelli-

sesti” suoraan lainsäädännöstä ja tiedossa olevista ratkaistavaan asiaan liittyvistä yksiselittei-

sistä faktoista, eikä päätöksentekoon liity harkintavallan käyttöä.66 Olli Mäenpää on kuvannut 

oikeusharkinnan olevan sidottu lain soveltamiseen ja oikeusharkinnalla – ainakin periaatteessa 

– olevan mahdollista päätyä yhteen ainoaan lainmukaiseen ratkaisuun, jonka sisältö määrittyy 

riittävän yksiselitteisellä tavalla ratkaisuun sovellettavista säännöistä.67 Suoraan laista johdet-

tavat yksinkertaiset ratkaisut, jotka eivät edellytä harkinnan käyttöä, on nähty algoritmiselle 

päätöksenteolle edullisempina myös siitä syystä, että tällaisten ratkaisujen perusteluna voidaan 

hyödyntää yleisluontoisia, laista seuraavia fraasiperusteluita.68 

Kotimaisissa tutkimus- ja selvitystöissä päätökseen liittyvän harkinnan määrä on siten nähty 

ratkaisevana tekijänä arvioitaessa algoritmisen päätöksenteon hyödyntämismahdollisuuksia 

 
65 Makkonen 1981, s. 95–96.  
66 OMSO 2020:14, s. 29.  
67 Mäenpää kuvaa viranomaisen harkintavallan jakoa oikeusharkintaan ja tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jossa 
oikeusharkinnasta poiketen on mahdollista tulkinnan avulla päätyä useampaankin oikeaan ja lainmukaiseen rat-
kaisuun. Ks. Mäenpää 2017, s. 282.  
68 Koulu et al. 2019, s. 131. Myös oikeusministeriön julkaisemassa oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa vuosille 
2013–2025 pohdittiin mahdollisuutta keventää suuren volyymin yksinkertaisten juttujen käsittelyä kehittämällä 
tietojärjestelmiä, jotka voisivat tarjota valmiita asiaan liittyviä fraasiperusteluja. Ks. OMML 16/2013, s. 18. Ver-
tailun vuoksi todettakoon, että kun Suomessa pohdittiin mahdollisuuksia tehostaa juttujen käsittelyä fraasiperus-
teluilla, verkkokauppa eBay ratkaisi riidanratkaisusovelluksen avulla yli 60 miljoonaa suuren volyymin yksinker-
taista asiaa vuodessa, yli 80 prosentin tyytyväisyystuloksella. Ks. Katsh - Rabinovich-Einy 2017, s. 6.  
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julkishallinnossa. Vastaavanlainen kanta on havaittavissa myös aihetta käsittelevissä kansain-

välisissä artikkeleissa.69 Lisäksi esimerkiksi Alankomaissa on kehitetty järjestelmiä ”massahal-

linnon päätöksentekoon”. Järjestelmien avulla on automatisoitu sinänsä tärkeitä, mutta suhteel-

lisen yksinkertaisia hallintopäätöksiä, joiden tekemisestä ennen automaatiota vastasivat hallin-

non työntekijät, joilla ei ollut lainopillista koulutusta.70 

Valtioneuvoston selvityksessä yhtenä keskeisenä oikeudellisena reunaehtona algoritmiselle 

päätöksenteolle pidettiin harkintaa sisältävien päätösten rajaamista algoritmisen päätöksenteon 

ulkopuolelle.71 Tutkimuskysymysten kannalta on perusteltua valita vastaava kanta. Näin ollen 

kolmas tutkimuskysymysten kannalta relevantti oikeudellinen reunaehto on, että lainkäytössä 

algoritmista päätöksentekoa voidaan soveltaa ainoastaan sellaisissa ratkaisuissa, joihin ei si-

sälly harkintaa, kuten edellä kuvattua isomorfiatilannetta vastaavissa tapauksissa.  

Valtioneuvoston selvityksessä päädyttiin lisäksi suosittelemaan algoritmisen päätöksenteon li-

säämistä ensisijaisesti sääntöpohjaisen automaation avulla.72 Tarkastellaan seuraavaksi tarkem-

min tätä sääntöpohjaisen automaation käsitettä.   

 

2.2 Sääntöpohjaiset algoritmiset järjestelmät 

Sääntöpohjaisella automaatiolla tarkoitetaan järjestelmiä, jotka toimivat ihmisen – esimerkiksi 

järjestelmää käyttävän organisaation henkilöstön – ennalta määrittämien sääntöjen perus-

teella.73 Oikeusministeriön arviomuistiossa käsitettä jäsennettiin siten, että sääntöpohjaisesta 

automaattisesta päätöksenteosta on kyse silloin, kun päätöksenteko perustuu ihmisen määrit-

telemiin päätöksentekosääntöihin.74 Sääntöpohjaisissa järjestelmissä päätösautomaatio voi pe-

rustua esimerkiksi yksinkertaisille ”jos - niin” (if – then) säännöille ja näistä johdetulle ”pää-

töspolulle”. Tällaiselle toimintalogiikalle ovat perustuneet muun muassa asiantuntijajärjestel-

mät (expert systems), joita on hyödynnetty oikeudellisen toiminnan tukena jo vuosikymmenten 

 
69 Ks. Brkan 2018, s. 4; Citron 2008, s. 1303–1304. 
70 Ks. mm. Timmer - Rietveld 2019, s. 524. 
71 Koulu et al. 2019, s. 48.  
72 Ibid., s. 131.  
73 Kaarlejärvi - Salminen 2018, s. 16.  
74 OMSO 2020:14, s. 11. Sanottu kuvastaa sitä edellä mainittua merkittävää eroa sääntöpohjaisen automaation ja 
koneoppimisalgoritmeille perustuvan automaation välillä, että sääntöpohjaisessa automaatiossa päätöksenteko-
säännöt (algoritmit) ovat ihmisen luomia, kun taas koneoppimisalgoritmi luo päätöksentekoon sovellettavan algo-
ritmin itsenäisesti opetusdatan perusteella. Ks. myös Koulu - Koulu - Koulu 2019, s. 184. 
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ajan. Sääntöpohjaiselle automaatiolle perustuvat järjestelmät ovat teknologiselta toteutustaval-

taan siten verrattain yksinkertaisia, eikä niihin liittyvässä teknologiassa ole sinänsä mitään 

uutta.75 

Sääntöpohjainen algoritminen päätöksenteko edellyttää siten, että päätöksentekoon liittyvät oi-

keusnormit ovat muutettavissa kyllä/ei -tyyppisiksi, niin sanotusti binäärimuotoisiksi, sään-

nöiksi. Tästä syystä päätökseen sisältyvää harkintaa on pidetty merkittävänä sääntöpohjaista 

algoritmista päätöksentekoa koskevana teknisenä rajoitteena. Mikäli päätöksenteko perustuu 

avoimen käsitteen (kuten pakottava syy) sisältävään oikeusnormiin, sen muuttaminen binääri-

muotoiseksi säännöksi on nähty haastavana tai jopa mahdottomana.76 Tähän liittyen Frank Pas-

quale on todennut, että mikäli lainsäädäntö jollain oikeuden alalla on ”täydellisesti järjestetty” 

(perfectly ordered), voidaan laista ilmenevät säännöt typistää esimerkiksi asiantuntijajärjestel-

män soveltamaksi sarjaksi päätöksentekosääntöjä. Se, mitä Pasquale täydellisesti järjestetyllä 

tarkalleen ottaen tarkoittaa, jää tosin määrittelemättä. Samassa yhteydessä Pasquale kuitenkin 

toteaa, että suurin osa lainsäädännöstä ei tätä vaatimusta täytä.77 Toisissa yhteyksissä kysy-

mystä on määritelty siten, että algoritmisen päätöksenteon perustuessa oikeusnormista johde-

tulle päätöksentekosäännölle, on oikeusnormin oltava riittävän yksiselitteinen ja täsmällinen 

siten, ettei sen soveltaminen edellytä tulkintaa tai harkintaa. Tällaisena on pidetty muun muassa 

oikeusnormia, jonka mukaan jokaiselle, joka ylittää sallitun nopeusrajoituksen, määrätään 

sakko.78  

Riittävän yksiselitteisten ja täsmällisten oikeusnormien muuttamista algoritmisen päätöksente-

kojärjestelmän päätöksentekosäännöiksi voidaan kuvata toisen, niin ikään liikenneturvallisuu-

teen liittyvän, esimerkin avulla. Professori John Zeleznikow on konkretisoinut ”jos – niin” -

päätöksentekosääntöihin perustuvaa algoritmista päätöksentekoa Australian osavaltio Victorian 

liikennerikkomuksia koskevan lainsäädännön avulla. Osavaltion lainsäädännön mukaan kuljet-

taja menettää ajo-oikeutensa, mikäli hänen verensä alkoholipitoisuus on yli 0,05 prosenttia. 

Vastaavasti sellaisten kuljettajien osalta, joilla on ollut ajo-oikeus vähemmän kuin kolme 

 
75 Timmer - Rietveld 2019, s. 518–521; Barnett - Treleaven 2018, s. 402. Ks. tarkemmin jos – niin -säännöille 
perustuvasta päätöspuusta esim. Ashley 2019, s. 97–98.  
76 OMSO 2020:14, s. 11; Koulu et al. 2019, s. 116. Ks. myös Timmer - Rietveld 2019, s. 525 ja Kerimov 1968, s. 
160. Tanskassa on jopa säädetty lakeja, jotka tulevaisuuden ”digitaalista yhteiskuntaa” silmällä pitäen edellyttävät 
uuden lainsäädännön säätämistä mahdollisimman binääriseen muotoon. Ks. Caserta - Madsen 2019, s. 12.   
77 Ks. Pasquale 2019, s. 51.  
78 Ks. Brkan 2018, s. 4. Esimerkiksi Alankomaissa sakon määrääminen lievistä liikennerikkomuksista kuuluu hal-
linnon alaan ja määräämismenettely on täysin automatisoitu. Ks. Timmer - Rietveld 2019, s. 525.  
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vuotta, on lainsäädännön mukaan alkoholin suhteen nollatoleranssi. Näiden tietojen perusteella 

Zeleznikow kuvaa algoritmisen päätöksentekojärjestelmän päätöksentekosääntöjä seuraavasti:  

“(a) IF drive(X) & (blood_alcohol(X) > .05) & (license(X) >=36) THEN licence_loss(X); 

(b) IF drive(X) & (blood_alcohol(X) > .00) & (license(X)< 36) THEN licence_loss (X)”.79 

Zeleznikowin esimerkki on osoitus siitä, kuinka yksinkertaisissa ja selkeissä tapauksissa pää-

töksentekosäännöt on mahdollista laatia siten, että ne noudattavat tarkoin lakia. Oikeusminis-

teriön arviomuistiossa katsottiin PL 2.3 §:ssä säädetystä laillisuusperiaatteesta seuraavan, että 

algoritminen päätöksenteko voi julkishallinnossa pohjautua ainoastaan ihmisen määrittelemiin 

ja lainsäädännön mukaisiin päättelysääntöihin. Kantaa perusteltiin laillisuusperiaatteesta seu-

raavalla vaatimuksella siitä, että viranomaisen on toiminnassaan noudatettava tarkoin lakia. 

Näin ollen myös algoritmisen päätöksentekojärjestelmän päätöksentekosääntöjen on niin ikään 

noudatettava tarkoin lakia. Arviomuistiossa todettiin, että mainittu tulisi ottaa lähtökohdaksi 

hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevassa yleislainsäädäntöhankkeessa, jolloin sään-

tely sulkisi pois koneoppimisalgoritmeille perustuvan päätöksenteon.80  

Sääntöpohjaisen algoritmisen päätöksenteon etuna esimerkiksi koneoppimisalgoritmeille pe-

rustuvaan päätöksentekoon nähden on lisäksi pidetty sääntöpohjaisten järjestelmien ennakoita-

vuutta. Koska sääntöpohjaiset järjestelmät perustuvat ennalta määritetyille päätöksentekosään-

nöille, on tällaisten järjestelmien tuottamien päätösten päättelyketju mahdollista avata. Sääntö-

pohjaisen algoritmisen päätöksenteon seurannaisvaikutukset ovat niin ikään helpommin enna-

koitavissa. Valtioneuvoston julkaiseman selvityksen tutkijaryhmä päätyikin suosittelemaan al-

goritmisen päätöksenteon lisäämistä ensisijaisesti sääntöpohjaiselle automaatiolle – tarkemmin 

sanottuna niin kutsutulle ohjelmistorobotiikalle – perustuvien järjestelmien avulla. Suositusta 

perusteltiin esimerkiksi negatiivisten seurannaisvaikutuksen ja turhien investointien välttämi-

sellä.81 

 
79 Zeleznikow 2017, s. 36. 
80 OMSO 2020:14, s. 29. 
81 Koulu et al. 2019, s. 131. Mainitulla päättelyketjun avaamista koskevalla erolla sääntöpohjaisen automaation ja 
koneoppimisalgoritmien välillä viitataan koneoppimisalgoritmien yhteydessä usein käsiteltävään mustan laatikon 
ongelmaan (the black box problem), joka liittyy niiden toimintalogiikkaan. Kuten todettua, koneoppimisalgoritmi 
kehittää opetusdatan perusteella päätöksentekoon sovellettavan algoritmin, jota noudattaen syötteet muuttuvat tu-
losteeksi. Syötteet muuttuvat tulosteiksi ikään kuin ”mustassa laatikossa”, eikä varmuutta ole siitä, mitkä tekijät 
tähän prosessiin todellisuudessa vaikuttavat. Ks. esim. Koivisto 2020, s. 2. Ks. myös Timmer - Rietveld 2019, s. 
523–524. Sääntöpohjaisten ja koneoppimisalgoritmille perustuvien järjestelmien erosta ks. myös Koulu - Koulu - 
Koulu 2019, s. 184.  
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Ohjelmistorobotilla tarkoitetaan tietokonesovellusta, joka voidaan asentaa käyttämään organi-

saation tietojärjestelmiä ihmistä vastaavalla tavalla. Ohjelmistorobotti toteuttaa sille määrättyjä 

tehtäviä itsenäisesti ja automaattisesti seuraamalla tarkasti ihmisen määrittelemiä toimintasään-

töjä. Sääntöihin perustuvan toimintalogiikan myötä ohjelmistorobotin toimintaan liittyvien vir-

heiden mahdollisuus on nähty pienenä. Ohjelmistorobotteja hyödynnetään erityisesti sellaisten 

yksinkertaisten ja rutiininomaisten tehtävien automatisoimisessa, joihin ei sisälly harkintaa. 

Ohjelmistorobottien hyödyntämistä perustellaan yleensä tehokkuusnäkökulmin siten, että oh-

jelmistorobotit toteuttavat niiden tehtäväksi määriteltyjä toimenpiteitä väsymättä ja nopeasti 

sekä toisaalta vapauttavat yksinkertaisista ja rutiininomaisista työtehtävistä ihmisiä vaativam-

piin, esimerkiksi harkintaa edellyttäviin työtehtäviin.82 

Valtioneuvoston julkaisemassa selvityksessä käytettiin ohjelmistorobotiikalle perustuvasta 

sääntöpohjaisesta automaatiosta maahanmuuttoviraston päätöksentekoon liittyvää esimerkkiä. 

Esimerkissä kuvattiin kansalaisuuden myöntämistä koskevan hakemuksen käsittelyä siten, että 

hallinnon asiakas toimittaa maahanmuuttoviraston sähköisen asiointijärjestelmän pyytämät, 

laissa säädettyihin kansalaisuuden myöntämistä koskeviin edellytyksiin perustuvat tiedot ky-

seisen asiointijärjestelmän välityksin sähköisesti maahanmuuttovirastolle. Näiden tietojen pe-

rusteella ohjelmistorobotiikalle perustuva maahanmuuttoviraston päätöksentekojärjestelmä rat-

kaisee kysymyksen siitä, täyttyvätkö kansalaisuuden myöntämistä koskevat lakisääteiset edel-

lytykset. Mikäli laissa säädetyt edellytykset kansalaisuuden myöntämiseksi täyttyvät, järjes-

telmä hyväksyy hakemuksen automaattisesti ilman, että yksittäinen virkamies käsittelee hake-

musta. Sen sijaan, mikäli laissa säädetyt edellytykset kansalaisuuden myöntämiselle eivät asi-

akkaan antamien tietojen perusteella täyty, järjestelmä hylkää hakemuksen ja asia siirtyy virka-

miehen tarkastettavaksi.83 Niissä tapauksissa, joissa kansalaisuuden myöntämisen edellytykset 

täyttyvät, esimerkin päätöksentekojärjestelmä tekee siten käytännössä samat toimenpiteet maa-

hanmuuttoviraston tietojärjestelmässä, jotka virkamieskin tekisi, mutta automaattisesti ja hen-

kilöstöresursseja säästäen. 

Valtioneuvoston selvityksessä päädyttiin siihen lopputulokseen, ettei esimerkiksi ohjelmistoro-

botiikalle rakentuvien algoritmisten järjestelmien käyttöönotolle viranomaistoiminnassa ole 

 
82 Kaarlejärvi - Salminen 2018, s. 52–56; Kääriäinen (toim.) 2018, s. 2 ja 8.  
83 Koulu et al. 2019, s. 67.  
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löydettävissä kategorista estettä. Selvityksessä kuitenkin kiinnitettiin huomioita siihen, ettei al-

goritmisen päätöksenteon lisäämistä voida perustella pelkästään hallinnon tehokkuuteen liitty-

villä perusteilla.84 

Hallinnon automaatiota koskeneiden viimeaikaisten selvitysten johtopäätös vaikuttaa siten ole-

van, että edellä määritettyjen laillisuusperiaatetta ja lakisidonnaisuuden vaatimusta sekä oikeus-

turvaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien oikeudellisten reunaehtojen noudatta-

minen, kuten myös harkintaa sisältävien päätösten rajaaminen algoritmisen päätöksenteon so-

veltamismahdollisuuksien ulkopuolelle johtavat siihen, että algoritmisen päätöksenteon tulee 

ensisijaisesti perustua ihmisen ennalta määrittämälle sääntöpohjaiselle automaatiolle. Vastaava 

kanta on perusteltua ottaa myös arvioitaessa algoritmisen päätöksenteon soveltamismahdolli-

suuksia tutkimuskysymysten kannalta. Näin ollen algoritminen päätöksenteko riidattomien vel-

komusasioiden ratkaisemisessa yksipuolisella tuomiolla, niissä tapauksissa, joissa vastaaja on 

jättäytynyt passiiviseksi, tulisi perustua sääntöpohjaiselle automaatiolle. 

Seuraavaksi tarkastellaan riidattomia velkomusasioita sekä yksipuolisia tuomioita koskevaa oi-

keustilaa näiden hallintoautomaatiota koskevien oikeudellisten reunaehtojen ja teknisten toteu-

tustapojen näkökulmasta. Tarkastelu aloitetaan lyhyellä katsauksella riidattomia velkomusasi-

oita koskevan prosessin kehitykseen ja nykytilaan, sillä lakimuutosten yhteydessä tehdyillä rat-

kaisuilla ja esitetyillä kannanotoilla on olennainen merkitys tutkimuskysymysten arvioimisen 

kannalta. Näihin ratkaisuihin ja kannanottoihin liittyvä merkittävä huomio on muun muassa se, 

kuinka paljon käräjäoikeuksien toiminnassa erityisesti riidattomien velkomusasioiden ratkaise-

misessa on yhteneväisyyksiä esimerkiksi Kuopuksen määrittelemään massahallintoon ja mas-

sahallinnon päätöksentekoon.  

 

 

 

 

 

 

 
84 Koulu et al. 2019, s. 129.  
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3 Riidattomat velkomusasiat 
 

3.1 Riidattomien velkomusasioiden massaluonteisuus 
 

3.1.1 Yksinkertaisuus, rutiininomaisuus ja oikeudellisen harkinnan puute 
 

Käräjäoikeusprosessi voidaan jakaa yleiseen siviiliprosessiin sekä erityisiin prosessilajeihin, 

kuten summaariseen menettelyyn. Yleisellä siviiliprosessilla tarkoitetaan täysimittaista oikeu-

denkäyntiä, joka jakautuu kirjalliseen sekä suulliseen valmisteluun ja näitä seuraavaan pääkäsit-

telyyn. Sen sijaan summaarisessa menettelyssä on kyse suppeatutkintaisemmasta ja joutuisam-

masta menettelystä. Summaarisessa menettelyssä ratkaistaan kantajan riidattomaksi ilmoitta-

mat, useimmiten velkomusta koskevat asiat.85 Tällaisissa riidattomissa velkomusasioissa velal-

lisen maksuvelvollisuudesta ei siis lähtökohtaisesti ole riitaa tai erimielisyyttä, vaan prosessin 

syynä on joko velallisen maksukyvyttömyys tai maksuhaluttomuus sekä se, että velkoja tarvit-

see asiassa ulosottoperusteen saataviensa perimiseksi. Täysimittainen oikeudenkäynti on nähty 

liian raskaana ja seikkaperäisenä menettelynä tällaisten lähtökohtaisesti riidattomien asioiden 

ratkaisemiseksi.86 

Nykymuotoinen riidattomia velkomusasioita koskeva summaarinen menettely perustuu vuoden 

1993 alioikeusuudistukseen. Ennen alioikeusuudistusta riidattomien saatavien oikeudellinen 

perintä oli jaettu kolmeen vaihtoehtoiseen menettelyyn. Varsinaisen alioikeudessa käydyn riita-

asian oikeudenkäynnin lisäksi velkojan oli mahdollista periä riidaton saatavansa alioikeuden 

maksumääräysmenettelyssä tai ulosotonhaltijoiden lainhakumenettelyssä. Alioikeusuudistuk-

sen yhteydessä maksumääräysmenettely ja lainhakumenettely lakkautettiin omina prosessi-

muotoinaan ja yhdistettiin osaksi uutta siviiliprosessia, niin sanottuina summaarisina riita-asi-

oina. Uudistuksen yhteydessä omaksutun ”yhden luukun mallin” mukaisesti kaikki siviiliasiat 

tulivat käräjäoikeuksissa vireille tavallaan samoin tavoin ja asian laatu määräsi sen, miten asian 

käsittely käräjäoikeudessa eteni.87 

 
85 Velkomusasiat kattavat summaarisista riita-asioista yli 99 prosenttia. Ks. OMSO 52/2014, s. 15.   
86 Prosessioikeus / Lappalainen - Hupli 2017, s. 1259–1261; Linna 2019, s. 4, 22 ja 57; OMSO 52/2014, s. 28; KM 
2003:3, s. 141–142.  
87 OMSO 52/2014, s. 30–33; Prosessioikeus / Lappalainen - Hupli 2017, s. 1261. 
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Alioikeusuudistuksella oli lisäksi merkittävä vaikutus riidattomien velkomusasioiden ratkaisu-

käytäntöön. Uudistuksen eräitä keskeisiä tavoitteita olivat kansalaisten oikeusturvan paranta-

minen sekä tuomioistuinkäsittelyn tehostaminen ja nopeuttaminen.88 Käräjäoikeuksien henki-

löstön työtehtäviä ja työnjakoja kehitettiin siten, että tietyt rutiiniluontoiset, suuret asiaryhmät 

siirrettiin käräjätuomareilta muiden käräjäoikeuden henkilöstöryhmien ratkaistavaksi, jotta kä-

räjätuomarit voisivat aikaisempaa tehokkaammalla tavalla keskittyä varsinaisten oikeudellisten 

riitojen ratkaisemiseen. Muutoksen taustalla oli havainto siitä, että käräjäoikeuksien ratkaista-

vaksi oli uskottu huomattava määrä kirjaamisluontoisia tehtäviä ja rekisteröintitehtäviä, joiden 

ratkaiseminen ei edellyttänyt juurikaan oikeudellista harkintaa. Uudistusta koskeneessa halli-

tuksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa ei pidetty tarkoituksenmukaisena, että kärä-

jäoikeuden lainoppineiden jäsenten tulisi ratkaista tällaiset asiat, varsinkin kun kansliahenkilö-

kunta käytännössä suoritti kaiken kyseisiä asioita koskevan työn asian ratkaisemista lukuun 

ottamatta. Hallituksen esityksessä päädyttiin ehdottamaan, että ehdotetun käräjäoikeuslain 19.1 

§:ssä säädetään laamannin mahdollisuudesta kirjallisesti määrätä kansliahenkilökuntaan kuulu-

van käräjäoikeuden virkamiehen suorittamaan lainkäytön piiriin kuuluvia tehtäviä, kuten anta-

maan yksipuolisia tuomioita yksinkertaisissa velkomusasioissa.89 Käräjäoikeuslain 19.2 §:ssä 

taas ehdotettiin säädettäväksi kansliahenkilökuntaan kuuluvan velvollisuudesta siirtää 1 mo-

mentissa tarkoitettu asia notaarin tai käräjäoikeuden lainoppineen jäsenen ratkaistavaksi, jos 

asia on laaja tai vaikea ratkaista.90 

Ehdotetun käräjäoikeuslain säätämisjärjestykseen liittyen esityksessä epäiltiin, että ratkaisuval-

lan siirtäminen yksipuolisten tuomioiden osalta kansliahenkilökunnalle saattaisi herättää kysy-

myksiä siitä, onko kyse poikkeamisesta tuolloin voimassa olleen Suomen hallitusmuodon (HM, 

94/1919) 2.4 §:stä, jonka mukaan tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, jol-

loin ehdotettu laki olisi tullut säätää silloisen valtiopäiväjärjestyksen (7/1928) 67 §:n mukai-

sessa perustuslainsäätämisjärjestyksessä.91 Hallituksen esityksessä päädyttiin kuitenkin siihen 

kantaan, ettei siirrettäväksi ehdotettuja asioita voitu pitää luonteeltaan selkeästi tuomiovallan 

käyttämisenä ja ehdotettu laki voitaisiin säätää yksinkertaisessa säätämisjärjestyksessä. Velko-

musasioiden osalta kantaa perusteltiin sillä, että yksipuolisen tuomion antaminen edellyttää aina 

 
88 Ervasti 2012, s. 86.  
89 HE 252/1992 vp, s. 13–14. Riidattomien velkomusasioiden lisäksi muilla käräjäoikeuksille uskotuilla kirjaamis-
luontoisilla tehtävillä ja rekisteröintitehtävillä hallituksen esityksessä viitattiin esimerkiksi lainhuudatus- ja kiin-
nitysasioiden ratkaisemiseen, jotka on sittemmin vuodesta 2010 alkaen siirretty käräjäoikeuksilta maanmittauslai-
tokselle. Ks. esim. HE 30/2009 vp.   
90 HE 252/1992 vp, s. 17.  
91 Nykyisin tuomioistuinten riippumattomuudesta säädetään PL 3.3 §:ssä ja perustuslain säätämisjärjestyksestä PL 
73 §:ssä.  
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vastaajan passiivisuutta ja vastaajalla on oikeus hakea yksipuoliseen tuomioon takaisinsaantia. 

Perusteluiden tulkinnanvaraisuuden vuoksi asiassa päädyttiin kuitenkin pyytämään perustusla-

kivaliokunnalta lausunto.92 

Lausunnossaan perustuslakivaliokunta otti lähtökohdaksi sen, että esityksessä kansliahenkilös-

tölle siirrettäväksi ehdotetussa ratkaisutoimivallassa oli kysymys tuomiovallan käytöstä. Ehdo-

tuksen katsottiin merkitsevän poikkeusta periaatteesta, jonka mukaan kansalaisten asiat on kä-

siteltävä riippumattomissa tuomioistuimissa. Viitaten aikaisempaan perustuslakivaliokunnan 

lausuntoon valiokunta totesi kuitenkin, ettei HM 2 §:n vallanjakosäännöksiä ole seurattu lain-

säädäntökäytännössä ehdottoman tiukasti, ja että poikkeuksia on tehty rajoitetuissa ja tuomio-

vallan käytön kannalta vähämerkityksisissä asioissa. Tästä johdettuna valiokunta katsoi, että 

ehdotuksessa oli kyse vain vähämerkityksisestä poikkeuksesta tuomiovallan käytön riippumat-

tomuuteen ja ehdotus voitiin käsitellä tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä. Valiokunta piti 

kuitenkin välttämättömänä rajata kansliahenkilökunnan ratkaisuvaltaa täsmällisemmin siten, 

että se kattaa ainoastaan asiat, jotka ovat ratkaisuedellytyksiltään yksiselitteisiä ja tulkinnanva-

raisuus olisi nimenomainen peruste siirtää käräjäoikeuden lainoppineen jäsenen ratkaistavaksi. 

Yksipuolisten tuomioiden osalta valiokunta näki tällaisena tulkinnanvaraisena seikkana esimer-

kiksi vaatimusten selvän perusteettomuuden arvioimisen yksipuolisten tuomioiden antamisen 

yhteydessä.93 Lopulta voimaan tulleen käräjäoikeuslain (KOL, 581/1993) 19.2 §:ää oli muutettu 

ehdotetusta siten, että säännöksen mukaan, jos 1 momentissa tarkoitettu asia on laaja, tulkin-

nanvarainen tai muutoin vaikea ratkaista, asia on siirrettävä notaarin tai käräjäoikeuden lain-

oppineen jäsenen ratkaistavaksi. 

Käräjäoikeuslaki on sittemmin kumottu ja nykyisin kansliahenkilökunnan toimivallasta yksi-

puolisten tuomioiden antamiseen riidattomissa velkomusasioissa säädetään tuomioistuinlain 

(TIL, 673/2016) 19.6.1 §:ssä (860/2017), jonka mukaan käräjäoikeuden laamanni voi kirjalli-

sesti määrätä käräjäoikeuden kansliahenkilökuntaan kuuluvan, joka on antanut 4 momentissa 

tarkoitetun vakuutuksen, saanut tehtävään tarvittavan koulutuksen ja jolla on tehtävän hoitami-

seen riittävä taito, antamaan OK 5:3 §:ssä (439/2018) tarkoitetuissa asioissa yksipuolisia tuo-

mioita, antamaan OK 21:8c §:n (368/1999) nojalla ratkaisuja oikeudenkäyntikulujen osalta ja 

tuomioita, jos vastaaja on myöntänyt kanteen sekä tekemään päätöksiä asian jättämisestä sil-

lensä, mikäli kantaja on peruuttanut kanteensa eikä vastaaja vaadi asian ratkaisemista. TIL 

19:6.2 §:n mukaan, jos 1 momentissa tarkoitettu kansliahenkilökunnan ratkaistavana oleva asia 

 
92 HE 252/1992 vp, s. 14–15.  
93 PeVL 4/1993 vp, s. 1–2.  
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osoittautuu laajaksi, tulkinnanvaraiseksi tai muutoin vaikeaksi ratkaista, asia on siirrettävä kä-

räjänotaarin tai käräjäoikeuden lainoppineen jäsenen ratkaistavaksi. 

Riidattomien velkomusasioiden osalta käräjänotaarit ja käräjätuomarit ratkaisevat ainoastaan 

riitaisat asiat sekä sellaiset asiat, joissa on viran puolesta arvioitava vaatimusten lainmukai-

suutta. Vaatimusten lainmukaisuuden arviointi liittyy yleensä esimerkiksi kuluttajasaatavia 

koskeviin säädettyihin maksimikorkoihin sekä kohtuuttomiin sopimusehtoihin.94 Kuten todet-

tua, kuluttajasaatavia koskevat kysymykset on kuitenkin rajattu tämän tutkielman ulkopuolelle.  

Algoritmisen päätöksenteon on katsottu soveltuvan sellaisten suppeiden ja yksinkertaisten asi-

oiden ratkaisemiseen, joiden ratkaiseminen ei edellytä oikeudellisen harkinnan käyttöä.95 Ali-

oikeusuudistuksen yhteydessä toteutettujen riidattomien velkomusasioiden ratkaisutoimivaltaa 

koskevien lakimuutosten ja näitä muutoksia koskevien perustelujen perusteella vaikuttaisi läh-

tökohtaisesti siltä, että yksipuolisten tuomioiden antaminen riidattomissa velkomusasioissa 

vastaa näitä algoritmisen päätöksenteon soveltamismahdollisuuksia koskevia, päätöksen laa-

tuun tai luonteeseen kohdistuvia edellytyksiä.   

 

3.1.2 Riidattomien velkomusasioiden määrät  
 

Alioikeusuudistuksen jälkeen riidattomien velkomusasioiden määrät käräjäoikeuksissa ovat 

kasvaneet merkittävästi. Syyksi asiamäärien voimakkaaseen kasvuun on nähty muiden ohella 

siirtyminen luottoyhteiskuntaan sekä pikavippien ja erilaisten kulutusluottojen lisääntyminen 

kuin myös oikeudellisen perintätoiminnan liiketoiminnallistuminen.96 Vuosien 1996–1999 ai-

kana käräjäoikeuksiin saapui keskimäärin 133 228 summaarista asiaa vuodessa.97 Käräjäoi-

keuksiin saapuneiden summaaristen asioiden keskimäärä kasvoi 2000-luvun alkupuoliskolla 

150 000 asiaan vuodessa. Vuonna 2008 määrä kasvoi jo 230 000 saapuneeseen asiaan ja vuonna 

2009 edelleen 310 000 saapuneeseen asiaan. Vuoden 2009 aikana saapuneiden summaaristen 

 
94 Linna 2019, s. 59. Näin on ollut jo varsin pitkään alioikeusuudistuksen jälkeen. Esimerkiksi vuonna 2002 kai-
kista summaarisista riita-asioista kansliahenkilökunta ratkaisi 82 prosenttia, käräjänotaarit 14 prosenttia ja tuoma-
rit 4 prosenttia. Ks. KM 2003:3, s. 144. Viimeisimmän tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2019 koskevan jul-
kaisun perusteella kansliahenkilökunta ratkaisi kaikista vuoden 2019 aikana ratkaistuista riita-asioista noin 90 pro-
senttia. Ks. Tuomioistuinten työtilastot 2020, s. 57.  
95 Ks. mm. OMSO 2020:14, s. 11; Koulu et al. 2019, s. 13, 48 ja 116; Seppälä 2018, s. 48–49; Brkan 2018, s. 4. 
96 OMSO 52/2014, s. 14–15.  
97 KM 2003:3, s. 144.  
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asioiden käsittelyn arvioitiin vievän 470 henkilötyövuotta ja maksavan noin 16 miljoonaa eu-

roa.98 

Summaaristen asioiden valtavan määrän vuoksi niiden käsittelyä oli pyritty kehittämään erityi-

sesti lisäämällä sähköistä asiointia ja tietojenkäsittelyä käräjäoikeuksissa. Suurimmat perintä-

toimistot pystyivät toimittamaan riidatonta velkomusasiaa koskevan haastehakemuksensa tie-

dot suoraan koneluettavassa muodossa käräjäoikeuden tietojärjestelmään (Tuomas) sähköisen 

tietojärjestelmäyhteyden (Santra) avulla. Ongelmana oli, että Santraan liittyminen vaati mer-

kittäviä tietojärjestelmäinvestointeja velkojalta. Santraan oli 2000-luvun loppupuolella liittynyt 

vain kuusi käyttäjää, mutta näiden käyttäjien toimittamat haastehakemukset kattoivat 65 pro-

senttia kaikista käräjäoikeuksille toimitetuista riidatonta velkomusta koskeneista haastehake-

muksista.99 

Vuonna 2009 oikeusministeriön asettama työryhmä ehdotti, että riidattomia velkomusasioita 

varten kehitettäisiin Santran rinnalle internet-selaimelle perustuva ja kustannuksiltaan edulli-

sempi sähköinen asiointipalvelu, joka olisi suunnattu erityisesti pienemmille perintätoimis-

toille, yksityisasiakkaille ja julkisyhteisöille.100 Sähköisten asiointipalvelujen etuna nähtiin se, 

että konekielisenä käräjäoikeudelle toimitetut tiedot kirjautuivat suoraan Tuomas-järjestel-

mään, kun taas paperisena käräjäoikeuteen toimitettujen haastehakemusten osalta kansliahen-

kilökunnan täytyi manuaalisesti syöttää tiedot järjestelmään. Tuolloin noin kolmasosa haaste-

hakemuksista riidattomissa velkomusasioissa saapui käräjäoikeuksiin paperisena. Sähköinen 

asiointi nähtiin mahdollisuutena käräjäoikeuksien tehokkuuden lisäämiseksi ja käsittelyaikojen 

lyhentämiseksi.101 Internet-selaimella toimiva sähköinen asiointipalvelu (nykyisin oikeushal-

linnon asiointipalvelu), jonka kautta yksityishenkilöt ja pienemmät perintätoimistot pystyivät 

toimittamaan riidatonta velkomusasiaa koskevan haastehakemuksen käräjäoikeuden käsiteltä-

väksi, seurata haastehakemuksensa käsittelyä käräjäoikeudessa sekä lopulta saada ratkaisu pal-

velun kautta ja siirtää se edelleen ulosottoon, otettiin käyttöön vuonna 2011.102 

Vuosien 2010–2019 välisenä aikana käräjäoikeuksissa ratkaistiin keskimäärin 385 490 riita-

asiaa vuodessa, joista keskimäärin 375 861 kappaletta oli summaarisia asioita. Summaaristen 

 
98 HE 143/2010 vp, s. 7–11.  
99 Työryhmämietintö 2009:7, s. 12; HE 143/2010 vp, s. 4. Tietojärjestelmäyhteys oli ollut käytössä jo 1990-luvulla. 
Vuonna 1996 käräjäoikeuksiin saapui konekielisenä 53 835 summaarista asiaa ja kirjallisena 95 739 summaarista 
asiaa. Vuonna 1999 näiden kahden välinen suhde oli jo tasoittunut siten, että konekielisenä saapui 64 178 asiaa ja 
kirjallisena 64 560 asiaa. Ks. KM 2003:3, s. 144.  
100 Työryhmämietintö 2009:7, s. 12. 
101 HE 143/2010 vp, s. 7–11.  
102 OMSO 52/2014, s. 35.  
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asioiden osuus kaikista 2010-luvulla ratkaistuista riita-asioista oli siten keskimäärin 97 prosent-

tia. Vastaavasti kaikista käräjäoikeuksissa kyseisen vuosikymmenen aikana ratkaistuista asi-

oista (sisältäen riita-asioiden ohella muun muassa rikos- ja hakemusasiat) summaarisia asioita 

oli keskimäärin 73 prosenttia. Vähiten summaarisia asioita ratkaistiin vuonna 2010 (305 700 

kappaletta) ja eniten vuonna 2018 (440 664 kappaletta).103 

Käräjäoikeuksissa vuositasolla ratkaistujen riidattomien velkomusasioiden määrien sekä toi-

saalta alioikeusuudistuksen yhteydessä kuvatun rutiiniluontoisuuden perusteella riidattomien 

velkomusasioiden ratkaiseminen käräjäoikeuksissa rinnastuu tietyllä tapaa Kuopuksen massa-

hallinnon käsitteeseen sekä massahallinnon päätöksentekoon. Vähintäänkin näiden kahden vä-

lillä on huomattavia yhtenäisyyksiä. Kuopuksen määritelmän mukaan massahallinnon menet-

telyissä tehdään lyhyessä ajassa, samoja rutiineita noudattaen, suuri määrä samankaltaisia pää-

töksiä. Tämän lisäksi Kuopus itsekin vertasi massahallintoa sen kaavamaisuuden ja summaari-

suuden perusteella alioikeuksien silloiseen maksamismääräysmenettelyyn, joka on sittemmin 

kehittynyt nykyiseksi summaaristen riita-asioiden prosessiksi.104 Valtioneuvoston julkaise-

massa selvityksessä tutkijaryhmä taas totesi Kuopuksen massahallinnon käsitteen muodostavan 

valmiin lähtökohdan algoritmisen päätöksenteon hyödyntämismahdollisuuksien arvioimiseksi 

viranomaistoiminnassa.105 Näiden perusteiden voidaan katsoa niin ikään tukevan käsitystä siitä, 

että riidattomien velkomusasioiden ratkaisemisessa voisi olla mahdollista hyödyntää algorit-

mista päätöksentekojärjestelmää.  

Yhtenäisyyksien perusteella erityisen mielenkiintoisen vertailukohdan tarjoaa Alankomaissa 

toteutettu massahallinnon päätöksentekoa koskeva ratkaisu. Kuten edellä todettiin, Alanko-

maissa päätöksentekojärjestelmien avulla on automatisoitu sinänsä tärkeitä, mutta yksinkertai-

sia hallintopäätöksiä, joiden tekemisestä ennen automaatiota vastasivat hallinnon työntekijät, 

joilla ei ollut lainopillista koulutusta.106 Voidaan pohtia, ollaanko Alankomaissa askeleen edellä 

sinänsä vääjäämättömässä kehityksessä ja voisiko riidattomien velkomusasioidenkin osalta 

 
103 Ks. Tuomioistuinten työtilastot 2011–2020. Vuosien 2010–2019 aikana ratkaistujen riita-asioiden keskimääräi-
nen käsittelyaika koko maassa oli laajojen riita-asioiden osalta 10,2 kuukautta ja summaaristen asioiden osalta 
2,63 kuukautta. Sen sijaan Helsingin käräjäoikeudessa laajojen riita-asioiden keskimääräinen käsittelyaika 2010-
luvulla oli 14,60 kuukautta ja summaaristen asioiden 4,71 kuukautta. Ks. Tuomioistuinten työtilastot 2011–2020. 
Vuoden 2017 aikana ratkaistujen laajojen riita-asioiden keskimääräinen käsittelyaika Helsingin käräjäoikeudessa 
oli peräti 27,9 kuukautta ja summaaristen asioiden osalta 4,4 kuukautta. Ks. Tuomioistuinten työtilastot 2018, s. 
43.  
104 Kuopus 1988, s. 115–116.  
105 Koulu et al. 2019, s. 38.  
106 Ks. mm. Timmer - Rietveld 2019, s. 524. 
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seuraava kehitysaskel olla ratkaisutoimivallan siirto kansliahenkilökunnalta algoritmiselle pää-

töksentekojärjestelmälle.  

 

3.1.3 Velvoite sähköiseen asiointiin ja oikeushallinnon asiointipalvelu 
 

Vuonna 2017 hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 

ehdotettiin säädettäväksi OK 5:3a §, joka velvoittaisi muut kuin omassa asiassaan toimivat yk-

sityiset toimittamaan riidatonta velkomusasiaa koskevan haastehakemuksensa käräjäoikeudelle 

sähköisen tietojärjestelmäyhteyden (Santra) tai sähköisen asiointipalvelun (oikeushallinnon 

asiointipalvelu) välityksellä.107 Muutoksella tavoiteltiin riidattomien velkomusasioiden käsitte-

lyprosessin tehostamista siten, että prosessi olisi mahdollisimman nopea ja taloudellinen.108 

Elinkeinonharjoittajan sekä ammattimaista perintä- tai vuokraustoimintaa harjoittavan taikka 

oikeudenkäyntiasiamiehen on toimintansa harjoittamiseksi kyettävä toimimaan verkkoympä-

ristössä. Ammattimaisten toimijoiden velvoittamista sähköiseen asiointiin perusteltiin sillä, 

ettei ole olemassa hyväksyttäviä perusteita sille, että ammattimaiset toimijat järjestelmällisesti 

jättävät oikeudellisessa perinnässä hyödyntämättä oikeushallinnon verkkopohjaisia järjestel-

miä.109 Vastaavasti on suhteellisen turvallista olettaa, että nykyisin valtaosalla luonnollisista 

henkilöistä on pääsy internetiin ja näin ollen myös oikeushallinnon verkkopohjaisiin järjestel-

miin. Niiden omassa asiassaan toimivien velkojien osalta, joilla ei jostain syystä ole mahdolli-

suutta saattaa riidatonta velkomusta koskevaa asiaa vireille sähköisesti, on säilytetty mahdolli-

suus paperiseen asiointiin. Tässä mielessä muutoksen ei myöskään voida nähdä olevan PL 6 

§:ssä kielletyllä tavalla syrjivä. Muutos astui voimaan 1.9.2019 alkaen110. 

Samassa yhteydessä riidattomien velkomusasioiden käsittely keskitettiin yhdeksään käräjäoi-

keuteen.111 Keskittämisen taustalla oli tiivistettynä ajatus siitä, että riidattomien velkomusasi-

 
107 HE 190/2017 vp, s. 41. Lakiehdotuksen taustalla oli havainto siitä, että edelleen noin 25 prosenttia summaari-
sista haastehakemuksista saapui käräjäoikeuksiin paperisena tai sähköpostin liitetiedostona ja näistä yli 90 pro-
senttia oli juridisten hakijoiden tekemiä. Tämän nähtiin heikentävän tehokkuutta, sillä haastehakemusten manuaa-
lisesta kirjaamisesta aiheutuva työmäärä oli noin kolminkertainen verrattuna siihen, että tiedot kirjautuvat suoraan 
konekielisinä käräjäoikeuden asiahallintajärjestelmään. Esimerkiksi Helsingin käräjäoikeudessa yhtä kansliahen-
kilötyövuotta kohden ratkaistiin 289 summaarista riita-asiaa vuonna 2016. Ks. tarkemmin Ibid., s. 6–16. 
108 Ibid., s. 16.  
109 Ibid., s. 28.  
110 Linna 2019, s. 55.  
111 Summaarisia riita-asioita tutkitaan nykyisin Ahvenanmaan, Itä-Uudenmaan, Helsingin, Kymenlaakson, Lapin, 
Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksissa (OK 10:17 a §, 439/2018).  
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oiden käsittely ja ratkaiseminen tehostuu, kun osaaminen keskitetään tiettyihin käräjäoikeuk-

siin.112 Ainakin toistaiseksi – kun uusimmat tilastot eivät ole vielä saatavilla – ratkaisu on 

helppo kyseenalaistaa. Oletus siitä, että osaamisen keskittäminen johtaa tehokkuuden parantu-

miseen kääntyy suhteellisen vaivattomasti kritiikiksi siitä, että pienempi määrä ihmisiä ratkai-

semassa suuremman määrän asioita ei taatusti lisää tehokkuutta.  Lisäksi kun huomioidaan se 

tosiseikka, että yhdessä käräjäoikeudessa vireille tulleen summaarisen menettelyn riitautuessa 

asia tulisi pääsääntöisesti siirtää vastaajan kotipaikan käräjäoikeuden käsiteltäväksi113, ei jär-

jestely vaikuta ainakaan yksinkertaistavan summaarista menettelyä alioikeusuudistuksen yh-

teydessä tavoitellun ”yhden luukun periaatteen” mukaisesti. 

Velvoitteella saattaa riidaton velkomusasia vireille ensisijaisesti sähköisesti on tutkimuskysy-

mysten arvioinnin kannalta merkittävä vaikutus. Lakimuutoksen johdosta riidattomia velko-

musasioita koskevat haastehakemukset saapuvat lähes poikkeuksetta käräjäoikeuteen valmiiksi 

konekielisessä muodossa. Verkossa toimiva oikeushallinnon asiointipalvelu mahdollistaa haas-

tehakemusten konekielisen toimittamisen käytännössä kaikille. Tutkimuskysymysten kannalta 

on perusteltua tarkastella lyhyesti, kuinka riidattomia velkomusasioita koskevan haastehake-

muksen laatiminen ja lähettäminen käräjäoikeudelle on toteutettu oikeushallinnon asiointipal-

velussa. 

Ensinnäkin oikeushallinnon asiointipalvelun käyttäminen edellyttää vahvaa tunnistamista 

pankkitunnusten avulla. Toisin sanoen asiointipalveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Rii-

datonta velkomusasiaa koskeva sähköinen haastehakemus on rakennettu – paremman termin 

puuttuessa – eräänlaisille vaiheittain eteneville ”välilehdille”. Kantajan on ilmoitettava välileh-

dellä vaaditut pakolliset tiedot oikeassa muodossa, jotta seuraavalle välilehdelle pääsee etene-

mään. Haastehakemuksen toimittaminen puutteellisin tai väärässä muodossa ilmoitetuin tiedoin 

ei siten käytännössä ole mahdollista. Haastehakemuslomakkeen yhteydessä on lisäksi yksityis-

kohtaiset ohjeet sen täyttämiseksi ja selitykset vaadittavista tiedoista.   

 
112 HE 190/2017 vp, s. 17; OMSO 52/2014, s. 88; OMML 16/2013, s. 28. Keskittämisen lisäksi aikaisemmin oli 
ehdotettu myös riidattomien velkomusasioiden siirtämistä ulosottolaitoksen ratkaistavaksi. Ks. OMSO 52/2014, s. 
18, jossa todetaan, että ulosottoviranomaisessa ”Erityisesti riidattomien velkomusasioiden menettelyä automati-
soidaan ja menettelystä tehdään entistä kaavamaisempaa määrämuotoihin perustuvaa menettelyä”. Kursiivit 
tässä. Sinänsä mielenkiintoista on, että ko. selvitysryhmän ehdotuksesta saa kuvan, ettei menettelyä voitaisi auto-
matisoida tuomioistuimessa, vaan riidattomat velkomusasiat tulisi tätä varten siirtää ulosottoviranomaisessa rat-
kaistaviksi. Vielä mielenkiintoisempaa on se, että ehdotuksessa vallan kolmijako-oppia koskeva problematiikka 
loistaa poissaolollaan.  
113 Riitautuessa asia on siirrettävä toimivaltaiseen käräjäoikeuteen paitsi, jos asianosaiset nimenomaisesti sopivat, 
että asia voidaan käsitellä loppuun kyseisessä oikeuspaikassa, jossa summaarinen asia on tullut vireille. Ks. Linna 
2019, s. 59.  
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Haastehakemuksen ensimmäisellä välilehdellä ilmoitetaan kantajan ja kantajan mahdollisen 

asiamiehen tiedot ja toisella välilehdellä vastaajan tiedot. Tässä yhteydessä kantaja voi myös 

valita, mikäli hän haluaa, että asian etenemisestä tiedotetaan sähköpostitse. Kolmannella väli-

lehdellä kantajan tulee ilmoittaa haastehakemuksen perustiedot kuten asianimike114, kantajan 

käsitys asian riidattomuudesta115, mahdollisen kuluttajaluottosopimuksen tiedot116 sekä toimi-

valtainen käräjäoikeus117. Neljännellä välilehdellä kantajan tulee ilmoittaa vaatimuksensa. Vaa-

timusten osalta ilmoitetaan saatavan laji118, rahamäärä, vaatimuksen selite119, perustuuko saa-

tava kuluttajansuojalain (KSL, 38/1978) 7 luvussa tai 7 a luvussa tarkoitettuun kuluttajaluotto-

sopimukseen sekä vaatimuksen perusteet120. Vaatimusten osalta kantajan on ilmoitettava, vaa-

tiiko hän niille viivästyskorkoa ja mistä lähtien.121 Lomakkeen viidennellä välilehdellä kantajan 

tulee ilmoittaa vaaditut oikeudenkäyntikulut122 sekä muut kulut123. Näiden ilmoittamisen jäl-

keen avautuu lomakkeen yhteenvetosivu, jolta kantaja voi tarkistaa antamansa tiedot ja lähettää 

haastehakemuksensa käräjäoikeuteen yhdellä hiiren painalluksella. 

Valtioneuvoston selvityksessä algoritmisen päätöksenteon soveltamismahdollisuuksista viran-

omaistoiminnassa todettiin, että oikeudellinen palvelumuotoilu tarjoaa työkaluja algoritmisia 

järjestelmiä hyödyntävien digitaalisten julkisten palveluiden kehittämiseksi. Selvityksessä kat-

sottiin, että parhaimmillaan asiakasrajapintojen kautta hallinnon asiakas voi toimittaa häneltä 

 
114 Asianimikkeet ovat ennalta määriteltyjä ja kantajan tulee vain valita sopiva asianimike pudotusvalikosta. Asi-
animikkeitä ovat mm. häätö (ei vuokrasaatavia), irtaimen kauppaan perustuva velkomus, irtaimen vuokraan pe-
rustuva velkomus, osamaksukauppaan perustuva velkomus, velkasuhteeseen perustuva saatava ja muut velkomuk-
set sekä vuokrasaatava (ei häätöä) jne. Kantajan valitessa asianimikkeen, ilmestyy välilehdelle automaattisesti 
kyseisen asianimikkeen kannalta olennaisia lisätietoja koskevat kentät, kuten esimerkiksi vuokrasaatavan velko-
muksessa vuokrakohteen (osoite) ja sopimuksen yksilöinti.  
115 Asiointipalvelun haastehakemuksessa on oletusarvoisesti valittuna, että asia on kantajan käsityksen mukaan 
riidaton. 
116 Kuluttajaluottosopimuksen ehdoilla voi olla merkitystä vaatimusten selvän perusteettomuuden kannalta. Ku-
luttajaluottosopimuksen tietoina tulee ilmoittaa luottosopimuksen tunniste, tekopäivä, erääntymispäivä ja luotto-
sopimuksen mukainen todellinen vuosikorko. Lisäksi on ilmoitettava, onko luottosopimus tehty KSL 7:17 §:ssä 
(746/2010) tai 7a:15 §:ssä (851/2016) edellytetyllä tavalla sekä onko kuluttajaluottosopimus tehty ennen 1.2.2010, 
1.2.2010–31.8.2019 vai 1.9.2019 tai sen jälkeen.   
117 Toimivaltainen käräjäoikeus määräytyy automaattisesti vastaajan kotipaikan mukaan. Kohta vaatii kantajalta 
toimenpiteitä ainoastaan, mikäli hän katsoo, että asia tulisi jostain syystä käsitellä toisessa käräjäoikeudessa.   
118 Kantajan tulee valita pudotusvalikosta joko pääoma tai korkosaatava.  
119 Avoin tekstikenttä, johon kantaja kirjaa lyhyesti selitteen ohjeen mukaan.   
120 Avoin tekstikenttä, johon kantaja kirjaa lyhyesti vaatimuksen perusteet ohjeen mukaan. 
121 Jos kantaja vaatii viivästyskorkoa, lomake tarjoaa kantajalle automaattisesti perusteen: ”korkolain mukainen 7 
% + viitekorko”. Kantajan tarvitsee ainoastaan valita päivä, josta alkaen viivästyskorkoa lasketaan: 1 kuukausi 
ratkaisupäivästä, alkaen ratkaisupäivästä, tiedoksiantopäivästä tai kantajan omavalintainen alkupäivämäärä.  
122 Oikeudenkäyntikulut määräytyvät kiinteiden taksojen mukaan, jotka käyvät ilmi haastehakemuslomakkeen oh-
jeesta. Kulujen osalta tulee lisäksi edellä kuvatuin tavoin ilmoittaa, vaaditaanko niille viivästyskorkoa.  
123 Muiden kulujen osalta tulee ilmoittaa rahamäärä sekä peruste (pudotusvalikosta valitaan joko muistutusmaksu 
tai perintäkulu) sekä edellä kuvatuin tavoin se, vaatiiko kantaja kuluille viivästyskorkoa.  
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vaaditut tiedot suoraan algoritmiseen järjestelmään, joka näitä tietoja ja muita rekisteritietoja 

yhdistämällä tuottaa päätösluonnoksen.124  

Oikeushallinnon asiointipalvelussa on kyse juuri tällaisesta rajapinnasta. Kantaja toimittaa oi-

keushallinnon asiointipalvelun haastehakemuslomakkeella riidattoman velkomusasian ratkai-

semisen kannalta kaikki olennaiset tiedot valmiiksi koneluettavassa muodossa suoraan käräjä-

oikeuden järjestelmään. Tietojen toimittamisen jälkeen olisi teoriassa – ja teknologian osalta 

käytännössäkin – mahdollista, että käräjäoikeuden algoritminen järjestelmä käsittelee ja mah-

dollisesti ratkaisee asian automaattisesti ilman ihmisen työpanosta. Tällaisena järjestelmänä 

voisi toimia esimerkiksi ohjelmistorobotti, joka asennettaisiin käyttämään käräjäoikeuden tie-

tojärjestelmiä kuten ihminenkin niitä käyttäisi. Tällöin ohjelmistorobotti korvaisi esimerkiksi 

kansliahenkilökuntaan kuuluvan henkilön työpanoksen, käsittelemällä ja lopulta ratkaisemalla 

riidatonta velkomusasiaa koskevan asian tämän henkilön sijasta. Käytännössä menettely vas-

taisi siis edellä käsiteltyä maahanmuuttoviraston päätöksentekoa koskenutta esimerkkiä.   

 

3.2 Prosessi riidattomissa velkomusasioissa 
 

3.2.1 Vireilletulo ja käsittely 

 

OK 5:3.1 §:n mukaan, kun asia koskee tietyn määräistä saamista ja kantaja ilmoittaa, ettei asia 

hänen käsityksensä mukaan ole riitainen (summaarinen riita-asia), haastehakemuksessa on 

vaatimuksen perusteena tarpeen mainita ainoastaan ne seikat, joihin vaatimus välittömästi pe-

rustuu.125 Tällöin ei tarvitse myöskään ilmoittaa OK 5:2 §:n (1052/1991) 1 momentin 3 koh-

dassa mainittuja todisteita. Haastehakemuksessa on kuitenkin täsmällisesti yksilöitävä se sopi-

mus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon kantaja vetoaa.  

OK 5:3.1 §:ssä säädetyssä tapauksessa on kyse riidattomia velkomusasioita koskevasta suppe-

asta haastehakemuksesta. Riidattomia velkomusasioita koskevan oikeudenkäynnin vireillepa-

noa on kevennetty siten, ettei kantajan tarvitse haastehakemuksen yhteydessä nimetä todisteita 

tai liittää haastehakemukseen muita asiakirjoja. Riittää, että kanteen perusteena oleva lasku, 

sopimus tai muu asiakirja on yksilöity täsmällisesti.126 Todistelun oletettu tarpeettomuus sum-

 
124 Koulu et al. 2019, s. 133. 
125 Useimmiten kyse on maksamattomasta laskusta. Ks. mm. Linna 2019, s. 54.  
126 Linna 2019, s. 54. 
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maarisissa asioissa seuraa suoraan niiden riidattomasta luonteesta. Kantaja on ryhtynyt proses-

siin ainoastaan täytäntöönpanoperusteen saamiseksi, eikä velallisen maksuvelvollisuudesta ole 

– tai ainakaan pitäisi olla – riitaa tai epäselvyyttä. Näin ollen riidattomissa velkomusasioissa ei 

lähtökohtaisesti ole kyse sellaisesta asiasta, joka ratkaistaisiin todistelun perusteella. Todistelu 

käy myös tarpeettomaksi, mikäli vastaaja vastaa haasteeseen myöntämällä kanteen. Sen sijaan, 

mikäli vastaaja vastustaa kannetta, asia muuttuu riitaiseksi (”kadottaa summaarisen luon-

teensa”) ja todistelu käy tarpeelliseksi. Tällöin kantajan on luonnollisesti nimettävä todistelu 

vaatimustensa tueksi. Joka tapauksessa summaarista menettelyä koskeva poikkeus velvoitteesta 

liittää haastehakemukseen ne todisteet, joihin kantaja vetoaa (OK 5:4 §, 595/1993) edistää osal-

taan myös sähköisen prosessaamisen mahdollisuuksia riidattomissa velkomusasioissa.127 

Kuten todettua, muiden kuin omaa asiaansa ajavien yksityishenkilöiden on 1.9.2019 alkaen tul-

lut toimittaa riidatonta velkomusasiaa koskeva haastehakemus käräjäoikeudelle joko tietojär-

jestelmäyhteyden tai oikeushallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta. Vaatimuksesta on sää-

detty OK 5:3a.1 §:ssä (439/2018), jonka mukaan oikeushenkilön, elinkeinonharjoittajan, am-

mattimaista perintätoimintaa harjoittavan luonnollisen henkilön sekä oikeudenkäyntiasiamie-

hen ja -avustajan on toimitettava summaarisen riita-asian haastehakemus käräjäoikeuteen säh-

köisesti tietojärjestelmäyhteyden tai asiointiliittymän välityksellä. Muulla tavalla toimitettu 

haastehakemus jätetään tutkimatta.  

Puhtaasti tekniseltä kannalta katsottuna sekä todisteiden liittämisvelvollisuutta koskeva poik-

keus että velvollisuus käyttää tietojärjestelmäyhteyttä tai oikeushallinnon asiointipalvelua voi-

daan yhdessä nähdä algoritmisen päätöksenteon mahdollistajana. Oikeudenkäymiskaaren sään-

telystä seuraa, että kaikki ratkaisun kannalta olennaiset tiedot on pääsääntöisesti toimitettava 

käräjäoikeudelle valmiiksi koneluettavassa muodossa, eikä asian käsittely vaadi asiakirjojen 

arviointia tai tulkintaa, ellei vastaaja riitauta vaatimuksia.    

Kevennetystä menettelystä huolimatta myös riidattomia velkomusasioita koskevassa haasteha-

kemuksessa tulee ilmoittaa asiaan liittyvä oikeustosiseikasto riittävällä tarkkuudella siten, että 

vastaaja pystyy haastehakemuksen perusteella antamaan asiassa yksilöidyn vastauksensa tai, 

että käräjäoikeus voi ottaa haastehakemuksen mahdollisen yksipuolisen tuomion pohjaksi 

niissä tapauksissa, joissa vastaaja ei lainkaan vastaa haasteeseen.128 Oikeushallinnon asiointi-

 
127 Prosessioikeus / Lappalainen - Hupli 2017, s. 983. 
128 Prosessioikeus / Lappalainen - Hupli 2017, s. 980. 
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palvelun haastehakemuksessa oikeustosiseikkojen yksilöiminen on asianimikkeestä alkaen to-

teutettu  ohjatusti, pudotusvalikoista tehtävien valintojen avulla. Kantajan täytettäväksi jääviä 

avoimia tekstikenttiä ovat käytännössä vain sopimuksen tai laskun yksilöiminen, vaatimusten 

euromäärän ilmoittaminen sekä vaatimusten perusteiden kirjaaminen. Kokemuksen perusteella 

voidaan todeta, että mikäli asia lopulta ratkaistaan yksipuolisella tuomiolla kantajan passiivi-

suuden tai siihen verrattavan laiminlyönnin johdosta, kantajan tässä yhteydessä ilmoittamat 

vaatimusten perusteet käytännössä siirtyvät sellaisenaan osaksi yksipuolisen tuomion tuomio-

lauselmaa selostuksena asiasta, mutta eivät kuitenkaan tuomion perusteluiksi.129 Tässä yhtey-

dessä on syytä painottaa, että riidattomien velkomusasioiden riidattomasta luonteesta seuraa, 

ettei kanneperusteina toimivia oikeustosiseikkoja tarvitse ilmoittaa yksityiskohtaisesti, vaan 

riittää, että kantaja ilmoittaa ne seikat, joihin vaatimus välittömästi perustuu. Toisin sanoen 

viittaus vaatimuksen perusteena olevaan laskuun tai sopimukseen riittää.130 

OK 5:5.1 §:n (422/2018) mukaan, jos haastehakemus on puutteellinen, epäselvä tai sekava, 

kantajaa on kehotettava määräajassa korjaamaan hakemustaan, jos se on oikeudenkäynnin jat-

kamiseksi tai vastauksen antamista varten välttämätöntä. Kantajalle on samalla ilmoitettava, 

millä tavalla hakemus on puutteellinen, epäselvä tai sekava, ja että kanne voidaan jättää tutki-

matta tai hylätä, jos kantaja ei noudata kehotusta. Vähäisten tai asiaan vaikuttamattomien puut-

teiden vuoksi taikka sellaisissa tapauksissa, joissa haastehakemus on helpommin korjattavissa 

käräjäoikeuden toimesta, ei täydennyskehotusta tulisi antaa.131 Lisäksi säännöstä koskevissa 

esitöissä on katsottu, että täydennyskehotukseen tulisi turvautua vain asian jatkokäsittelyn kan-

nalta välttämättömissä tilanteissa, kuten silloin kun haastehakemuksen vaatimukset sekä perus-

telut ovat niin epäselviä, ettei vastaaja voi niiden perusteella antaa yksilöityä vastaustaan taikka 

haastehakemuksen perusteella ei voitaisi antaa riittävän yksilöityä yksipuolista tuomiota.132 

Viimeisimmässä lakimuutoksessa säännöstä täydennettiin lisäämällä ilmaisu ”epäselvä tai se-

kava”, jolla hallituksen esityksen mukaan tarkoitetaan haastehakemusta, jonka perusteella ei 

objektiivisesti arvioiden ole mahdollista ymmärtää, mitä kantaja vaatii ja millä perusteilla.133 

OK 5:6.1 §:n (422/2018) mukaan, mikäli kantaja laiminlyö haastehakemuksen täydentämisen 

 
129 Esimerkiksi passiivisuuteen perustuvan yksipuolisen tuomion perustelut ovat vakiomuotoiset ”vastaaja ei 
vastannut määräajassa” ja ”kanne ei ole selvästi perusteeton”, jotka seuraavat suoraan oikeudenkäymiskaaren 
sääntelystä.  
130 Ks. esim. Lappalainen 1994, s. 62.  
131 HE 15/1990 vp, s. 53.  
132 Ibid., s. 53; HE 32/2001 vp, s. 33. Lisäksi niissä tilanteissa, joissa kanne on OK 5:6 §:n perusteella joka tapauk-
sessa jätettävä tutkimatta tai hylättävä selvästi perusteettomana, ei täydentämiskehotusta myöskään tule antaa. Ks. 
Prosessioikeus / Lappalainen - Hupli 2017, s. 985.  
133 HE 200/2017 vp, s. 37–38.  
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hänelle asetetussa määräajassa, kanne on jätettävä tutkimatta olettaen, että haastehakemus on 

niin puutteellinen, ettei se kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi.134 

Lienee turvallista olettaa, ettei haastehakemuksen puutteellisuutta, epäselvyyttä tai sekavuutta 

koskeva problematiikka ainakaan suurilta osin kohdistu riidattomia velkomusasioita koskeviin 

haastehakemuksiin, jotka toimitetaan käräjäoikeuteen oikeushallinnon asiointipalvelun kautta. 

Haastehakemuksen laatiminen on asiointipalvelussa toteutettu siten, ettei asiointipalvelussa 

käytännössä ole mahdollista toimittaa käräjäoikeudelle ainakaan niin puutteellisia haastehake-

muksia, etteivätkö ne kelpaisi oikeudenkäynnin perustaksi lainkaan. Lisäksi on syytä ottaa huo-

mioon, että käytännössä summaarisia asioita koskevissa haastehakemuksissa on ilmennyt puut-

teita hyvin vähän jo ennen asiointipalvelun käyttöönottoa135.  

Riidatonta velkomusasiaa koskevan kanteen vireilletuloa ja käsittelyä koskevaan sääntelyyn 

liittyy kuitenkin nimenomaan sääntöpohjaista algoritmista päätöksentekoa koskeva haaste. Ni-

mittäin OK 5:6.2 §: (422/2018) perusteella tuomioistuimen on vastaajalta vastausta pyytämättä 

hylättävä kanne tuomiolla siltä osin kuin se on selvästi perusteeton. Havaitaan, että riidatonta 

velkomusasiaa koskevan kanteen käsitteleminen vaikuttaisi edellyttävän tulkintaa ja oikeudel-

lista harkintaa. OK 5:6.2 §:ään sisältyvässä käsitteessä ”selvästi perusteeton” on kysymys avoi-

mesta käsitteestä, kuten ”pakottava syy”, jonka merkitys tietyssä yksittäistapauksessa edellyttää 

tulkintaa. Avoimen käsitteen muuttaminen binäärimuotoiseksi, sääntöpohjaisen algoritmisen 

päätöksentekojärjestelmän soveltamaksi päätöksentekosäännöksi on nähty haastavana tai jopa 

mahdottomana.136 Sääntöpohjainen järjestelmä toimii siihen ennalta ohjelmoitujen sääntöjen 

mukaisesti, eikä se pysty arvioimaan jonkin asian selvää perusteettomuutta, ellei tällainen arvi-

ointi ole esitettävissä järjestelmän soveltamien sääntöjen muodossa. Voidaan pohtia, miten täl-

lainen selvän perusteettomuuden käsite ohjelmoitaisiin päätöksentekosäännöiksi esimerkiksi 

Zeleznikowin mallissa.137 Toisaalta, mikäli selvää perusteettomuutta koskevat tekijät ovat Kuo-

puksen tarkoittamalla tavalla kvantitatiivisia suureita, niiden muuttaminen päätöksentekosään-

nöiksi voisi olla helpompaa.138 

 
134 Prosessioikeus / Lappalainen - Hupli 2017, s. 986. 
135 HE 143/2010 vp, s. 4.  
136 OMSO 2020:14, s. 11; Koulu et al. 2019, s. 116. Ks. myös Timmer - Rietveld 2019, s. 525 ja Kerimov 1968, s. 
160. 
137 Ks. Zeleznikow 2017, s. 36.  
138 Ks. Kuopus 1988, s. 503–506. 
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Juha Lappalainen on katsonut OK 5:6.2 §:n päätarkoituksen olevan, että täysin perättömät kan-

teet voidaan torjua heti kättelyssä. Säännöksen velvoittavasta sanamuodosta huolimatta tuo-

mioistuinten olisi syytä harjoittaa varovaisuutta ja kanteen hylkäävä tuomio tulisi antaa vain 

todella selvissä tapauksissa.139 OK 5:6.2 §:ää koskevien perustelujen mukaan perusteettomuu-

della tarkoitetaan yhtäältä sitä, ettei kanteessa esitetty vaatimus perustu lakiin ja toisaalta sitä, 

ettei kanteessa ilmoitetusta perusteesta voi seurata pyydettyä seuraamusta. Lisäksi selvä perus-

teettomuus edellyttää sitä, ettei vaatimuksen perusteettomuuden syytä voida myöhemmin val-

mistelun aikana poistaa.140 Kanteen selvää perusteettomuutta koskeva arviointi on uskottu tuo-

marin tehtäväksi. Kanteessa esitetyn vaatimuksen tulee siten tuomarin arvion mukaan olla sel-

västi ja riidattomasti lakiin perustumaton, jolloin kantajan esittämistä faktaperusteista ei voi 

seurata sitä, mitä kantaja haastehakemuksessaan vaatii. Näyttökysymystä ei tässä vaiheessa var-

sinaisesti arvioida, muuten kuin siltä osin, että kanne on selvästi perusteeton, jos siinä esitetyt 

faktat ovat epätosia tai ilmeisen mahdottomia – toisin sanoen vaatimuksen perusteet eivät vas-

taa yleisesti tiedossa olevia seikkoja.141 Selvästi perusteettomien kanteiden hylkäämistä heti 

vireilletulon yhteydessä on perusteltu prosessiekonomisin syin: ei ole järkevää haastaa vastaa-

jaa, jos kanne joka tapauksessa tulee hylätä.142 

Oikeuskäytännön puolelta esitettyä voidaan konkretisoida ratkaisun KKO 2005:72 avulla, joka 

koski kanteen hylkäämistä selvästi perusteettomana haastetta antamatta: 

”A, joka oli saanut elantonsa harjoittamalla prostituutiota, oli vangittuna olles-

saan ollut estynyt harjoittamasta tätä toimintaa. A vaati syyttömästi vangitulle tai 

tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta kor-

vauksesta annetun lain nojalla korvausta tämän ansion menetyksestä. Kannevaa-

timus ei Korkeimman oikeuden tuomiossa lausutuilla perusteilla voinut saada oi-

keussuojaa. Vaatimus oli siten selvästi perusteeton ja kanne oli saatu hylätä heti 

haastetta antamatta. (Ään.)” 

Korkein oikeus totesi ratkaisun perusteluissa muun muassa, että lain ja hyvän tavan vastaisia 

oikeustoimia on yleisesti pidetty pätemättöminä ja lähtökohta on, ettei niitä voida määrätä täy-

tettäväksi, eivätkä niihin perustuvat vaatimukset muutoinkaan saa oikeussuojaa. Pekka Savolan 

 
139 Lappalainen 1994, s. 70.  
140 HE 15/1990 vp, s. 54. 
141 Prosessioikeus / Lappalainen - Hupli 2017, s. 987–988. 
142 HE 15/1990 vp, s. 54–55. 
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aihetta koskeneen artikkelin perusteella kanteiden hylkäämisessä selvän perusteettomuuden no-

jalla on kuitenkin kysymys äärimmäisen harvinaisesta ilmiöstä.143 Oikeushallinnon asiointipal-

velun sähköisen haastehakemuksen ja algoritmisen päätöksenteon hyödyntämismahdollisuuk-

sien kannalta ongelmaa voitaisiin kuitenkin lähestyä esimerkiksi sähköisen haastehakemuksen 

optimoinnin avulla. Oikeushallinnon asiointipalvelun haastehakemushan edellyttää jonkin en-

nalta määritellyn, riidattomissa velkomusasioissa yleisesti esiintyvän asianimikkeen valitse-

mista. Tämän lisäksi yhdeksi vaihtoehdoksi voitaisiin määrittää esimerkiksi ”muu asianimike”. 

Kun kanteen selvä perusteettomuus usein linkittyy esimerkiksi vaatimuksiin, joille oikeusjär-

jestys ei anna oikeussuojaa, voisi kaikkien yleisimpien asianimikkeiden sijasta ”muun asi-

animikkeen” valitseminen toimia eräänlaisena indikaattorina siitä, että asiassa on jotakin nor-

maalista poikkeavaa, jolloin asia siirtyisi ihmisen tarkastettavaksi ja käsiteltäväksi. 

Joka tapauksessa selvän perusteettomuuden arvioimista koskeva vaatimus näyttäytyy lähtökoh-

taisesti haasteena algoritmisen päätöksenteon hyödyntämismahdollisuuksien kannalta. Lisäksi 

tutkimuskysymyksistä erillisenä seikkana on nostettava esille se mielenkiintoinen huomio, että 

oikeuskirjallisuudessa kanteen selvän perusteettomuuden arvioinnin on katsottu kuuluvan tuo-

marin tehtäväksi.144  Tähän liittyen on epäselvää, millä perusteella kansliahenkilökuntaan kuu-

luva voi nykyisin edes käsitellä riidattomia velkomusasioita, mikäli kanteen vireilletulon yh-

teydessä on OK 5:6.2 §:n perusteella arvioitava kanteen selvää perusteettomuutta, joka taas on 

tulkintaa edellyttävä ja tuomarille uskottu tehtävä.  

Mikäli haastehakemusta ei jätetä tutkimatta tai hylätä OK 5:6 §:n perusteella tuomioistuimen 

on OK 5:8 §:n (1052/1991) mukaan annettava asiassa viipymättä haaste. Haasteesta säädetään 

OK 5:9 §:ssä (1052/1991), OK 5:10 §:ssä (768/2002) sekä OK 5:11 §:ssä (1052/1991). 

Haasteessa vastaajaa ensinnäkin kehotetaan vastaamaan kanteeseen kirjallisesti (OK 5:9.1 §). 

Lisäksi haasteessa vastaajaa kehotetaan ilmoittamaan vastauksessaan myöntääkö hän kanteen 

vai vastustaako hän sitä sekä esittämään sellaiset perusteet vastustamiselle, joilla on merkitystä 

asian ratkaisemisen kannalta (OK 5:10.1 §:n kohdat 1 ja 2). Vastaajan on mahdollisuuksien 

mukaan ilmoitettava ne todisteet, jotka hän aikoo vastauksensa tueksi esittää, ja mitä hän kul-

lakin todisteella aikoo näyttää toteen (OK 5:10.1 §:n kohta 3). Vastaajan tulee myös liittää vas-

taukseen asiakirja, johon kanteen vastustaminen perustuu sekä ne kirjalliset todisteet, joihin 

 
143 Savolan mukaan vuonna 2013 käräjäoikeuksissa ratkaistiin noin 430 000 suppealla haastehakemuksella vireille 
tullutta asiaa, joista vain 0,05 % hylättiin lopulta kokonaan. Ks. Savola 2016, s. 53.  
144 Prosessioikeus / Lappalainen - Hupli 2017, s. 987–988. 
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vastauksessa vedotaan (OK 5:10.1 §:n kohta 5). Kirjallinen vastaus on toimitettava tuomiois-

tuimen kansliaan tuomioistuimen määräämässä ajassa haasteen tiedoksiannosta (OK 5:11.1 §). 

Käräjäoikeus harkitsee määräajan pituuden asian laadun ja laajuuden perusteella.145  

Haasteessa on mainittava, mikä seuraamus on siitä, että vastaaja ei anna kirjallista vastausta 

(OK 5:11.3 §). Seuraamuksesta säädetään OK 5:13.1 §:ssä (1052/1991). Mikäli kantaja laimin-

lyö kirjallisen vastauksen antamisen käräjäoikeuden määräämässä määräajassa tai ei vastauk-

sessaan esitä kanteen vastustamiselle perustetta taikka vetoaa ainoastaan sellaiseen perustee-

seen, jolla selvästi ei ole vaikutusta asian ratkaisemiseen, asia ratkaistaan valmistelua jatka-

matta ja kanne hyväksytään yksipuolisella tuomiolla. Riidattomien velkomusasioiden osalta 

asian riidattomuus ilmenee useimmiten juuri siten, että vastaaja jättäytyy passiiviseksi joko 

maksukyvyttömyyden tai maksuhaluttomuuden vuoksi, eikä vastaa haasteeseen lainkaan.146 

Yksipuoliselta tuomiolta välttyminen edellyttää asian riitauttamista. OK 5:13.1 §:n sääntelystä 

seuraa, ettei pelkän muodollisen vastauksen toimittaminen käräjäoikeudelle riitä asian riitaut-

tamiseksi. Vaikka vastaaja ei jättäytyisikään passiiviseksi, vaan vastaisi haasteeseen, hänen on 

vastauksessaan vaatimusten kiistämisen lisäksi esitettävä kiistämiselle oikeudellisesti tehok-

kaat perustelut (OK 5:10.1 §:n kohdat 1 ja 2). Mikäli vastaaja vastaa haasteeseen ainoastaan 

kiistämällä kanteen esittämättä mitään perusteluja tai vetoaa kiistämisen perusteluna ainoastaan 

sellaiseen seikkaan, jolla ei ole oikeudellista merkitystä asian ratkaisun kannalta, vastaus ei 

johda vaatimuksen tehokkaaseen riitauttamiseen ja asia ratkaistaan yksipuolisella tuomiolla 

kantajan hyväksi.147  

Sen sijaan, jos vastaaja ei jää passiiviseksi, kiistää vaatimukset vastaamalla haasteeseen kirjal-

lisesti ja kykenee esittämään oikeudellisesti tehokkaat perustelut kiistämisensä tueksi, asia 

muuttuu riitaiseksi, jolloin sen valmistelua jatketaan OK 5:15 §:n (768/2002) perusteella kirjal-

lisesti tai suullisessa valmistelussa taikka asia siirretään suoraan pääkäsittelyyn ratkaistavaksi. 

 
145 Ibid., s. 989. Kokemuksen perusteella voidaan todeta, että riidattomien velkomusasioiden osalta tuomioistuin 
määrää vastauksen määräajaksi useimmiten 14 päivää haasteen tiedoksiannosta. Mainitun perusteella kantajan 
olisi teoriassa mahdollisuus saada riidatonta velkomusta koskeva ulosottoperuste niinkin nopeasti kuin reilussa 
kahdessa viikossa, mikäli haasteen tiedoksianto onnistuu ripeästi ja vastaaja jättäytyy passiiviseksi. Tästä huoli-
matta yksipuolisen tuomion saaminen kestää nykyisin pahimmillaan useita kuukausia, kuten edellä on todettu.  
146 Ibid., s. 1261–1262. Ks. myös Ervasti 2012, s. 189.  
147Linna 2019, s. 57–59. Linna mainitsee esimerkkinä oikeudellisesti tehottomasta kanteen vastustamisesta vetoa-
misen maksukyvyttömyyteen. Oikeudellisesti tehokas vaatimuksen riitauttaminen taas olisi esimerkiksi tavara-
kauppatilanteissa vetoaminen kaupan kohteen virheeseen sekä aikomukseen purkaa kauppa virheen perusteella.  
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Toisin sanoen alun perin summaarisena alkanut menettely siirtyy yleisen siviiliprosessin oikeu-

denkäyntimenettelyn piiriin.148 Vastauksen perusteella riitaiseksi muuttuvien asioiden määrä on 

marginaalinen.149 

On selvää, että vastauksen sisällöllinen arviointi edellyttää tulkintaa. Näin ollen algoritmisen 

päätöksenteon hyödyntämismahdollisuuksien kannalta vastauksen toimittamisesta käräjäoikeu-

delle tulisi seurata se, että asia siirtyy automaattisesti ihmisen käsiteltäväksi. Algoritminen pää-

töksenteko voisi siten kohdistua vain niihin riidattomiin velkomusasioihin, joissa vastaaja jät-

täytyy passiiviseksi, eikä vastaa haasteeseen lainkaan, jolloin asia ratkaistaan yksipuolisella 

tuomiolla.  

 

3.2.2 Yksipuolinen tuomio 
 

Yksipuolinen tuomio on erityisnimikkeenä erotettava tuomiosta, eli riita-asiassa annettavasta 

pääasiaratkaisusta. Tuomiossa otetaan kantaa osapuolten vaatimuksiin ja niiden perusteluihin, 

arvioidaan näyttökysymykset ja päädytään perusteltuun johtopäätökseen siitä, missä laajuu-

dessa kanne hyväksytään tai hylätään. Tuomiossa on siten kyse materiaalisesta ratkaisusta asi-

assa.150 Näyttökysymyksille ja asian selvittämiselle perustuvan aineellisen tuomion sijaan yk-

sipuolisessa tuomiossa on kyse muodollisesta tuomiosta, joka perustuu asianosaisen passiivi-

suuteen.151 Tästä johdettuna yksipuolista tuomiota on kuvattu myös eräänlaiseksi vastaajan pas-

siivisuuteen perustuvaksi prosessisanktioksi.152 

Riidatonta velkomusta koskeva asia ratkaistaan OK 5:13.1 §:n mukaan valmistelua jatkamatta 

yksipuolisella tuomiolla, jos vastaaja, jota on kehotettu vastaamaan kirjallisesti asiassa, ei ole 

antanut pyydettyä vastausta määräajassa tai ei ole esittänyt vastauksessaan kanteen vastustami-

selle perustetta tai vetoaa ainoastaan sellaiseen perusteeseen, jolla selvästi ei ole vaikutusta 

asian ratkaisemiseen. Näissä tapauksissa yksipuolinen tuomio annetaan OK 5:13.2 §:n 

(768/2002) mukaan, vaikka kantaja ei olisi sitä vaatinut. Ensisilmäyksellä vaikuttaisi siten siltä, 

 
148 Prosessioikeus / Lappalainen - Hupli 2017, s. 1262; KM 2003:3, s. 143. 
149 Esim. Vuonna 2013 riidattomina vireille tulleista asioista riitautettiin yhteensä 299 asiaa, joista 83 päättyi kan-
teen hyväksyvään tuomioon ja 216 kanteen hylkäävään tuomioon. Ks. OMSO 52/2014, s. 44. Vastaavasti vuonna 
2001 summaarisia riita-asioita tuli koko maassa vireille yhteensä 139 906 kappaletta, joista riitautettiin vain 987 
kappaletta. Ks. KM 2003:3, s. 144.  
150 Ks. tuomiosta laajemmin esim. Prosessioikeus / Lappalainen - Hupli 2017, s. 739–749.  
151 Linna 2019, s. 58; Prosessioikeus / Lappalainen - Hupli 2017, s. 747.  
152 Ibid., s. 1017. Linna on todennut, että passiiviseksi jättäytyminen on eräänlainen kanteen oikeaksi myöntäminen 
ja kun kyse on dispositiivisesta riita-asiasta, on riitakysymys ”sillä selvä”. Ks. Linna 2019, s. 58. 
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että tällaisissa tapauksissa yksipuolisen tuomion antamisessa olisi kysymys sellaisesta yksin-

kertaisesta ja suoraan laista seuraavasta ratkaisusta, johon ei sisälly harkintaa, eli sellaisesta 

ratkaisusta, joka on julkishallinnon algoritmista päätöksentekoa koskeneissa tutkimus- ja selvi-

tystöissä katsottu sääntöpohjaiselle algoritmiselle päätöksenteolle soveltuvaksi.153 

Asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen. Nimittäin OK 5:13.1 §:n sääntely edellyttää 

vielä asian ratkaisunkin yhteydessä vaatimusten selvän perusteettomuuden arvioimista. OK 

5:13.1 §:n mukaan siltä osin kuin kanne on selvästi perusteeton, kanne tulee hylätä tuomiolla. 

Oikeuskirjallisuudessa OK 5:13.1 §:n on yksipuolisten tuomioiden osalta katsottu edustavan 

samaa ajatusta kuin kanteen vireilletulon yhteydessä OK 5:6.2 §:n perusteella tehtävä selvän 

perusteettomuuden arviointi. Siltä osin, kuin kanne on havaittu selvästi perusteettomaksi, yksi-

puolista tuomiota ei voida antaa.154 Kuten OK 5:6.2 §:n tapauksissa, myös OK 5:13.1 §:n osalta 

lienee perusteltua, että säännöksen velvoittavasta sanamuodosta huolimatta tuomioistuimen tu-

lisi harjoittaa varovaisuutta ja antaa kanteen hylkäävä tuomio vain todella selvissä tapauk-

sissa.155  

On kuitenkin syytä ottaa huomioon, että Euroopan unionin oikeus on laajentanut kuvattua vel-

vollisuutta arvioida vaatimusten selvää perusteettomuutta vaatimusten kohtuuttomuuden arvi-

ointiin, kun kysymys on kuluttajasaatavan perinnästä. Tuomioistuinten tulee viran puolesta tut-

kia ensinnäkin, perustuuko vaatimus kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annettuun 

neuvoston direktiiviin (93/13/ETY) ja toiseksi, onko vaatimus kohtuuton. Vaatimus on koh-

tuuttomilta osin hylättävä tuomiolla, eikä yksipuolista tuomiota saa antaa, vaikka vastaaja olisi 

laiminlyönyt antaa vastauksensa haasteeseen.156 Korkein oikeus on arvioinut kuluttajaluottoso-

pimuksiin liittyvää vaatimusten selvää perusteettomuutta OK 5:13.1 §:ää koskevissa tapauk-

sissa ainakin ratkaisuissa KKO 2015:60, KKO 2015:76, KKO 2016:55 ja KKO 2019:8, joista 

kahdessa (KKO 2015:60 sekä KKO 2019:8) korkein oikeus päätyi katsomaan vaatimukset sel-

västi perusteettomiksi.157 

 
153 Ks. mm. OMSO 2020:14, s. 29. 
154 Prosessioikeus / Lappalainen - Hupli 2017, s. 988. 
155 Ks. OK 5:6.2 §:n osalta Lappalainen 1994, s. 70. 
156 Prosessioikeus / Lappalainen - Hupli 2017, s. 988. 
157 Ratkaisussa KKO 2015:60 oli kysymys viivästyskorkovaatimuksesta, ratkaisussa KKO 2015:76 taas perintä-
kuluja koskevasta vaatimuksesta, ratkaisussa KKO 2016:55 oikeudenkäyntikuluista ja ratkaisussa KKO 2019:8 
pienlainasopimuksen ehtojen kohtuuttomuudesta. Algoritmisen päätöksenteon hyödyntämismahdollisuuksien 
kannalta ensimmäiset kolme ratkaisua koskivat selvän perusteettomuuden arviointia kvantitatiivisen tekijän osalta. 
Vaikka selvää perusteettomuutta koskeva arviointi vaikuttaa lähtökohtaisesti edellyttävän harkintaa, lienee tällais-
ten kvantitatiivisten tekijöiden vaikutus sinänsä helpommin mallinnettavissa järjestelmän soveltamiksi päätöksen-
tekosäännöiksi.  
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Savola on todennut, ettei OK 5:6.2 §:n ja OK 5:13.1 §:n säännöksiä ole syytä tulkita täysin 

samalla tavalla, vaikka molemmissa säännöksissä käytetään samaa selvää perusteettomuutta 

koskevaa käsitettä. Savola viittaa korkeimman oikeuden ratkaisuihin KKO 2011:74 ja KKO 

2015:76, joiden perustelujen mukaan kanteen on OK 5:13.1 §:n tilanteissa vakiintuneesti kat-

sottu olevan selvästi perusteeton, jos kanteessa ilmoitetuista tosiseikoista ei voi lain mukaan 

seurata sitä, mitä kantaja on vaatinut tai kun kanne perustuu yleisesti vääriksi tiedetyille sei-

koille. Tältä osin Savola toteaa OK 5:6.2 §:n esitöistä sekä OK 5:13.1 §:ää koskevasta oikeus-

käytännöstä ilmenevien selvää perusteettomuutta koskevien arviointiperusteiden olevan yhte-

näiset. Savolan mukaan säännösten välinen ero piilee siinä, että OK 5:6.2 § soveltuu ainoastaan 

tilanteisiin, joissa kanne on kokonaisuudessaan selvästi perusteeton, eikä perusteettomuutta 

voida korjata esimerkiksi täydennyspyynnön avulla, kun taas OK 5:13.1 §:n tapauksissa vaati-

muksia hylätään selvästi perusteettomana yleensä vain tietyin osin. Vaatimus voi siten olla OK 

5:13.1 §:n mukaisesti selvästi perusteeton, vaikka kannetta ei voitaisikaan OK 5:6.2 §:n perus-

teella hylätä haastetta antamatta selvästi perusteettomana.158 

Oikeudenkäymiskaaren sääntelyn perusteella vaikuttaa siten siltä, että riidattomien velkomus-

asioiden käsittely, kuten myös niiden ratkaiseminen yksipuolisella tuomiolla, edellyttää oikeu-

dellista harkintaa yhtäältä koko kanteen ja toisaalta vaatimusten selvän perusteettomuuden 

osalta. Oikeushallinnon asiointipalvelun haastehakemuksen asianimikkeiden optimointi voisi 

mahdollisesti tuoda ainakin osittaisen ratkaisun ongelmakokonaisuuteen, mutta se ei muuta 

toiseksi oikeudenkäymiskaaren sääntelyä. On selvää, että OK 5:6.2 §:n ja OK 5:13.1 §:n avoin 

selvää perusteettomuutta koskeva käsite muodostavat haasteen algoritmisen päätöksenteon 

hyödyntämismahdollisuuksille riidattomien velkomusasioiden käsittelyssä ja ratkaisemisessa. 

Yksittäistapauksessa selvää perusteettomuutta koskeva arviointi voi johtaa vaihtoehtoisiin lop-

putuloksiin, joissa kanne joko hyväksytään kokonaan yksipuolisella tuomiolla tai hylätään tuo-

miolla joko osittain tai kokonaan. Tästä seuraa, ettei riidattoman velkomusasian ratkaisemisessa 

yksipuolisella tuomiolla ole kyse esimerkiksi puhtaasta isomorfiatilanteesta tai sidotun harkin-

nan tilanteesta.159  

Jälleen tutkimuskysymyksistä erillisenä huomiona on todettava, että OK 5:13.1 §:n perusteella 

jää vielä merkittävämmällä tavalla epäselväksi, kuinka kansliahenkilökuntaan kuuluvat voivat 

voimassa olevan sääntelyn perusteella ratkaista riidattomia velkomusasioita yksipuolisilla tuo-

mioilla. Alioikeusuudistuksen yhteydessä perustuslakivaliokunta nimenomaisesti edellytti, että 

 
158 Ks. Savola 2016, s. 61–62.  
159 Ks. Makkonen 1981, s. 95–96; Mäenpää 2017, s. 282.  
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kansliahenkilökunnan ratkaisutoimivallan ulkopuolelle tulee jättää tulkintaa edellyttävät ta-

paukset. Näin myös säädettiin sittemmin kumotun KOL 19:2 §:ssä, jonka mukaan kansliahen-

kilökuntaan kuuluvan tuli siirtää laaja, tulkinnanvarainen tai muutoin vaikeasti ratkaistava asia 

notaarin tai käräjäoikeuden lainoppineen jäsenen ratkaistavaksi. Vastaava velvoite löytyy ny-

kyisin TIL 19:6.2 §:stä. Näin ollen OK 5:13.1 §:n sääntely edellyttää vaatimusten selvän perus-

teettomuuden arviointia, ennen kuin asia voidaan ratkaista yksipuolisella tuomiolla. Selvän pe-

rusteettomuuden arviointi taas edellyttää tulkintaa, jota TIL 19:6.2 §:n perusteella kansliahen-

kilökuntaan kuuluva ei saa tehdä, vaan tulkinnanvaraiseksi osoittautunut asia tulee siirtää kärä-

jänotaarin tai käräjäoikeuden lainoppineen jäsenen ratkaistavaksi. Tästä huolimatta esimerkiksi 

kaikista vuoden 2019 aikana ratkaistuista riita-asioista kansliahenkilökuntaan kuuluvat ratkai-

sivat noin 90 prosenttia160. 

Muotovaatimusten osalta riidattomissa velkomusasioissa annettavia yksipuolisia tuomioita 

koskevat soveltuvin osin samat OK 24:7 §:ssä (165/1998) määritetyt vaatimukset kuin tuomioi-

takin. Yksipuolisissa tuomioissa on siten mainittava tunnistetiedot, eli tuomioistuimen nimi 

sekä tuomion antamispäivä, asianosaisten nimet, selostus asianosaisten vaatimuksista ja vas-

tauksista (mikäli vastausta ylipäätään annetaan) perusteineen, perustelut, sovelletut lainkohdat 

ja oikeusohjeet, tuomiolauselma sekä asian ratkaisseen jäsenen nimi ja virka-asema (OK 24:7.1 

§:n kohdat 1–3 ja 5–8).161 

Riidattomissa velkomusasioissa yksipuolisen tuomion tuomiolauselmaan käytännössä liitetään 

kantajan ilmoittamat vaatimusten perusteet eräänlaiseksi selostukseksi asiasta. Varsinaiset tuo-

mion perustelut seuraavat suoraan laista, eli yksipuolisen tuomion perusteet ovat poikkeuksetta 

”vaatimukset eivät ole selvästi perusteettomia” ja ”vastaaja ei vastannut määräajassa”. Yksi-

puolisen tuomion allekirjoittaa asian ratkaissut henkilö, eli yleisimmin kansliahenkilökuntaan 

kuuluva käräjäsihteeri. 

Algoritmisen päätöksenteon kannalta on katsottu, että päätöksen perusteluja koskevat samat 

edellytykset kuin normaaliakin päätöksentekoa. Yksipuolisiin tuomioihin liittyvä perusteluvel-

vollisuus ei näyttäisi siten aiheuttavan suuria ongelmia algoritmisen päätöksenteon hyödyntä-

mismahdollisuuksien kannalta. Yksipuolisten tuomioiden perustelussa käytetään normaalita-

 
160 Ks. Tuomioistuinten työtilastot 2020, s. 57. 
161 Ainakaan vastaajan passiivisuuteen perustuvassa yksipuolisessa tuomiossa ei luetella todistelutarkoituksessa 
kuultuja henkilöitä ja muita esitettyjä todisteita (OK 24:7.1 §:n kohta 4) siitä varsin ilmeisestä syystä, ettei asiassa 
vielä tässä vaiheessa ole vastaanotettu kirjallista- tai henkilötodistelua.   
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pauksissakin suoraan laista seuraavia fraasiperusteluja. Algoritmisen päätöksentekojärjestel-

män tuottaman yksipuolisen tuomion allekirjoitusvelvollisuus sen sijaan vaatii enemmän poh-

dintaa. Yksipuolisen tuomionhan on tässä tapauksessa antanut päätöksentekojärjestelmä, ei ih-

minen. Yksi ratkaisu voisi olla, että asian ratkaisseeksi tahoksi katsottaisiin ratkaisun antanut 

käräjäoikeus orgaanina. Tähän liittyvää problematiikkaa käsitellään virkavastuuta koskevassa 

luvussa.  

Edellä hallintoautomaatiota ja algoritmisen päätöksenteon soveltamismahdollisuuksia jul-

kishallinnossa käsitelleessä luvussa todetaan, ettei algoritminen päätöksenteko saa missään olo-

suhteissa vaarantaa oikeusturvan toteutumista. Seuraavaksi tarkastellaan yksipuolisia tuomioita 

tältä oikeusturvaa koskevalta kannalta.  

 

3.2.3 Takaisinsaanti 
 

Yksipuoliseen tuomioon ei saa hakea muutosta valittamalla hovioikeuteen. Sen sijaan muutok-

senhaku tapahtuu niin sanotun takaisinsaantimenettelyn avulla. OK 12:15 §:n (1052/1991) 1 

momentin mukaan asianosaisella, jota vastaan on annettu yksipuolinen tuomio, on oikeus hakea 

takaisinsaantia siinä tuomioistuimessa, joka on antanut yksipuolisen tuomion. Takaisinsaantia 

on haettava kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä lukien, kun takaisinsaannin hakija hänen läsnä 

ollessaan toimitetussa ulosmittauksessa taikka muulla tavoin todisteellisesti on saanut tiedon 

yksipuolisesta tuomiosta. Valittaminen hovioikeuteen on yksipuolisten tuomioiden osalta ni-

menomaisesti lainsäädännössä kielletty. OK 12:16 §:n (1052/1991) 1 momentin (650/2010) 

mukaan asianosainen, jota vastaan on annettu yksipuolinen tuomio, ei saa valittaa siitä.  

Valituskielto ja takaisinsaantimenettelylle perustuva muutoksenhaku liittyvät edellä käsiteltyyn 

yksipuolisen tuomion prosessisanktioluonteeseen. Yksipuolisen tuomion perustuessa vastaajan 

passiivisuuteen, käräjäoikeus ei ole tutkinut asiaa materiaaliselta kannalta lainkaan. Takaisin-

saannin avulla asianosainen, jota vastaan yksipuolinen tuomio on annettu, voi edelleen saattaa 

asian perusteellisesti tutkittavaksi käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena. Näin asian-

osainen saa hyödyn koko instanssijärjestelmästä, eikä käräjäoikeusvaihetta sivuuteta ainoastaan 

muodollisin perustein.162 

 
162 Prosessioikeus / Lappalainen - Hupli 2017, s. 1043; Prosessioikeus / Niemi - Saranpää 2017, s. 1134. 
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OK 12:15.2 §:ssä säädetään takaisinsaantihakemuksen sisällöllisistä vaatimuksista. Momentin 

mukaan niissä tapauksissa, joissa yksipuolinen tuomio on annettu siitä syystä, että asianosainen 

ei ole noudattanut kehotusta kirjallisen vastauksen antamiseksi, takaisinsaantihakemuksessa on 

mainittava sellainen syy tuomion muuttamiselle, jolla olisi voinut olla merkitystä asiaa ratkais-

taessa. Takaisinsaantia hakeva vastaaja voi perustaa takaisinsaantikanteensa esimerkiksi väit-

teeseen yksipuolisen tuomion aineellisoikeudellisesta virheestä (materiaalinen peruste) taikka 

väitteeseen siitä, että alkuperäinen kanne olisi pitänyt jättää tutkimatta (prosessuaalinen 

virhe)163. Jotta takaisinsaantikanne menestyisi, takaisinsaannin perusteena on siten esitettävä 

sellaiset seikat, joilla olisi voinut olla vaikutusta alkuperäisen kanteen ratkaisemisen kannalta. 

Takaisinsaantikanteesta tulee luonnollisesti käydä myös ilmi takaisinsaantia hakevan vastaajan 

kanta alkuperäisen kanteen vaatimuksiin. Mikäli takaisinsaantikanne tutkitaan, asian käsittely 

jatkuu siitä, mihin asiassa jäätiin ennen yksipuolisen tuomion antamista. Toisin sanoen asian 

käsittelyä jatketaan yleisen siviiliprosessin menettelysääntöjen mukaisesti.164 

Käytännössä takaisinsaanti – mikäli hienoinen yksinkertaistus sallitaan – antaa vastaajalle toi-

sen mahdollisuuden vastata alkuperäiseen kanteeseen. Jos oletetaan, että vastaajalla olisi ollut 

oikeudellisesti pätevä peruste vaatimusten kiistämiseen, eikä kyse ole ollut vain esimerkiksi 

vastaajan maksuhaluttomuudesta, vastaaja voi siten takaisinsaannin yhteydessä edelleen esittää 

tämän perusteen. Näin ollen niissä tilanteissa, joissa vastaaja on laillisesta tai muuten hyväk-

syttävästä syystä jättänyt vastaamatta alkuperäiseen kanteeseen, hän ei jää täysin vaille oikeus-

turvaa. Vastaaja voi aina hakea takaisinsaantia yksipuoliseen tuomioon 30 päivän kuluessa siitä, 

kun vastaaja on todisteellisesti saanut tiedon yksipuolisesta tuomiosta.  

Lainsäädännössä vastuu yksipuolisen tuomion tiedoksiannosta on jätetty sille asianosaiselle, 

jonka vaatimuksesta yksipuolinen tuomio on annettu (OK 12:14.1 §, 1052/1991). Lainsäädän-

nössä tiedoksiannosta muun tahon toimesta säädetään ainoastaan OK 12:15.1 §:ssä, jonka pe-

rusteella vastaaja voi saada todisteellisesti tiedon yksipuolisesta tuomiosta myös hänen läsnä 

ollessaan toimitetussa ulosmittauksessa. Koska ulosmittauksia ei juurikaan tehdä velallisen 

läsnä ollessa, yksipuoliset tuomiot eivät yleensä koskaan tule lainvoimaiseksi tällä tavoin.165  

Niissä tapauksissa, joissa vastaajalla olisi todellisuudessa ollut asialliset, oikeudellisesti tehok-

kaat perusteet kiistää yksipuolisella tuomiolla tuomitut kantajan vaatimukset, ja vastaaja on 

esimerkiksi hyväksyttävästä tai mistä tahansa syystä jättänyt vastaamatta haasteeseen, vastaaja 

 
163 Prosessioikeus / Lappalainen - Hupli 2017, s. 1044.  
164 Ibid., s. 1045–1046.  
165 HE 190/2017 vp, s. 5.  
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voi esittää perusteensa takaisinsaannin yhteydessä. Takaisinsaannille perustuva muutoksen-

haku asettaa vastaajan vielä tavallaan parempaan asemaan, kuin normaalimuotoinen muutok-

senhaku, sillä vastaaja saa edelleen asiansa ensiasteena käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Luon-

nollisesti mikäli yksipuolinen tuomio olisi alun perin annettu algoritmiselle päätöksenteolle pe-

rustuvassa menettelyssä, takaisinsaannin hakeminen johtaisi automaattisesti asian siirtämiseen 

ihmisen käsiteltäväksi. Takaisinsaantikanteen sisällöllinen arviointihan edellyttää tulkintaa.  

Algoritmisen päätöksenteon hyödyntämismahdollisuuksien kannalta vaikuttaa siten siltä, että 

oikeudenkäymiskaari sisältää jo valmiiksi asianosaisen oikeusturvan varmistamiseksi tarvitta-

van sääntelyn. Algoritmisen päätöksentekojärjestelmän soveltaminen riidattomien velkomus-

asioiden ratkaisemiseen niissä tapauksissa, joissa vastaaja jättäytyy täysin passiiviseksi, ei näyt-

täisi vaarantavan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeita tai vastaajan oikeusturvaa. Oi-

keudenmukaisen oikeudenkäynnin takeiden osalta vastaaja saa asianmukaisella ja muutoksen-

haun kannalta riittävällä tavalla perustellun yksipuolisen tuomion, jonka lisäksi vastaajalle on 

varattu mahdollisuus tulla kuulluksi. Yksipuolinen tuomiohan on seurausta nimenomaan siitä, 

ettei vastaaja ole käyttänyt tätä hänelle varattua mahdollisuutta tulla kuulluksi. Lisäksi takai-

sinsaanti turvaa vastaajan mahdollisuuden muutoksenhakuun. 

Algoritmisen päätöksenteon ja oikeusturvan kannalta kysymys ei kuitenkaan ole aivan näin yk-

sinkertainen. Erityisesti täysin autonomisessa algoritmisessa päätöksenteossa itse päätöksen-

teko irtautuu ihmistoimijuudesta ja siirtyy päätöksentekojärjestelmän tehtäväksi. Parhaissakin 

järjestelmissä voi kuitenkin esiintyä virheitä. Oletetaan, että algoritminen päätöksentekojärjes-

telmä virheen vuoksi esimerkiksi ratkaisee asian yksipuolisella tuomiolla ennen vastaukselle 

annetun määräajan päättymistä tai siitä huolimatta, että vastaaja on antanut asiassa kirjallisen 

vastauksen. Takaisinsaanti kyllä turvaa vastaajan mahdollisuuden muutoksenhakuun, mutta 

virheellisesti annetusta yksipuolisesta tuomiosta voi aiheutua vastaajalle myös vahinkoa. 

Yksipuolinen tuomio on ensinnäkin vahva ulosottoperuste, joka pannaan ulosottokaaren (UK, 

705/2007) 2:9 §:n perusteella täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio. Toisaalta vastaaja voi 

UK 3:90 §:n mukaisesti takaisinsaantikanteen yhteydessä pyytää käräjäoikeutta määräämään 

täytäntöönpanon keskeytettäväksi. Tehokkaan täytäntöönpantavuuden seurauksena vastaajalle 

saattaisi kuitenkin aiheutua vahinkoa, ennen takaisinsaannin hakemista ja täytäntöönpanon kes-

keyttämistä koskevan pyynnön ratkaisua. Toiseksi yksipuolisella tuomiolla on vaikutus vastaa-

jan luottokelpoisuuden arviointiin. Yksipuolisesta tuomiosta seuraa automaattisesti maksuhäi-

riömerkintä, jolla voi olla merkittäviäkin oikeudellisia vaikutuksia. Toisaalta oikeusministeriö 



47 
 

on kuluvan vuoden maaliskuussa lähettänyt lausunnolle ehdotuksen maksuhäiriömerkintöjen 

säilytysajan lyhentämisestä. Ehdotuksen mukaan maksuhäiriömerkintä poistuisi kuukauden ku-

luttua merkinnän perusteena olleen maksun suorittamisesta.166 Epäselväksi kuitenkin jää, mikä 

mahdollinen vaikutus tällä olisi niihin yksipuolisen tuomion perusteella annettuihin maksuhäi-

riömerkintöihin, joita koskevaan yksipuoliseen tuomioon haetaan takaisinsaantia.  

Riidattomissa velkomusasioissa annettujen yksipuolisten tuomioiden mahdollisten virheiden 

osalta vastaajan oikeusturva toteutuu kuitenkin viime kädessä virkavastuun kautta. Virkavas-

tuuta koskevassa PL 118.3 §:ssä (1112/2011) taataan jokaiselle, joka on kärsinyt oikeudenlouk-

kauksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan lainvastaisen toimenpi-

teen tai laiminlyönnin vuoksi oikeus vaatia vahingonkorvausta joko julkisyhteisöltä tai virka-

mieheltä sekä rangaistusta virkamiehelle.  

Tuomioistuinten osalta tuomarin virkavastuu on TIL 9:2 §:ssä säädetyin tavoin liitetty PL 118 

§:ään. TIL 9:2 §:n mukaan tuomarin vastuusta virkatoimistaan säädetään PL 118 §:ssä ja muu-

alla laissa. Vastaavasti tuomioistuinharjoittelusta annetun lain (674/2016) 1:2 §:n mukaan kä-

räjänotaarin vastuuseen hänen käyttäessään tuomiovaltaa sovelletaan, mitä TIL 9:2 §:ssä sää-

detään tuomarin vastuusta. TIL 22:1.1 §:n perusteella on ilmeistä, että myös kansliahenkilö-

kuntaan kuuluva on virkavastuussa TIL 19:6.1 §:ssä määritetyn toimivallan perusteella teh-

dyistä toimista, kuten riidattomissa velkomusasioissa annetuista yksipuolisista tuomioista. Vir-

kavastuuta koskeva perustuslain sääntely sekä siitä johdetut tulkinnat kohdistuvat siten myös 

käräjäoikeuksiin ja riidattomia velkomusasioita koskevaan ratkaisutoimintaan.  

Algoritmisen päätöksenteon hyödyntämismahdollisuuksien osalta ongelma kohdistuukin virka-

vastuun kohdentamiseen mahdollisissa virhetilanteissa. Mikäli riidatonta velkomusasiaa kos-

kevan yksipuolisen tuomion on antanut algoritminen päätöksentekojärjestelmä, eikä tuomari, 

käräjänotaari tai kansliahenkilökuntaan kuuluva henkilö, kenet voidaan katsoa yksipuolisen 

tuomion virheestä virkavastuulliseksi tahoksi? Tähän problematiikkaan perehdytään laajemmin 

seuraavassa, virkavastuuta koskevassa luvussa.  

 

 

 

 
166 Ks. Oikeusministeriön tiedote 8.3.2021. 
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4 Virkavastuu algoritmisessa päätöksenteossa 
 

4.1 Perustuslain lähtökohta 
 

4.1.1 Vastuutahot ja niiden määrittämistä koskeva problematiikka 
 

Virkavastuu on yleistä oikeudellista vastuuta osittain ankarampaa erityistä ja yksilöllistä vas-

tuuta, joka kohdistuu lähtökohtaisesti virkasuhteisiin virkamiehiin. Virkavastuun tarve perustuu 

virkamiesten työnkuvaan. Virkamiehet käyttävät tehtävissään julkista valtaa, eli tekevät pää-

töksiä yksityisten kansalaisten eduista, oikeuksista ja velvollisuuksista. Erityinen ja yleistä oi-

keudellista vastuuta tiukempi virkavastuu takaa kansalaisiin suuntautuvien tehtävien asianmu-

kaisen hoidon, eli tavallaan toimii oikeutuksena julkisen vallan käytölle. Nimenomaan julkisen 

vallan käyttö on ratkaisevassa asemassa virkavastuun soveltamisalan kannalta. Virkamiesten 

lisäksi virkavastuu kohdistuukin myös muuhun julkisyhteisön henkilöstöön sekä viranomais-

koneiston ulkopuolisiin tahoihin, joille on annettu julkisia hallintotehtäviä, mikäli nämä tahot 

käyttävät toiminnassaan julkista valtaa. Virkavastuun perusteena on lain vastainen toiminta tai 

muiden velvollisuuksien rikkominen.167  

Virkavastuuseen liittyy ensinnäkin PL 2.3 §:stä ilmenevä lakisidonnaisuuden periaate, jonka 

mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Virkavastuuta koskevat 

perussäännökset löytyvät PL 118 §:stä, jonka 1 momentin mukaan virkamies vastaa virkatoi-

miensa lainmukaisuudesta, jonka lisäksi hän on myös vastuussa sellaisesta monijäsenisen toi-

mielimen päätöksestä, jota hän on toimielimen jäsenenä kannattanut. PL 118.2 §:n perusteella 

myös esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, jollei hän ole jättänyt 

päätökseen eriävää mielipidettään. Virkavastuun toteuttamisen osalta PL 118.3 §:ssä säädetään, 

että jokaisella, joka kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun julkista 

tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaa-

tia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä vahingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka virka-

mieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla säädetään. 

Perustuslain virkavastuuta koskevassa sääntelyssä mainittuja julkisyhteisöjä ovat muun muassa 

valtio ja kunnat.168 Virkavastuuta koskeva sääntely kohdistuu myös tuomioistuinten toimintaan 

 
167Koskinen - Kulla 2019, s. 327–328; Mäenpää 2018, s. 315 ja 1295. 
168Ks. julkisyhteisöistä Koskinen - Kulla 2019, s. 20.  
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ja erityisesti tuomareihin, jotka ovat virkamiehiä ja vastaavat muiden virkamiesten tavoin vir-

katoimiensa lainmukaisuudesta.169 Tarkemmin ilmaistuna tuomarit ovat toistaiseksi nimitettyjä 

valtion virkamiehiä.170 Näin ollen tuomareiden virkavastuun yhteydessä vastuullisella julkis-

yhteisöllä tarkoitetaan valtiota.  

Virkamiehen tai julkista tehtävää hoitavan lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi 

oikeudenloukkauksen tai vahingon kärsineellä on siis PL 118.3 §:n perusteella oikeus vaatia 

korvausta suoraan virkamieheltä tai julkisyhteisöltä taikka rangaistusta virkamiehelle. Perus-

tuslain lähtökohdan perusteella on siten selvää, että oikeudenloukkauksen tai vahingon kärsi-

neelle tulee aina olla osoitettavissa virkavastuussa oleva julkisyhteisön viranomainen, virka-

mies tai monijäseninen toimielin (PL 118.2 §), johon vaatimukset voidaan kohdistaa. Muussa 

tapauksessahan PL 118.3 §:n mukainen oikeus vaatia rangaistusta oikeudenloukkauksesta tai 

korvausta vahingosta jää tyhjäksi. Saman peruslähtökohdan on nähty pätevän myös arvioitaessa 

algoritmista päätöksentekoa virkavastuun kannalta. Täysin autonomisessakin algoritmisessa 

päätöksenteossa, jossa järjestelmä tekee päätöksen siihen syötettyjen tietojen perusteella täysin 

ilman ihmisen vaikutusta, tulee päätöksestä vastuussa olevan viranomaisen lisäksi voida osoit-

taa päätöksestä vastuussa oleva virkamies tai virkamiesten muodostama toimielin.171  

Lienee perusteltua katsoa, että esitetty lähtökohta koskee myös algoritmista päätöksentekoa rii-

dattomien velkomusasioiden ratkaisemisessa yksipuolisilla tuomioilla. Ainakaan PL 118 §:n 

sääntelyn ja siitä johdettujen tulkintojen perusteella ei vaikuta olevan mitään syytä tai perustetta 

poiketa tästä lähtökohdasta. Näin ollen perustuslain virkavastuuta koskevien lähtökohtien pe-

rusteella ei ole riittävää, että valtio vastaa algoritmisen järjestelmän riidattomissa velkomusasi-

oissa antamien yksipuolisten tuomioiden mahdollisista virheistä. Käräjäoikeuden henkilökun-

nasta tulee olla osoitettavissa virkavastuulla toimiva henkilö, joka on vastuussa järjestelmän 

automaattisesti tuottamista päätöksistä, ja johon rangaistus- tai korvausvaatimus voidaan koh-

distaa.  

Erityisesti täysin autonomisen algoritmisen päätöksenteon kannalta herää väistämättäkin kysy-

mys siitä, kuka tämä automaattisesti tuotetusta päätöksestä vastuussa oleva henkilötaho voisi 

olla. Algoritmista päätöksentekoa koskeneen selvityksen tutkijaryhmä piti tämän vastuutahon 

 
169 Ks. Virolainen - Martikainen 2010, s. 556–557; HE 7/2016 vp, s. 17 ja 20. Lisäksi esimerkiksi kansliahenkilö-
kuntaan kuuluvat toimivat virkavastuulla OK 19:6.1 §:ssä tarkoitetuissa asioissa, kuten ratkaistessaan riidattomia 
velkomusasioita yksipuolisilla tuomioilla. TIL 22:1.1 §:n perusteella tällaisessa asiassa tehdystä virkarikoksesta 
käräjäoikeuden kansliahenkilökuntaan kuuluvaa vastaan nostettu syyte käsitellään siinä hovioikeudessa, jonka tuo-
miopiiriin kyseinen käräjäoikeus kuuluu.  
170 Koskinen - Kulla 2019, s. 43.  
171 Koulu et al. 2019, s. 99. Ks. myös HE 1/1998 vp, s. 172–173 ja Mäenpää 2017, s. 431–454. 
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määrittämistä koskevan ongelman ratkaisemista algoritmisen päätöksenteon käyttöönoton edel-

lytyksenä julkishallinnossa. Tutkijaryhmän mukaan nykyinen PL 118 §:n sääntely kuitenkin 

mahdollistaa käytännössä vain kaksi tapaa algoritmisesta päätöksenteosta virkavastuussa ole-

van henkilötahon määrittämiseksi. Viranomaisessa voidaan joko nimetä yksi algoritmisesta 

päätöksenteosta virkavastuussa oleva henkilö tai algoritmisesta päätöksenteosta virkavastuussa 

oleva työryhmä. Muun muassa perustuslakivaliokunnan niin sanottua ”välillistä” virkavastuuta 

koskevien kannanottojen johdosta tutkijaryhmä ei kuitenkaan pitänyt yksittäisen virkamiehen 

vastuulle perustuvaa mallia suositeltavana tapana säätää vastuun toteutumisesta. Toisaalta vä-

lillistä virkavastuuta koskevien ongelmien katsottiin liittyvän myös malliin, jossa virkavastuu 

kohdistetaan virkamiehistä koostuvaan työryhmään, eikä tätäkään ratkaisua nähty kokonaisuu-

tena arvioiden varteenotettavana ratkaisuna ongelmaan.172 

Välillistä virkavastuuta koskevilla perustuslakivaliokunnan kannanotoilla viitataan erityisesti 

perustuslakivaliokunnan lausuntoihin kahdesta maahanmuuttoviraston toimintaan liittyvästä 

hallituksen esityksestä. Molempiin esityksiin sisältyi päätösautomaation mahdollistamista kos-

kevat ehdotukset ja niissä molemmissa virkavastuun kohdentamista koskeva ongelma oli rat-

kaistu hieman eri tavalla.   

Ensimmäisessä hallituksen esityksessä esitettiin päätösautomaatioon liittyvän virkavastuun rat-

kaisemiseksi mallia, jossa asiantuntijat, jotka päättäisivät automaattisen päätöksen käsittelyn 

säännöistä ja joilla olisi tosiasiallinen valta ja kompetenssi muuttaa päätökseen johtavia sään-

töjä, toimisivat virkavastuulla.173 Hallituksen esitystä koskeneessa lausunnossaan perustuslaki-

valiokunta kuitenkin totesi, ettei tällainen välillinen virkavastuu tehdystä päätöksestä ollut riit-

tävää PL 118 §:n kannalta.174 Tämän laajemmin perustuslakivaliokunta ei ensimmäisen halli-

tuksen esityksen johdosta kantaansa perustellut, eikä valiokunnan lausunnosta näin ollen irtoa 

ratkaisevia työkaluja virkavastuun kohdentumista koskevan kysymyksen arvioimiseksi. Perus-

tuslakivaliokunnan käyttämän käsitteen ”välillinen” virkavastuu ja siitä johdetun tulkinnan voi-

taneen kuitenkin ymmärtää tarkoittavan sitä, että perustuslakivaliokunnan mukaan on välttä-

mätöntä, että automaattisesti tuotetun päätöksen osalta on nimettävissä virkamies, joka tosiasi-

allisesti vastaa automaattisesti tuotetusta päätöksestä. Automaattisessa päätöksenteossa itse 

päätöksenteko suppeasti ymmärrettynä kuitenkin irtautuu ihmistoimijuudesta. Päätösautomaa-

 
172 Koulu et al. 2019, s. 101–103.  
173 HE 224/2018 vp, s. 74. 
174 PeVL 62/2018 vp, s. 8.  
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tiossa ihmisen toiminta rajoittuu nimenomaan päätöksentekojärjestelmän ohjelmointiin ja pää-

töksentekosääntöjen luomiseen, joiden perusteella järjestelmä tuottaa päätöksiä automaattisesti. 

Täten ihmistoimijan vaikutusmahdollisuudet ja vastuu automaattisesti tuotetuista päätöksistä 

kohdistuvat tosiasiassa tähän järjestelmän kehitys- tai ylläpitovaiheeseen, jolloin järjestelmän 

soveltamia päätöksentekosääntöjä luodaan tai muokataan. Tältä kannalta katsottuna perustus-

lakivaliokunnan ”välillistä” vastuusta koskeva päätelmä, tämän nimenomaisen ja sittemmin 

rauenneen hallituksen esityksen virkavastuun kohdentamista koskevasta ratkaisusta, vaikuttaa 

vähintäänkin epäloogiselta.  

Sen sijaan jälkimmäinen hallituksen esitys sekä sitä koskenut perustuslakivaliokunnan lausunto 

olivat julkilausutuilta perusteluiltaan huomattavasti monipuolisempia. Hallituksen esityksessä 

todettiin muun muassa, että tällaisessa uudessa tilanteessa, jossa algoritminen järjestelmä luo 

suoraan hallintopäätöksen, selkeimpänä tapana päätöksenteon perustuslainmukaisuuden takaa-

miseksi voidaan pitää laintasoista sääntelyä, jossa otetaan kantaa vastuun jakautumiseen ja pai-

kantamiseen algoritmista päätöksentekoa hyödynnettäessä. Hallituksen esityksessä ehdotettiin 

vastuutahon määrittämistä siten, että henkilöllinen virkavastuu maahanmuuttoviraston auto-

maattisesta päätöksenteosta sidotaan maahanmuuttoviraston ylijohtajaan, joka on viime kä-

dessä vastuussa viraston toiminnan lainmukaisuudesta.175 Perustuslakivaliokunta piti ensinnä-

kin selvänä, ettei päätösautomaatioon siirtyminen saanut johtaa siihen, että virkavastuuta kos-

kevat perustuslain säännökset menettävät merkityksensä, ja näki hallituksen esityksen tähän 

suhteutettuna ongelmallisena. Valiokunta totesi lausunnossaan, että vastuun kohdistaminen ai-

noastaan ylijohtajaan vahvistaisi vastoin PL 118 §:ssä säädettyä käsitystä siitä, että muut hen-

kilöt kuin ylijohtaja eivät voisi olla virkavastuussa. Perustuslakivaliokunnan mukaan hallituk-

sen esityksen perusteella jäi epäselväksi, mistä virkatoimista maahanmuuttoviraston ylijohtaja 

olisi ”tosiasiassa oikeudellisissa käytännöissä vastuuseen saatettavissa”, kun päätökset tuote-

taan automaattisesti ilman ihmisen välitöntä ja päätöskohtaista kontrollia. Perustuslakivalio-

kunta piti virkavastuun kohdentamista maahanmuuttoviraston ylijohtajaan näin ollen keinote-

koisena ja näennäisenä ratkaisuna ja katsoi, että PL 118 §:stä johtuvista syistä automaattiseen 

päätöksentekoon on voitava liittää myös virkamiehiin kohdistuva vastuu virkatoimista.176 

Jälkimmäinen perustuslakivaliokunnan lausunto tukee ensimmäisestä lausunnosta tehtyä joh-

topäätöstä siitä, mitä perustuslakivaliokunta on tarkoittanut välillisellä virkavastuulla. Virka-

vastuun kohdentamista koskeva ongelma ei ratkea sellaisella keinotekoisella järjestelyllä, että 

 
175 HE 18/2019 vp, s. 120.  
176 PeVL 7/2019 vp, s. 11.  
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lailla nimetään tietty virkamies, joka välillisesti vastaa algoritmisen järjestelmän tuottaman pää-

töksen mahdollisesta virheestä, koska ei ole selvää, olisiko tämä virkamies tosiasiassa saatetta-

vissa vastuuseen automaattisesti tuotetun päätöksen virheestä.177 

Välillistä virkavastuuta koskevaa problematiikkaa on pohtinut myös eduskunnan apulaisoi-

keusasiamies. Apulaisoikeusasiamies otti kahden tutkimansa kantelun johdosta oma-aloittei-

sesti tutkittavakseen hyvän hallinnon ja verovelvollisen oikeusturvan toteutumisen automati-

soidussa verotusmenettelyssä.178 Ratkaisussaan apulaisoikeusasiamies viittasi valtionvarainmi-

nisteriöltä saamaansa lausuntoon, jonka mukaan verohallinnon automaation osalta virkavas-

tuun kohdentaminen oli järjestetty siten, että jokaiselle prosessille oli nimetty vastuuhenkilö, 

joka vastasi automaattisen päätöksenteon oikeellisuudesta ja laadusta. Edelleen verohallinto oli 

lisäselvityksessään todennut, että päätösautomaatiota koskeva perustuslain ja rikoslain mukai-

nen virkavastuu on toteutettu siten, että päätöksenteosta vastaa niin sanottu prosessinomistaja, 

jolla on yksiköiden työjärjestyksiin perustuva päätösvalta automaattista päätöksentekoa koske-

vista ehdoista ja työmenetelmistä. Apulaisoikeusasiamies ei pitänyt tällaista välillistä virkavas-

tuuta perustuslain vaatimusten mukaisena ja piti valitettavana, että verohallinnossa oli edetty 

laajasti hallinto- ja päätöksentekomenettelyn automaation alalla ilman asianmukaista selvitystä 

ja arvioita lainsäädäntötarpeista.179 Merkittävä ero verohallinnon toiminnassa ja maahanmuut-

toviraston automaatista päätöksentekoa koskeneiden hallituksen esitysten välillä on siten siinä, 

että verohallinnossa virkavastuun linkitys on toteutettu verohallinnon sisäisin määräyksin ja 

järjestelyin, kun taas maahanmuuttoviraston toimintaa koskeneissa lakiehdotuksissa virkavas-

tuun linkitys olisi perustunut lainsäädäntöön. Molemmissa tapauksissa välillisen virkavastuun 

on kuitenkin katsottu olevan PL 118 §:n sääntelyn kannalta riittämätöntä.  

Valtioneuvoston julkaisemassa algoritmista päätöksentekoa koskevassa selvityksessä tutkija-

ryhmä päätyi PL 118 §:n sääntelyn ja algoritmisen päätöksenteon suhteen lopulta johtopäätök-

seen, joka oli tavallaan kaksiosainen. Ensinnäkin perustuslain virkavastuuta koskevien sään-

nösten todettiin olevan varsin yksiselitteiset ja niiden edellyttävän, että algoritmisen päätöksen-

teon osalta on identifioitavissa vastuussa oleva viranomainen sekä virkamies tai esimerkiksi 

 
177 Tähän liittyen mielenkiintoista on, että oikeusministeriön arviomuistiota laatimista varten toimitettujen haas-
tattelujen perusteella tällaiselle välilliselle virkavastuulle perustuvia järjestelyjä sovelletaan esim. Suomen metsä-
keskuksessa, rahoitusvakausvirastossa sekä maanmittauslaitoksella. Ks. OMSO 2020:14, s. 22. 
178 Ks. EOAK/3379/2018, s. 1.  
179 Apulaisoikeusasiamies perusteli näkemystään välillisestä virkavastuusta tukeutuen muun muassa mainittuihin 
perustuslakivaliokunnan lausuntoihin PeVL 62/2018 vp sekä PeVL 7/2019 vp. Ks. EOAK/3379/2018, s. 13 ja 35–
37.  
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virkamiesten muodostama päätöksentekoelin. Toiseksi tutkimusryhmä totesi, etteivät nämä pe-

rinteiset virkavastuuta koskevat perustuslain lähtökohdat ja tavat määrittää vastuullinen taho 

varsinaisesti enää sovellu algoritmista päätöksentekoa koskeviin tilanteisiin.180 

Tutkimusryhmän jälkimmäinen johtopäätös viittaa nimenomaan henkilö- ja ihmissidonnaisuu-

den korostumiseen perinteisessä virkavastuukonstruktiossa ja tästä välittömästi seuraaviin on-

gelmiin vastuukysymysten ratkaisemisessa ihmistoimijuudesta irtaantuvassa algoritmisessa 

päätöksenteossa. Yksittäinen virkamies ei välttämättä tunne algoritmista päätöksentekojärjes-

telmää tai pysty kontrolloimaan järjestelmän toimintaa kokonaisuudessaan tavalla, joka olisi 

virkavastuun kannalta kestävä. Ongelma nähtiin merkittävänä erityisesti korostuneen henki-

lösidonnaisen rikosoikeudellisen virkavastuun kannalta.181 

Perinteisten, vastuun määrittämisessä käytettyjen kriteerien riittämättömyydessä on oikeastaan 

kyse laajemmasta, algoritmiseen päätöksentekoon ja erilaisten teknologioiden hyödyntämiseen 

liittyvästä toimijoiden ja erilaisten vastuupositioiden suuren määrän aiheuttamasta ongelmasta. 

Varsinkin vastuupositioiden moninaisuuden on nähty muodostavan riskin vastuun hajautumi-

sesta, eli fragmentaatiosta tai pulverisoitumisesta. Algoritmisessa päätöksenteossa automaatti-

sesti tuotetun päätöksen lainvastaisuuteen tai muuhun epäkohtaan johtanut virhe on voinut olla 

seurausta tietojärjestelmän virheestä tai virheellisen tiedon käyttämisestä päätöksenteon poh-

jana taikka algoritmisen päätöksentekojärjestelmän virheestä, joka on voinut tapahtua jo järjes-

telmän soveltamien päätöksentekosääntöjen laatimisen yhteydessä.182 Tästä seuraa, että PL 118 

§:n sääntelyn perusteella automaattisesti tuotetusta päätöksestä tosiasiallisesta vastuussa olevan 

virkamiehen osoittaminen ei ole ongelmatonta. Algoritmisen päätöksentekojärjestelmän vir-

hettä koskeva vastuupiiri voi ulottua järjestelmän teknologiatoimittajaan saakka183. 

 
180 Koulu et al. 2019, s. 111.  
181 Ibid., s. 103. Ks. myös Koskinen - Kulla 2016, s. 274–275‚ Mäenpää 2017, s. 431–454; Kuopus 1988, s. 475–
476.   
182 Koulu et al. 2019, s. 72–73 ja 134. Vastuun pulverisoitumista koskevan huolensa ”atk-organisaatiossa” ja ”atk-
avusteisessa päätöksenteossa” ilmaisi jo Kuopus. Ks. Kuopus 1988, s. 133 ja 481. Laajemmassa mittakaavassa 
aihetta on käsitellyt esim. informaatiotekniikan professori Helen Nissenbaum, joka oli huolissaan vastuun hajaan-
tumisesta ”tietokoneistuneessa yhteiskunnassa”. Nissenbaum oli huolissaan siitä, että perinteiset vastuuta määrit-
televät kriteerit eivät kyenneet virhetilanteissa vastaamaan tietokoneistumisen tuomiin haasteisiin. Ks. Nissen-
baum 1996, s. 25–40.  
183 Ks. Koulu et al. 2019, s. 72. Tällaisten järjestelmien teknologisena toteuttajana toimisi luultavimmin järjestel-
mää käyttävästä viranomaisesta erillinen yksityinen taho. Esimerkiksi chatbot-sovelluksia koskevassa artikkelis-
saan Voutilainen toteaa, että viranomainen tyypillisesti hankkii sovelluksen ohjelmistohankintana IT-alan yrityk-
seltä. Näin ollen kokonaisuuden arviointiin saattaa vaikuttaa myös PL 124 §:n sääntely, jonka mukaan julkinen 
hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla. Ks. tarkemmin Voutilainen 
2018, s. 911–912. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta syventyä tarkemmin PL 124 §:ää koskeviin 
kysymyksiin. 



54 
 

Sääntöpohjaisten järjestelmien osalta algoritmisen päätöksentekojärjestelmän mahdollisesta 

virheestä vastuussa olevan tahon osoittaminen voisi kuitenkin olla mahdollista. Voutilainen on 

pohtinut tätä mahdollisuutta artikkelissaan, joka koskee chatbot-sovellusten hyödyntämistä vi-

ranomaisten neuvontapalveluiden tuottamisessa. Yksinkertaistettuna chatbot on tietokoneso-

vellus, jota voidaan hyödyntää viranomaisen neuvontapalveluiden tuottamisessa viranomaisen 

verkkosivuilla. Chatbot-sovelluksella voidaan siis korvata viranomaisessa työskentelevä asia-

kasneuvoja, joka normaalisti vastaisi viranomaisen verkkosivujen chat-palvelussa asiakkaiden 

esittämiin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Perinteisesti chatbot-sovellusten toimintalogiikka on 

perustunut ennalta ohjelmoituihin kysymys/vastaus -pareihin, joiden lisäksi sovellus tallentaa 

sellaiset kysymykset, joihin se ei ole pystynyt vastaamaan. Näin sovelluksen toimintakykyä on 

voitu kehittää ohjelmoimalla näihin kysymyksiin, joihin sovellus ei ole kyennyt vastaamaan, 

asianmukaiset vastaukset. Voutilaisen mukaan, mikäli chatbot-sovelluksen vastaukset ohjel-

moidaan viranomaisessa, on sovelluksen toiminnasta virkavastuussa se viranomaisessa työs-

kentelevä henkilö, joka on ohjelmoinut vastaukset sovellukseen.184 Perustuslakivaliokunnan 

kanta vaikuttaa kuitenkin ristiriitaiselta tämän näkemyksen kanssa. Perustuslakivaliokuntahan 

ei pitänyt PL 118 §:n sääntelyn kannalta riittävänä, että virkavastuu sidotaan viranomaisessa 

niihin asiantuntijoihin, jotka päättävät automaattisen päätöksen käsittelyn säännöistä ja joilla 

on tosiasiallinen valta ja kompetenssi muuttaa tiettyyn päätökseen johtanutta sääntöä.185 

 

4.1.2 PL 118.3 §:n sääntelyvaraus 
 

Perustuslain virkavastuuta koskevaan sääntelyyn sisältyy lakivaraus, jonka merkitystä virka-

vastuun kohdentamista koskevan problematiikan kannalta ei ole vielä tässä yhteydessä tarkas-

teltu. PL 118.3 §:n perusteella oikeudenloukkauksen tai vahinkoa kärsineellä on oikeus vaatia 

virkamiehelle rangaistusta tai vahingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä, sen mu-

kaan kuin lailla säädetään. Momentin perustelujen mukaan mahdollisuudesta vaatia virkamie-

helle rangaistusta, eli asianomistajan itsenäisestä syyteoikeudesta, kuten myös julkisyhteisön ja 

virkamiehen vahingonkorvausvastuusta ja niiden edellytyksistä säädettäisiin tarkemmin 

 
184 Toisaalta Voutilainenkin toteaa, että teon tuottamuksellisuutta koskevien vaatimusten vuoksi kyseinen henkilö 
ei voi olla esimerkiksi rikosoikeudellisessa virkavastuussa siitä, ettei sovellus toimi kuten sen on määritelty toimi-
van. Voutilainen 2018, s. 915.  
185 PeVL 62/2018 vp, s. 8.  
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lailla.186 Virkavastuun kohdentamista koskevaan ongelmaa voi siis löytyä ratkaisu niistä laeista, 

joissa PL 118.3 §:ssä määritettyjen oikeuksien edellytyksistä ja käytöstä säädetään tarkemmin. 

Perustuslain uudistamisen yhteydessä perustuslain sääntelyssä käytettiin kuitenkin muutamaa 

erilaista lakivarausta, joilla oli toisistaan eroavat merkitykset. PL 118.3 §:ään otetun lakiva-

rauksen kannalta on tärkeää huomioida, että kysymys on niin sanotusta sääntelyvarauksesta, 

joiden merkitys perustuslakiuudistuksen yhteydessä nähtiin kaksiosaisena. Ensinnäkin säänte-

lyvarauksella pidätettiin niissä tarkoitetut asiat lain tasolla säädettäviksi. Toiseksi sääntelyva-

rauksilla niitä koskevien asioiden yksityiskohtainen sisältö tarkoitettiin määrittyväksi sekä pe-

rustuslain että tavallisen lain muodostaman kokonaisuuden perusteella. Tässä mielessä säänte-

lyvarauksen katsottiin sisältävän lainsäätäjään kohdistuvan toimeksiannon piirteitä, sillä ilman 

asiaa koskevaa yksityiskohtaisempaa lainsäädäntöä, sääntely jäisi aukolliseksi. Sääntelyva-

rauksista käytettiin perustuslakiuudistuksen yhteydessä muotoiluja ”säädetään tarkemmin 

lailla” ja ”sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään” sekä lainsäätäjälle asiassa enemmän 

harkintavaltaa jättäviä ”säädetään lailla” ja ”sen mukaan kuin lailla säädetään”.187  

Esimerkiksi perusoikeuksien osalta on katsottu, ettei sääntelyvaraus kuitenkaan suoranaisesti 

oikeuta lainsäätäjää rajoittamaan perusoikeutta. Sääntelyvarauksella ainoastaan annettaan lain-

säätäjälle tehtävä antaa perusoikeuden käyttöä koskevia tarkempia säännöksiä.188 Tämän lisäksi 

oikeuskirjallisuudessa on yleisesti katsottu, että sääntelyvarauksesta huolimatta perustuslain 

säännös ilmaisee pääsäännön, jota ei kuitenkaan voida perustaltaan heikentää lain tasoisella 

sääntelyllä.189 

Toisaalta samassa yhteydessä on todettu sääntelyvarauksen tarkoittavan lainsäätäjälle kohdis-

tettua velvollisuutta antaa perustuslain säännöstä täsmentäviä säännöksiä, joita ilman perustus-

lain säännös jäisi tavallaan ilmaan, eli vaille asiallista juridista tehokkuutta. Sääntelyvaraukset 

jättävät lainsäätäjälle liikkumavaraa, joka on suurempi kuin niissä perustuslain säännöksissä, 

jotka on kirjoitettu ilman sääntelyvarausta. Lisäksi sääntelyvarausten yhteydessä käytetyn muo-

toilun osalta oikeuskirjallisuudessa on otettu yhtenevä kanta perustuslakivaliokunnan kanssa 

siitä, että niissä sääntelyvarauksissa, joissa käytetään viittausta lailla ”tarkemmin” säätämisestä, 

lainsäätäjän liikkumavara perustuslain pääsäännöstä on rajoitetumpi kuin niissä tapauksissa, 

 
186 HE 1/1998 vp, s. 172,  
187 PeVM 10/1998 vp, s. 12. Näin myös Jyränki - Husa 2012, s. 405.  
188 Ks. mm. Perusoikeudet / Viljanen 2011, s. 168–169. Perustuslakiuudistuksessa käytettiin esim. perusoikeuksien 
osalta myös ns. kvalifioituja lakivarauksia, jotka sisälsivät lainsäätäjälle myönnetyn perusoikeuden rajoitusvaltuu-
den. Perustuslakiuudistuksen yhteydessä käytetyistä lakivarauksista tarkemmin ks. Ibid., s. 164–170; Jyränki - 
Husa 2012, s. 404–405; Jyränki 2000, s. 292–294.  
189 Ks. mm. Jyränki - Husa 2012, s. 405; Perusoikeudet / Viljanen 2011, s. 169.  
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joissa tätä ilmausta ei sääntelyvarauksessa käytetä. Tämän lisäksi Antero Jyränki ja Jaakko 

Husa toteavat omassa perusoikeuksia koskevassa teoksessaan, että vaikka sääntelyvarausta ei 

tule tulkita perusoikeuden rajoitusvaltuutukseksi, vaan perusoikeuden käyttöä koskevaksi sään-

telyvaraukseksi, raja rajoituksen ja käyttösääntelyn välillä saattaa kuitenkin olla liukuva.190  

Virkavastuuta koskevan perustuslain sääntelyn ja siitä johdettujen tulkintojen perusteella algo-

ritmisen päätöksenteon soveltaminen riidattomien velkomusasioiden ratkaisemiseen edellyttää, 

että käräjäoikeuden henkilöstöstä voidaan nimetä tietty henkilö tai toimielin, joka vastaa auto-

maattisesti tuotetun yksipuolisen tuomion mahdollisista virheistä tai muusta algoritmisen jär-

jestelmän toimintaan liittyvästä virheestä. Perustuslakivaliokunnan välillistä virkavastuuta kos-

kevista kannanotoista kuitenkin seuraa, että tämä taho ei voi olla esimerkiksi summaaristen 

riita-asioiden osaston johtaja taikka käräjäoikeuden laamanni tai oikeastaan kukaan muukaan 

henkilötaho, jonka ei voida katsoa olevan tosiasiallisesti vastuussa järjestelmän toiminnasta, 

kuten yksittäisestä järjestelmän antamasta yksipuolisesta tuomiosta. Perustuslakivaliokunnan 

lausuntojen perusteella tosiasiallinen vastuu tulee ymmärtää siten, että automaattisesti tuotetun 

yksipuolisen tuomion mahdollisesta virheestä voidaan saattaa tietty henkilö tosiasiallisesti vas-

tuuseen, toisin sanoen rikosoikeudelliseen tai vahingonkorvausvastuuseen. Tämä vaatimus taas 

on perustavanlaatuisessa ristiriidassa koko automaattista päätöksentekoa koskevan käsitteen 

kanssa. Lisäksi PL 118.3 §:n sääntelyvaraus ei mahdollista poikkeamista tästä perustuslain läh-

tökohdasta rikosoikeudellista virkavastuuta tai vahingonkorvausvastuuta koskevan sääntelyn 

avulla. Kokonaisuuden kannalta on kuitenkin tarpeellista tarkastella vielä tätä rikosoikeudel-

lista virkavastuuta sekä vahingonkorvausvastuuta koskevaa sääntelyä.   

 

4.2 Rikosoikeudellinen virkavastuu 
 

Virkarikoksista säädetään rikoslain (RL, 39/1889) 40 luvussa. Virkarikoksella tarkoitetaan vir-

kavelvollisuuden vastaista tekoa, joka on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi. Virkarikokseen 

voivat syyllistyä rikosoikeudellisen virkavastuun piiriin kuuluvat henkilöt, kuten virkasuh-

teessa oleva virkamies tai julkista luottamustehtävää hoitava henkilö taikka julkista valtaa käyt-

tävä henkilö. Virkarikoksissa on kysymys erityisen moitittavista virkavirheistä. Rikoslaissa vir-

karikoksina on erityisin tunnusmerkistöin määritelty lahjusrikokset, virkasalaisuuden rikkomi-

nen sekä virka-aseman väärinkäyttäminen, joiden lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta on 

 
190 Jyränki - Husa 2012, s. 405; Perusoikeudet / Viljanen 2011, s. 169.  



57 
 

säädetty yleisluonteisen tunnusmerkistön avulla.191 Virkamiehen sekä julkista luottamustehtä-

vää hoitavan henkilön, kuten myös julkista valtaa käyttävän henkilön rikoslaissa tarkoitetuista 

määritelmistä säädetään RL 40:11 §:ssä (604/2002). Virkarikoksia koskevasta RL 40:12 §:n 

(368/2019) soveltamisalasäännöksestä seuraa, että RL 40 luvun virkamiestä koskevia säännök-

siä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttä-

vään henkilöön.  

Lisäksi rikosoikeudellisen vastuun yleisten edellytysten osalta syyksiluettavuudesta säädetään 

RL 3:5 §:ssä (515/2003), jonka 1 momentin mukaan rangaistuvastuu edellyttää teolta tahalli-

suutta tai tuottamusta. RL 3:5.2 §:n mukaan rikoslaissa rangaistavaksi säädetty teko on vain 

tahallisena rangaistava, jollei toisin säädetä. Toisin sanoen tuottamuksesta rangaistaan vain 

niissä tapauksissa, joissa tuottamuksellinen tekomuoto on nimenomaisesti säädetty rangaista-

vaksi. 

Toisin kuin esimerkiksi vahingonkorvausvastuuta koskevissa tapauksissa, rikosoikeudellista 

vastuuta ei voida kohdistaa yhteisöön. Rikosoikeudellinen virkavastuu voidaan kohdistaa aino-

astaan luonnolliseen henkilöön, eli virkamieheen. Rikosoikeudellinen virkavastuu ei ulotu lain-

kaan oikeushenkilöihin, kuten viranomaisorganisaatioihin tai yksityisoikeudellisiin yhteisöi-

hin.192 Tässä mielessä on täysin ymmärrettävä tulkinta, että PL 118.3 §:n sääntelyn taatessa 

oikeudenloukkauksen kärsineelle oikeuden vaatia virkamiehelle rangaistusta, tulee algoritmi-

sen päätöksenteon osalta voida osoittaa henkilö, johon tämä rangaistusvaatimus voidaan koh-

distaa. On kuitenkin täysin toinen asia, olisiko tämä henkilö RL 3:5 §:n syyksiluettavuutta kos-

kevien säännösten kannalta katsottuna koskaan tosiasiallisesti rikosoikeudellisessa vastuussa 

algoritmisen päätöksentekojärjestelmän mahdollisesta virheestä tai voisiko järjestelmän virhe 

ylipäätään tulla arvioitavaksi virkarikoksena.  

Virkarikoksena rangaistaan ensinnäkin lahjuksen ottamisesta, josta säädetään RL 40:1 §:ssä 

(604/2002). Lahjusrikosta koskevan RL 40:1.1 §:n mukaan lahjuksen ottamisesta tuomitaan 

virkamies, joka toiminnastaan palvelussuhteessa itselleen tai toiselle 1) pyytää lahjan tai muun 

oikeudettoman edun taikka tekee muutoin aloitteen sellaisen edun saamiseksi, 2) ottaa vastaan 

lahjan tai muun edun, jolla vaikutetaan tai pyritään vaikuttamaan taikka joka on omiaan vaikut-

tamaan hänen toimintaansa palvelussuhteessa, taikka 3) hyväksyy 2 kohdassa tarkoitetun lahjan 

 
191 Mäenpää 2018, s. 1304–1306. 
192 Voutilainen 2018, s. 914.  
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tai edun tai lupauksen tai tarjouksen siitä. Lisäksi RL 40:1.2 §:n mukaan virkamies on tuomit-

tava lahjuksen ottamisesta myös, jos hän toiminnastaan palvelussuhteessa hyväksyy 1 momen-

tin 2 kohdassa tarkoitetun lahjan tai muun edun antamisen toiselle taikka lupauksen tai tarjouk-

sen siitä. Lahjusrikoksen kvalifioidusta tekomuodosta säädetään RL 40:2 §:ssä (604/2002) ja 

lievästä tekomuodosta RL 40:3 §:ssä (604/2002). 

Lahjusrikoksia koskevan sääntelyn ratio on virkatoiminnan lainmukaisuuden ja riippumatto-

muuden turvaaminen sekä virkatoiminnan tasapuolisuuteen sekä laillisuuteen kohdistuvan luot-

tamuksen ylläpitäminen. Lahjan vastaanottaminen on lahjusrikoksena rangaistavaa, kun virka-

miehellä on mahdollisuus vaikuttaa lahjanantajaa koskevaan päätöksentekoon esimerkiksi kaa-

voitusta, verotusta tai hankintaa koskevissa asioissa. Toisaalta lahjusrikosta koskevan tunnus-

merkistön täyttyminen ei edellytä, että lahjalla on todellista vaikutusta virkamiehen toimintaan. 

Sen sijaan, mikäli virkamies asettaa lahjuksen antamisen toimintansa edellytykseksi, lahjuksen 

vastaanottamista pidetään törkeänä.193 

Toinen rikoslaissa erityisesti määritelty virkarikoksena rangaistava teko on virkasalaisuuden 

rikkominen. RL 40:5 §:n (604/2002) mukaan virkasalaisuuden rikkomisesta tuomitaan virka-

mies, joka tahallaan palvelussuhteensa aikana tai sen päätyttyä oikeudettomasti 1) paljastaa sel-

laisen asiakirjan tai tiedon, joka viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 

tai muun lain mukaan on salassa pidettävä tai jota ei lain mukaan saa ilmaista, taikka 2) käyttää 

omaksi tai toisen hyödyksi taikka toisen vahingoksi 1 kohdassa tarkoitettua asiakirjaa tai tietoa. 

Kolmas rikoslaissa erityisesti määritelty tunnusmerkistö koskee virka-aseman väärinkäyttöä.  

Virka-aseman väärinkäyttämistä koskevan RL 40:7 §:n (604/2002) mukaan, jos virkamies 

hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa 1) 

rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvolli-

suutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa 

muissa virkatehtävissään, taikka 2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä 

valvonnassaan olevaan henkilöön nähden, hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämi-

sestä. Virka-aseman väärinkäyttämistä koskevan virkarikoksen kvalifioidusta tekomuodosta 

taas säädetään RL 40:8 §:ssä (792/1989). 

Virka-aseman väärinkäyttöä koskevan sääntelyn tarkoitukseksi voidaan näin ollen ymmärtää 

virkamiehen asemaan perustuvan julkisen vallankäytön oikeudettoman käytön estäminen. 

Virka-aseman väärinkäytössä voi olla kysymys virkavelvollisuuden rikkomisesta esimerkiksi 

 
193 Mäenpää 2018, s. 1307.  
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päätöksenteon tai sen valmistelun yhteydessä lainvastaisella menettelyllä tai virkatehtävien lai-

minlyönnillä. Lisäksi virka-aseman väärinkäytöstä voi olla kysymys tilanteissa, joissa virka-

mies käyttää asemaansa väärin esimerkiksi virkamiehen käskyvallassa olevaan henkilöön näh-

den. Virka-aseman väärinkäyttöä koskeva tunnusmerkistö edellyttää hyötymis- tai vahingoitta-

mistarkoitusta ja mikäli tällaista tarkoitusta ei ole, teko tulee arvioitavaksi virkavelvollisuuden 

rikkomisena.194 

Kuten todettua, virkavelvollisuuden rikkomista koskevassa tunnusmerkistössä on kysymys 

eräänlaisesta yleissäännöksestä. Virkavelvollisuuden rikkomisesta säädetään RL 40:9.1 §:ssä 

(990/2009), jonka mukaan virkamies, joka virkaansa toimittaessaan tahallaan, muulla kuin 

muun muassa edellä kuvatuilla lahjusrikosta, virkasalaisuuden rikkomista ja virka-aseman vää-

rinkäyttöä koskevalla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyk-

siin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingol-

lisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, on tuomittava 

virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta sää-

detään RL 40:10 §:ssä (604/2002).  

Virkavelvollisuuden rikkomista koskeva tunnusmerkistö on avoin ja joustava, jolloin teon ran-

gaistavuus määräytyy tilannekohtaisesti noudatettavien virkavelvollisuuksien sekä virkamie-

hen konkreettisten tehtävien perusteella. Virkavelvollisuuden rikkomisena rangaistavaksi voi 

näin ollen tulla mikä tahansa virkavelvollisuuksien vastainen toiminta tai laiminlyönti, josta ei 

ole nimenomaisesti säädetty RL 40 luvussa. Virkavelvollisuuden rikkomista koskevan tunnus-

merkistön täyttyminen ei myöskään edellytä tekijältä hyötymis- tai vahingoittamistarkoitusta. 

Säännöksen perusteella on kuitenkin huomioitava teon haitallisuus, vahingollisuus sekä muut 

tekoon liittyvät seikat, jonka johdosta ainoastaan vähäistä virkavirhettä ei pidetä rangaistavana 

virkavelvollisuuden rikkomisena.195 

Arvioitaessa algoritmista päätöksentekoa rikosoikeudellisen virkavastuun kannalta on olen-

naista huomata, että virkarikoksia koskeva sääntely on korostuneen henkilö- ja ihmissidon-

naista. Virkarikoksia koskevalla sääntelyllä pyritään suojaamaan viranomaistoiminnan puolu-

eettomuutta ja riippumattomuutta mahdollisilta ihmisluontoon liittyviltä heikkouksilta tai epä-

kohdilta. Virkarikossäännöstön tarkoituksena on siis suojata viranomaisen päätöksentekoa sii-

hen kuulumattomilta inhimillisiltä motiiveilta. Algoritmien ja algoritmisen päätöksenteon 

 
194 Mäenpää 2018, s. 1308.  
195 Ibid., s. 1308.   
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osalta lähtökohta on kuitenkin perustavanlaatuisella tavalla toinen. Algoritmilla tai algoritmi-

silla päätöksentekojärjestelmillä, kuten ohjelmistoroboteilla, ei ole omaa motiivia. Järjestelmät 

tekevät vain ja ainoastaan sitä, mitä järjestelmät on ohjelmoitu tekemään. Algoritminen päätök-

sentekojärjestelmä ei näin ollen voi käyttää asemaansa väärin hyötymis- tai vahingoittamistar-

koituksessa, eikä algoritmisia järjestelmiä voi uhkailla tai lahjoa ulkopuolisten toimesta196. Sen 

sijaan teoriassa on mahdollista, että algoritminen järjestelmä esimerkiksi virheen vuoksi paljas-

taisi salassa pidettävää tietoa siten, että virhe voisi tulla arvioitavaksi virkasalaisuuden rikko-

misena.197 Tämän lisäksi on kuviteltavissa, että algoritminen järjestelmä ohjelmistovirheen tai 

päätöksentekosääntöjen laatimisessa tapahtuneen virheen vuoksi antaa lainvastaisen päätöksen 

tai vaihtoehtoisesti laiminlyö päätöksen antamisen. Tällöin algoritmisen päätöksentekojärjes-

telmän virhe voisi teoriassa tulla rikosoikeudellisesti arvioitavaksi virkavelvollisuuden rikko-

mista koskevan yleissäännöksen perusteella, jolloin virheestä mahdollisesti rikosoikeudelli-

sessa virkavastuussa oleva henkilötaho tulisi pystyä osoittamaan. 

Tutkimuskysymyksiin liitettynä rikosoikeudellista virkavastuuta lienee mielekästä pohtia aino-

astaan jälkimmäisten kahden, eli virkasalaisuuden rikkomisen sekä virkavelvollisuuden rikko-

misen osalta. Ensinnäkin riidattomien velkomusasioiden ratkaisemiseen ohjelmoitu järjes-

telmä, kuten ohjelmistorobotti, saattaisi virheen vuoksi esimerkiksi lähettää haasteen tiedoksi-

annon väärälle vastaajalle tai asiassa antamansa yksipuolisen tuomion väärälle kantajalle oi-

keushallinnon asiointipalvelusta ladattavaksi. Toisaalta oikeudenkäynnin julkisuudesta ylei-

sissä tuomioistuimissa annetun lain (370/2007) perusteella oikeudenkäyntiasiakirjat – mukaan 

lukien tuomiot – ovat lähtökohtaisesti julkisia, joten voidaan kyseenalaistaa, tulisiko tällainen 

virhe lainkaan arvioitavaksi virkasalaisuuden rikkomisena.  

Toiseksi ohjelmistorobotin virhe voisi tulla arvioitavaksi virkavelvollisuuden rikkomisena esi-

merkiksi tilanteissa, joissa ohjelmistorobotti virheen vuoksi ratkaisisi asian yksipuolisella tuo-

miolla ennen kuin vastaukselle annettu määräaika on kulunut loppuun. Tällöin yksipuolinen 

tuomio olisi annettu vastoin oikeudenkäymiskaaren sääntelyä ja ratkaistavaksi tulisi, keneen 

mahdollinen rikosoikeudellinen virkavastuu lainvastaiseen yksipuoliseen tuomioon johtaneesta 

virheestä voitaisiin kohdistaa. Toisaalta on kuitenkin niin, että vaikka vastuussa oleva henkilö 

 
196 Koulu - Koulu - Koulu 2019, s. 186; The Cambridge Handbook of the Law of Algorithms / Zalnieriute et al. 
2021, s. 262; Viljanen 2017, s. 1072. Puolueettomuuden osalta on kuitenkin syytä muistuttaa, että erityisesti ko-
neoppimisalgoritmit voivat toisintaa yhteiskunnassa esiintyvää rakenteellista syrjintää. Ks. esim. Richardson - 
Schultz - Southerland 2019, s. 5–23; Angwin et al. 2016. 
197 Esim. Voutilainen on pohtinut mainittua chatbot-sovellusten osalta. Ks. Voutilainen 2018, s. 913–917.  
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voitaisiinkin osoittaa, virkavelvollisuuden rikkomista koskeva rikosoikeudellinen vastuu edel-

lyttäisi, että tämän henkilön syyksi voitaisiin lukea vähintään tuottamus sekä sitä, ettei kyse 

olisi ainoastaan vähäisestä virkavirheestä.   

Virkarikosten rangaistavuus edellyttää ensinnäkin sitä, että automaattisesti tuotettujen päätös-

ten tai algoritmisten päätöksentekojärjestelmien toiminnan takana olevat virkavastuulla toimi-

vat tahot voidaan osoittaa.198 Toiseksi rikosoikeudellisen virkavastuun syntyminen edellyttää 

virkavastuussa olevan taholta tahallista tai vähintään tuottamuksellista toimintaa. Rikosoikeu-

dellisen virkavastuun syntyminen edellyttää näin ollen ensinnäkin yhteyttä virkavastuussa ole-

van henkilön ja algoritmisen päätöksentekoprosessin välillä siten, että virkavastuun synnyttä-

vän päätöksessä ilmenneen virheen ja virkavastuussa olevan henkilön toiminnan välillä on syy-

yhteys ja toiseksi sitä, että virkavastuussa olevan henkilön syyksi voidaan lukea vähintään tuot-

tamuksellisuus. Henkilö ei siis voi olla virkavastuussa siitä, että järjestelmä ei toimi siten kuin 

sen on määritelty toimivan, sillä tuottamuksellisuutta koskeva vaatimus ei täyty.199 

Nimenomaan tuottamuksellisuutta koskevan vaatimuksen johdosta Voutilainen on todennut ri-

kosoikeudellisen vastuun syntymistä koskevan kynnyksen olevan tietojärjestelmien toiminnan 

osalta ”varsin korkea ja teoreettinenkin”. Yksittäisen virkamiehen rikosoikeudellisen vastuun 

syntyminen edellyttäisi, että kyseinen virkamies henkilökohtaisesti tarkastaisi tietojärjestelmän 

toiminnallisuudet ja sen tuottamat tulokset, jonka lisäksi tietojärjestelmän toiminnan tulisi olla 

sellaista, että nimenomaan kyseisen virkamiehen syyksi mahdollisesta virheestä voitaisiin lukea 

vähintään tuottamuksellisuus.200 

Algoritmisten päätöksentekojärjestelmien osalta valtioneuvoston selvityksen tutkijaryhmä to-

tesikin, että rikosoikeudellista virkavastuuta koskeva lainsäädäntö vastaa huonosti autonomis-

ten järjestelmien luomiin haasteisiin. Toisin sanoen virkarikoksia koskevan sääntely soveltuu 

huonosti tai vähintäänkin sen soveltamisessa on ongelmia algoritmisten päätöksentekojärjestel-

mien osalta.201 Varsinkin tekoälyyn liittyvien vastuukysymysten kannalta on toisinaan pohdittu 

mahdollisuutta oikeussubjektin aseman myöntämiseen tekoälylle.202 Tähän liittyen tutkija-

ryhmä halusi vielä erikseen painottaa, ettei ohjelmistoroboteilla tai muilla algoritmisilla pää-

töksentekojärjestelmillä voi olla omaa juridista vastuuta. Voimassa olevan lain näkökulmasta 

 
198 Koulu et al. 2019, s. 73.  
199 Koulu et al. 2019, s. 101; Voutilainen 2018, s. 915.  
200 Voutilainen 2018, s. 916.  
201 Koulu et al. 2019, s. 87.  
202 Ks. mm. Kurki 2018, s. 820–838; Čerka – Grigiené - Sirbikyté 2017, s. 686–697.  
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ne eivät siis voi olla oikeussubjekteja. Rikosoikeudellinen virkavastuu kiinnittyy ihmistoimi-

juuteen, jonka vuoksi vastuun tulee aina kohdistua virkamieheen tai virkamiehiin, joiden on PL 

118 §:n perusteella oltava identifioitavissa.203 

Rikosoikeudellinen virkavastuu on sidottu yksittäisen virkamiehen toimintaan, eivätkä RL 40 

luvun kriminalisoinnit sellaisinaan sovellu algoritmiseen päätöksentekoon. Sen sijaan PL 118.3 

§:n mukainen vahingonkorvausvastuu on kohdennettavissa yksittäisen virkamiehen sijasta 

myös julkisyhteisöön ja vahingonkorvausvastuuna toteutettavan virkavastuun onkin katsottu 

soveltuvan sellaisenaan myös algoritmiseen päätöksentekoon.204 

 

4.3 Vahingonkorvausvastuu 
 

PL 118.3 § takaa jokaiselle, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen 

tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin 

vuoksi, oikeuden vaatia vahingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta jul-

kista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla säädetään. Tämän oikeuden ja virkamiehen 

vahingonkorvausvastuun sisällöstä säädetään vahingonkorvauslaissa (VahL, 412/1974). 

Virkamiehen vahingonkorvausvastuu perustuu rikosoikeudellisen vastuun tavoin virkavelvol-

lisuuden vastaiseen toimintaan tai laiminlyöntiin, jonka lisäksi tämän toiminnan on tullut ai-

heuttaa vahinkoa. Rangaistuksen tuomitsemisen sijaan vahingonkorvausvastuu toteutuu kuiten-

kin korvausvelvollisuutena. Vahingonkorvausvastuun syntyminen ei toisaalta edellytä, että vir-

kamiestä samalla rangaistaisiin virkarikoksesta.205 Rikosoikeudellisen vastuun tavoin myös va-

hingonkorvausvastuu edellyttää vahingonaiheuttajan tahallisuutta tai tuottamusta. Korvausvas-

tuuta koskeva yleinen periaate käy ilmi VahL 2:1 §:stä, jonka mukaan se, joka tahallisesti tai 

tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä 

tässä laissa säädetään, muuta johdu.  

Virkavirheestä aiheutetun vahingon korvausvastuun osalta VahL:n sääntely lähtee liikkeelle 

julkisyhteisön ensisijaisesta korvausvelvollisuudesta. VahL 3:2.1 §:n mukaan julkisyhteisö on 

velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheu-

tuneen vahingon. Sama korvausvelvollisuus on muulla yhteisöllä, joka lain, asetuksen tai lakiin 

sisältyvän valtuutuksen perusteella hoitaa julkista tehtävää. Edelleen VahL 3:2.2 §:n mukaan 1 

 
203 Koulu et al. 2019, s. 112.  
204 Ibid., s. 101.  
205 Mäenpää 2018, s. 1311–1312. 
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momentissa säädetty vastuu yhteisöllä on kuitenkin vain, milloin toimen tai tehtävän suoritta-

miselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole nou-

datettu. Kuten todettua, esimerkiksi tuomarin toiminnassa aiheutetusta vahingosta ensisijaisesti 

vastuussa oleva julkisyhteisö on valtio.  

Virkamiehen henkilökohtaisesta vahingonkorvausvastuusta säädetään VahL 4:2.1 §:ssä 

(1423/1991), jonka mukaan virkamies vastaa virassaan virheellään tai laiminlyönnillään aiheut-

tamastaan vahingosta VahL 4:1 §:n mukaisesti. Viitattu lainkohta koskee työntekijän korvaus-

vastuuta työssään virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttamastaan vahingosta. VahL 4:1.1 §:n 

(1423/1991) mukaan tällaisesta vahingosta työntekijä on velvollinen korvaamaan määrän, joka 

harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheutta-

jan asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet. Niissä tapauksissa, joissa työnteki-

jän viaksi jää vain lievä tuottamus, ei vahingonkorvausta ole tuomittava. VahL 4:1.2 §:n mu-

kaan tahallisesta vahingosta on kuitenkin tuomittava täysi korvaus, ellei erityisistä syistä harkita 

kohtuulliseksi alentaa korvausta. 

Virkamiehen henkilökohtainen korvausvastuu on siten riippuvainen virkamiehen syyllisyyden 

tasosta. Lievästä tuottamuksesta, eli lievästä huolimattomuudesta tai varomattomuudesta, vir-

kamiehelle ei synny vahingonkorvausvelvollisuutta lainkaan, vaan julkisyhteisö on tapauksessa 

korvausvelvollinen. Tapauksissa, joissa on kysymys virkamiehen huolimattomuudesta tai tör-

keästä huolimattomuudesta virkamies on korvausvelvollinen, mutta vahingonkorvausvastuuta 

on edellä kuvatuin tavoin soviteltava. Mikäli virkamiehen syyksi katsotaan tahallisuus, on vir-

kamies lähtökohtaisesti täydessä korvausvastuussa vahingosta.206  

Oikeusministeriön arviomuistiossa VahL:n sääntelyn katsottiin tarkoittavan algoritmisen pää-

töksenteon kannalta sitä, että virkamiehen vahingonkorvausvastuu automaattisesti tuotetun 

päätöksen aiheuttamasta vahingosta ei voi perustua pelkästään virka-asemaan. Vahingonkor-

vausvastuu edellyttää, että kyseisen virkamiehen voidaan katsoa aiheuttaneen vahingon virheel-

lään tai laiminlyönnillään virkatehtäviensä hoitamisessa.207 Vastaavasti Voutilainen on toden-

nut virkamiehen vahingonkorvausvastuun realisoitumisen VahL 4:2.1 §:n perusteella edellyt-

tävän virkamiehen yksilöityä sekä lievää tuottamusta vakavampaa virhettä tai laiminlyöntiä esi-

merkiksi virkamiehen vastuulle kuuluneessa järjestelmän testaamisessa. Näissäkin tapauksissa 

 
206 Mäenpää 2018, s. 1312.  
207 OMSO 2020:14, s. 51.  
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julkisyhteisö voi VahL 3:2 §:ssä säädetyn orgaanivastuun perusteella olla korvausvelvollinen 

vahingosta.208 

Perustuslain uudistuksen yhteydessä PL 118.3 §:n perusteluissa todettiin, että lailla voitaisiin 

säätää siitä, että lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi vahinkoa kärsineen tulisi 

ensisijaisesti kohdistaa vahingonkorvauskanne julkista tehtävää hoitavan sijasta julkisyhtei-

söön.209 Julkisyhteisön niin sanottu isännänvastuu tai orgaanivastuu vaikuttaakin olevan va-

hingonkorvauslain sääntelyn lähtökohta. Lisäksi vahingonkorvauslakiin sisältyy niin sanottu 

kanavointisääntö. VahL 6.2 §:n mukaan milloin vahinko on kahden tai useamman aiheuttama 

taikka he muuten ovat velvolliset korvaamaan saman vahingon, vastaavat he yhteisvastuulli-

sesti. Se, jota ei ole tuomittu maksamaan täyttä korvausta, vastaa kuitenkin vain tuomitusta 

määrästä ja se, joka on vastuussa VahL 4:1.1 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaan, vain siitä 

määrästä, josta ei voida saada vahingosta VahL:n 3 luvun mukaan vastuussa olevalta. Näin 

ollen virkamiehen tuottamuksellisesta menettelystä aiheutuneet vahingot kanavoituvat ensisi-

jaisesti virkamiehen työnantajana toimivan julkisyhteisön korvattavaksi. Kanavointisäännök-

sen perusteella virkamies vastaa vahingonkorvauksesta ainoastaan siltä osin kuin vahingonkär-

sijä ei voi saada korvausta julkisyhteisöltä. Käytännössä korvauksen siis maksaa julkisyh-

teisö.210  

Algoritmista päätöksentekoa koskeneessa oikeusministeriön arviomuistiossa todettiin, ettei 

sillä, voidaanko jonkun yksittäisen virkamiehen osoittaa aiheuttaneen algoritmisen päätöksen-

teon perusteella aiheutuneen vahingon tuottamuksellaan vai ei, ole merkitystä vahingonkärsijän 

korvausoikeuden kannalta. Mikäli vahinko on sattunut, julkisyhteisö on vahingosta korvausvel-

vollinen ja korvaa vahingon, vaikka vastuussa olevaa virkamiestä ei olisi edes löydettävissä.211 

Arviomuistiossa esitetyssä on kysymys niin sanotusta anonyymista tuottamuksesta, jonka pe-

rusteella vahingonkärsijä saa julkisen vallan käytön yhteydessä aiheutetusta vahingosta julkis-

yhteisöltä korvauksen, vaikka virheen tehnyttä henkilöä ei voitaisikaan yksilöidä.212    

PL 118.3 §:n perustelujen sekä VahL:n sääntelyn valossa oikeustilaa on kokonaisuudessaan 

tulkittava niin, että pääperiaate julkisen vallan käytön yhteydessä aiheutetun vahingon korvaa-

misesta on, että julkisyhteisö on ensisijaisesti korvausvelvollinen vahingonkärsijää kohden ja 

virkamiehen korvausvelvollisuus on toissijaista ja tilanteesta riippuvaa. Täysin toinen asia on, 

 
208 Voutilainen 2018, s. 916.  
209 HE 1/1998 vp, s. 172.  
210 Mäenpää 2018, s. 1313. 
211 OMSO 2020:14, s. 50.  
212 Ks. Ståhlberg - Karhu 2020, s. 271. 
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että julkisyhteisöllä voi joka tapauksessa olla VahL 4:3 §:ään perustuva regressioikeus virka-

miestä kohden.  

Mainitusta huolimatta on kuitenkin selvää, että PL 118.3 §:n sääntely takaa jokaiselle oikeuden 

kohdistaa vahingonkorvausvaatimuksensa myös virkamiestä kohtaan henkilökohtaisesti. Oi-

keuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa on varsin yksiselitteisesti todettu, ettei vahingonkor-

vauslailla ole supistettu tätä yksityisen oikeutta kohdistaa korvausvaatimuksensa suoraan asi-

anomaiseen virkamieheen.213 On kuitenkin syytä huomata, että usein tässä yhteydessä viitattu 

ratkaisu KKO 1981 II 157 on annettu tuolloin voimassa olleen HM 93 §:n 2 momentin perus-

teella, jolloin ratkaisuun oletettavasti vaikutti se, ettei HM 93.2 §:ssä lainkaan säädetty oikeu-

desta kohdistaa vahingonkorvausvaatimus virkamiehen sijasta julkisyhteisöön. Valtion mah-

dollisesta korvausvastuusta kyllä säädettiin HM 93 §:n 3 momentissa, mutta siinäkin verrattain 

epämääräisellä tavalla ”Onko ja mikäli valtio vastuunalainen virkamiehen aikaansaamasta va-

hingosta, säädetään erikseen”, eikä säännös myöskään osoittanut vahingonkärsijälle yksiselit-

teistä oikeutta kohdistaa vahingonkorvausvaatimuksensa suoraan valtioon. Ratkaisun KKO 

1981 II 157 perusteluissa korkein oikeus toteaa, että oikeuskäytännössä ja myös oikeustieteel-

lisessä kirjallisuudessa oli aikaisemmin vakiintuneesti katsottu, että HM 93.2 §:n sääntely takaa 

yksityiselle asianomistajalle paitsi itsenäisen syyteoikeuden, myös oikeuden vaatia vahingon-

korvausta virkamiehen tekemän virkarikoksen johdosta ensisijaisesti virkamieheltä. Korkeim-

man oikeuden ratkaisu perustui lopulta säädöshierarkiasta ja ylemmän asteisen säädöksen etu-

sijasta (lex superior derogat legi inferiori) johdettuun tulkintaan:  

”Asianomistaja vaati jutussa, jossa tuomaria syytettiin varomattomuudesta teh-

dystä virkavirheestä, tuomarin velvoittamista korvaamaan hänelle virkavirheestä 

aiheutuneen vahingon. HM:n 93 §:n 2 mom:n mukaan jokaisella, joka on kärsinyt 

vahinkoa virkamiehen lainvastaisen toimenpiteen tahi laiminlyönnin johdosta, on 

oikeus vaatia virkamiehen velvoittamista suorittamaan vahingonkorvausta niin 

kuin siitä laissa säädetään. Vahingonkorvauslain säännöksillä on virkamiehen vas-

tuu virheellään tai laiminlyönnillään aiheutetusta vahingosta kuitenkin säädetty 

toissijaiseksi siten, että virkamies vastaa näin tuottamansa vahingon osalta vahin-

koa kärsineelle vain siitä määrästä, jota ei voida saada siltä julkisyhteisöltä, joka 

on vastuussa julkista valtaa käytettäessä virkamiehen aikaansaamasta vahingosta. 

 
213 Ks. mm KKO 1981 II 157 ja Mäenpää 2018, s. 1312. Tämä tulkinta käykin yhteen edellä käsiteltyjen PL 118.3 
§:n sääntelyvarausta koskevien tulkintojen ja johtopäätösten kanssa.  
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Kun vahingonkorvauslaki on säädetty lain tavallisessa käsittelyjärjestyksessä, läh-

dettiin siitä, ettei sillä ole supistettu HM:n 93 §:n 2 mom:n säännöksestä johdetta-

vaa yksityiselle kuuluvaa oikeutta kohdistaa virkasyytejutun yhteydessä korvaus-

vaatimuksensa suoraan asianomaiseen virkamieheen. Ään.  

Samalla kun tuomari tuomittiin rangaistukseen, vahvistettiin suoritustuomiota an-

tamatta vahingon määrä, jota asianomistajan oli haettava vahingosta ensisijaisesti 

vastuussa olevalta valtiolta. Ään.” 

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussa siis katsottiin, että yksityisellä tulee ainakin virka-

rikosta koskevan syytteen yhteydessä olla mahdollisuus kohdistaa vahingonkorvausta koskevat 

vaatimuksensa suoraan virkamieheen, vaikka julkisyhteisö, eli tässä tapauksessa valtio, olisikin 

loppukädessä vahingon tosiasiallisesti korvaava taho.  

Ratkaisussa esitettyä kantaa voisi olla mielekästä pohtia uudelleen varsinkin, kun PL 118.3 

§:ssä nykyisin säädetään nimenomaisesti vahingonkärsijän oikeudesta vaatia vahingonkor-

vausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä. Virkavastuuta koskevan säännöksen tarkoituksena 

on suojata yksityisiä lainvastaisista toimista tai laiminlyönneistä julkisen vallankäytön yhtey-

dessä ja turvata mahdollisissa vahinkotilanteissa yksityisen mahdollisuudet päästä oikeuk-

siinsa, eli saada korvaus vahingosta. Yksityiselle tuskin on sinänsä merkitystä sillä, mikä taho 

korvaukset tuomitaan maksamaan, muuten kuin korvausvelvollisen maksukyvyn kannalta kat-

sottuna. Maksukyvyn kannalta arvioituna lienee taas kiistatta yksityisen etu, että korvausvel-

volliseksi katsotaan oletetusti maksukykyisempi julkisyhteisö, kuten valtio. Julkisyhteisön en-

sisijainen vastuu vaikuttaakin olevan voimassa olevan oikeustilan perusteella pääsääntö. 

Vahingonkorvausvastuu on siten mahdollista kohdistaa virheestä vastuussa olevaan julkisyh-

teisöön, kuten valtioon ja näin ensisijaisesti toimitaankin. Tuomioistuinten puolella esimerkiksi 

tuomareiden toiminnassa mahdollisesti aiheutetusta vahingosta ensisijaisesti vastuussa oleva 

julkisyhteisö on valtio, koska tuomarit ovat valtion virkamiehiä. Vahingonkorvausta koskevan 

sääntelyn perusteella ei toisaalta ole edes välttämätöntä, että korvattavasta vahingosta virkavas-

tuussa oleva tuomari tai muu henkilö voitaisiin osoittaa, vaan vahingonkärsijä saa joka tapauk-

sessa korvauksen anonyymin tuottamuksen perusteella valtion varoista. Algoritmisen päätök-

sentekojärjestelmän antamasta yksipuolisesta tuomiosta mahdollisesti aiheutuvat vahingot voi-

taisiin näin ollen korvata valtion varoista. Ongelma piilee siinä, että PL 118.3 §:n sääntely sitä 

vastoin edellyttää, että algoritmisen päätöksentekojärjestelmän antaman yksipuolisen tuomion 

virheestä voidaan osoittaa myös virkavastuussa oleva henkilötaho.  
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5 Johtopäätökset 
 

5.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 
 

5.1.1 Soveltuvuus 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys koski riidattomissa velkomusasioissa annettavien, vastaajan 

passiivisuuteen perustuvien yksipuolisten tuomioiden soveltuvuutta algoritmisen päätöksen-

teon kohteeksi, ottaen huomioon riidattomiin velkomusasioihin ja yksipuolisiin tuomioihin liit-

tyvät erityispiirteet, lainsäädäntö sekä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset.  

Yleiseen siviiliprosessiin ja niissä annettaviin tuomioihin tai päätöksiin verrattuna riidattomien 

velkomusasioiden summaariseen prosessiin sekä niissä vastaajan passiivisuuden perusteella an-

nettaviin yksipuolisiin tuomioihin liittyy tiettyjä erityispiirteitä, joiden perusteella kokonaisuus 

vaikuttaa peruslähtökohdiltaan soveltuvan algoritmisen päätöksenteon kohteeksi.   

Ensinnäkin kevennetty summaarinen prosessi mahdollistaa sen, ettei kantajan tarvitse nimetä 

vaatimustensa perusteiksi todistelua tai liittää haastehakemukseen muitakaan asiakirjoja, joka 

helpottaa sähköistä prosessaamista.214 Toiseksi OK 5:3a §:n sääntely velvoittaa suurimman 

osan kantajista toimittamaan riidatonta velkomusasiaa koskevan haastehakemuksensa käräjä-

oikeudelle valmiiksi koneluettavassa muodossa, joka taas mahdollistaa haastehakemuksen ko-

neellisen käsittelyn. Kolmanneksi yksipuolisiin tuomioihin liittyy erityispiirteenä niiden pro-

sessisanktioluonteisuus. Yksipuolinen tuomio ei perustu näyttökysymysten arvioimiselle ja 

asian selvittämiselle, vaan sille, ettei vastaaja ole vastannut hänelle toimitettuun haasteeseen 

määräajassa.215 Perusluonteeltaan yksipuolisen tuomion peruste on siten binäärimuotoinen: 

vastaaja joko vastaa haasteeseen määräajassa (1) tai vastaaja ei vastaa haasteeseen määräajassa 

(0). Kuten todettua, valtaosa riidattomista velkomusasioista ratkaistaan vastaajan passiivisuu-

den perustella yksipuolisella tuomiolla.216  

 
214 Ks. mm. Linna 2019, s. 54; Prosessioikeus / Lappalainen - Hupli 2017, s. 983 ja 1259–1261.  
215 Ks. mm. Linna 2019, s. 58; Prosessioikeus / Lappalainen - Hupli 2017, s. 747 ja 1017. 
216 Esim. Vuonna 2013 käräjäoikeuksissa hyväksytyistä riita-asioiden kanteista 97 prosenttia ratkaistiin yksipuo-
lisella tuomiolla. Ks. Tilastokeskus 2.4.2014. Näistä ratkaistuista riita-asioista taas 98 prosenttia oli summaarisia 
riita-asioita. Ks. Tuomioistuinten työtilastot 2014, s. 43. Riidattomien velkomusasioiden osuus näistä summaari-
sista riita-asioista taas oli 99 prosenttia. Ks. OMSO 52/2014, s. 15. Tehokkaita riitautuksia tehtiin siten vain noin 
1 prosentissa asioista. Ks. Savola 2016, s. 53. 
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Näiden erityispiirteiden perusteella vaikuttaa mahdolliselta, että esimerkiksi ohjelmistorobotti 

soveltuisi korvaamaan käräjäoikeuden henkilökuntaan kuuluvan riidattomien velkomusasioi-

den käsittelemisessä ja ratkaisemisessa.217 Ohjelmistorobotti voitaisiin ohjelmoida käsittele-

mään käräjäoikeuteen koneluettavassa muodossa saapuvat haastehakemukset, lähettämään 

haastehakemusten perusteella haasteet vastaajille sekä ratkaisemaan asiat yksipuolisilla tuo-

mioilla niissä tapauksissa, joissa vastaaja ei vastaa haasteeseen annetussa määräajassa ja siirtä-

mään asian ihmisen käsiteltäväksi niissä, joissa vastaaja toimittaa vastauksensa käräjäoikeu-

delle. Tämän kaiken ohjelmistorobotti voisi tehdä automaattisesti ja välittömästi, ilman aiheet-

tomia viivytyksiä.218 

Lainsäädännön kannalta katsottuna tilanne on kuitenkin toinen. Siitä huolimatta, että ratkaisu-

toimivallan siirtämistä kansliahenkilökunnalle perusteltiin alioikeusuudistuksen yhteydessä 

sillä, ettei riidattomien velkomusasioiden ratkaiseminen yksipuolisella tuomiolla edellytä juu-

rikaan oikeudellista harkintaa, oikeudenkäymiskaaren sääntelyn perusteella asia ei vaikuta ai-

van näin yksinkertaiselta.219  

OK 5:6.2 §:n sääntely edellyttää tuomioistuinta arvioimaan kanteen selvää perusteettomuutta 

kanteen vireilletulon yhteydessä. Säännöksestä seuraa, että siltä osin kuin kanne on selvästi 

perusteeton, se tulee hylätä tuomiolla haastetta antamatta. Selvän perusteettomuuden arvioimi-

nen edellyttää siten kanteen ja sen vaatimusten arviointia ja tulkintaa sekä näiden perusteella 

tehtävää harkintaa siitä, onko ja miltä osin kanne mahdollisesti selvästi perusteeton ja anne-

taanko asiassa haaste. 

OK 5:13.1 §:n sääntely taas edellyttää tuomioistuinta arvioimaan onko kanne joltain osin sel-

västi perusteeton, ennen kuin yksipuolinen tuomio voidaan antaa. Säännöksestä seuraa, että 

siltä osin kuin kanne on selvästi perusteeton, kanne hylätään tuomiolla. Selvän perusteettomuu-

den arvioiminen edellyttää tässäkin yhteydessä kanteen ja sen vaatimusten arviointia ja tulkin-

taa sekä näiden perusteella tehtävää harkintaa siitä, onko ja miltä osin kanne mahdollisesti sel-

västi perusteeton, voidaanko asia ratkaista yksipuolisella tuomiolla vai tuleeko kanne joltain 

osin hylätä. 

 
217 Ks. Ohjelmistorobotin hyödyntämismahdollisuuksista tarkemmin esim. Kaarlejärvi - Salminen 2018, s. 52–56; 
Kääriäinen (toim.) 2018, s. 2 ja 8–14. 
218 Kuten todettua, aikaisempien viivästyksien kertaantumisen vuoksi esimerkiksi Helsingin käräjäoikeudessa vi-
reilletullut riidatonta velkomusta koskeva asia jää pahimmillaan odottamaan jopa kahdeksi kuukaudeksi ennen 
asian varsinaisen käsittelyn alkamista. Ks. HE 190/2017 vp, s. 7–8. 
219 Ks. Ratkaisutoimivallan siirtoa koskeneista perusteluista HE 252/1992 vp, s. 13–14. 
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Harkinnanvaraisuus on nähty oikeudellisessa päätöksenteossa algoritmisen päätöksenteon hyö-

dyntämismahdollisuuksien esteenä. Varsin yksimielinen kanta on ollut, että tällaiset päätökset 

tulisi rajata algoritmisen päätöksenteon soveltamismahdollisuuksien ulkopuolelle.220 Algorit-

mista päätöksentekoa on suositeltu lisättäväksi ensisijaisesti sääntöpohjaisen algoritmisen pää-

töksenteon avulla, jonka toimintalogiikasta seuraa, että päätöksentekoon liittyvien oikeusnor-

mien tulisi olla muutettavissa binäärimuotoisiksi. Mikäli päätöksenteon perusteena oleva oi-

keusnormi sisältää avoimen käsitteen (kuten tässä tapauksessa selvä perusteettomuus), oikeus-

normin muuttaminen binäärimuotoiseksi päätöksentekosäännöksi on nähty haastavana tai jopa 

mahdottomana.221 

Lisäksi PL 2.3 §:n sääntelystä seuraa, että mahdollisuudesta algoritmisen päätöksenteon sovel-

tamiseen tietyn yksittäispäätöksen osalta tulisi säätää lailla.222 Voimassa olevan oikeudenkäy-

miskaaren sääntelyyn taas ei sisälly algoritmisen päätöksenteon mahdollistavaa lainkohtaa. 

Edelleen PL 2.3 §:n lakisidonnaisuuden periaatteesta on katsottu seuraavan, että algoritmisen 

päätöksentekojärjestelmän tulisi toiminnassaan noudattaa tarkoin lakia.223 Toisin sanoen algo-

ritmisen päätöksentekojärjestelmän soveltamat päätöksentekosäännöt tulisi pystyä ohjelmoi-

maan siten, että päätöksentekosäännöt noudattavat tarkoin lakia.  

Edellä kuvatuin tavoin OK 5:6.2 §:n sekä OK 5:13.1 §:n sääntely muodostuu tältä kannalta 

katsottuna haasteelliseksi. Puhtaasti sääntöpohjaiselle automaatiolle perustuva ohjelmistoro-

botti ei lähtökohtaisesti pysty arvioimaan kanteen tai yksittäisten vaatimusten selvää perusteet-

tomuutta.224 Voimassa olevan oikeudenkäymiskaaren sääntelyn perusteella algoritminen pää-

töksenteko ei näin ollen sovellu riidattomien velkomusasioiden käsittelemiseen ja ratkaisemi-

seen yksipuolisilla tuomioilla, koska sen avulla ei voida toteuttaa lainsäädännön edellyttämää 

harkintaa.   

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusten osalta on vielä todettava, että tutkielman pe-

rusteella ei ole havaittavissa mitään tekijöitä, jotka perustavanlaatuisella tavalla vaarantaisivat 

 
220 OMSO 2020:14, s. 63; Koulu et al. 2019, s. 48. 
221 OMSO 2020:14, s. 11; Koulu et al. 2019, s. 116 ja 131. Ks. myös Timmer - Rietveld 2019, s. 525 ja Kerimov 
1968, s. 160. 
222 Ks. esim. Koulu et al. 2019, s. 129–130. 
223 OMSO 2020:14, s. 26. 
224 Poikkeuksena tästä lähtökohdasta voidaan pitää esimerkiksi EU:n kuluttajansuojaa koskevasta sääntelystä seu-
raavaa velvoitetta arvioida esimerkiksi kuluttajaluottosopimusten kohtuuttomuutta vaatimusten selvän perusteet-
tomuuden kannalta. Esimerkiksi korkovaatimuksia koskevat tekijät ovat kvantitatiivisia, jolloin niitä koskevien 
laskutoimitusten ohjelmointi lienee suhteellisen helppoa. Laskutoimituksen tuloksen perusteella tehtävä päätök-
sentekosääntö taas on binäärimuotoinen: joko korkovaatimus ylittää sallitun rajan, eli se on kohtuuton ja selvästi 
perusteettomana hylättävä tai sitten ei.  
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asianosaisten oikeusturvan sovellettaessa algoritmista päätöksentekoa riidattomien velkomus-

asioiden ratkaisemiseen yksipuolisilla tuomioilla vastaajan passiivisuuden perusteella. Ensin-

näkin algoritminen päätöksenteko vahvistaisi kantajan oikeutta saada asiansa käsitellyksi ilman 

aiheetonta viivytystä. Toiseksi algoritmisen päätöksentekojärjestelmän soveltaminen ei vaaran-

taisi vastaajan oikeutta tulla kuulluksi. Algoritmisen päätöksentekojärjestelmän antama yksi-

puolinen tuomio perustuisi nimenomaan sille, ettei vastaaja ole käyttänyt tätä hänelle varattua 

oikeutta. Kolmanneksi yksipuolisen tuomion prosessisanktioluonteisuudesta seuraa, ettei pe-

rusteluilla ole yhtä suurta merkitystä kuin valitukselle perustuvassa muutoksenhaussa. Peruste-

luissa voidaan hyödyntää suoraan laista seuraavia fraasiperusteluja. Neljänneksi vastaajan mah-

dollisuus muutoksenhakuun on turvattu takaisinsaannilla.  

 

5.1.2 Virkavastuuta koskevan lainsäädännön merkitys  
 

Esitetyn perusteella algoritmisen päätöksenteon ja virkavastuun välistä suhdetta koskeva val-

litseva kanta vaikuttaa olevan, ettei päätösautomaatioon siirtyminen saa johtaa siihen, että PL 

118 §:n virkavastuuta koskevat säännökset menettävät merkityksensä.225   

Virkavastuun kohdistamista koskevan PL 118.3 §:n perusteella lainvastaisesta toimenpiteestä 

tai laiminlyönnistä vastuussa olevan julkisyhteisön lisäksi on pystyttävä osoittamaan virkavas-

tuussa oleva henkilötaho. Muussa tapauksessa PL 118.3 §:ssä säädetty jokaiselle kuuluva oi-

keus vaatia oikeudenloukkauksen perusteella virkamiehelle rangaistusta tai vahingon perus-

teella korvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä jäisi merkityksettömäksi. Tämän lähtö-

kohdan on katsottu pätevän myös täysin autonomiseen algoritmiseen päätöksentekoon, vaikka 

näissä tapauksissa päätöksenteko irtaantuu perustuslain virkavastuukonstruktiota koskevasta 

lähtökohdasta, eli ihmistoimijuudesta.226 PL 118.3 §:ään sisältyvän sääntelyvarauksen perus-

teella ei myöskään ole mahdollista poiketa perustuslaissa säädetystä pääsäännöstä esimerkiksi 

säätämällä lailla siitä, että automaattisesti tuotetuista päätöksistä voi vaatia ainoastaan vahin-

gonkorvausta päätöksestä vastaavalta julkisyhteisöltä.227  

 
225 Ks. Koulu et al. 2019, s. 102; PeVL 7/2019 vp, s. 11. 
226 Ks. Koulu et al. 2019, s. 99. Ks. myös HE 1/1998 vp, s. 172–173 ja Mäenpää 2017, s. 431–454. 
227 Sääntelyvaraus ei oikeuta esim. perusoikeuden rajoittamiseen tai perustuslaista ilmenevän pääsäännön heiken-
tämiseen. Ks. esim. Perusoikeudet / Viljanen 2011, s. 168–169; Jyränki - Husa 2012, s. 405. 



71 
 

Perustuslain virkavastuusta koskevien säännösten merkitys tutkimuskysymysten kannalta on, 

että voimassa olevan oikeuden perusteella algoritmista päätöksentekoa riidattomien velkomus-

asioiden ratkaisemisessa yksipuolisella tuomiolla voidaan hyödyntää vain ja ainoastaan, mikäli 

kyseisessä käräjäoikeudessa voidaan osoittaa henkilötaho, joka on tosiasiallisesti virkavas-

tuussa automaattisesti tuotetusta yksipuolisesta tuomiosta. Perustuslakivaliokunnan lausunto-

jen perusteella tämän tosiasiallisen vastuun täytyy tulkita tarkoittavan sitä, että tietty henkilö-

taho voidaan asettaa rikosoikeudelliseen tai vahingonkorvausvastuuseen päätöksentekojärjes-

telmän tuottamasta yksipuolisesta tuomiosta. Virkavastuuta ei voida kohdistaa edes lailla esi-

merkiksi tiettyyn henkilöön, kuten käräjäoikeuden laamanniin tai summaaristen riita-asioiden 

osaston johtajaan hänen virka-asemansa perusteella taikka niihin henkilöihin, joilla on tosiasi-

allinen valta ja kompetenssi määrätä päätöksentekojärjestelmän soveltamista päätöksenteko-

säännöistä. Tällaista välillistä virkavastuuta ei ole pidetty riittävänä PL 118.3 §:n sääntelyn 

kannalta.228 

Rikosoikeudellista virkavastuuta koskevasta sääntelystä sekä vahingonkorvausvastuuta koske-

vasta sääntelystä kuitenkin seuraa, että mahdollisesta päätöksentekojärjestelmän virheestä vas-

tuulla olevan henkilötahon syyksi voitaisiin lukea vähintään tuottamuksellisuus.229 Näin ollen 

algoritmisen päätöksenteon osalta on epätodennäköistä, että kyseinen henkilö olisi perustusla-

kivaliokunnan edellyttämällä tavalla tosiasiallisesti saatettavissa vastuuseen järjestelmän vir-

heestä. Vähintäänkin on epäselvää, missä määrin tämä vaadittu tosiasiallinen vastuu tosiasiassa 

toteutuisi. Toisaalta vahingonkorvausta koskeva sääntely mahdollistaisi vastuun kohdistamisen 

valtioon anonyymin tuottamuksen perusteella, eikä automaattisesti tuotetusta yksipuolisesta 

tuomiosta virkavastuussa olevaa henkilötahoa, jonka syyksi voitaisiin vielä lukea tuottamus, 

tarvitsisi lainkaan löytää. Anonyymi tuottamus ei kuitenkaan tarjoa ratkaisua kokonaiskuvan 

kannalta, sillä kuten todettua, PL 118.3 §:n sääntely edellyttää, että virkavastuussa oleva hen-

kilö voidaan identifioida, eikä tästä pääsäännöstä voida vahingonkorvauslain sääntelyllä poi-

keta.  

Voidaankin pohtia, onko algoritmista päätöksentekoa lainkaan mielekästä lähestyä perinteisen 

henkilö- ja ihmissidonnaisen virkavastuuta koskevan sääntelyn kautta, vai tulisiko algoritminen 

 
228 Ks. tarkemmin PeVL 62/2018 vp ja PeVL 7/2019 vp. 
229 Ks. esim. Koulu et al. 2019, s. 101; Voutilainen 2018, s. 915–916; OMSO 2020:14, s. 51. 
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päätöksenteko ymmärtää aivan uudenlaisena ilmiönä, jota koskevia kysymyksiä ei yksinkertai-

sesti voida ratkaista vanhojen kriteerien avulla. Joka tapauksessa selvää on, ettei tällaisten re-

aalisten argumenttien perusteella voida syrjäyttää virkavastuuta koskevia lainsäännöksiä.230 

Virkavastuuta koskevan sääntelyn merkityksen osalta johtopäätös on, ettei voimassa olevan oi-

keuden perusteella ole löydettävissä yksiselitteistä ja selkeää ratkaisua sille, miten virkavastuun 

toteutuminen voitaisiin turvata hyödynnettäessä algoritmista päätöksentekoa riidattomien vel-

komusasioiden ratkaisemisessa yksipuolisilla tuomioilla. Tutkielmassa problematiikkaa on 

pohdittu monelta kannalta, mutta kysymys jää vähintäänkin epäselväksi. On mahdollista, ettei 

algoritmisen päätöksenteon ja virkavastuun välinen jännite lainkaan ratkea ilman PL 118 §:n 

muuttamista.  

Laadukkaampien vastausten ja ratkaisujen saamiseksi täytynee odottaa automaattista päätök-

sentekoa koskevan hallinnon yleislainsäädännön valmistelua koskevan hankkeen etenemistä ja 

sitä, miten lainsäädäntöhankkeessa päädytään ratkaisemaan virkavastuuta koskevat ongelmat. 

Voi olla, että lainsäädäntöhankkeessa päädytään samaan lopputulokseen siitä, että ongelmien 

ratkaisu edellyttää perustuslain virkavastuuta koskevien säännösten muuttamista.  

 

5.2 De lege ferenda 

 

Oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskeva menettelyllinen oikeusturva on perustuslain tur-

vaama, jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka sisältää oikeuden saada asiansa käsitellyksi asian-

mukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomea vas-

taan antamat langettavat tuomiot oikeudenkäyntien kohtuuttomasta viipymisestä siviili- ja ri-

kosasioissa on seikka, joka esimerkiksi Pekka Hallbergin mukaan tulisi ottaa huomioon tuo-

mioistuinten toimintaedellytyksiä järjestettäessä.231 Toisaalta on katsottu, että esimerkiksi hal-

linnon tehokkuutta parannettaessa on otettava huomioon kansalaisten oikeusturva, eivätkä te-

hokkuuskysymykset voi toimia ainoana perusteena algoritmisen järjestelmien lisäämiselle.232  

Käräjäoikeudet ratkaisivat vuosien 2010–2019 aikana keskimäärin 385 490 riita-asiaa vuo-

dessa. Summaaristen riita-asioiden osalta keskiarvo oli noin 375 861 ratkaisua vuodessa ja laa-

 
230 Oikeustieteellinen opinnäyte / Kolehmainen 2016, s. 118. 
231 Perusoikeudet / Hallberg 2011, s. 55.  
232 Ks. Koulu et al. 2019, s. 36 ja 129. Ks. myös Hakapää 2009, s. 10.  
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jojen riita-asioiden osalta noin 9 629 ratkaisua vuodessa. Toteutuneiden käsittelyaikojen vuo-

sittaisten keskiarvojen perusteella laskettu keskimääräinen käsittelyaika oli 10,2 kuukautta laa-

jojen riita-asioiden osalta ja 2,63 kuukautta summaaristen asioiden osalta. Vastaavat keskimää-

räiset käsittelyajat Helsingin käräjäoikeuden osalta olivat 14,60 kuukautta laajoissa riita-asi-

oissa ja 4,71 kuukautta summaarisissa asioissa. Helsingin käräjäoikeudessa vuoden 2017 aikana 

ratkaistujen laajojen riita-asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli jopa 27,9 kuukautta ja is-

tunnossa ratkaistujen asioiden osalta peräti 37,8 kuukautta.233 Näiden lukujen perusteella olisi 

suotavaa, että niissä asioissa, joissa tuomioistuinlaitoksen toimintaa voidaan kehittää tehok-

kaammaksi, näin myös mahdollisuuksien mukaan toimittaisiin. 

Tutkielman johtopäätösten perusteella riidattomat velkomusasiat ja niissä annettavat yksipuo-

liset tuomiot soveltuisivat peruslähtökohdiltaan algoritmisen päätöksenteon kohteeksi. Ongel-

man muodostaa oikeudenkäymiskaaren sääntely, joka edellyttää selvän perusteettomuuden ar-

viointia kahdessa eri vaiheessa asian käsittelyä. Kysymys ei siten ole perustavanlaatuisesta es-

teestä tai mahdottomuudesta, vaan lainsäädännöllisestä haasteesta, joka on tarvittaessa ratkais-

tavissa.  

Mahdollisuutta riidattomien velkomusasioiden käsittelyn ja ratkaisemisen siirtämiseen ensisi-

jaisesti algoritmisen päätöksentekojärjestelmän tehtäväksi tulisi pohtia vakavasti. Vaadittavien 

lakimuutosten kannalta tämä tarkoittaisi ensinnäkin sitä, että oikeudenkäymiskaaressa tulisi 

säätää mahdollisuudesta algoritmisen päätöksenteon soveltamiseen näissä asioissa sekä määri-

tellä soveltamista koskevat edellytykset tarkkarajaisesti. Toiseksi oikeudenkäymiskaaren sään-

telyä muuttamalla tulisi ratkaista selvän perusteettomuuden arviointia koskeva haaste. Yksi 

keino voisi olla algoritmista päätöksentekoa koskevien menettelysääntöjen eriyttäminen 

omaksi kokonaisuudekseen oikeudenkäymiskaaren sääntelyssä siten, että menettelysäännöt 

laadittaisiin mahdollisimman binääriseen muotoon.234  

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeiden kannalta lainsäädäntö tarjoaa jo valmiit ratkai-

sut, joiden avulla oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutuminen voidaan varmistaa riidat-

tomia velkomusasioita koskevassa algoritmisessa päätöksenteossa. Algoritminen päätöksen-

teko riidattomissa velkomusasioissa ei vaaranna asianosaisen oikeutta tulla kuulluksi, saada pe-

rusteltu päätös tai hakea muutosta. Lisäksi esimerkiksi PL 21 §:ssä säädetty oikeus asianmu-

kaiseen käsittelyyn ei asianosaisten osalta vaarannu, jos tällaisia matalan intressin ja suuren 

 
233 Ks. Tuomioistuinten työtilastot 2011–2020. Vuoden 2017 käsittelyaikojen osalta Tuomioistuinten työtilastot 
2018, s. 35 ja 43.  
234 Näin esimerkiksi Tanskassa. Ks. Caserta - Madsen 2019, s. 12.   
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volyymin asioita ratkaistaan automaattisesti niissä tapauksissa, joissa vastaaja jättäytyy koko-

naan passiiviseksi. Sen sijaan niissä laajoissa riita-asioissa, joissa voi olla kysymys yksityis-

henkilölle hyvinkin merkittävästä asiasta, asianosaisten oikeusturva voi käsittelyaikojen lyhen-

tymisen johdosta jopa parantua.   

Näkemystä ei pidä ymmärtää väärin. Se ei perustu virheelliselle oletukselle siitä, että algorit-

misen päätöksentekojärjestelmän käyttöönotto riidattomissa velkomusasioissa välittömästi rat-

kaisisi oikeudenkäyntien kohtuutonta viipymistä koskevan ongelman myös laajojen riita-asioi-

den osalta. Näkemys perustuu sille lähtökohdalle, että algoritmisen päätöksentekojärjestelmän 

käyttöönotto vapauttaa käräjäoikeuksien henkilöstöresursseja allokoitaviksi niihin tehtäviin, 

joissa ihmistoimijuus on välttämätöntä.235 Tämän taas voidaan olettaa johtavan käräjäoikeuk-

sien toiminnan tehostumiseen, jonka taas voidaan olettaa vaikuttavan välillisesti myös laajojen 

riita-asioiden käsittelyaikoihin.  

Asianosaisten oikeusturvaan liittyy omana kokonaisuutenaan myös virkavastuu ja sen toteutu-

misen turvaaminen algoritmisen päätöksenteon yhteydessä. Algoritmisen päätöksenteon käyt-

töönotto riidattomien velkomusasioiden ratkaisemisessa edellyttäisi virkavastuun kohdenta-

mista ja toteuttamistapaa koskevan problematiikan ratkaisemista. Sen sijaan, että ongelmaa yri-

tettäisiin väkisin ratkaista vanhentuneen, ihmistoimijuutta korostavan virkavastuukäsitteen 

sekä sääntelyn avulla, problematiikkaa tulisi lähestyä siitä lähtökohdasta, ettei algoritmiseen 

päätöksentekoon tosiasiassa liity ihmistoimijuutta perinteisin tavoin ymmärrettynä.  

Tästä lähtökohdasta katsottuna virkavastuun kohdentamista koskeva ratkaisuvaihtoehto olisi 

tutkia mahdollisuuksia säätää lailla siitä, että riidattomissa velkomusasioissa automaation 

avulla annetun yksipuolisen tuomion on muodollisesti ratkaissut käräjäoikeus orgaanina. Si-

nänsä tämä vaikuttaa ainoalta järkevältä vaihtoehdolta, sillä eihän täysin automaattisesti tuotet-

tua yksipuolista tuomiota ole antanut kukaan käräjäoikeuden henkilöstöön kuuluva taho. Vir-

kavastuun toteuttamisen kannalta lienee perusteltua olettaa, että riidattomien velkomusasioiden 

osalta mahdolliset vahingot olisivat luonteeltaan ainakin lähes poikkeuksetta taloudellisia ja 

joka tapauksessa kompensoitavissa vahingonkorvauksella. Näistä lähtökohdista katsottuna vir-

kavastuun toteuttamistapaa koskeva ratkaisuvaihtoehto voisi olla säätä lailla siitä, että täysin 

 
235 Näin esim. Kääriäinen (toim.) 2018, s. 2. Taloushallinto ei luonnollisestikaan vertaudu missään määrin oikeu-
delliseen ratkaisutoimintaa, mutta taloushallinnon henkilöstöresurssien vapauttamista ja allokoimista vaativampiin 
tehtäviin on perusteltu osuvasti toteamalla, että ”Älykästä on se, että älykkäät ihmiset saavat keskittyä ihmisälyä 
vaativiin työtehtäviin”. Ks. Kaarlejärvi - Salminen 2018, s. 17. 
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automaattisesti tuotetun yksipuolisen tuomion virheestä on oikeus vaatia ainoastaan vahingon-

korvausta ja vahingoista korvausvelvollinen taho on anonyymin tuottamuksen tai esimerkiksi 

tuottamuksesta riippumattoman ankaran vastuun perusteella valtio. Kuten todettua, esitetyt rat-

kaisuvaihtoehdot edellyttävät kuitenkin lisää tutkimus- ja selvitystöitä ja selvää on, ettei nykyi-

nen PL 118 §:n sääntely mahdollista esitetyn mukaista mallia. 

Pohtiessaan perustuslain tarkoitusta Jyränki ja Husa ovat todenneet, ettei perustuslaista yleensä 

löydy estettä yhteiskunnalliselle muutokselle, joka on tullakseen.236 Vaikuttaa kuitenkin siltä, 

että tällä hetkellä perustuslaki on esteenä osittain jo tapahtuneen, koko yhteiskunnan läpäisevän 

toimintatapoja koskevan muutoksen käyttöönottamisessa sekä julkishallinnon viranomaistoi-

minnassa että tuomioistuinlaitoksessa.   

Yhteiskunnan muilla toimialoilla, kuten pankkitoiminnassa, algoritmista päätöksentekoa hyö-

dynnetään jo laajasti.237 Julkishallinnon viranomaistoiminnankin osalta algoritmisen päätök-

senteon hyödyntämismahdollisuuksia koskevat selvitykset ovat jo pitkällä ja yleislainsäädäntö-

hanke vireillä.238 Sen sijaan lainkäytön puolella on hiljaista. Suomessa on historian saatossa 

aikaisemminkin havahduttu siihen, että tuomioistuinlaitos ja oikeudenkäyntimenettely ovat jää-

neet jälkeen muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä.239 Herää kysymys siitä, toistaako historia 

itseään? 

Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittämistä ja tehostamista on pohdittu useaan ottee-

seen viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana.240 Näissä yhteyksissä on harkittu myös mah-

dollisuutta riidattomien velkomusasioiden siirtämiseen ulosottolaitoksen ratkaistavaksi.241 Tä-

hän ajatukseen liittyen on tässä yhteydessä vielä todettava, että siihen sisältyy merkittäviä on-

gelmia. Ensinnäkin riidattomien velkomusasioiden ratkaisemisessa yksipuolisilla tuomioilla on 

kyse tuomiovallan käytöstä.242 Tuomiovallan käyttö taas kuuluu PL 3.3 §:n mukaan riippumat-

tomille tuomioistuimille. Tähän liittyen lienee myös selvää, ettei siirtoa ulosottolaitokselle voi-

taisi tehdä ilman, että luovuttaisiin vallan kolmijakoa koskevasta opista. Toiseksi on muistet-

tava, että riidattomat velkomusasiat ovat vain lähtökohtaisesti riidattomia. Vastaajan vastauk-

sesta riippuen riidaton velkomusasia saattaa riitautua, jolloin asian ratkaiseminen edellyttäisi 

 
236 Jyränki - Husa 2012, s. 79–81.  
237 Ks. esim. Brkan 2018, s. 2–3; Kaarlejärvi - Salminen 2018, s. 60; de Laat 2017, s. 2. 
238 Ks. Eduskunta LATI. 
239 Ervasti 2012, s. 83.  
240 Ks. mm. OMSO 52/2014; Työryhmämietintö 2009:7 ja KM 2003:3.  
241 Ks. esim. OMSO 52/2014, s. 102–121; KM 2003:3, s. 19. 
242 PeVL 4/1993 vp, s. 1–2. 
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oikeudenkäyntiä, eli siirtoa takaisin käräjäoikeuteen. Tämä ei ainakaan palvelisi alioikeusuu-

distuksessa omaksuttua ”yhden luukun periaatetta”. Ajatus riidattomien velkomusasioiden siir-

tämisestä ulosottolaitoksen ratkaistavaksi vaikuttaa siten harkitsemattomalta ja kestämättö-

mältä. 

Riidattomat velkomusasiat tulisi jatkossakin ratkaista riippumattomissa tuomioistuimissa, ku-

ten käräjäoikeuksissa. Ratkaisutoiminnan kehittämistä koskevan fokuksen tulisi kohdistua kä-

räjäoikeuden toiminnan kehittämiseen mahdollisuuksien mukaan teknologian avulla. Lähtö-

kohdat tätä kehitystyötä varten ovat erinomaiset. OK 5:3a §:n sääntelyn ansiosta riidatonta vel-

komusasiaa koskevat haastehakemukset saapuvat käräjäoikeuksiin lähes poikkeuksetta konelu-

ettavassa muodossa, joka mahdollistaa esimerkiksi algoritmisen päätöksenteon hyödyntämisen. 

Oikeushallinnon asiointipalvelua on mahdollista kehittää edelleen, vastaamaan vielä paremmin 

sähköisen prosessaamisen ja algoritmisen päätöksenteon tarpeisiin. Näiden lisäksi tuomiois-

tuinlaitoksen digitalisointiin tähtäävä AIPA-hanke on loppusuoralla. Hankkeen yhtenä julkilau-

suttuna tavoitteena on ollut luoda pohja tekoälysovellusten käyttöönotolle tulvaisuuden lain-

käyttötyössä.243 

Tekoälysovellusten hyödyntäminen tulevaisuuden lainkäytössä ei automaattisesti tarkoita tuo-

mareiden korvaamista tekoälyllä, eikä tähän pitäisikään pyrkiä. Lainkäytön automaatiota tulisi 

kuitenkin kehittää niillä lainkäytön alueilla, joilla saavutettavat hyödyt ylittävät mahdolliset 

haitat. Dworkinin Herkules jääköön oikeusteoreettiseksi työkaluksi.  

 

 
243 Tämä kehitystyö ei myöskään pääty varsinaisen AIPA-hankkeen päättymiseen, vaan jatkokehityksestä vastaa 
tuomioistuinvirasto. Ks. Loisa 2018, s. 1079–1083.  


