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Tiivistelmä: Tässä tutkielmassa tarkastelen sitä, mitä vaikutuksia perusoikeuksien tunnustamisella 

eläimille olisi rikosoikeuden alalla. Erittelen useampia konkreettisia rikosoikeudellisia ongelmia ja 

pyrin osoittamaan, kuinka eläinten perusoikeudet tarjoaisivat niihin optimaalisen ratkaisun. 

Tarkastelen tutkielmassani muun muassa sitä, kuinka eläinten perusoikeudet vaikuttaisivat eläinten 

hyvinvoinnin paremmin turvaavalla tavalla laintulkintaan, lainsoveltamiseen ja lainsäädäntötyöhön, 

selkiyttäisivät eläinsuojelukriminalisointien taustalla olevaa oikeushyvää ja tarjoaisivat eläimille, 

jotka ovat jo nykyisellään rikosoikeudellisia suojelusubjekteja, keinoja viedä rikosoikeudellisia 

oikeuksiaan täytäntöön edustajan välityksellä. 

Toisaalta pyrin osoittamaan, että rikosoikeus voi toimia luontevana sytykkeenä ja lähtöpisteenä 

eläinten perusoikeuksille, sillä eläinten rikosoikeudellinen asema on jo nykyhetkellä muihin 

oikeudenaloihin verrattuna melko edistyksellinen. Tämän osoittamiseksi olen käsitellyt tutkielmassa 

myös laajemmin eläimen oikeudellista asemaa ja oikeussubjektiutta ja pyrkinyt poistamaan 

perinteisestä oikeussubjektikäsityksestä seuraavia oikeusteoreettisia esteitä eläinten oikeuksien tieltä. 

Jos siirrymme perinteisestä, 1800-luvun saksalaisesta oikeustieteestä juurensa juontavasta oikeus- ja 

oikeussubjektikäsityksestä modernimpaan oikeussubjektikäsitykseen ja myönnämme eläinten olevan 

jo nykyisellään oikeussubjekteja suhteellisessa mielessä, kuten rikosoikeudellisia suojelusubjekteja, 

voi tämä osaltaan edesauttaa eläinten perusoikeuksien tunnustamista. 



 

 

II 

 

Pohdin tutkielmassa myös eläinten perusoikeuksien optimaalista sisältöä kahden vaihtoehtoisen 

mallin eli subjektiivisten perusoikeuksien ja julistusluonteisen ”eläinperusoikeuden” kautta. 

Subjektiiviset perusoikeudet, joihin liittyvää olemassa olevaa ehdotusta kommentoin tutkielman 

kuudennessa luvussa, ovat julistusluonteista perusoikeuskirjausta tehokkaammin suojattuja ja 

täytäntöönpantavissa, mutta merkitsevät hyvin radikaalia muutosta nykyiseen oikeustilaan, mistä 

syystä niiden toteutumista voidaan pitää epärealistisempana. Julistusluonteisella, perustuslain 20 §:n 

ympäristöperusoikeutta rakenteeltaan muistuttavalla eläinperusoikeudella taas olisi todennäköisesti 

paremmat toteutumismahdollisuudet, ja se sopisi luontevasti perusoikeusjärjestelmän 

kokonaisuuteen, mutta ei välttämättä tarjoaisi ratkaisua osaan merkittävistä eläinten oikeudellista 

asemaa koskevista ongelmista, eikä julistusluonteisen säännöksen asema intressipunninnassa 

ihmisten subjektiivisia perusoikeuksia vastaan olisi kovin vahvalla pohjalla. 

Näen rikosoikeuden aktiivisena muutosvoimana, jonka tehtäviin kuuluu positiivisten 

yhteiskunnallisten vaikutusten ja muutosten aikaansaaminen.  Eläinten oikeudet tekevät tuloaan, ja 

nyt on korkea aika eläinten oikeudellista asemaa koskevalle uudelleenarvioinnille ja eläinten 

oikeuksien huomioimiselle myös juridisessa käsitteenmuodostuksessa. Katson, että tämä muutos voi 

hyvin lähteä rikosoikeudesta. Samalla muutos voi toimia luontevana seuraavana askeleena 

rikosoikeuden modernisaatiossa ja vuoden 1995 perusoikeusuudistuksesta alkunsa saaneessa 

perusoikeuksien ja rikosoikeuden yhä kasvavassa vuorovaikutuksessa. 
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1 Johdanto 
 

1.1 Taustaa 
 

Keskustelu eläinten oikeuksista ja paremmasta kohtelusta voimistuu yhteiskunnassamme jatkuvasti. 

Suomessa parempaa eläinten hyvinvointia kannattavat asenteet näyttävät saaneen jo melko paljon 

jalansijaa – esimerkiksi vuonna 2016 julkaistun eurobarometrin mukaan 99 % suomalaisista pitää 

eläinten hyvinvointia tärkeänä asiana, ja 90 % haluaa, että tuotantoeläimiä suojeltaisiin nykyistä 

paremmin.1 Ilmastonmuutos, lajikato ja parhaillaan jylläävä pandemia linkittyvät kaikki siihen, miten 

kohtelemme eläimiä, ja näiden suurten murrosten myötä keskustelu eläinten oikeudellisesta asemasta 

on tullut ajankohtaisemmaksi kuin koskaan. 

Eläimet ovat oikeusjärjestyksessämme esineitä, objekteja, joiden itseisarvoa ja ihmisestä 

riippumattomia intressejä ei lain tasolla täysimääräisesti tunnusteta. Eläinten hyvinvointia ei ole 

oikeusjärjestelmässämme tunnistettu sellaiseksi perustuvanlaatuiseksi intressiksi ja oikeushyväksi, 

jota tulisi suojella perustuslain tasolla. Tämä on johtanut osaltaan myös puutteelliseen 

eläinsuojeluvalvonnan ja eläinsuojelusäännösten täytäntöönpanon tasoon. Vaikka olemmekin 

säännelleet eläinten käyttöä ja hyvinvointivaatimuksia eläinsuojelulainsäädännöllä, ei se ole auttanut 

meitä muuttamaan suuntaamme yhteiskuntana parempaan – tapamme esimerkiksi tuotantoeläimiä 

enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ja aiheutamme ainakin määrällisesti arvioituna kärsimystä 

useammalle eläimelle kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa.2 

Eläinten heikolla oikeudellisella asemalla on merkittäviä vaikutuksia myös rikosoikeuden alalla. 

Tilanteissa, joissa ihmisen ja eläimen intressejä punnitaan vastakkain, ihmisten intressit yleensä 

voittavat, sillä niiden takana on perustuslaki, kun taas eläinten hyvinvoinnin asema oikeushyvänä on 

oikeusjärjestyksessämme epäselvä. Tämä heijastuu osaltaan myös siihen, että eläinsuojelurikoksista 

langetettavat rangaistukset sijoittuvat useimmiten rangaistusasteikon alkupäähän ja ovat 

verrokkirikoksia lievempiä.3 

 
1 Euroopan komissio: Erityiseurobarometri 442. Eurooppalaisten asenteet eläinten hyvinvointia kohtaan. Julkaistu 

maaliskuussa 2016. Saatavilla verkossa: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 (vierailtu 7.9.2021). 
2 Wahlberg, Birgitta: Eläinten oikeudellinen asema ja eläinten perusoikeudet ihmisen toiminnan ohjaajina. Teoksessa 

Räsänen, Tuomas – Schuurman, Nora: Kanssakulkijat. Monilajisten kohtaamisten jäljillä. Suomalaisen kirjallisuuden 

seura, Helsinki 2020 (Wahlberg 2020a), s. 345. 
3 Ks. esim. Koskela-Laine, Tarja: Onko eläimellä väliä? – Eläinsuojelurikosten empiirinen tutkimus. Edilex 2012/3, 

julkaistu 17.2.2012 (Koskela-Laine 2012). 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096
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Moderni rikosoikeus ei tyydy rikosoikeuden ytimeen perinteisesti kuuluvien konfliktien 

ratkaisemiseen, vaan pyrkii selvittämään myös laajoja yhteiskunnallisia ongelmia. Rikosoikeudesta 

on tullut uusi yhteiskunnallisen sääntelyn ja rationaalisen yhteiskuntapolitiikan väline.4 Rikosoikeutta 

ei voi jäädyttää niiden periaatteiden varaan, joille se alun perin rakentui 1800-luvulla saksalaisessa 

oikeustieteessä, sillä rikosoikeuden tärkeimpänä tehtävänä on suojata niitä arvoja, joita ihmiset 

pitävät tärkeinä nykyhetkessä.5 Eläinten hyvinvointi on yksi näistä arvoista. 

Rikosoikeus on ollut jatkuvassa muutoksessa ja näyttäytynyt hyvin edistyksellisenä oikeudenalana. 

Viime vuosikymmeninä erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien merkitys rikosoikeudessa on kasvanut, 

ja ne ovatkin olennainen osa rikosoikeuden uudelleenjäsentymistä yhtäältä rikosoikeusjärjestelmän 

sisältöön kohdistuvina herätteinä ja toisaalta sitä rajoittavina pidäkkeinä.6 Mielenkiintoista on, että 

rikosoikeudellinen sääntely on usein kulkenut ajallisesti perusoikeusnormiston edellä, ja esimerkiksi 

rikosoikeudellinen laillisuusperiaate sisällytettiin perustuslakiin vasta sen jälkeen, kun suomalainen 

rikosoikeus oli jo käytännössä sitoutunut siihen ilman nimenomaista kansallisen lain säännöstäkin.7 

Rikosoikeus ja valtiosääntöoikeus ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa, minkä lisäksi ne ovat molemmat 

tiiviissä yhteydessä oikeudellisen ja poliittisen yhteisön perustavanlaatuisiin arvoihin. Rikosoikeus 

on konkreettista, ja se voi tuoda esille uusia näkökulmia erilaisiin valtiosääntöön liittyviin 

kysymyksiin, kuten demokratian tai oikeuksien puutteeseen, sillä se saa meidät ajattelemaan 

tarkemmin esimerkiksi sitä, miten ja miksi oikeuksilla on merkitystä.8 

Näen rikosoikeuden edistyksellisenä oikeudenalana myös eläinsuojelun näkökulmasta – tästä on 

osoituksena jo itsessään se, että eläinsuojelurikokset on rikoslaissamme kriminalisoitu. Eläimen 

oikeudellinen asema rikosoikeudessa myös eroaa siitä erityisesti varallisuusoikeudessa korostuvasta 

lähtökohdasta, että eläin on ennen kaikkea esine, jolla ei voi olla oikeuksia. Rikosoikeudessa eläin 

voidaan pikemminkin nähdä suojelun kohteena, kenties jopa suojelusubjektina. Rikosoikeus 

voidaankin nähdä ilmentymänä sitä ympäröivästä laajemmasta kulttuurista, joka voi osoittaa 

perustavanlaatuisia yhteiskunnallisia arvoja.9 

 
4 Pirjatanniemi, Elina: Vihertyvä rikosoikeus. Ympäristökriminalisointien oikeutus, mahdollisuudet ja rajat. Väitöskirja. 

Edita Prima Oy, Helsinki 2005 (Pirjatanniemi 2005), s. 21. Ks. myös rikoslain kokonaisuudistukseen liittyvä 

rikosoikeuskomitean mietintö KM 1976:72, s. 46–61. 
5 Pirjatanniemi 2005, s. 22. 
6 Pirjatanniemi 2005, s. 205. 
7 Ks. esim. Nuotio, Kimmo: Muuttuuko oikeus todella? Oikeuskehityksen syvyys muutoksen vuosikymmenellä. 

Teoksessa Nuotio, Kimmo – Herler, Casper – Boucht, Johan (toim.): Nykyajan muuttuva oikeus – Nutida rätt i förändring, 

r.f. Justus ry. 10 vuotta/år. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, E-sarja N:o 5, 2001 (Nuotio 2001), s. 24–25. 
8 Nuotio, Kimmo: European Criminal Law Under the Developing Constitutional Setting of the European Union. 

Teoksessa Walker, Neil – Shaw, Jo – Tierney, Stephen (toim.): Europe’s Constitutional Mosaic. Hart Publishing 2011 

(Nuotio 2011), s. 311–312. 
9 Nuotio 2011, s. 312. 
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Kuten todettu, toisinaan tavallisen lainsäädännön edeltävä kehitys on ollut suorastaan edellytyksenä 

sille, että perusoikeusnormistossa on voitu tunnustaa uusia oikeuksia.10 Tämä on yksi syy siihen, 

miksi päädyin tässä tutkimuksessa lähestymään eläinten perusoikeuksia nimenomaan 

rikosoikeudellisesta näkökulmasta. Eläinten näkökulmasta näen rikosoikeudessa potentiaalia toimia 

sytykkeenä eläinten oikeudellisen aseman perustavanlaatuiselle muutokselle. Rikosoikeuden 

näkökulmasta taas näen keskustelun eläinten perusoikeuksista ja niiden vaikutuksista rikosoikeuteen 

luontevana seuraavana askeleena rikosoikeuden modernisaatiossa. 

1.2 Tutkimuskysymys ja aiheen rajaus 
 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen sitä, mikä vaikutus rikosoikeuden alalla olisi sillä, että eläimille 

tunnustettaisiin perusoikeuksia. Erittelen useampia konkreettisia rikosoikeudellisia ongelmia ja pyrin 

osoittamaan, kuinka eläinten perusoikeudet tarjoaisivat niihin optimaalisen ratkaisun. Pyrin 

tarkastelemaan, kuinka eläinten perusoikeudet vaikuttaisivat muun muassa laintulkintaan, 

lainsoveltamiseen ja lainsäädäntötyöhön, eläinsuojelukriminalisointien taustalla olevaan 

oikeushyvään liittyvään problematiikkaan ja eläinten asemaan rikosprosessissa. 

Toisaalta pyrin osoittamaan, että rikosoikeus voi toimia luontevana sytykkeenä ja lähtöpisteenä 

eläinten perusoikeuksille, sillä eläinten rikosoikeudellinen asema on jo nykyhetkellä muihin 

oikeudenaloihin verrattuna melko edistyksellinen. Tämän osoittamiseksi käsittelen tutkimuksessa 

myös laajemmin eläimen oikeudellista asemaa ja oikeussubjektiutta. Pohdin myös eläinten 

perusoikeuksien optimaalista sisältöä ja kommentoin erästä olemassa olevaa ehdotusta eläinten 

perusoikeuksiksi.  

Tutkimuksen tarkoituksena ei ole tarjota kattava esitys kaikista toimenpiteistä, joilla voidaan parantaa 

eläinten hyvinvointia. On totta, että nykyinenkin lainsäädäntö mahdollistaisi eläinten hyvinvoinnin 

paremman toteutumisen, jos lain soveltaminen ja täytäntöönpano ei olisi puutteellista. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on kuitenkin keskittyä nimenomaan eläinten perusoikeuksia koskeviin 

näkökohtiin, joilla on merkittävä liityntä rikosoikeuteen.  

Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät lyhyitä mainintoja lukuun ottamatta hallinto-oikeudelliset 

eläinsuojelulain yksityiskohtia ja täytäntöönpanoa sekä viranomaisvalvontaa koskevat kysymykset. 

Myös rangaistuksen mittaamista koskevat kysymykset ja eläinsuojelurikoksia koskevan 

oikeuskäytännön esittely on tilan rajallisuuden vuoksi päätetty rajata pääosin tämän esityksen 

 
10 Nuotio 2001, s. 24. 
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ulkopuolelle. En käsittele tutkimuksessa myöskään moraalisia argumentteja eläinten oikeuksien 

puolesta, vaan keskityn asian tarkasteluun puhtaasti oikeustieteellisestä näkökulmasta.  

Lähden tässä tutkimuksessa siitä, että eläimiä ei suojaa tällä hetkellä mikään perusoikeus. Tältä osin 

tulee huomauttaa, että perustuslain 20 §:n 1 momentissa säädetyn kaikille kuuluvan vastuun 

luonnosta, sen monimuotoisuudesta ja ympäristöstä voidaan periaatteessa katsoa ulottuvan myös 

villieläimiin, mutta tilanne on epäselvä ja suoja on joka tapauksessa niin rajallinen, että jätän sen 

tarkastelun tässä tutkimuksessa melko lyhyen pohdinnan varaan. 

1.3 Metodi ja tutkimusaineisto 
 

Katson, että tutkimuskysymykseni tarkastelu edellyttää tutkimusmetodiksi lainoppia. Lainoppi eli 

oikeusdogmatiikka pitää sisällään oikeussääntöjen tulkintaa (käytännöllinen lainoppi) ja 

systematisointia (teoreettinen lainoppi). Yhdistän tutkimuksessani käytännöllistä ja teoreettista 

lainoppia painottuen kuitenkin lainopin teoreettiseen ulottuvuuteen, jonka avulla erittelen 

käsitteistöä, jäsennän käsitteitä uudelleen ja pyrin pääsemään irti esimerkiksi oikeussubjektin 

käsitettä koskevasta häiritsevästä teoreettisesta painolastista. Käytännöllisen lainopin funktio taas on 

argumentatiivinen ja siihen liittyvät kysymykset ennen kaikkea tulkinta- ja 

lainsoveltamiskysymyksiä.11 

Tutkimukseni sijoittuu lähtökohtaisesti kriittisen lainopin koulukuntaan. Lainopin ei nähdäkseni tule 

pelkästään kuvata objektiivisesti voimassa olevaa oikeutta, vaan tutkimuksessa esitetyt tulkinta- ja 

systematisointiratkaisut ovat väistämättä myös normatiivisia kannanottoja voimassa olevan oikeuden 

merkityssisällöstä. Otan tutkimuksessa huomioon yhteiskunnalliset tekijät ja arvot, kritisoin 

vallitsevia tulkintakannanottoja ja oikeusnormeja ja pyrin voimassa olevan oikeuden uudistamiseen. 

On kuitenkin huomattava, että lainoppia käyttäessäni olen sitoutunut voimassa olevaan oikeuteen, 

mikä tarkoittaa sitä, että haen oikeuden kritiikin mittapuut voimassa olevan oikeuden sisältä käsin 

enkä perustele tulkinta- ja systematisointikannanottojani esimerkiksi moraalisin argumentein.12 

Käytän tutkimuksessani lainoppia de lege lata -näkökulmasta, kun tarkastelen voimassa olevia 

oikeusnormeja ja eläinten oikeuksien nykytilaa, sekä de lege ferenda -näkökulmasta, kun esitän 

tulevaa lainsäädäntökehitystä koskevia huomioita ja argumentteja. Esitän myös joitakin vertauksia 

muiden maiden oikeusjärjestyksiin lainopin puitteissa silloin, kun katson sen hyödyttävän tulkinta- 

 
11 Aarnio, Aulis: Oikeussäännösten systematisointi ja tulkinta. Ajatuksia teoreettisesta ja käytännöllisestä lainopista. 

Teoksessa Häyhä, Juha (toim.): Minun metodini. Porvoo 1997, s. 37–53. 
12 Ks. Hirvonen, Ari: Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan. Yleisen oikeustieteen julkaisuja 17. Helsinki 

2011 (Hirvonen 2011), s. 26 ja 50. 
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ja systematisointityötäni. Tutkielmani sisältää myös oikeusteoriaa siltä osin, kun käsittelen siinä 

oikeussubjektin käsitettä ja eläinten oikeussubjektiuden mahdollisuuksia. Oikeusteorian 

tutkimuskohteena ovat oikeuden ja oikeustieteen yleiset kysymykset, kuten kaikille oikeudenaloille 

yhteiset käsitteet ja oikeusperiaatteet. 

Kuten todettu, olen tietoisesti valinnut lähestyä tutkimuskysymystäni rikosoikeudellisesta 

näkökulmasta, sillä näen rikosoikeudessa potentiaalia toimia sytykkeenä eläinten oikeudellisen 

aseman perustavanlaatuiselle muutokselle. Kimmo Nuotio on hahmotellut uudenlaista rikosoikeuden 

syväjustifikaation tason mallia, jota hän kutsuu yhteiskunnan rikosoikeudeksi.13 Yhteiskunnan 

rikosoikeudessa oikeudellinen ajattelu yhdistyy yhteiskunnalliseen; rikosoikeutta ei voida irrottaa 

yhteiskunnasta tai oikeuteen kerrostuneesta kokemuksesta. Näkisin, että tämä tutkimus vähintäänkin 

sivuaa yhteiskunnan rikosoikeuden alaa. Yhteiskunnan rikosoikeus aktivoi sekä oikeudessa että 

yhteiskunnassa olevaa ideaalisuutta viitoittamalla kehityksen suuntaa ja potentiaalia; lähestynkin 

tutkimuksessa yhteiskuntaa dynaamisena ilmiönä, joka voi ja jonka täytyy kehittyä, koettelen 

rikosoikeudellisen sääntelyn perusteita ja esitän kriittisiä näkökohtia, joiden avulla pyrin herättämään 

keskustelua perustavanlaatuisista yhteiskunnallisista arvoista. Lisäksi yhteiskunnan rikosoikeudessa 

on erityisen huomion kohteena oikeussubjektien taso, joskin hieman eri mielessä kuin tässä 

tutkimuksessa; näkisin kuitenkin, että pohdinnoillani eläimen asemasta esimerkiksi 

rikosoikeudellisena suojelusubjektina voi olla yhteiskunnan rikosoikeudelle annettavaa vähintäänkin 

ajatuksia herättämään.14 

Yksi olennainen havainto yhteiskunnan rikosoikeudessa on myös se, ettei rikosoikeuden, kuten 

rangaistusten käyttö, ole itsessään väline, jolla yhteiskunta voidaan saattaa kohti parempaa 

tulevaisuutta, sillä yhteiskuntaa vievät eteenpäin pääosin muut voimat kuin rikosoikeus.15 Tämä pitää 

paikkansa, mutta ei nähdäkseni kumoa sitä tosiasiaa, että rikosoikeus voi monessa yhteydessä toimia 

sytykkeenä syvemmän tason muutokselle. En tarkoita tällä sitä, että rikosoikeuden käyttö 

rangaistusten langettamisen merkityksessä olisi tie merkitykselliseen muutokseen, vaan pikemminkin 

sitä, että rikosoikeuden edistyksellisyys, kuten sen melko progressiiviset eläinsuojelulliset 

näkökohdat, voivat viitoittaa tietä perustavanlaatuisimpiin muutoksiin, kuten eläinten oikeuksien 

tunnustamiseen valtiosäännön tasolla. 

 
13 Ks. Nuotio, Kimmo: Yhteiskunnan rikosoikeus. Teoksessa Husa, Jaakko ym. (toim.): Oikeuden avantgarde. 

Juhlajulkaisu Juha Karhu 1953 – 6/4 – 2013. Talentum, Helsinki 2013 (Nuotio 2013).  
14 Nuotio 2013, s. 260–274. 
15 Nuotio 2013, s. 273–274. Nuotio on argumentoinut samansuuntaisesti myös ympäristönsuojelukontekstissa, ks. Nuotio, 

Kimmo: Kan straffrätten användas för miljöskydd? Retfaerd, årg. 14, 1991, nr 52, s. 17. 
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Yhteiskunnan rikosoikeus on realistista, ja rikosoikeudellisia ilmiöitä tarkastellaan 

yhteiskuntatodellisuudessa. Yhteiskunnallisuus merkitsee tämän tutkimuksen kannalta myös sen 

tosiasian hyväksymistä, että koko yhteiskunnan perustavanlaatuinen murros eläinten oikeuksien 

vahvistamisen nimissä ei ole realistinen eikä kaikkien yhteiskunnan jäsenten näkökulmasta myöskään 

oikeudenmukainen ajatus; yhteiskunnan rikosoikeus on nimittäin ytimeltään demokraattista 

rikosoikeutta, ja siinä on olennaista yhteisöllisyys, kaikkien yhteiskunnan jäsenten huomiointi ja 

osallistaminen oikeudellisesta sääntelystä päätettäessä. Yhteiskunnan rikosoikeus on kuitenkin myös 

idealistista ja relatiivista siinä mielessä, että se ei välttämättä sopeudu kulloiseenkin yhteiskuntaan 

asettamatta sille normatiivisia vaatimuksia, vaan pikemminkin pyrkii ponnistamaan eteenpäin ja 

suuntamaan rikosoikeutta tulevaisuuteen, mahdollisen yhteiskuntaan. Juuri tällainen ponnistelu on 

tämän tutkimuksen ytimessä.16 

Vaikka monesti rikosoikeuden lainopillinen eli normatiivinen tutkimus on mielekästä yhdistää 

empiiriseen tutkimukseen, katson, että tutkimuskysymykseni käsittelyssä empiiriset 

tutkimusmenetelmät eivät ole relevantteja. Empiiristä tutkimustietoa voidaan usein 

menestyksekkäästi käyttää esimerkiksi perustelemaan kriminaalipoliittisia argumentteja, jotka eivät 

tässä tutkimuksessa kuitenkaan tule kyseeseen. Eläinsuojeluun liittyvää oikeuskäytäntöä on 

nähdäkseni käsitelty jo melko kattavasti ja ansiokkaasti Tarja Koskelan kirjoituksissa, joten päätin 

rajata sen suurimmalta osin tämän tutkimuksen ulkopuolelle keskittyen lähinnä lainsäädäntö- ja 

kirjallisuuslähteisiin. Olen kuitenkin käsitellyt lyhyesti muutamia kotimaisia oikeustapauksia siltä 

osin, kun ne ovat tukeneet lainopillisia tai oikeusteoreettisia kannanottojani. 

1.4 Eläinoikeudesta, eläinten suojelusta ja eläinten oikeuksista 
 

Tutkielma sijoittuu rikosoikeuden ja eläinoikeuden alaan. Eläinoikeus on Suomessa vielä melko 

nuori, mutta kovaa vauhtia muotoutumassa oleva oikeudenala, jonka yleiset opit alkavat jo 

hahmottua. Eläinoikeus on eläinyksilökeskeistä eli sen keskiössä on eläin tuntevana yksilönä ja tämän 

yksilön suojelu. Eläinoikeus pyrkii irtautumaan ihmiskeskeisyydestä ja perinteisistä 

oikeussuhdekategorioista. Tällä hetkellä eläinoikeuden tärkeimpiä tutkimusaiheita ovat alan 

tieteenteoreettinen määrittely sekä oikeusteoreettinen debatti eläinten oikeudellisesta asemasta ja 

eläinten käytön oikeutuksesta.17 

 
16 Nuotio 2013, s. 262–263. 
17 Wahlberg, Birgitta: Tulevaisuuden eläinten suojelu: Eläinoikeudesta ja eläinten perusoikeuksista. Teoksessa Me & 

muut eläimet: Uusi maailmanjärjestys (toim. Elisa Aaltola ja Birgitta Wahlberg). Vastapaino, Tampere 2020 (Wahlberg 

2020), s. 241–244. 
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Eläinoikeuden peruskysymykset ovat universaaleja, sillä esimerkiksi kysymys siitä, mikä eläinten 

oikeudellinen asema on ja mikä sen mahdollisesti pitäisi olla, on merkittävä riippumatta siitä, minkä 

oikeusjärjestelmän yhteydessä sitä käsitellään.18 Tässä tutkimuksessa eläinten perusoikeuksiin ja 

oikeudelliseen asemaan liittyviä kysymyksiä käsitellään kuitenkin ensisijaisesti Suomen 

oikeusjärjestelmän kontekstissa, sillä rikosoikeus on leimallisesti kansallista lainsäädäntöä.19 

Eläinten oikeudet ja eläinten oikeudellinen asema elävät murroskautta erityisesti oikeusteoreettisen 

ymmärryksemme osalta.20 Eläinten oikeudellista asemaa ja sitä, miten eläimiä tulisi suojella, on 

perinteisesti tarkasteltu kahden vastakkaisena pidetyn näkökulman kautta. Eläinten suojelun tai 

hyvinvointiajattelun (animal protection tai animal welfare) näkökulmasta eläinsuojelun tarkoitus on 

säännellä sitä, miten ihminen saa tai ei saa käyttää ja kohdella eläintä. Hyvinvointiajattelussa 

lainsäädännön tarkoituksena onkin ensisijaisesti säätää eläimen hyväksyttävästä hyvinvoinnin 

tasosta. Tämän hyvinvointiparadigman varaan rakentuu myös nykyinen 

eläinsuojelulainsäädäntömme. Hyvinvointiparadigman varaan rakentuva lainsäädäntö ei yleisesti 

tunnusta eläimille subjektiivisia oikeuksia, ainakaan perusoikeuksia, joskin esimerkiksi 

sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta (jäljempänä SEUT)21 eläinten tuntevuus on maininnan 

tasolla tunnustettu.22 Kyseinen SEUT:n 13 artikla edellyttää eläinten, jotka ovat tuntevia olentoja, 

hyvinvoinnin vaatimuksien täysimääräistä huomioon ottamista unionin ja jäsenvaltioiden 

lainsäädännössä kunnioittaen kuitenkin samalla erityisesti ihmisten uskonnollisiin rituaaleihin, 

kulttuuriperinteeseen ja alueelliseen perintöön liittyviä jäsenvaltioiden lakeja ja tapoja. Käytännössä 

artikla ei merkittävästi paranna eläinten oikeudellista asemaa, sillä se suorastaan edellyttää 

arvioimaan eläinten käyttöä ihmiskeskeisestä ja ihmisten intressejä korostavasta näkökulmasta.23 

Hyvinvointiparadigman perusolettama on, että eläin on ihmiseen nähden alisteisessa asemassa. Gary 

L. Francione ja Birgitta Wahlberg ovat katsoneet, että eläintä alistava hyvinvointiparadigma johtaa 

 
18 Wahlberg 2020, s. 244. 
19 Ks. esim. Nuotio, Kimmo: Kansainvälinen ja eurooppalainen rikosoikeus. Päivitetty 2008. Lappi-Seppälä, Tapio ym.: 

Rikosoikeus. Jatkuvasti päivittyvä sähköinen julkaisu. Alma Talent. Polku: Verkkokirjahylly>Päivittyvät 

hakuteokset>Rikosoikeus>I YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ>6. Kansainvälinen ja eurooppalainen 

rikosoikeus>Johdanto>Muuttuva toimintaympäristö. 
20 Wahlberg 2020, s. 242–244. 
21 Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (konsolidoitu toisinto), EYVL C 202 (2016), 13 artikla: 

”Laatiessaan ja pannessaan täytäntöön unionin maatalous-, kalastus- ja liikennepolitiikkaa, sisämarkkinoita sekä 

politiikkaa tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja avaruuden aloilla unioni ja jäsenvaltiot ottavat eläinten, jotka ovat 

tuntevia olentoja, hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon kunnioittaen samalla erityisesti uskonnollisiin 

rituaaleihin, kulttuuriperinteeseen ja alueelliseen perintöön liittyviä jäsenvaltioiden lakeja ja hallinnollisia määräyksiä 

sekä tapoja.” 
22 Wahlberg 2020, s. 244–245. 
23 Wahlberg 2020a, s. 337. 
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väistämättä lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön, jossa sallitaan eläinten julmakin hyväksikäyttö.24 

Eläinten oikeuksien näkökulma (animal rights) puolestaan pyrkii muuttamaan eläinten oikeudellista 

asemaa objektista ja esineestä oikeussubjektiuden suuntaan ja säätämään eläinten oikeuksista 

tavallisen lain lisäksi myös perustuslain tasolla. Oikeusnäkökulmassa eläin nähdään itseisarvoisena 

yksilönä ja tuntevana olentona, jota tulisi suojella ensisijaisesti eläimille tunnustettavien oikeuksien 

kautta. Wahlberg kutsuu tätä suuntausta oikeusparadigmaksi vastapainoksi 

hyvinvointiparadigmalle.25 Oikeusnäkökulmassa lopullisena tavoitteena on eläinten hyväksikäytön ja 

eläinten omaisuutena kohtelun lopettaminen kokonaan. Oikeusnäkökulmaa on pidetty radikaalina, ja 

eläinten oikeussubjektiutta puolustavia argumentteja on oikeustieteellisessä diskurssissa aivan viime 

vuosiin saakka pääasiassa torjuttu ja eläinten oikeudellisen aseman muuttamista pidetty 

mahdottomana.26 

Eläinoikeuden jako eläinten suojelun ja eläinten oikeuksien näkökulmaan on kuitenkin turhan 

kategorinen ja edustaa suppeaa lähestymistapaa eläinten suojeluun ja eläinoikeudelliseen 

tutkimukseen. Viime vuosien kehitys eläinoikeuden alalla on laajentanut perinteisiä näkökulmia, ja 

nykyään eläinten suojelu voidaan ymmärtää myös laajassa merkityksessä siten, että suppeasta 

lähestymistavasta irtaudutaan ja pyritään löytämään uusia ajatusmalleja eläinkeskeisyydestä käsin.27 

Tässä tutkimuksessa pyritään seuraamaan laajempaa näkökulmaa eläinoikeuteen ja avaamaan 

eläinten rikosoikeudelliseen asemaan liittyviä kysymyksiä mahdollisimman monipuolisesti ja 

avarakatseisesti kuitenkin eläinkeskeinen näkökulma mielessä pitäen. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 
 

Jaan tutkimukseni seitsemään päälukuun. Käsillä olevassa johdantoluvussa on esitetty 

tutkimuskysymys, rajaukset sekä tutkimuksen metodologiset lähtökohdat. Toisessa luvussa pyrin 

pohjustamaan tutkimusta tarkastelemalla eläimen tämänhetkistä oikeudellista asemaa ja 

eläinsuojelukriminalisointeja melko yleisellä tasolla. Kolmannessa luvussa esittelen ensimmäisen 

konkreettisen rikosoikeudellisen ongelman, joka liittyy eläimen asemaan rikosprosessissa ja eläimen 

asianosaiskelpoisuuden puuttumiseen, millä on merkittäviä vaikutuksia eläinten oikeuksien 

toteutumiseen. Luvussa neljä esittelen toisen merkittävän ongelman, joka liittyy 

eläinsuojelukriminalisointien taustalla olevan oikeushyvän puutteelliseen määrittelyyn. Olen 

päättänyt rakentaa tutkimukseni näin sen vuoksi, että eläinten perusoikeuksien puuttumisen 

 
24 Ks. esim. Wahlberg 2020, s. 246 ja Francione, Gary L.: Animals, property and the law. Philadelphia, Temple University, 

1995. 
25 Wahlberg 2020, s. 247. 
26 Wahlberg, Birgitta: Eläinoikeus: katsaus nykytilaan ja tulevaisuuteen. Oikeus 2/2018 (Wahlberg 2018), s. 187. 
27 Wahlberg 2018, s. 188. 
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konkreettiset rikosoikeudelliset vaikutukset kävisivät ilmi jo ensimmäisissä käsittelyluvuissa, ennen 

kuin perusoikeuksien yleisiä vaikutustapoja käsitellään tutkimuksen loppupuolella. 

Ongelmakeskeisissä luvuissa pyrin perustelemaan eläinten perusoikeuksien tarpeellisuutta, mitä 

jatkan vielä kootusti tutkimuksen ytimen muodostavassa kuudennessa luvussa. 

Viidennessä luvussa käsittelen oikeussubjektin ja oikeuden käsitettä pyrkimyksenäni poistamaan 

perinteisestä oikeussubjektikäsityksestä seuraavia oikeusteoreettisia esteitä eläinten oikeuksien tieltä 

ja pohjustamaan seuraavaa, eläinten perusoikeuksia koskevaa lukua. Viidenteen lukuun olen myös 

koonnut yleisimpiä vasta-argumentteja eläinten oikeussubjektiudelle ja eläinten oikeuksille ja 

pyrkinyt kumoamaan niitä. Luvussa kuusi pääsen tutkimuskysymykseni ytimeen ja tarkastelen 

kootusti eläinten perusoikeuksien vaikutuksia rikosoikeudessa sekä pohdin eläinten perusoikeuksien 

optimaalista sisältöä konkreettisemmalla tasolla. Käsittelen perusoikeuksien ja rikosoikeuden 

suhdetta myös yleisemmin pyrkimyksenäni osoittaa, että eläinten perusoikeuksista seuraava muutos 

voi toimia luontevana seuraavana askeleena rikosoikeuden modernisaatiossa ja vuoden 1995 

perusoikeusuudistuksesta alkunsa saaneessa perusoikeuksien ja rikosoikeuden yhä kasvavassa 

vuorovaikutuksessa. Luvussa seitsemän esittelen lyhyesti kokoavia näkökohtia. 

2 Eläimen oikeudellisesta asemasta 
 

2.1 Eläin esineenä 
 

Lainsäädännön näkökulmasta eläimet nähdään ennen kaikkea varallisuusoikeudellisina esineinä. Tätä 

kutsutaan esineparadigmaksi.28 Perinteisesti ajatellaan, että eläin on katsottava esineeksi joko 

kaikissa suhteissa tai ei ollenkaan. Visa Kurki on haastanut tämän lähtökohdan, ja hänen 

näkemykseensä on helppo yhtyä. Kurki katsoo, että eläimiä on edelleen perusteltua pitää esineinä 

varallisuusoikeudellisessa mielessä, mutta että esineen status ei kuitenkaan ole millään tapaa 

tyhjentävä luonnehdinta eläinten oikeudellisesta asemasta. Kurki näkee, että eläinten oikeudellista 

asemaa tulisi tarkastella eri näkökulmista, joissa kaikissa korostuvat eri eläinten ominaisuudet ja 

erityyppinen sääntely, joka pyrkii vastaamaan juuri tietyistä ominaisuuksista seuraaviin 

sääntelytarpeisiin.29  

Eläinten asemasta esineinä seuraa ennen kaikkea se, että irtaimia esineitä koskevaa sääntelyä 

sovelletaan myös eläimiin. Eläin voi siis olla omistusoikeuden kohteena ja se on kauppalaissa 

(355/1987) tarkoitettu tavara, jolloin siinä voi olla esimerkiksi lain 4 luvun mukaisia virheitä. Eläin 

 
28 Kurki, Visa: Onko eläin esine? Eläimen oikeudellisesta asemasta. Lakimies 6/2020 (Kurki 2020), s. 845. 
29 Kurki 2020, s. 844–847. 
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on kuitenkin esineenä erityisessä asemassa, sillä siihen liittyy tyypillisesti taloudellisen arvon lisäksi 

myös tunnearvoa. Oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä onkin katsottu, että toisin kuin 

muiden esineiden kohdalla, lemmikkieläimen vahingoittuessa korvausvastuu voi kohtuullisessa 

määrin ulottua myös eläimen taloudellisen arvon ylittäviin tarkoituksenmukaisiin hoitokuluihin.30 

Kärjistettynä eläimen asema esineenä merkitsee kuitenkin sitä, että eläimellä itsenäisenä ja itsessään 

arvokkaana yksilönä ei ole väliä – merkitystä on ainoastaan eläimen omistajan edulla. 

Rikosoikeudessa eläimen asema esineenä näkyy esimerkiksi niin, että eläintä voidaan pitää 

välikappaleena, jonka avulla tekijä syyllistyy rikokseen. Tekijän vastuun kannalta ei nimittäin ole 

väliä, saako hän rikostunnusmerkistön tarkoittaman seurauksen aikaan ruumiin liikkeellä vai eläintä 

välikappaleena käyttämällä.31 Esimerkiksi arvioitaessa, onko kysymys pakkotilasta vai 

hätävarjelusta, muun kuin ihmisen aiheuttamaa vaaraa arvostellaan pakkotilaoikeuden mukaan. Sen 

sijaan eläimen surmaaminen hyökkäyksen torjumiseksi tilanteessa, jossa tekijä käyttää eläintä 

hyökkäyksen välikappaleena, katsotaan hätävarjeluksi, sillä se samastetaan ihmisen itsensä tekemään 

hyökkäykseen.32 

2.2 Eläin suojelun kohteena 

 

2.2.1 Eläinsuojelukriminalisoinnit 

 

2.2.1.1 Yleistä 

 

Vaikka ihmisellä onkin laaja päätäntävalta omistamiensa eläinten suhteen, eläinten asema 

varallisuusoikeudellisina esineinä on kuitenkin varsin poikkeuksellinen, sillä ne ovat erityisen 

suojelun kohteena. Eläimiä suojelee eläinsuojelulainsäädäntö, jonka noudattamista on turvattu 

kriminalisoinnein. Myös muuhun lainsäädäntöön, kuten luonnonsuojelulainsäädäntöön, sisältyy 

yksittäisiä säännöksiä, joiden tarkoituksena on suojella eläimiä. Näiden säännösten noudattamista on 

turvattu esimerkiksi metsästysrikoksen (rikoslain (39/1889, ”RL”) 48 a luvun 1 §) ja kalastusrikoksen 

(RL 48 a luvun 2 §) kriminalisoinnilla. Luonnonsuojelusäännöksissä eläimiä suojellaan kuitenkin 

ennen kaikkea lajeina, ei yksilöinä, joten rajaan niiden tarkemman käsittelyn tämän esityksen 

ulkopuolelle. 

 
30 Ståhlberg, Pauli – Karhu, Juha: Suomen vahingonkorvausoikeus. 7., uudistettu painos, Alma Talent, 2020, s. 435–436. 

Ks. myös Turun hovioikeuden ratkaisu 4.1.2021, Dnro 21/100138, asianumero R 20/644, jossa hovioikeus otti 

vahingonkorvausta tuomittaessa huomioon koiran tunnearvon omistajalleen. 
31 Jumppanen, Hannes: Eläinsuojelulainsäädäntö pääpiirteittäin. Helsinki 1986 (Jumppanen 1986), s. 19. 
32 Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti – Hyttinen, Tatu: Rikosoikeuden yleinen osa: Vastuuoppi. 3., uudistettu painos, 2019 

(Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019), s. 416. 
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Eläinsuojelukriminalisoinnit toimivat käytännössä vastavoimana ihmisten oikeudelle tehdä 

omistamilleen eläimille mitä haluavat. Eläinsuojelulainsäädäntö ei kuitenkaan merkitse 

esineparadigman hylkäämistä. Kurki argumentoi, että nykymuotoinen eläinsuojelulainsäädäntö on 

sovitettavissa yhteen esinelähtökohdan kanssa ja se jopa tukee esineparadigman käyttöä, sillä 

eläinsuojelulainsäädännön taustalla oleva hyvinvointiajattelu vain sääntelee eläinten käyttöä, eikä 

varsinaisesti lopeta sitä.33 

Eläinsuojelulain (247/1996, ”ESL”) tarkoitus on lain nimen mukaisesti suojella eläimiä. Lain 3 §:n 1 

momentin mukaan eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä, kipua 

tai tuskaa. Lisäksi eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava 

huomioon eläinten fysiologiset- ja käyttäytymistarpeet. Eläinsuojelulakia sovelletaan sen 2 §:n 1 

momentin mukaan ”kaikkiin eläimiin”. Kun lain tarkoituksena kuitenkin on suojella eläimiä parhaalla 

mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta, on esitetty, että lakia on tosiasiassa mielekästä 

soveltaa vain tuntoisiin eli sellaisiin eläimiin, jotka kykenevät tuntemaan kärsimystä, kipua ja 

tuskaa.34 Eläinsuojelulaki ja eläinsuojeluasetus (396/1996) sisältävät yleisempiä eläinten pitoa ja 

kohtelua koskevia säännöksiä, ja niitä täsmentävät tiettyjä eläinlajeja koskevat asetukset. Esimerkiksi 

asetuksessa koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta 

(674/2010) säädetään useiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinlajien pitopaikasta ja hoidosta. 

Eläinsuojelurikoksesta säädetään rikoslain 17 luvun 14 §:ssä seuraavasti: 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta pahoinpitelemällä, liiallisesti rasittamalla, 

jättämällä tarpeellista hoitoa tai ravintoa vaille tai muuten  

1) eläinsuojelulain (247/1996) tai sen nojalla annetun säännöksen,  

2) eläinten kuljetuksesta annetun lain (1429/2006) tai sen nojalla annetun säännöksen,  

3) eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 

64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetun neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1/2005 liitteen I taikka 4) eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä annetun 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009  

vastaisesti kohtelee eläintä julmasti tai tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa aiheuttaen, on 

tuomittava eläinsuojelurikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 

 
33 Kurki 2020, s. 864. 
34 Kurki 2020, s. 847. 
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Oma haasteensa on, että eläinsuojelurikossäännös pitää sisällään blankorikossääntelyä, joka on 

avoimuudessaan ongelmallista rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen, erityisesti siihen sisältyvän 

epätäsmällisyyskiellon kannalta.35 Blankorikostekniikalla laadituissa rikoslain säännöksissä viitataan 

rikoslain ulkopuoliseen sääntelyyn, kuten tässä tapauksessa eläinsuojelulakiin, jossa rangaistavan 

käyttäytymisen sisältö kuvataan.36 Lisäksi säännöksessä on kriminalisoitu laiminlyönti (”jättämällä 

tarpeellista hoitoa vaille”), mikä sekin on nähty laillisuusperiaatteen kannalta ongelmallisena. 

Mahdollisten laiminlyöntitilanteiden suuren määrän johdosta rangaistusvastuun tarkkarajainen 

määrittely on hankalaa, ja rangaistusvastuun rajojen onkin katsottu määrittyvän todellisuudessa vasta 

oikeuskäytännön ja -kirjallisuuden kautta.37 Eläinsuojelurikossäännöksiä koskee siis tältä osin melko 

epäselvä oikeustila varsinkin, kun blankorikossääntelyä koskeva korkeimman oikeuden 

oikeuskäytäntö on nähty melko epäyhtenäisenä.38 Näiden kysymysten tarkempi tarkastelu vaatisi 

kuitenkin oman tutkimuksensa. 

Vuonna 2011 rikoslakiin lisättiin eläinsuojelurikoksen lievä (RL 17:15) ja törkeä tekomuoto. 

Törkeästä tekomuodosta säädetään RL 17 luvun 14 a §:ssä seuraavasti: 

Jos eläinsuojelurikoksessa  

1) rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla,  

2) rikoksen kohteena on huomattavan suuri määrä eläimiä tai  

3) tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä  

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä 

eläinsuojelurikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi 

vuodeksi. 

Eläinsuojelurikkomuksesta säädetään eläinsuojelulain 54 §:ssä ja siitä voidaan tuomita sakkoon se, 

joka tahallaan tai huolimattomuudesta kohtelee eläintä tiettyjen eläinsuojelua koskevien määräysten 

vastaisesti. Eläinten kuljetuksesta annetun lain (1429/2006) 39 §:ssä säädetään 

eläinkuljetusrikkomuksesta. 

RL 17:23:n mukaan törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomittu tulee lisäksi määrätä 

eläintenpitokieltoon, ellei kiellon määräämättä jättämiseen ole erityisen painavia syitä. 

 
35 LaVL 5/1994 vp, s. 4 
36 Melander, Sakari: Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ja rikosoikeudellinen tulkinta. Defensor Legis 4/2015 

(Melander 2015), s. 652. 
37 Virtanen, Jussi: Rikosoikeuden yleiset opit ja oikeuslähdeoppi. Lakimies 6/2004, s. 1060. 
38 Ks. KKO:n oikeuskäytännön epäyhtenäisyydestä Melander 2015, s. 653–657. 
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Eläintenpitokieltoon voidaan määrätä myös henkilö, joka syyllistyy perusmuotoiseen tai lievään 

eläinsuojelurikokseen, eläinsuojelurikkomukseen tai eläinkuljetusrikkomukseen ja jota voidaan pitää 

soveltumattomana tai kykenemättömänä huolehtimaan eläinten hyvinvoinnista. Eläintenpitokielto 

määrätään syyttäjän vaatimuksesta ja se voidaan määrätä myös henkilölle, joka jätetään 

rangaistukseen tuomitsematta esimerkiksi syyntakeettomuuden vuoksi. 

Eläintenpitokielto on rikosprosessuaalinen turvaamistoimenpide. Eläintenpitokieltoon määrätty ei 

saa omistaa, pitää eikä hoitaa eläimiä eikä muuten vastata eläinten hyvinvoinnista. Kielto voi koskea 

määrättyjä eläinlajeja tai eläimiä yleensä. Tuomioistuin voi kuitenkin erityisistä syistä määrätä, että 

tuomittu saa edelleen omistaa kokonaan tai osaksi eläimiä, jotka eivät ole rikoksen kohteena ja jotka 

ovat hänen omistuksessaan päätöstä tehtäessä, jos niiden määritteleminen päätöksessä on 

mahdollista. Eläintenpitokielto voidaan määrätä vähintään yhden vuoden määräajaksi tai pysyväksi. 

Pysyvä eläintenpitokielto voidaan kuitenkin määrätä vain silloin, jos kieltoon määrättävä on 

syyllistynyt törkeään eläinsuojelurikokseen, hänelle on aiemmin lainvoimaisesti tuomittu 

määräaikainen eläintenpitokielto, tai hänen terveydentilansa on heikko, ja häntä on pidettävä 

pysyvästi kykenemättömänä tai soveltumattomana omistamaan, pitämään tai hoitamaan eläimiä tai 

muuten vastaamaan niiden hyvinvoinnista. 

Eläintenpitokieltojen valvontaa helpottamaan on perustettu eläintenpitokieltorekisteri, josta 

säädetään eläintenpitokieltorekisterilaissa (21/2011). Lain mukaan eläintenpitokieltorekisterin käyttö 

ei kuitenkaan ole pakollista, vaan laki antaa siihen ainoastaan mahdollisuuden. Eläintenpitokiellon 

rikkominen on kriminalisoitu eläinsuojelurikkomuksena eläinsuojelulain 54 §:n 2 momentin 2 

kohdassa, mutta eläintenpitokieltorekisterilain noudattamatta jättämistä ei ole sanktioitu. 

Käytännössä eläintenpitokieltojen valvonta on puutteellista erityisesti siitä syystä, että nykyisessä 

oikeustilassa valvonta voi perustua vain eläinsuojeluviranomaisen tietoon tulleeseen epäilyyn 

eläintenpitokiellon rikkomisesta. Koskela katsoo, että eläintenpitokieltoa on sen valvonnan 

ongelmallisuuden vuoksi helppo rikkoa ja kiinnijäämisriski on käytännössä erittäin vähäinen.39 

Koskelan tutkimuksen mukaan eläintenpitokieltorekisterilaki ei myöskään täytä sille asetettuja 

tavoitteita, sillä eläintenpitokieltorekisterin käyttö on ollut hyvin vähäistä.40 

2.2.1.2 Lyhyesti eläinsuojelurikoksista tuomittavista rangaistuksista 

 

 
39 Koskela, Tarja: Eläintenpitokieltorekisteri valvonnan välineenä – Toteutuuko eläintenpitokieltorekisterilain tarkoitus 

ja tavoitteet? Edilex 2015/40 (Koskela 2015a), s. 10–13. 
40 Koskela 2015a, erityisesti s. 32. 
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Eläimiin kohdistuvien rikosten rangaistusten uudistamista valmisteltaessa tavoitteeksi asetettiin 

saada eläinsuojelurikoksen rangaistusasteikko ja rangaistuslajit laajemmin käyttöön tuomittavana 

olevien tekojen törkeysasteen mukaisesti. Törkeän tekomuodon säätämisen nähtiin ohjaavan 

oikeuskäytäntöä arvostelemaan vakavampia tekoja aiempaa moitittavammiksi ja mittaamaan tekojen 

moitittavuuteen nähden oikeasuhtainen rangaistus.41 Tavoitteena oli näin ollen ohjata lievää 

rangaistuskäytäntöä ankarampaan suuntaan.42 Teon rangaistavuuden alaan ei uudistuksella pyritty 

vaikuttamaan.43 

Eläinsuojelurikoksista langetetut rangaistukset ovat perinteisesti olleet varsin maltillisia. Tarja 

Koskela (ent. Koskela-Laine) on tutkinut vuosina 2006–2009 annettuja käräjäoikeuksien 

eläinsuojelurikostuomioita ja niistä langetettuja rangaistuksia. Vertailupohjana Koskela käytti 

pahoinpitelyrikoksia ja rattijuopumusrikoksia. Samoin kuin eläinsuojelurikoksissa, näissä rikoksissa 

ei tavoitella oikeudetonta taloudellista hyötyä ja niistä tuomittava enimmäisrangaistus on sama.44 

Eläinsuojelurikokset ja Koskelan verrokkirikoksina käyttämät pahoinpitelyrikokset ja 

rattijuopumusrikokset on lainsäätäjän taholta katsottu moitittavuudeltaan yhtä vakaviksi teoiksi, joten 

niistä määrättyjen rangaistustenkin voisi olettaa olevan samalla tasolla. Kyse on 

kriminaalipoliittisesta arvottamisesta, joka on jätetty lainkäyttäjälle eli tuomioistuimille.45 

Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että eläinsuojelurikoksista tuomitaan huomattavasti lievempiä 

rangaistuksia kuin verrokkirikoksissa samasta rangaistusasteikosta huolimatta.46  

Tuoreimmassa, vuosina 2011–2018 törkeistä eläinsuojelurikoksista annettuja rangaistuksia 

käsitelleessä tutkimuksessaan Koskela havaitsi, että myös törkeistä eläinsuojelurikoksista annetut 

tuomiot ovat olleet varsin lieviä.47 Samankaltaiset tulokset saatiin myös tutkimuksessa, jossa 

tarkasteltiin vuosina 2011–2016 annettuja käräjäoikeuksien tuomioita nauta- ja sikatiloilla 

tapahtuneista eläinsuojelurikoksista. Tutkimuksessa havaittiin, että langetetut rangaistukset 

sijoittuivat rangaistusasteikon alkupäähän, sillä yleisimmät rangaistukset olivat sakkoja (mediaani 48 

päiväsakkoa) ja melko lyhyitä ehdollisia vankeusrangaistuksia (mediaani eläinsuojelurikoksissa 3 

kuukautta ja törkeissä eläinsuojelurikoksissa 10 kuukautta). Lisäksi rangaistuksen ankaruus ei ollut 

 
41 OM:n työryhmämietintö 2009:8, s. 40; HE 97/2010 vp, s. 10, 14–15. 
42 Koskela, Tarja: Ankaroittiko rikoslain muutos oikeuskäytäntöä eläinsuojelurikoksissa? Defensor Legis N:o 5/2018, s. 

764–785 (Koskela 2018), s. 765. 
43 HE 97/2010 vp, s. 20. 
44 Koskela-Laine 2012, s. 4. 
45 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 21. 
46 Koskela-Laine 2012, s. 30. 
47 Koskela, Tarja: Törkeä eläinsuojelurikos – vai onko? Edilex 2019/19 (Koskela 2019), s. 24. 
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yhteydessä rikoksen kestoon tai tilalla tehtyjen toistuvien eläinsuojelutarkistusten lukumäärään.48 

Koskela kysyykin perustellusti, tarkoittavatko lievemmät rangaistukset sitä, että yhteiskunnassa 

pidetään eläimelle kärsimystä aiheuttanutta ihmistä vähemmän syyllisenä ja hänen tekoaan 

vähemmän moitittavana kuin esimerkiksi pahoinpitelyä tai rattijuopumusta.49 

Voidaan toki myös perustellusti kysyä, hyödyttäisivätkö ankarat rangaistukset eläinsuojelurikoksista 

viime kädessä eläinten hyvinvointia tai yhteiskuntaa, kun jälkikäteisellä rangaistuksella ei enää voida 

auttaa rikoksen kohteena ollutta eläintä.50 Lappi-Seppälä muistuttaa, että yleisön perusteetonta 

rangaistusmielisyyttä on moraalisesti oikein vastustaa. Rangaistuksen tuottama kärsimys on yksi 

kontrollin haitoista, ja puutteelliseen tietoon pohjaava perusteeton rangaistusmielisyys sotii 

kriminaalipolitiikan yleistavoitteita, kuten minimoimistavoitetta vastaan. Lappi-Seppälä mainitsee 

tässä yhteydessä myös yleiset humaniteettinäkökohdat perusteena järjestää sosiaaliset instituutiot 

siten, että ne tuottavat niin vähän kärsimystä kuin mahdollista.51  

Voidaan myös kysyä, olisiko rangaistusten koventamisen sijasta tarkoituksenmukaisempaa 

esimerkiksi tarjota eläinsuojelurikoksiin syyllistyneille tehokkaammin sosiaalista tukea tai hoitoa, 

sillä eläinsuojelurikosten taustalla on usein myös inhimillisiä tragedioita. Tämän ja edellisen 

kysymyksen analysointi vaatisi oman kriminaalipoliittisesti suuntautuneen tutkimuksensa. Tässä 

vaiheessa on riittävää todeta, että rangaistukset joka tapauksessa heijastavat yhteiskunnallisia 

asenteita ja arvottavat teot moitittavuudeltaan tietylle tasolle muihin rikoksiin verrattuna. Toisaalta 

välillisen prevention (yleispreventio) ehtona on, että rangaistus mielletään moitteeksi. Pelkillä 

neutraaleilla hoitotoimenpiteillä ei ole vaadittavaa moraaliarvostelman tunnemerkitystä, jonka 

seurauksena teko koettaisiin moraalisesti paheksuttavaksi.52 

2.2.1.3 Eläinsuojelulain kokonaisuudistus 

 

Eläinsuojelulain kokonaisuudistus on parhaillaan käynnissä, ja luonnos uutta lakia eläinten 

hyvinvoinnista koskevaksi hallituksen esitykseksi on lähtenyt lausuntokierrokselle marraskuussa 

2021. Lailla korvattaisiin voimassa oleva eläinsuojelulaki ja –asetus. Uudistuksen tavoitteena on 

eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja suojelu sekä eläinten kunnioituksen ja hyvän kohtelun 

 
48 Väärikkälä, Sofia – Koskela, Tarja – Hänninen, Laura – Nevas, Mari: Evaluation of Criminal Sanctions Concerning 

Violation of Cattle and Pig Welfare. MDPI 2020. Open Access -julkaisu, saatavilla verkossa: 

https://www.mdpi.com/2076-2615/10/4/715/ (vierailtu 18.10.2021). 
49 Koskela-Laine 2012, s. 30. 
50 Streng 1999, s. 48. 
51 Lappi-Seppälä 1987, s. 249. Ks. myös Anttila, Inkeri: Rikosoikeuden uusi linja. Teoksessa Hoppu, Esko ym. (toim.): 

Juhlajulkaisu Urho Kaleva Kekkonen. Helsinki 1975, s. 286. 
52 Lappi-Seppälä 1987, s. 203–204. 
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lisääminen.53 Ehdotus pohjautuu vuonna 2018 annettuun hallituksen esitykseen HE 154/2018 vp, jota 

ei tuotu eduskuntaan muun siihen liittyvän lakiesityksen kariuduttua ja joka raukesi eduskunnan 

toimikauden päätyttyä. Ehdotus sisältää joitakin eläinten hyvinvointia parantavia muutoksia, kuten 

uusien parsinavetoiden sekä emakoiden tiineytys- ja porsitushäkkien rakentamisen kiellon, pihatossa 

elävien nautojen ulkoilua koskevat minimivaatimukset sekä koiran- ja kissanpentuja koskevia 

tiukempia maahantuontirajoituksia, joilla on tarkoitus estää pentutehtailua. Ehdotus ei kuitenkaan 

muuta nykytilannetta merkittävästi, sillä siihen sisältyvät tuotantoeläimiä koskevat parannukset ovat 

melko marginaalisia, useita niistä koskevat pitkät siirtymäajat, ja esimerkiksi turkistarhaus saa jatkua 

lakiuudistuksen myötä ennallaan. Uuden eläinten hyvinvointilain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 

2023 alusta.54 

Esitysluonnoksen perusteluissa lain tavoitteisiin ja yleisiin periaatteisiin ehdotetaan lisättäväksi 

eläinten kunnioittaminen, jonka taustalla olisi eläimen itseisarvo, joka on riippumaton eläinten 

arvosta ihmiselle. Itseisarvoa ei kuitenkaan haluta eksplisiittisesti kirjata lakiin, ja lisäksi 

luonnoksessa todetaan suoraan, että lisäyksellä ei ole tarkoitus muuttaa eläimen asemaa 

oikeustieteellisessä ajattelussa. Eläin pysyisi siis edelleen esineenä, eikä itseisarvoon perustuva 

kunnioittaminen perusteluiden mukaan muuttaisi eläintä oikeussubjektiksi, jolle voitaisiin säätää 

oikeuksia tai velvollisuuksia.55 Ehdotuksen myötä ei näin ollen ole odotettavissa sellaisia 

perustavanlaatuisia muutoksia eläinten oikeudelliseen asemaan, joita tässä tutkimuksessa on tarkoitus 

käsitellä, joten rajaan sen yksityiskohtaisemman käsittelyn tutkimuksen ulkopuolelle. Vaikka 

eläinsuojelulain uudistukselle onkin tarvetta ja eläinsuojelussa pidemmälle menevällä esityksellä 

voisi olla suurikin merkitys eläinten hyvinvoinnille, katson joka tapauksessa, että tavallisen lain 

tasoinen uudistaminen ei vielä riitä, eikä ainakaan näin konservatiivisen ehdotuksen muodossa. Katse 

on käännettävä perustavanlaatuisempiin eläimen oikeudellista asemaa koskeviin kysymyksiin. 

2.2.2 Eläimen asema pakkotilassa 

 

Eläinten asemaa suojan kohteena ilmentää myös niiden hieman erikoinen rooli pakkotilassa. 

Pakkotila on yksi keskeisimmistä rikosoikeudellisista vastuuvapausperusteista. RL 4:5 määrittelee 

pakkotilan vaaratilanteeksi, jossa oikeudellisesti suojattu etu joudutaan uhraamaan, jotta voidaan 

 
53 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

Saatavilla verkossa: 

https://mmm.fi/documents/1410837/1858027/HE+luonnos+laiksi+el%C3%A4inten+hyvinvoinnista_1.11+2057159_1_

0.pdf/acf8d69c-6b44-c563-c147-

5ab3c5b60a5b/HE+luonnos+laiksi+el%C3%A4inten+hyvinvoinnista_1.11+2057159_1_0.pdf?t=1636019106901 

(vierailtu 4.11.2021), s. 1. 
54 Ibid. 
55 Ibid, s. 36–37 ja 83. 

https://mmm.fi/documents/1410837/1858027/HE+luonnos+laiksi+el%C3%A4inten+hyvinvoinnista_1.11+2057159_1_0.pdf/acf8d69c-6b44-c563-c147-5ab3c5b60a5b/HE+luonnos+laiksi+el%C3%A4inten+hyvinvoinnista_1.11+2057159_1_0.pdf?t=1636019106901
https://mmm.fi/documents/1410837/1858027/HE+luonnos+laiksi+el%C3%A4inten+hyvinvoinnista_1.11+2057159_1_0.pdf/acf8d69c-6b44-c563-c147-5ab3c5b60a5b/HE+luonnos+laiksi+el%C3%A4inten+hyvinvoinnista_1.11+2057159_1_0.pdf?t=1636019106901
https://mmm.fi/documents/1410837/1858027/HE+luonnos+laiksi+el%C3%A4inten+hyvinvoinnista_1.11+2057159_1_0.pdf/acf8d69c-6b44-c563-c147-5ab3c5b60a5b/HE+luonnos+laiksi+el%C3%A4inten+hyvinvoinnista_1.11+2057159_1_0.pdf?t=1636019106901
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pelastaa jokin toinen oikeudellisesti suojattu etu pakottavasta, välittömästi uhkaavasta vaarasta. 

”Oikeudellisesti suojattujen etujen” piirin lainsäätäjä on jättänyt oikeustieteen ja -käytännön varaan. 

Pakkotila voi toimia oikeuttamisperusteena, jolloin pakkotilatekoa pidetään sallittuna, tai 

anteeksiantoperusteena, jolloin tekijä on rangaistusvastuusta vapaa, koska häneltä ei voida 

kohtuudella vaatia norminmukaista käyttäytymistä. Pakkotila voi myös lieventää rangaistusta (RL 

4:7 ja 6:8).56 

Dan Frände on luonnehtinut eläimiä pakkotilan osalta ”kvasiyksilöiksi”, mistä seuraa, että koiraansa 

pahoinpitelevää henkilöä ”saadaan estää sellaisesta toiminnasta pakkotilaoikeuden perusteella”.57 

Myös Nuutila on katsonut, että sivullisen suorittama koiran pelastaminen lienee arvioitava 

pakkotilana, vaikka sivullinen ei tällöin olekaan suojaamassa varsinaisesti ”yksityistä” 

oikeushyvää.58 Myös Joonia Strengin mukaan pakkotilasäännöstä voidaan soveltaa esimerkiksi 

tapauksiin, jossa eläin on jätetty autoon tai muuhun tilaan, josta se ei itse pääse pois ja jossa 

esimerkiksi lämpötilan kohoamisen vuoksi eläimen henki tai terveys on uhattuna.59 

Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin esitetty, että esimerkiksi eläinten vapauttaminen laillisesti 

ylläpidetystä turkistarhasta ei voi tulla tarkasteltavaksi edes anteeksiannettavana pakkotilatekona, 

sillä tällöin pelastettu arvo on kansalaistottelemattomuus, joka ei ole oikeudellisesti suojattu etu. 

Samoin on argumentoitu myös esimerkiksi toisen karjasuojaan tunkeutumisesta, jonka tarkoituksena 

on paljastaa eläinten huono kohtelu eläimiä kuvaamalla.60 Ns. kettutyttötapauksessa vuonna 1996 

Vaasan hovioikeus katsoi, että syytetyillä ei ollut oikeuta rikoslain pakkotilasäännösten perusteella 

ryhtyä vapauttamaan turkiseläimiä turkistarhoilta, vaikka sinänsä syytettyjen päämäärä eli eläinten 

olojen parantaminen olikin hyväksyttävä.61 

Nähdäkseni on selvää, että mikäli eläimillä olisi perustuslaissa turvattuja oikeuksia, pakkotilateon 

anteeksiannettavuutta koskeva arviointi saattaisi vastaavassa tilanteessa muuttua, sillä RL 4:5:n 

vaatimus siitä, että pelastettu arvo on oikeudellisesti suojattu etu, täyttyisi selkeämmin. Toki myös 

voimassa olevan lainsäädännön nojalla voisi Strengin tapaan argumentoida, että eläinten 

 
56 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 416. 
57 Frände, Dan 2012: Yleinen rikosoikeus. 2., uudistettu painos. Suomentanut ja seuraamusosan päivittänyt Markus 

Wahlberg. Helsinki 2012 (Frände 2012), s. 158. 
58 Nuutila, Ari-Matti: Rikoslain yleinen osa. Helsinki 1997 (Nuutila 1997), s. 306. 
59 Streng 1999, s. 56. 
60 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 427. 
61 Vaasan hovioikeuden ratkaisu 16.12.1996, Dnro R 96/208, asianumero VaaHO:1997:28 (lainvoimainen, ks. 

korkeimman oikeuden ratkaisu 17.10.1997 No 3512: Ei valituslupaa). 



 

 

18 

vapauttamisessa tai kuvaamisessa ei ole kyse kansalaistottelemattomuudesta,62 tai ainakin, ettei 

kansalaistottelemattomuus ole tällöin suojattu etu, vaan eläinten hyvinvointi on.  

Voidaan kuitenkin kysyä, voisivatko vastaavassa tilanteessa täyttyä muut säännöksen edellytykset, 

eli vaaran pakottavuus ja välittömyys – vaikka eläinten jatkuva pitäminen häkeissä on kieltämättä 

eläinten hyvinvoinnille haitallista, siinä ei välttämättä voida tunnistaa vastuuvapausperusteisiin 

tyypillisesti liittyvää äkillisyyttä, yllättävyyttä ja pakottavuutta. Streng argumentoi, että 

pakkotilasäännökset voisivat kuitenkin tulla sovellettaviksi silloin, jos eläin olisi todella heikossa 

kunnossa ja vaarassa menehtyä tai sairastua vakavasti, mutta oikeustila on joka tapauksessa tältä osin 

epäselvä.63 

3 Eläimen asema rikosprosessissa ja eläimen puhevallan käyttäminen 
 

3.1 Eläimen asema rikosprosessissa 
 

Eläimeen kohdistuneessa rikoksessa eläintä pidetään objektina, johon rikos on kohdistunut.64 Ajatus 

eläimestä varsinaisena oikeudenkäynnin osapuolena voikin tuntua oudolta. Kuriositeettina voisi 

mainita, että keskiajalla oli varsin tavanomaista, että eläimet toimivat vastaajina oikeusprosessissa – 

yleinen käsitys tuolloin oli, että eläinten tulee ihmisten tavoin noudattaa lakia.65 Keskiajan 

eläinoikeudenkäynneistä on nyt tultu kauas, mutta tänäkin päivänä kysymykset eläimen asemasta 

oikeudenkäynnissä ovat optimaalista eläinsuojelua tavoiteltaessa ajankohtaisia. Tänä päivänä 

eläinsuojelurikoksissa eläin on suojan kohde, ja vastapuolina oikeudenkäynnissä ovat syyttäjä ja 

rikoksesta syytetty. Lisäksi rikosprosessissa voi olla asianomistaja, kuten eläimen omistaja. Jos 

eläinsuojelurikoksesta epäillään eläimen omistajaa, prosessissa on vain kaksi osapuolta. 

Syyttäjän tehtävänä prosessissa ei ole eläimen etujen ajaminen, vaan rikosoikeudellisen vastuun 

toteuttaminen. Eläinsuojelurikoksissa ei myöskään tavallisesti juuri kuulla asiantuntijoita, jotka 

voisivat selvittää oikeudenmukaisen rangaistuksen määräämistä ja mittaamista varten eläimelle 

todellisuudessa aiheutunutta kärsimystä ja kipua. Tämä johtaa käytännössä siihen, että eläin on siihen 

kohdistuneen rikoksen käsittelyssä ikään kuin sivuroolissa, eikä eläimen etua aja kukaan. 

Tuomareiden, syyttäjien ja poliisin koulutukseen ei kuulu eläinten hyvinvointiin liittyvää osaamista, 

eikä eläinsuojelurikosprosesseissa ole muutakaan eläinten hyvinvointikysymyksiin perehtynyttä 

 
62 Streng 1999, s. 55. 
63 Streng 1999, s. 54. 
64 Koskela, Tarja: Eläimen edustaminen oikeudenkäynnissä. Teoksessa Me & muut eläimet: Uusi maailmanjärjestys 

(toim. Elisa Aaltola ja Birgitta Wahlberg). Vastapaino, Tampere 2020 (Koskela 2020), s. 265. 
65 Koskela 2020, s. 265 ja Carson, Gerald: Men, beasts and gods. Charles Scribners’ Sons. New York 1972, s. 25. 



 

 

19 

asiantuntijajäsentä. Eläimen kokema kärsimys ja kipu voidaan ymmärtää puutteellisesti, kun 

rikosprosessista puuttuu erityisosaamista edellyttävä eläinten näkökulma.66 

Koskelan tutkimuksen mukaan eläinsuojelurikoksissa pyydettiin vuosina 2006–2009 

asiantuntijalausuntoa vain kerran, ja silloinkin lausunto pyydettiin ainoastaan esitutkintaa varten. 

Eläinlääkäreitä on kuultu todistajan asemassa puolessa tutkimusaineiston tapauksista, mutta 

todistajan tehtävänä ei ole toimia eläimen edustajana.67 Todistajan tehtävä oikeudenkäynnissä on 

kertoa, mitä asiassa on tapahtunut ja mitä hän on havainnut. Kun selvitetään seikkaa, joka ei kuulu 

yleisen elämänkokemuksen piiriin, tulisi tuomioistuimen tavallisesti pyytää lausuntoa asiantuntijalta. 

Asiantuntija voi selvittää esimerkiksi eläimen vamman ja sen väitetyn syntytavan välistä syy-

yhteyttä, kun taas todistajalla ei välttämättä ole samanlaista uskottavuutta.68 

Puutteellinen ymmärrys eläimen kokemasta kärsimyksestä ja kivusta voi johtaa esimerkiksi siihen, 

että eläinsuojelurikoksesta ei voida tuomita, sillä rikostunnusmerkistön toteutuminen edellyttää, että 

eläimen kohtelu on julmaa tai aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kärsimystä̈, kipua tai tuskaa. Ongelmaa 

ei ole liiemmin tunnistettu lain esitöissä, sillä eläinsuojelurikoksen kriminalisoivan HE:n 6/1997 

mukaan se, onko eläimen kohtelu julmaa tai tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa aiheuttavaa, 

riippuu teon kohteena olevan eläimen lajista ja yleisesti vallitsevista käsityksistä siitä, millaiset teot 

aiheuttavat kipua tai tuskaa erilajisille eläimille.69 Kun kenenkään rikosprosessiin osallisen 

koulutukseen ei kuulu eläinten hyvinvointiin liittyvää osaamista eikä asiantuntijajäseniä prosesseissa 

juuri käytetä, voidaan perustellusti kysyä, ovatko tällaiset ”yleisesti vallitsevat käsitykset” 

asianmukainen peruste rangaistuksen määräämiselle ja mittaamiselle. Eläinten hyvinvointia 

paremmin arvostava ratkaisu olisi ollut asettaa arvioinnin perusteeksi eläimelle tosiasiassa aiheutunut 

kipu tai tuska, mikä käytännössä edellyttäisi eläinten hyvinvointikysymyksiin perehtyneiden 

asiantuntijoiden käyttöä rikosprosessissa. 

Nykykäytäntö eläinsuojelurikosasioissa on eläimen kannalta epätasapainoinen. Eläimen puhevallan 

käyttäminen oikeudenkäynnissä olisi näin ollen perusteltua, kun pyritään arvioimaan 

mahdollisimman totuudenmukaisesti teon moitittavuutta ja siitä eläimelle aiheutunutta kärsimystä.70 

3.2 Asianomistajakelpoisuus ja asianomistajalle kuuluvat oikeudet 
 

 
66 Koskela 2020, s. 266. 
67 Koskela 2020, s. 266 ja Koskela, Tarja: Asiantuntijat eläinsuojelurikosasioissa – onko niitä? Edilex 2015/23 (Koskela 

2015), s. 25. 
68 Ks. esim. Vuorenpää, Mikko: Asiantuntijatodistelun ongelmakohtia. Talentum Media. Helsinki 2012 ja Pölönen, Pasi 

– Tapanila, Antti: Todistelu oikeudenkäynnissä. Tietosanoma. Helsinki 2015, s. 416–424. 
69 HE 6/1997 vp, s. 136. 
70 Koskela 2020, s. 266. 
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Oikeusjärjestyksessämme eläin ei voi toimia oikeusprosessissa kantajana tai vastaajana, sillä 

eläimiltä puuttuu asianosaiskelpoisuus. Asianosaiskelpoisuudella tarkoitetaan yleistä kykyä olla 

asianosaisena oikeudenkäynnissä. Rikosprosessissa käytetään käsitettä asianomistajakelpoisuus, jolla 

tarkoitetaan oikeussubjektin kykyä toimia asianomistajana rikosprosessissa. Perinteisen 

oikeussubjektikäsityksen mukaan asianomistajakelpoisuus on näin ollen luonnollisilla henkilöillä eli 

syntyneillä ihmisillä ja oikeushenkilöillä. Lisäksi ns. muodollinen asianosaiskelpoisuus 

siviiliprosessissa on esimerkiksi konkurssipesillä.71 Eläinten kannalta tilanne on ongelmallinen, sillä 

eläimet eivät kuulu mihinkään näistä ryhmistä. 

Nuotio on huomauttanut osuvasti, että oikeuden toteutuminen voi olla vaarassa silloin, jos jotkin 

intressit eivät tule prosessuaalisissa asetelmissa luontevasti edustetuiksi. Tällaisessa tilanteessa on 

valtiovallan tehtävänä huolehtia siitä, että tilanteeseen saadaan muutos. Nuotio esittää, että sellaiset 

intressit, joiden suoja muuten jää riittämättömäksi, voidaan saada päätöksenteossa edustetuiksi 

esimerkiksi erilaisilla erityisasiamies-järjestelyillä tai kanneoikeutta laajentamalla. Yhdyn Nuotion 

näkemykseen siitä, että tällaiset ongelmat tulisi ratkaista pääasiassa lainsäädännöllisin keinoin.72 

Asianomistajakelpoisuus on yleisluonteinen ja abstrakti ominaisuus. Yksittäiseen oikeudenkäyntiin 

liittyy aina lisäksi kysymys asialegitimaatiosta eli siitä, kenellä on juuri kysymyksessä olevassa 

tapauksessa ja oikeudenkäynnissä oikeus käyttää asianomistajan puhevaltaa (itse tai edustajan 

välityksellä).73 Asialegitimaatiota on luonnehdittu pikemminkin oikeudeksi kuin ominaisuudeksi.74 

Lainsäädännössä ei ole asianomistajan yleistä määritelmää, joten määrittely on jäänyt 

oikeuskäytännön ja -kirjallisuuden tehtäväksi.75 Oikeuskirjallisuudessa esitetyt 

asianomistajakäsitteen määritelmät voidaan jakaa aineellisoikeudellisiin, prosessuaalisiin ja nk. 

sekamääritelmiin. Yleisin rikosoikeudessa käytetty määritelmä on aineellisoikeudellinen, jonka 

mukaan asianomistajana pidetään rikoksen kautta välittömästi loukatun oikeushyvän haltijaa. 

Aineellisoikeudellista määritelmää sovellettaessa rikosasiassa tulisi siis ensin selvittää, mikä 

oikeushyvä on kyseessä olevan kriminalisoinnin taustalla, minkä jälkeen selvitetään, ketkä ovat 

kyseisessä tapauksessa asianomaisen oikeushyvän haltijoita.76 Jos siis eläinsuojelurikosten osalta 

 
71 Virolainen, Jyrki – Pölönen, Pasi: Rikosprosessin osalliset. Rikosprosessioikeus II. Helsinki 2004 (Virolainen – 

Pölönen 2004), s. 154–155. 
72 Nuotio, Kimmo: Oikeuden toteutumisesta monimutkaistuvassa yhteiskunnassa. Lakimies 7/1996 (Nuotio 1996), s. 

1035. 
73 Virolainen – Pölönen 2004, s. 155. 
74 Frände, Dan ym.: Prosessioikeus. Helsinki, Alma Talent Oy 2017. Verkkokirja (Frände ym. 2017). Polku: 

Verkkokirjahylly>Päivittyvät hakuteokset>Prosessioikeus>III ASIANOSAISET JA PROSESSUAALINEN 

EDUSTUS>1. Asianosaiset>Asianosaiset siviiliprosessissa>Asialegitimaatio eli asiavaltuus>Käsite. 
75 Virolainen – Pölönen 2004, s. 156–157. 
76 Jokela, Antti: Rikosprosessioikeus. 5., uudistettu painos. Alma Talent 2018 (Jokela 2018), s. 74. 
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katsottaisiin, että niiden taustalla oleva oikeushyvä on eläimen hyvinvointi, eläimellä voitaisiin katsoa 

olevan asialegitimaatio tietyssä asiassa, joskaan asianomistajakelpoisuuden puutteen vuoksi tällainen 

pohdinta ei kuitenkaan ole mielekästä. 

Asianosais- ja asianomistajakelpoisuuden käsitteistä on erotettava oikeudenkäyntikelpoisuuden 

käsite, jolla tarkoitetaan asianosaiskelpoisen henkilön oikeutta käyttää itse puhevaltaa 

oikeudenkäynnissä ja tehdä pätevästi prosessitoimia. Asianosaiskelpoinen henkilö, jolla ei ole 

oikeudenkäyntikelpoisuutta, ei voi prosessata itse, vaan hän tarvitsee oikeudenkäynnissä edustajan 

käyttämään hänen puolestaan hänen puhevaltaansa.77 Kysymys henkilön 

oikeudenkäyntikelpoisuudesta on kuitenkin mielekäs vain luonnollisia henkilöitä koskevana. 

Esimerkiksi oikeushenkilöt sen sijaan ovat sellaisenaan oikeudenkäyntikelvottomia, ja toimivat 

oikeudenkäynneissä aina edustajina toimivien ihmisten välityksellä.78 

Vaikka eläin onkin faktisesti siihen kohdistuvissa rikoksissa uhri, sitä ei pidetä asianomistajana, sillä 

asianomistajan käsite on uhrin käsitettä suppeampi.79 Tämä johtaa epätasapainoiseen tilaan, sillä 

asianomistajalla on tiettyjä merkittäviä oikeuksia rikosprosessissa. Tällaisia oikeuksia ovat 

esimerkiksi syyteoikeus, oikeus osallistua esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin asianosaisen asemassa 

sekä oikeus vaatia vahingonkorvausta rikoksen johdosta. Asianomistajalla on myös oikeus saada 

oikeusavustaja tai tukihenkilö (laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (689/1997, ”ROL”) 2 luku) sekä 

oikeus syyttäjän apuun yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajamisessa (ROL 3:9). Tilanteessa, jossa 

syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai esitutkintaviranomainen tai syyttäjä on päättänyt, 

ettei esitutkintaa toimiteta tai että se keskeytetään tai lopetetaan, asianomistaja saa itse nostaa syytteen 

rikoksesta (ROL 1:14 ja 7 luku). Lisäksi asianomistaja voi yhtyä syyttäjän tai toisen asianomistajan 

nostamaan syytteeseen ja vedota uuteen seikkaan syytteen tueksi. 

Asianomistaja tai sen edustaja voi esittää oikeudenkäynnissä vaatimuksensa ja todistelua niiden 

tueksi sekä esittää kysymyksiä syytetylle, todistajille ja mahdollisille asiantuntijoille. Jos eläimille 

mahdollistettaisiin asianomistajan asema, eläimen puolesta voitaisiin tuoda tuomioistuimessa esiin 

sellaista lisätietoa, jota ei ehkä muuten tulisi ilmi.80 Myös esitutkinta on tärkeä osa rikosprosessia, 

sillä siinä kerätään todistusaineisto oikeudenkäyntiä varten. Asianomistajan asema selvitetään jo 

esitutkinnan aikana, sillä esitutkintalain (805/2011) 5 §:n mukaan asianomistaja on esitutkinnan 

 
77 Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 4 a §:n mukaan tuomioistuin voi viran puolestakin määrätä asianosaiselle 

edunvalvojan oikeudenkäyntiin silloin, kun hänet havaitaan sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen 

terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi valvomaan etuaan oikeudenkäynnissä. 
78 Frände ym. 2017, polku: Verkkokirjahylly>Päivittyvät hakuteokset>Prosessioikeus>III ASIANOSAISET JA 

PROSESSUAALINEN EDUSTUS>1. Asianosaiset>Asianosaiset siviiliprosessissa>Oikeudenkäyntikelpoisuus>Käsite. 
79 Virolainen – Pölönen 2004, s. 154. 
80 Koskela 2020, s. 270–271. 
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asianosainen. Mikäli eläin voisi toimia asianomistajana, sen edut voitaisiin ottaa täysimääräisesti 

huomioon jo esitutkinnan aikana. Esitutkinnassa on kiinnitettävä huomiota asianosaisten 

perusteltuihin esityksiin tutkinnan toimittamisesta.81 Eläimen edustaja voisi tässä tapauksessa 

esimerkiksi pyytää eläimen puolesta esitutkintaviranomaista hankkimaan tarpeelliseksi katsomaansa 

todistusaineistoa tulevaa oikeudenkäyntiä varten. 

3.3 Eläimen puhevallan käyttäminen 
 

3.3.1 Eläimen edustaminen 

 

Eläimen puhevallalla tarkoitan tässä yhteydessä ennen kaikkea oikeutta edustaa itseään käsiteltävänä 

olevassa rikosasiassa. Laajassa merkityksessä puhevalta sisältää myös asioiden vireillepanon ja 

muutoksenhaun.82 Oikeusturvakeinojen tehokkuus ja oikeusturvan toteuttamiskelpoisuus ovat 

keskeisiä edellytyksiä oikeusturvan toteutumiselle eläimiä koskevissa asioissa. Nykyisiin 

antroposentrisiin päätöksentekorakenteisiin ei sisälly riittäviä institutionaalisia keinoja eläinten 

edunvalvontaan,83 mutta puhe eläinten edustamisesta ei ole suomalaisessa oikeustieteessä uutta, ja 

muutoksen aika on kypsä.  

Esimerkiksi Kari Kuusiniemi on katsonut, että vaikka eläimen puolesta ei voi käydä oikeutta 

nykysisältöisen oikeusjärjestyksen vuoksi, asiantilaa voisi muuttaa antamalla eläinyksilölle 

olemassaolonsa turvaamiseksi oikeus oikeudenkäyntiin, jolloin eläimen etuja ajaisi tähän tehtävään 

määrätty luonnollinen henkilö, kuten viranomainen.84 Tapio Määttä on esittänyt, että luonnon etuja 

voisi oikeusprosessissa valvoa lakimääräinen edustaja tai yleiseksi ymmärretyn edun osalta julkinen 

asiamies.85 Koskela on spekuloinut, että jos eläimellä olisi tuomioistuimessa edustaja, tämä voisi 

vaikuttaa positiivisesti näytön arviointiin teon törkeyden arvottamisessa ja sitä kautta myös 

eläinsuojelurikoksista määrättävien rangaistusten tasoon, sillä edustajalla on parempi mahdollisuus 

esittää tarvittavaa näyttöä teon eläimelle aiheuttamasta kivusta ja kärsimyksestä.86 

Kuten edellä on todettu, eläimiltä puuttuu asianosais- ja asianomistajakelpoisuus. 

Asianosaiskelpoisuuden puutteella on vaikutusta aineellisten oikeuksien toteutumiseen käytännössä, 

sillä se merkitsee esimerkiksi sitä, että eläimellä ei ole edustajaa, joka voisi kannella 

 
81 Fredman, Markku – Kanerva, Janne – Tolvanen, Matti – Viitanen, Marko: Esitutkinta ja pakkokeinot. Helsinki 2020 

(Fredman ym. 2020), s. 16. 
82 Mäntylä, Niina: Luonnon edustajien puhevalta. Acta Wasaensia No 225. Universitas Wasaensis, Vaasa 2010, s. 35–36. 
83 Koskela 2020, s. 280. 
84 Kuusiniemi, Kari: Luonnon oikeudet vai tulevien sukupolvien suojeleminen? Teoksessa Vihervuori, Pekka – 

Kuusiniemi, Kari – Salila, Jari (toim.): Juhlajulkaisu Erkki J. Hollo. Helsinki 2000, s. 155–156. 
85 Määttä, Tapio: Maanomistusoikeus. Tutkimus omistusoikeusparadigmoista maaomaisuuden käytön 

ympäristöoikeudellisen sääntelyn näkökulmasta. Suomalainen lakimiesyhdistys, Helsinki 1999 (Määttä 1999), s. 166. 
86 Koskela 2019, s. 25. 
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syyttämättäjättämispäätöksestä valtakunnansyyttäjälle, ja sitä, ettei eläin voi saada 

yksityisoikeudellisia korvauksia siihen kohdistuneesta rikoksesta. 

Koskela katsoo, että eläimille voisi myöntää oikeuksia, joiden seurauksena eläinten puhevaltaa olisi 

mahdollista käyttää esimerkiksi edustajan välityksellä, tavallisen lain tasolla, esimerkiksi uudessa 

eläinsuojelulaissa.87 Itse katson, että eläinten asianosaiskelpoisuudesta olisi tarkoituksenmukaisinta 

säätää perustuslain tasolla osana muita eläimille turvattavia perusoikeuksia, mikäli perustuslain 

uudistukseen lähdetään, mutta eläimen edustamista koskevat tarkemmat säännökset olisi 

lainsäädäntöteknisesti tarkoituksenmukaisinta sijoittaa tavallisen lain tasolle. Tehtiin muutos sitten 

tavallisen tai perustuslain tasolla, lakimuutokselta edellytettäisiin joka tapauksessa sitä, että eläimelle 

myönnettäisiin jonkintasoinen, vähintäänkin rajattu asianomistajakelpoisuus. 

Oikeudenkäyntikelpoisuutta ei eläimelle voitaisi antaa lain muutoksellakaan, sillä eläin ei itse voi 

käyttää puhevaltaa oikeudenkäynnissä tai tehdä pätevästi prosessitoimia, vaan tarvitsee 

oikeudenkäynnissä edustajan. 

Silloin kun rikosasian asianosaiselta puuttuu oikeudenkäyntikelpoisuus kysymyksessä olevassa 

asiassa, tämän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa. Oikeudenkäymiskaaren (4/1734, 

”OK”) 12:1.1:n mukaan vajaavaltaisen puhevaltaa oikeudenkäynnissä käyttää hänelle määrätty 

edunvalvoja tai muu laillinen edustaja. Lakimääräisen edustajan kelpoisuus perustuu valtuutuksen 

sijasta suoraan lakiin, viranomaisen määräykseen tai asemaan toimivaltaisena edustajana. Koskela on 

esittänyt, että eläimen edustamisen sääntelyssä voitaisiin ottaa mallia vajaavaltaisen edustamisesta 

rikosasiassa, sillä eläimen edustamisen tulisi perustua nimenomaan joko laissa säädettyyn tehtävään 

tai viranomaisen määräykseen.88 

Ensisijaisesti eläimen puhevallan käyttäminen kuuluisi sen omistajalle tai haltijalle. Kuitenkin silloin, 

kun eläimen ja sen omistajan tai haltijan edut ovat keskenään ristiriidassa, esimerkiksi jos 

eläinsuojelurikoksesta epäillään eläimen omistajaa, eläimen edustaminen tulisi osoittaa jonkun muun 

tahon tehtäväksi. Käytännössä tällainen taho voisi olla eläinsuojeluviranomainen, eläinsuojelujärjestö 

tai yksityinen henkilö. Riippumatta siitä, mikä taho käyttäisi eläimen puhevaltaa, eläimen etu on aina 

tulkittava niin, että se on riippumaton ihmisen välittömistä eduista, ja tulkinnan tulisi perustua aina 

ensisijaisesti viimeiseen tutkimustietoon siitä, mikä on kussakin yksittäisessä tapauksessa eläimen 

oman edun kannalta parasta.89 

 
87 Koskela 2020, s. 269. 
88 Koskela 2020, s. 272. 
89 Koskela 2020, s. 273–282. 
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3.3.2 Eläinsuojeluviranomainen eläimen edustajana 

 

Ajatus siitä, että luonnon edustajana toimii viranomainen, ei ole uusi – ympäristöasioissa tietyillä 

viranomaisilla on valitusoikeus, ja ympäristönsuojelulain (572/2004) 188 §:n 2 momentissa on 

annettu valtion viranomaiselle asianomistajan asema yleistä etua loukkaavissa rikosasioissa. 

Eläinsuojeluviranomaiset hoitavat jo tällä hetkellä tehtäviä, joiden tarkoituksena on eläinten suojelu 

– eläinsuojelun valvontaviranomaisilla on esimerkiksi eläinsuojelulain 63 §:n mukaan velvollisuus 

tehdä ilmoitus poliisille, jos on syytä epäillä, että eläinsuojelusäännöksiä on rikottu. Eläinten etujen 

ajaminen oikeudenkäynnissä voisikin toimia luontevana jatkumona eläinsuojeluviranomaisen 

tehtäville.90 

Paikallisia eläinsuojeluviranomaisia, joiden tehtävänä on valvoa eläinsuojelua koskevien säännösten 

noudattamista alueellaan, ovat kunnaneläinlääkäri, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitava 

viranhaltija ja poliisi. Tarkastuseläinlääkärit ja lihantarkastajat suorittavat valvontaa teurastamoissa 

ja rajaeläinlääkäri mm. rajanylityspaikoilla. Alueellisena viranomaisena toimivat aluehallintovirastot, 

joiden tehtävänä on huolehtia eläinsuojeluun liittyvän sääntelyn täytäntöönpanosta ja noudattamisen 

valvonnasta alueellaan. Ruokavirasto toimii keskushallinnon viranomaisena valvonta- ja 

ohjaustehtävissä, ja ylimmällä tasolla maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo eläinsuojelulain 

ja sen nojalla annettujen säännösten sekä lopetusasetuksen täytäntöönpanoa ja noudattamista. 

Eläinsuojeluasiamiehen tehtävät keskittyvät yleisluontoiseen eläinten hyvinvoinnin parantamiseen 

eikä tehtävä pidä sisällään eläinten edustamista. 

Vaikka eläinsuojelun valvontaviranomaisilla on velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan eläinten 

kaltoinkohtelusta poliisille, he eivät käytä asiassa valtion puhevaltaa, eivät ole rikosasiassa 

asianosaisena eivätkä toimi eläimen edustajana. Eläinsuojelutarkastuksen tehnyttä eläinlääkäriä 

voidaan kuulla esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä todistajana, mutta ei asiantuntijan roolissa.91 

Jos eläinsuojeluviranomainen, kuten esimerkiksi kunnaneläinlääkäri, toimisi eläimen edustajana 

oikeudenkäynnissä, tehtävässä tulisi yhdistää eläinten hyvinvointiin liittyvään osaamiseen myös 

juridinen osaaminen. Lisäksi on otettava huomioon intressiristiriita- ja esteellisyysasiat siinä 

mielessä, että kun eläinsuojeluviranomaiset voivat toimia rikosprosessissa myös todistajan roolissa, 

tulisi eläimen edustajana toimivan virkamiehen olla jonkun toisen organisaation edustaja kuin 

tapauksessa todistajan roolissa kuultava eläinsuojeluvalvonnan tehnyt virkamies. Muuten esimerkiksi 

 
90 Koskela 2020, s. 276. 
91 Koskela 2015, s. 15–17. 



 

 

25 

tilanteissa, joissa olisi syytä puuttua myös valvontaviranomaisen toimintaan, voisi eläimen edustaja 

joutua kyseenalaistamaan kollegansa toimintaa.92 

Eläinten edustustehtävän antaminen viranomaisille ei Koskelan mukaan olisi optimaalista, sillä 

silloin riittävien resurssien osoittaminen asian hoitamiseksi saattaisi muodostua ongelmaksi. Myös 

kullakin hallituskaudella mahdollisesti muuttuva poliittinen tahto voi vaikuttaa resurssien allokointiin 

ainakin määräaikaisesti perustettavien edunvalvontavirkojen osalta, sillä virkoja voitaisiin lakkauttaa 

vedoten esimerkiksi määrärahojen puutteeseen. Esimerkiksi määräaikainen eläinsuojeluasiamiehen 

virka perustettiin vuonna 2013, mutta lakkautettiin jo vuonna 2015, kun hallitus vaihtui.93 

3.3.3 Eläinsuojelujärjestö eläimen edustajana 

 

Toinen vaihtoehto eläimen edustuksen järjestämiseksi olisi sen antaminen eläinten asiaa ajavan 

järjestön tai järjestöjen tehtäväksi. Nykyisin kollektiivisen intressin valvomista varten toimivilla 

yhteisöillä ei ole asianomistajan puhevaltaa niiden toimialaa koskevissa rikosprosesseissa, mutta 

tietynlaisille yhdistyksille on säädetty ympäristö- ja luonnonsuojeluasioissa valitusoikeus hallinto-

oikeuteen. Pelkkä tällainen valitusoikeus ei eläinten intressien edistämisen kannalta olisi riittävä. 

Koskela katsoo, että jos tähän vaihtoehtoon päädyttäisiin, eläinsuojelujärjestöille tulisi antaa 

puhevalta myös rikosasioissa. Eläintä edustavaa järjestöä voisivat silloin koskea seuraavat 

edellytykset: 1) järjestö on rekisteröity yhdistysrekisteriin, 2) järjestön pääasiallisena tarkoituksena 

on eläinten oikeuksien ajaminen sekä eläinten aseman, hyvinvoinnin ja suojelun edistäminen ja 3) 

järjestön toiminta on vakiintunutta.94 

Koskela ehdottaa, että eläintä koskevan rikosasian tullessa rikosprosessissa vireille siitä 

ilmoitettaisiin edellytykset täyttäville yhdistyksille ja ”ne voisivat ryhtyä ajamaan eläinten etuja”.95 

Itse näen järjestöjen käyttämisen eläinten edustajina hankalaksi toteuttaa käytännössä – kun 

Suomessakin on useampi Koskelan ehdottamat edellytykset täyttävä järjestö, miten päätettäisiin, 

mikä järjestö tulee ajamaan eläimen tai eläinten etua missäkin yksittäisessä asiassa? Tulisiko eläimen 

etuja ajavan järjestön olla tasapuolisuuden vuoksi mukana jokaisessa rikosprosessissa, ja jos tulisi, 

miten toimittaisiin silloin, jos vaikkapa resurssipulan vuoksi ei löydy järjestöä, joka olisi halukas 

edustamaan eläintä? Olisiko eläinten edustaminen järjestöjen lakisääteinen velvollisuus vai 

 
92 Koskela 2020, s. 276. 
93 Koskela 2020, s. 281. Eläinsuojeluasiamiehen virka on sittemmin laitettu uudelleen haettavaksi maaliskuussa 2020 ja 

täytetty syyskuussa 2020. 
94 Koskela 2020, s. 276–278. 
95 Koskela 2020, s. 278. 
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harkinnanvarainen oikeus, kuten nykyisin esimerkiksi ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:ssä 

tietyntyyppisille yhdistyksille säädetty valitusoikeus hallinto-oikeuteen? 

Koskela onkin esittänyt, että eläimen edustamisen säätäminen eläinsuojelujärjestöjen tehtäväksi 

saattaisi muodostua niille kohtuuttomaksi taakaksi, sillä se vaatisi laajoja resursseja, eikä järjestöillä 

välttämättä olisi valmiina henkilöitä, joilla olisi riittävä osaaminen tehtävään.96 

3.3.4 Yksityinen henkilö eläimen edustajana 

 

Nähdäkseni toimivin vaihtoehto eläimen edustuksen järjestämiseksi olisi eläimen etujen ajamisen 

antaminen yksityisen henkilön tehtäväksi. Ulkomailla tällaisesta menettelystä on useita onnistuneita 

esimerkkejä. Esimerkiksi Sveitsin Zürichin kantonissa perustettiin eläinten asianajajan toimi vuonna 

1991. Eläinten asianajajalla oli oikeus saattaa eläimiin kohdistuneet rikokset tuomioistuimeen ja 

edustaa eläintä rikosprosessissa. Asianajaja toimi itsenäisesti eikä ollut sidottu esimerkiksi eläimen 

omistajan näkemyksiin tai intresseihin. Tehtävä kuitenkin lopetettiin vuonna 2010, kun Sveitsin 

rikosprosessilainsäädäntöä uudistettiin eikä kantoneilla ollut enää oikeutta ylläpitää tämäntyyppistä 

menettelyä.97 

Myös Yhdysvalloissa on toteutettu eläinten edustaminen oikeudenkäynnissä yksityisten henkilöiden 

kautta. Connecticutissa on säädetty laki, jonka mukaan juristit ja oikeustieteen opiskelijat voivat 

halutessaan toimia tuomioistuimessa kaltoinkohdeltujen kissojen ja koirien asianhoitajina. Myös 

Kaliforniassa on käytetty samantyyppistä järjestelyä, jossa eläinten edustamista ei ole rajattu 

kissoihin ja koiriin.98 

Sveitsin ja Yhdysvaltain esimerkeistä voisi ottaa mallia myös Suomessa. Voimassa olevan 

eläinsuojelulain 38 §:n mukaan aluehallintovirastot voivat määräämillään ehdoilla myöntää oikeuden 

toimia eläinsuojeluvalvojana henkilölle, jolla on koulutuksen tai käytännön kokemuksen kautta 

hankittu riittävä perehtyneisyys tarkastuksen kohteena olevaan eläinlajiin ja sen pidolle asetettaviin 

eläinsuojeluvaatimuksiin, ja joka on suorittanut Ruokaviraston järjestämän 

eläinsuojeluvalvojakurssin. Vastaava sääntely voisi koskea myös eläinten edustamista 

oikeudenkäynnissä siten, että edustajaksi voitaisiin määrätä henkilö, joka täyttää toimen edellyttämät 

vaatimukset.99 

 
96 Koskela 2020, s. 282. 
97 Koskela 2020, s. 278 ja Goetschel, Antoine F.: The animal voice: Ensuring interests through law. 16.5.2014. Saatavilla 

verkossa: https://www.afgoetschel.com/en/downloads/The-Animal-Voice.pdf (vierailtu 29.3.2021). 
98 Koskela 2020, s. 278 ja California legislature: 2019–20 Regular Session: Assembly Bill NO. 2645. An act to add 

Section 1105 to the Penal Code, relating to animal abuse. February 20, 2020. 
99 Koskela 2020, s. 279. 

https://www.afgoetschel.com/en/downloads/The-Animal-Voice.pdf
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Yhdyn Koskelan näkemykseen siitä, että eläinten edustaminen olisi tarkoituksenmukaista järjestää 

Sveitsin mallin mukaisesti. Tällöin eläimen edustaja olisi mukana prosessissa heti alusta alkaen ja 

hän voisi ajaa eläimen etuja myös eläimen omistajan etuja vastaan. Käytännössä järjestely voisi 

toimia siten, että eläinsuojelu- ja eläinoikeusjärjestöt voisivat ehdottaa tiettyjä henkilöitä eläinten 

edustajiksi, ja heidät nimittäisi julkinen valta. Työstä aiheutuvat kulut maksettaisiin julkisista 

varoista.100 

Kuten edellä on todettu, nykykäytäntö eläinsuojelurikosasioissa on eläimen kannalta 

epätasapainoinen, ja eläimen asianosaiskelpoisuuden puutteella on merkittäviä vaikutuksia eläimen 

etujen ajamiseen käytännössä. Nähdäkseni nämä ongelmat ratkeaisivat parhaiten säätämällä eläimen 

asianosaiskelpoisuudesta perustuslaissa osana muita eläimelle turvattavia perusoikeuksia. 

Seuraavaksi siirryn käsittelemään toista merkittävää rikosoikeudellista ongelmaa, jolla voi olla 

merkittävä vaikutus eläinten oikeuksien toteutumisen kannalta, ja johon eläinten perusoikeudet voivat 

myös tarjota optimaalisen ratkaisun – eläinsuojelukriminalisointien taustalla olevan oikeushyvän 

puutteellista määrittelyä. 

4 Eläinsuojelukriminalisointien haasteet oikeushyväopin näkökulmasta 
 

4.1 Kriminalisointiperiaatteet 
 

Rikosoikeudellisilla rangaistuksilla puututaan merkittävällä tavalla ihmisten perusoikeuksiin, kuten 

omaisuudensuojaan ja henkilökohtaiseen vapauteen. Rangaistuksilla myös aiheutetaan ihmisille 

tahallisesti kärsimystä, minkä voidaan katsoa olevan keskeisten eettisten periaatteiden vastaista.101 

Tällaiselle puuttumiselle ja kärsimyksen aiheuttamiselle on voitava esittää painavat perustelut, joita 

rikosoikeusteoriassa kutsutaan kriminalisointiperiaatteiksi. Kriminalisointiperiaatteet asettavat rajat 

ihmisten oikeuksiin ja vapauksiin puuttumiselle rikosoikeudellisen järjestelmän toimesta ja toimivat 

työvälineinä järjestelmän kriittiselle tarkastelulle.102 

Suomessa kriminalisointiperiaatteista on kirjoittanut erityisesti Lappi-Seppälä osana 

hahmottelemaansa pragmaattis-rationaalista justifikaatiota, jossa rikosoikeus ja rangaistusjärjestelmä 

nähdään järjestäytyneen yhteiselämän, turvallisuuden ja siedettävien elinolojen tarpeellisina 

turvaajina. Järjestelmä saa justifikaationsa kyvystään suojata ihmisten tärkeinä pitämiä intressejä 

 
100 Koskela 2020, s. 279 ja 282. 
101 Lappi-Seppälä, Tapio: Miksi rikosoikeus? Teoksessa Hirvonen, Ari (toim.): Kohti 2000-luvun rikosoikeutta. Helsingin 

yliopiston rikos- ja prosessioikeuden laitoksen julkaisuja. Helsinki 1994 (Lappi-Seppälä 1994), s. 19. 
102 Melander, Sakari: Kriminalisointiperiaatteet ja perusoikeuksien rajoitusedellytykset. Lakimies 6/2002 (Melander 

2002), s. 938–939. 
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loukkauksilta. Pragmaattisuudella Lappi-Seppälä viittaa tässä yhteydessä käytännöllisten syiden 

korostettuun merkitykseen rikosoikeuden justifioinnissa ja rationaalisuudella siihen, että näiden 

syiden merkitys tulisi voida perustella erikseen ”ideaalin puhetilanteen vaatimuksia kunnioittavassa 

diskurssissa.”103  

Lappi-Seppälä luonnehtii justifikaatiossaan kriminalisointiperiaatteita hyväksyttävän rikosoikeuden 

käytön ehdoiksi, jotka toimivat testinä pohdittaessa yksittäisiä rikosoikeuden käyttötilanteita, ja hän 

on tiivistänyt ne kolmeen periaatteeseen: ultima ratio -periaate, hyöty-haitta-punninnan periaate ja 

oikeushyvien suojelun periaate.104 Kriminalisointiperiaatteiden jaottelusta ja sisällöstä on myös 

toisenlaisia näkemyksiä, joiden pohjaksi on yleensä kuitenkin otettu Lappi-Seppälän hahmottelema 

jaottelu. Esimerkiksi Nuotio ja Melander lukevat kriminalisointiperiaatteiksi myös 

ihmisoikeussäännöksissä rangaistavuudelle asetetut edellytykset, kuten ihmisarvon 

loukkaamattomuuden periaatteen ja laillisuusperiaatteen.105 

Ultima ratio -periaatteen sisällöstä ja merkityksestä ei vallitse täyttä yksimielisyyttä suomalaisessa 

oikeuskirjallisuudessa, mutta sen ydinvaatimukseksi voidaan tiivistää, että rikosoikeuden on aina 

oltava viimesijainen keino. Lappi-Seppälä katsoo, että koko rikosoikeudellisen järjestelmän 

käyttöönotto ei ole mahdollista, jos sen sijasta olisi voitu käyttää toista menetelmää, joka olisi 

vähemmän haitallinen ja vähemmän yksilön oikeuksia rajoittava. Vaihtoehtoisen järjestelmän tulisi 

kuitenkin olla myös moraalisesti hyväksyttävämpi, kohtuullisin kustannuksin toimeenpantavissa ja 

vähintään lähes yhtä tehokas kuin rikosoikeudellinen järjestelmä.106 Ultima ratio -periaatetta rasittaa 

sen ongelmallisuus rikosoikeuden immanentin kritiikin välineenä. Nuotion mukaan rikosoikeutta ei 

voida kontrolloida tällaisella puhtaasti kriminaalipoliittisella vaatimuksella. Voidaankin katsoa, että 

ultima ratio -periaatteella on merkitystä lähinnä kriminaalipoliittisena maksiimina, jolla ei ole 

juurikaan painoarvoa käytännön tasolla.107 

Hyöty-haitta-periaate edellyttää, että kriminalisoinnilla saavutettavien hyötyjen tulee olla suuremmat 

kuin siitä koituvien haittojen.108 Kriminalisoinneista aiheutuvat haitat voivat liittyä muun muassa 

tekijälle aiheutettuun kärsimykseen ja toiminnallisiin rajoituksiin, kriminalisoinneista aiheutuviin 

 
103 Lappi-Seppälä 1994, s. 32–33. 
104 Lappi-Seppälä 1994, s. 33 ja Lappi-Seppälä, Tapio: Rangaistuksen määräämisestä - Teoria ja yleinen osa I. SLY 1987 

(Lappi-Seppälä 1987), s. 128–138. 
105 Ks. esim. Nuotio, Kimmo 1998: Perusoikeuksien merkityksestä rikosoikeudessa. Teoksessa Pekka Länsineva – Veli-

Pekka Viljanen (toim.): Perusoikeuspuheenvuoroja. Turku 1998, s. 150–151 (Nuotio 1998) ja Melander, Sakari: 

Kriminalisointiteoria – Rangaistavaksi säätämisen oikeudelliset rajoitukset. Helsinki 2008 (Melander 2008). 
106 Lappi-Seppälä 1994, s. 33 ja 35. 
107 Nuotio 1998a, s. 515–516 ja Melander 2002, s. 952. 
108 Melander 2002, s. 954 ja Lappi-Seppälä 1994, s. 33. 
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yhteiskunnallisiin sivuvaikutuksiin ja kustannuksiin, rikosoikeuden inflaatioon (kun kaikki on 

kielletty, mitään ei ole kielletty) ja yhteiskuntarauhan järkkymiseen. Kriminalisoinneista syntyvät 

hyödyt liittyvät ennen kaikkea preventioon, ja hyötyihin luetaan kriminalisoinnilla vältetyt 

oikeudenloukkaukset sekä kriminalisointien tarjoaman suojan myötä kasvanut yhteiskunnallinen 

turvallisuus ja hyvinvointi. Hyötyjen ja haittojen välisen punninnan painopisteiden löytämiseksi tulisi 

ensin määritellä kriminaalipoliittiset tavoitteet. Punninta ja arvottaminen palautuvat aina punnitsijan 

arvoihin, eikä niitä koskeviin erimielisyyksiin ole esitettävissä yleispätevää vastausta tai sisällöllistä 

standardia.109 Hyöty-haitta-punninnan periaate onkin kriminalisointiperiaatteista luonteeltaan 

leimallisimmin kriminaalipoliittinen.110 

Kriminalisointiperiaatteista tämän tutkimuksen tarkoituksen kannalta merkityksellisin on 

oikeushyvien suojelun periaate. Periaatteen ydinvaatimus on, että kaikkien kriminalisointien taustalla 

tulisi olla löydettävissä jokin oikeushyvä. Rikoslain pragmaattiseksi tehtäväksi voidaankin katsoa 

oikeushyvien suojelu.111 Nuotio on katsonut, että edellä käsitellyt ultima ratio- ja hyöty-haitta-

punninnan periaatteet kuuluvat osaksi oppia oikeushyvien suojaamisesta. Hän perustelee tätä 

ensinnäkin sillä, että ultima ratio -periaatteesta seuraa, että sääntelyn luonne ja vaikutukset tulisi 

pystyä arvioimaan yhteiskuntaa koskevan empiirisen tiedon pohjalta, ja toisekseen sillä, että mikäli 

kriminalisoinnista ei ole odotettavissa enemmän hyötyä kuin haittaa, kriminalisointia ei voida 

rationaalisesti perustella oikeushyvien suojaamisen tarpeella.112 

4.2 Oikeushyvien suojelun periaate ja oikeushyväoppi 
 

Oikeushyvillä tarkoitetaan yleisesti yhteisössä tärkeinä pidettyjä oikeudellisia intressejä, ja ne ovat 

luonteeltaan yhteiskuntajärjestelmään kuuluvia oikeudellisesti suojattuja abstrakteja arvoja.113 

Kriminalisoinnilla suojattavan oikeushyvän käsite on tärkeää erottaa rikoksen teko-objektin 

käsitteestä, jolla tarkoitetaan rikoksen kohteena olevaa konkreettista henkilöä tai esinettä.114 

Oikeushyvän käsite pitää sisällään arvoarvostelmien tekemisen siitä, mitä tekoja oikeastaan voidaan 

säätää rangaistaviksi, ja oikeushyvät ovatkin arvolatautuneita. Rikosoikeudellinen järjestelmä ei voi 

suojata kaikelta elämää yhteiskunnassa mahdollisesti häiritsevältä toiminnalta, vaan suojan kohteiksi 

valikoituvat vain sellaiset kohteet, joilla on tiettyjä perustavanlaatuisia ominaisuuksia. Oikeushyvien 

 
109 Lappi-Seppälä 1994, s. 37–39. 
110 Melander 2002, s. 955–956. 
111 Lappi-Seppälä 1994, s. 35. 
112 Nuotio 1998, s. 151–152. 
113 Tolvanen, Matti: Tieliikennerikokset ja kriminaalipolitiikka. Helsinki 1999 (Tolvanen 1999), s. 179 ja Nuutila, Ari-

Matti: Rikosoikeudellinen huolimattomuus. Helsinki 1996 (Nuutila 1996), s. 79. 
114 Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi: Rikosoikeus ja kriminaalipolitiikka. Helsinki 1977 (Anttila – Heinonen 1977), s. 

108. 



 

 

30 

arvottaminen ja oikeushyviltä vaadittavien ominaisuuksien määritteleminen on aina suhteellista ja 

edellyttää kriminaalipoliittista näkemystä rikosoikeudellisen järjestelmän tarkoituksesta ja siitä, mitä 

sillä tulisi suojella.115  

Millaisia arvoja oikeusjärjestelmässämme sitten hyväksytään rikosoikeuden keinoin suojeltaviksi 

oikeushyviksi? Dan Frände on katsonut, että liberaalissa demokratiassa rikoslailla tulisi suojata 

lähinnä sellaisia arvoja, joiden suojelu turvaa mahdollisimman suoraan yksilöiden vapauspiiriä eli 

vapautta elää rauhassa toisten ihmisten loukkauksilta. Fränden mukaan tärkein merkki tietyn 

suojeluintressin kyvystä turvata yksilöiden vapauspiiriä on kyseisen intressin sisältyminen 

perustuslain perusoikeussäännöksiin tai ihmisoikeussopimuksin turvattuihin ihmisoikeuksiin.116 

Yhteisölliset oikeushyvät, kuten esimerkiksi valtion turvallisuus ja ympäristö, ovat johdettavissa 

perusoikeusdoktriinista lähinnä välillisesti eli siten, että kriminalisoinnin tarpeellisuutta perustellaan 

esimerkiksi yleisellä järjestyksellä ja turvallisuudella, eikä esimerkiksi hengen ja terveyden 

suojelulla.117 Siitä, missä määrin yhteisöllisille oikeushyville tulisi antaa painoarvoa, on esitetty 

eriäviä näkemyksiä. 

Jako yhteisöllisiin ja yksilöllisiin oikeushyviin on toisaalta hyvin karkea. Nuotio esittää, että 

kriminalisoinneissa voidaan karkeasti erotta kahdenlaista ainesta: perinteiset, kahden yksilön 

keskinäisiin suhteisiin liittyvät ja yksilön oikeuksiin suoraan kohdistuvat rikokset, sekä ns. modernit 

rikokset, joissa kriminalisoitujen tekojen merkitys määrittyy yhteisöllisemmin.118 Nähdäkseni jako ei 

nykymuodossaan toimi eläimiin kohdistuvien rikosten kohdalla, sillä eläinten asema on 

kaksijakoinen: Eläimet nähdään toisaalta yksilöinä, erityisesti eläinoikeuden näkökulmasta, ja 

toisaalta esineinä, jolloin niihin kohdistuvien rikosten voidaan nähdä rikkovan lähinnä eläimen 

omistajan oikeuksia tai joitakin yhteisöllisiä oikeushyviä, kuten ihmisten moraalisia tuntoja. Itse 

näkisin, että eläimiin kohdistuvissa rikoksissa pitäisi olla kyse eläinyksilön oikeuksiin kohdistuvista 

rikoksista, joskin nykyisessä oikeusjärjestelmässämme eläimen aseman yksilönä voi perustellusti 

kyseenalaistaa. 

Rikoslakiin kohdistuu odotuksia moraalisesta hyväksyttävyydestä ja oikeudenmukaisuudesta.119 

Frände toteaa, että rikosoikeuden oikeushyvillä tulisi aina olla vähintäänkin välillinen kytkentä 

 
115 Melander 2002, s. 946. 
116 Frände 2012, s. 19. 
117 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 89. 
118 Nuotio, Kimmo: Onko hyökkäys paras puolustus? Defensiivistä ja offensiivista kriminalisointipolitiikkaa, Lakimies 

8/1998 (Nuotio 1998b), s. 1345. 
119 Nuotio, Kimmo – Majanen, Martti: Rikosoikeuden poluilla. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan 

julkaisut. Helsinki 2003, s. 10. 
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moraaliin.120 Samalla on kuitenkin muistettava, ettei rikoslaki ole moralisoinnin väline, vaan keino 

keskeisten yhteiskunnallisten ja yksilöllisten intressien suojaamiseksi.121 Winfried Hassemer katsoo, 

että sellaisten tekojen, jotka ovat ainoastaan moraalinormien tai yhteiskunnallisten arvokäsitysten 

vastaisia, kriminalisointi ei ole sallittua. Hassemer kritisoi sitä, että käytännössä tällaista nk. 

symbolista rikosoikeutta on runsaastikin, vaikka se ei ole omiaan suojelemaan oikeushyviä, vaan 

tavoittelee pikemminkin laajalle ulottuvia poliittisia vaikutuksia.122 

Tästä huolimatta rikoslakia ei ole täysin ”puhdistettu” moralistisista säännöksistä. 

Rikosoikeusjärjestelmä nimittäin hyväksyy oikeudellisen suojelun kohteeksi myös oikeushyviä, jotka 

perustuvat vallitsevaan käsitykseen teon ehdottomasta moraalisesta tuomittavuudesta. Esimerkiksi 

hautarauhan (RL 17:12 kohta 3) ja uskonrauhan (RL 17:10) rikkomisen kriminalisoinnit nojaavat 

yleisen moraalin ja yhteiskuntarauhan ylläpitämiseen eivätkä esimerkiksi yksilöiden vapauspiirin 

suojeluun. Lähtökohtana liberaalissa yhteiskunnassa näistä esimerkeistä huolimatta on, että 

kriminalisoinnit on kyettävä oikeuttamaan perus- ja ihmisoikeusdoktriinista johdetuilla 

oikeushyvillä, ei moraaliargumenteilla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei 

perusoikeussäännöksillä olisi kytkentää moraaliin – perus- ja ihmisoikeudet ovat pikemminkin se 

kanava, jonka kautta moraaliset pohdinnat tulevat osaksi oikeusjärjestystä.123 Keskustelu 

suojeltavista oikeushyvistä ei olekaan moraalisesti neutraalia, ja oikeushyvien suojelulla on kiinteä 

yhteys moraalifilosofiaan.124 

Rikosoikeudella suojattavat oikeushyvät on siis oikeusjärjestelmässämme pyritty ankkuroimaan 

perus- ja ihmisoikeuksiin, ja oikeushyviä ovatkin selkeästi esimerkiksi ihmisyksilöiden henki, vapaus 

ja terveys. Nuutila toteaa, että suojattavat oikeushyvät on voitava yleensä johtaa perustuslaista tai 

kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista. Poikkeuksen muodostavat lähinnä yhteisölliset 

oikeushyvät.125 Matti Tolvanen menee vielä pidemmälle todetessaan, että ”oikeushyvän käsite 

palautuu itse asiassa jäännöksettömästi perusoikeuksiin.”126 Tolvanen edustaa näkemyksellään 

eräänlaista perusoikeusorientoitumisen ääripäätä suomalaisessa rikosoikeuskeskustelussa. Vaikka 

oikeushyvää ei voitaisikaan aina jäännöksettömästi palauttaa perusoikeuksiin, lähden tässä 

 
120 Frände 2012, s. 109. 
121 HE 44/2002 vp, s. 188. 
122 Hassemer, Winfried: Symbolinen rikosoikeus ja oikeushyvien suojelu. Oikeus 1/1989 (Hassemer 1989), s. 390–392, 

369 ja 400. 
123 Pirjatanniemi 2005, s. 182. Ks. myös Tuori, Kaarlo: Kriittinen oikeuspositivismi. Werner Söderström Lakitieto 2000 

(Tuori 2000), s. 220–223. 
124 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 90–91. 
125 Nuutila 1997, s. 41–42. 
126 Tolvanen 1999, s. 181–182. 
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tutkimuksessa Melanderin tavoin siitä tosiseikasta, että rikosoikeudellinen järjestelmä on joka 

tapauksessa väistämättä kytköksissä perusoikeusjärjestelmään.127 

Melander katsoo, että ”jos törmättäisiin johonkin uuteen haitalliseen käyttäytymismuotoon, 

kriminalisointia tulisi ainakin teoriassa tällöin edeltää perusoikeussäännöstön muuttaminen tai 

perusoikeuksien suojan tulkinnallista tietä tapahtuva laajentaminen.” Kaikilta oikeushyviltä ei 

kuitenkaan tarvitse edellyttää suoraa linkkiä perusoikeuksiin. Esimerkiksi talousrikosten taustalla ei 

ole löydettävissä mitään perusoikeutta ainakaan suoraan.128 Esimerkiksi kriminalisoinnista, jonka 

taustalta on erityisen vaikeaa löytää suojeltavaa oikeushyvää, Melander nostaa myös RL 17:16b:ssä 

kriminalisoidun arpajaisrikoksen.129  

Myös Nuotio on katsonut, että yhteiskunnan kehittyessä lainsäätäjällä tulisi olla halutessaan 

mahdollisuus laajentaa oikeushyvien piiriä ilman perusoikeussäännösten muuttamista. Nuotio katsoo, 

että yksilön oikeudet voivat olla oikeushyvien sisältönä, jolloin kyse on yksilöiden keskinäisten 

vapauksien ja oikeuksien yhteensovittamisesta. Modernissa rikosoikeudessa suojeltavien intressien 

piiri on kuitenkin laajentunut kattamaan myös useita vain välillisesti yksilön oikeuksia suojaavia 

oikeushyviä, ja Nuotio katsookin tähän perustuen, että oikeushyvät eivät kokonaan palaudu 

perusoikeuksiin, mutta liittynevät kuitenkin aina vähintään välillisesti perusoikeuksien 

suojaamiseen.130 

Melander esittää, että oikeushyvien määritteleminen Tolvasen tavoin siten, että niiden tulisi palautua 

jäännöksettä perusoikeuksiin, on ”epärealistista ja jossain määrin jopa vahingollista”.131 Melander 

katsoo, että tällaiseen palauttamiseen voi liittyä perusoikeuksien tulkintaan liittyvä vaara. 

Perusoikeusjärjestelmään voi tulevaisuudessa sisältyä rikoslainsäätäjälle hyvin laajan valtakirjan 

antavia säännöksiä, jos perusoikeusjärjestelmä ymmärretään ensisijaisesti aktiivisia 

toimintavelvoitteita asettavaksi, ja yksittäisiä perusoikeuksia tulkitaan yhä enemmän väljemmän 

kollektiivisen oikeuden sisältäviksi. Mikäli perusoikeudet olisivat tulkinnallisesti hyvin laajoja, 

rikosoikeudellista järjestelmää voitaisiin perusoikeuksien turvaamisvelvoitteeseen vedoten pyrkiä 

käyttämään myös ongelmallisiksi koetuissa tilanteissa. Melander viittaa tältä osin yleistä järjestystä 

ja turvallisuutta koskevaan keskusteluun, jossa yleinen järjestys ja turvallisuus on ymmärretty 

enenevässä määrin kollektiiviseksi perusoikeudeksi, jolla on pyritty perustelemaan melko löyhästi 

 
127 Melander 2008, s. 346. 
128 Melander 2002, s. 947. 
129 Melander 2008, s. 347. 
130 Nuotio 1998, s. 151. 
131 Melander 2008, s. 347. 
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monenlaisia kriminalisointeja.132 Keskusteluun liittyy myös Tuorin esittämä kritiikki, jonka ydin on 

siinä, että vapausoikeusluonteiset yksilölliset perusoikeudet tulisi pitää erillään kollektiivisista 

poliittisluonteisista intresseistä, joilla perusoikeuksien rajoituksia on pyritty perustelemaan.133 

Perusoikeuksien rajoittaminen on mahdollista toisen perusoikeuden turvaamisen lisäksi myös 

muunlaisen painavan yhteiskunnallisen tarpeen nojalla. Melanderin mukaan tällainen tarve voi tehdä 

kriminalisoinnista hyväksyttävän ilman, että sillä on mitään yhtymäkohtaa perusoikeusjärjestelmään. 

Painavan yhteiskunnallisen tarpeen vuoksi laadittavan kriminalisoinnin taustalle voidaan 

”rikosoikeudellisesti konstruoida” tietty oikeushyvä, kuten esimerkiksi tietojenkäsittelyrauha. 

Yksinkertaisemmin voidaan myös vain määritellä tietty hyväksyttävä ja painava yhteiskunnallinen 

tarve, joka voi oikeuttaa kriminalisoinnin olematta kuitenkaan varsinainen oikeushyvä.134 

Oikeushyvien välttämätöntä perusoikeussidosta vastaan puhuu myös se tosiasia, että alun perin 

oikeushyvän käsite konstruoitiin selittämään juuri sellaisia tilanteita, joissa rikos ei kohdistu suoraan 

henkilön subjektiiviseen oikeuteen, vaan esimerkiksi yhteisön toimintaan yleisemmin, kuten valtioon 

– eli intresseihin, joita ei välttämättä ole turvattu perustuslain tai edes tavallisen lain tasolla. 1800-

luvulla vaikuttaneen saksalaisen oikeusajattelija Rudolf von Jheringin oikeuden tarkoituksia koskevat 

pohdinnat johtivat myöhemmin oikeushyvän käsitteen muotoutumiseen, mikä antoi materiaalisen, 

ulkoisen referenssin oikeusnormeille, ja tätä referenssiä voitiin käyttää hyväksi myös laintulkinnassa 

ja -soveltamisessa.135 Jheringin ajattelu oli mielenkiintoista myös siksi, että hän jaotteli eri tason 

hyvät sen nk. tarkoitus-subjektin mukaan, jonka intressistä on kysymys. Jhering jaotteli tällaiset 

loukattavat subjektit yksilöihin, yhteiskuntaan ja valtioon. Jhering korosti jaottelullaan sitä, että 

oikeushyviä ei suojata sellaisenaan, vaan ainoastaan tietyn subjektin hyvänä. Olennaisin havainto 

Jheringille oli kuitenkin se, että rikos voi kohdistua myös yhteiskuntaan, eikä vain yksilöön tai 

valtioon.136 

Olen Melanderin kanssa samaa mieltä siinä, että oikeushyvien määritteleminen siten, että niiden tulisi 

palautua jäännöksettä perusoikeuksiin, on epärealistista eikä välttämättä aina tarkoituksenmukaista. 

Eläinsuojelukriminalisointien kohdalla tilanne on kuitenkin eri kuin esimerkiksi talous- tai 

arpajaisrikoksissa. Eläinsuojelurikoksilla on suhteessa muihin rikoksiin erityinen asema, sillä niissä 

 
132 Melander 2008, s. 349–350. 
133 Tuori, Kaarlo: Yleinen järjestys ja turvallisuus – perusoikeusko? Lakimies 6–7/1999, s. 920–931 ja Melander 2008, s. 

349. 
134 Melander 2008, s. 347–348. 
135 Nuotio, Kimmo: Rudolf von Jhering – oikeus yhteiskunnan elinehtoja suojaamassa. Teoksessa Tontti, Jaakko – 

Mäkelä, Kaisa – Gylling, Heta (toim.): Filosofien oikeus I. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, E-sarja N:o 2, 

2001 (Nuotio 2001a), s. 294. 
136 Rudolf von Jheringiä mukaillen Nuotio 2001a, s. 303. 
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rikoksen kohteena on elävä ja tunteva olento, jota pidetään oikeusjärjestyksessämme esineenä ja jolle 

ei ole lainsäädännössämme tunnustettu vahvoja subjektiivisia oikeuksia, mutta jota kuitenkin 

suojellaan erityisin kriminalisoinnein. Eläinsuojelukriminalisoinneissa ei myöskään ole kyse 

kollektiivisista poliittisluonteisista intresseistä, joilla pyritään perustelemaan perusoikeuksien 

ylenpalttisia rajoituksia. 

On totta, että eläinsuojelukriminalisointien taustalle voidaan Melanderin ehdottamalla tavalla 

rikosoikeudellisesti konstruoida oikeushyväksi esimerkiksi eläinten hyvinvointi, tai vaihtoehtoisesti 

voidaan myös vain sopia, että eläinten hyvinvointi on sellainen hyväksyttävä ja painava 

yhteiskunnallinen tarve, joka voi oikeuttaa kriminalisoinnin olematta kuitenkaan varsinainen 

oikeushyvä. Kriminalisoinnin suojaaman kohteen edes välillinen yhteys perusoikeusjärjestelmään 

toimii Melanderinkin mukaan kuitenkin huomattavasti vankempana perusteena kriminalisoinnille 

kuin oikeushyväopin teoretisointi.137 Myös Tolvanen katsoo, että perusoikeuksiin sidottu rajoitus on 

”pelkkiin moraalisiin pohdintoihin verrattuna käyttökelpoisempi ja ”jämäkämpi” työkalu rikoslain 

säätämisessä, koska perusoikeusnormien kautta voidaan lainsäätäjälle konkreettisesti osoittaa 

oikeushyvien suojelutarpeen vaatimuksesta aiheutuvat rajoitukset.”138 Nuutila toteaa, että 

”ainoastaan perusoikeuksiin palautuva oikeushyvän käsite on kriminaalipoliittisesti kestävä”.139  

Oikeushyvien kiinnittymisellä perusoikeuksiin on myös se etu, että tällöin suojattavat oikeushyvät 

ovat demokraattisessa prosessissa tietoisesti suojeltavaksi määrättyjä arvoja ja etuja, mikä osaltaan 

auttaa rikosoikeudellista sääntelyä kunnioittamaan modernin yhteiskunnan arvopluralismia ja 

estämään tiettyihin arvoihin kohdistuvaa syrjintää ja mielivaltaa.140 Perusoikeudet myös antavat 

oikeushyväkeskustelulle jäntevyyttä ja tekevät oikeushyväanalyysistä laadukkaampaa, kun 

valtiosääntöoikeudelliset näkökohdat rikastuttavat rikosoikeudellista sääntelyä.141 

Elina Pirjatanniemi on huomauttanut osuvasti, että huolimatta edellä esitellyistä näkemyseroista, 

yleisesti hyväksyttynä ja vahvana lähtökohtana näyttää olevan, että oikeushyviä lähestytään perus- ja 

ihmisoikeuksien kautta, ja oikeushyvät nähdään joko välittömästi tai välillisesti perus- ja 

ihmisoikeuksia suojaavina. Kriminalisoinnit, joista puuttuu perusoikeuskytkentä, esitetään 

poikkeuksina, eivätkä ne riitauta edellä mainittua lähtökohtaa.142 Sellaisen oikeushyvän 

 
137 Melander 2008, s. 351 ja Melander 2002, s. 947. 
138 Tolvanen 1999, s. 182. 
139 Nuutila 1997, s. 40–41. 
140 Pirjatanniemi 2005, s. 181 ja Tuori 2000, s. 258–259. Ks. myös Tolvanen 1999, s. 182. 
141 Pirjatanniemi 2005, s. 182. 
142 Pirjatanniemi 2005, s. 201. 
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puolustaminen, jolle ei löydy tukea perusoikeusjärjestelmästä, näyttää myös edellyttävän erityisen 

vahvoja perusteluja.143  

Pirjatanniemi, samoin kuin Jussi Tapani, on painottanut myös, että perusoikeuskytkentä on lisäksi 

omiaan rajoittamaan oikeushyvien liiallista abstrahoitumista teleologisessa laintulkinnassa. 

Teleologisen tulkinnan heikkoutena on usein nähty teleologiselle argumentaatiolle tärkeiden 

tavoitteiden epämääräisyys. Kun teleologisen tulkinnan edellyttämä tavoite suodattuu osaksi 

tulkintaa perusoikeusjärjestelmän kautta, suojan kohteena ei ole mikä tahansa oikeushyväkonstruktio, 

vaan lainsäätäjän itsensä määrittelemä perustavanlaatuinen suojan kohde. Perusoikeuskytkennän 

avulla tulkintaan saadaan tarpeellinen abstraktiotaso, jolloin perusoikeuteen sidottu oikeushyvä voi 

olla jatkuvan oikeudellisen tulkinnan kohteena, mutta samalla kytkentä estää liiallista 

abstrahoitumiskehitystä.144 

Veli-Pekka Viljasen mukaan oikeushyvien sitominen perusoikeusjärjestelmään palvelee parhaiten 

perusoikeuksien mahdollisimman laajaa toteutumista. Hän huomauttaa kuitenkin, että siitä, että jokin 

kriminalisointi voitaisiin perustella perusoikeuksien suojaamistarpeella, ei vielä seuraa velvollisuutta 

toteuttaa kriminalisointi. Sallitut kriminalisointiperusteet eivät täysin tyhjene perusoikeuksien 

turvaamisvelvoitteeseen, ja rikosoikeuden moraalikytkennästä lisäksi Viljasen mukaan seuraa, että 

kriminalisointi voi jossain tapauksissa perustua yhteiskunnassa voimakkaana vallitsevaan 

käsitykseen jonkin teon ehdottomasta moraalisesta tuomittavuudesta, vaikka teko ei loukkaisikaan 

perusoikeuksia.145 Rikosoikeudellisen järjestelmän oikeutusta ei voidakaan johtaa 

perusoikeusjärjestelmästä, vaan se on rakennettava yleisprevention varaan.146 

Oikeushyvien suojelun periaate edellyttää kriminalisoinnilta paitsi sen taustalta löytyvän 

oikeushyvän osoittamista, myös sitä, että kyseisen oikeushyvän suojelemisella voidaan vaikuttaa 

ihmisten käyttäytymiseen (yleispreventio).147 Lappi-Seppälä on ilmaissut tämän vaatimuksen 

edellyttämällä, että kriminalisoinnin tulee ainakin jossakin määrin ja mieluiten tosiasiallisesti olla 

tehokas keino rikollisuuden ehkäisemisessä.148 Suojeltava oikeushyvä tulee myös voida sitoa 

yhteiskunnassa vallitseviin käsityksiin oikeudesta, sillä jos kriminalisointi ei vastaisi ihmisten 

 
143 Pirjatanniemi 2005, s. 201 ja Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeuksien rajoitusedellytykset. Alma Talent 2001 (Viljanen 

2001), s. 334. 
144 Pirjatanniemi käsittelee aihetta ympäristöperusoikeussäännöksen kontekstissa. Pirjatanniemi 2005, s. 220 ja Tapani, 

Jussi: Petos liikesuhteessa. Talousrikosoikeudellinen tutkimus. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja N:o 

250. Helsinki 2004, s. 82–84. 
145 Viljanen 2001, s. 333–334., 
146 Pirjatanniemi 2005, s. 185. 
147 Melander 2002, s. 948. 
148 Lappi-Seppälä 1987, s. 130–318 ja Melander 2002, s. 947. 
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oikeustajua, sitä ei todennäköisesti noudatettaisi, eikä vaatimus sen tehokkuudesta täyttyisi. Kaikilta 

yleisen oikeustajun kannalta merkityksellisiltä kriminalisoinneilta ei tosin tulisi edellyttää ehdotonta 

yleisestävyyttä, sillä kansalaisten oikeuskäsitykset tunnetusti voivat vaihdella suurestikin. 

Yleisemmällä tasolla voidaan kuitenkin todeta, että kriminalisoitavat teot heijastavat 

yhteiskunnallisia arvokäsityksiä.149 

Rikosoikeudellisen järjestelmän oikeutuksen kannalta merkittävä on myös oikeudenloukkauksen 

olennaisuus, sillä oikeudenloukkauksen intensiteetti vaikuttaa käsitykseemme siitä, mikä on 

välttämätöntä, ja vaikuttaa edelleen siihen, miten ymmärrämme edellä käsiteltyyn ultima ratio -

periaatteeseen sisältyvän vaatimuksen rikosoikeudesta viimeisenä keinona. Mitä törkeämmästä 

loukkauksesta on kysymys, sitä todennäköisemmin katsomme, että teon estämiseksi ei ole muita 

keinoja kuin kriminalisointi.150 

4.3 Eläinsuojelukriminalisoinneilla suojattava oikeushyvä 
 

4.3.1 Eläinsuojelukriminalisoinneilla suojattava oikeushyvä esitöissä ja oikeushyvän historia 

 

Peruste teon kriminalisoinnille löytyy siis oikeushyvän suojaamisesta.151 Mitä oikeushyvää 

eläinsuojelurikoksen kriminalisoinnilla sitten suojataan? Eläinsuojelurikoksen (RL 17:14) 

tunnusmerkistössä viitatusta eläinsuojelulaista voisi ensisilmäyksellä tehdä päätelmän siitä, että 

kyseinen oikeushyvä on eläinten hyvinvointi – säädetäänhän eläinsuojelulain 1 §:ssä, että lain 

tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta 

sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. 

Voisikin ajatella, että eläinten hyvinvointi on itsessään oikeusjärjestyksen tunnustama suojeltava 

intressi, sillä eläinsuojelulainsäädäntöä ei voi esimerkiksi täysin palauttaa eläimen omistajan 

oikeuksiin, kuten omaisuudensuojaan, kun omistajakaan ei lain nojalla saa kohdella eläintään aivan 

miten haluaa.152 Päätelmä voisi olla johdettavissa jo itsessään siitä, että eläinten kaltoinkohtelu on 

rikoslaissamme jo kriminalisoitu. Asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen. 

Oikeusjärjestyksessämme eläin on varallisuusoikeudellinen esine, jolle ei ole tunnustettu vahvoja 

subjektiivisia oikeuksia, mutta jota kuitenkin suojellaan erityisin eläinsuojelukriminalisoinnein. 

Kuten edellä on jo todettu, kriminalisoinnilla suojeltavan oikeushyvän käsite on tärkeää erottaa 

rikoksen teko-objektin käsitteestä, jolla tarkoitetaan rikoksen kohteena olevaa konkreettista henkilöä 

 
149 Melander 2002, s. 948. 
150 Pirjatanniemi 2005, s. 185. 
151 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 87. 
152 Kurki, Visa: Voiko eläin olla oikeussubjekti? Lakimies 3/2013, s. 436–358 (Kurki 2013), s. 439. 
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tai esinettä.153 Eläinsuojelurikoksissa teko-objektina on yleensä kaltoinkohdeltu eläin. Strengin 

mukaan eläinsuojelurikosten ei kuitenkaan nykyisin katsota kohdistuvan eläimeen itseensä,154 sillä 

oikeusjärjestyksemme perustaa oikeuksia ja velvollisuuksia ainoastaan oikeussubjekteille eli 

ihmisille tai oikeushenkilöille. 

Vuoden 1734 laissa eläimen vahingoittamista tai tappamista pidettiin vahingonteon kaltaisena 

omaisuusrikoksena.155 1800-luvulla eläinrääkkäyksen kriminalisointia perusteltiin sillä, että 

eläinrääkkäyksen salliminen raaistaisi yhteiskuntaa ja lisäisi ihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa.156 

1900-luvulle tultaessa käsitysten muututtua suojelun kohteeksi katsottiin lähinnä yhteiskunnassa 

vallitsevat hyvät tavat tai kansalaisten siveelliset tunteet.157 Brynolf Honkasalo katsoi 

eläinrääkkäyksen olevan luonteeltaan siveellisyyteen kohdistuva politiarikos.158 Inkeri Anttila ja 

Olavi Heinonen sen sijaan luokittelivat eläinrääkkäyksen moraalirikoksiin.159 

Nykymuotoisen eläinsuojelurikospykälän taustalla olevassa hallituksen esityksessä HE 6/1997 on 

todettu yksiselitteisesti, että eläinten suojelua koskevien säännösten ei enää nykyään katsota 

suojaavan eläimen omistajan oikeuksia. Samassa yhteydessä esityksessä todetaan kuitenkin, että 

eläinten epäasiallinen tai julma kohtelu ”loukkaa yhteiskunnassa vallitsevia käsityksiä eläinten 

kohtelusta ja herättää sillä tavoin ärtymystä tai pahennusta.”160 Jälkimmäisessä kuvauksessa on 

moralistisen kriminalisoinnin piirteitä, erityisesti kun otetaan huomioon, että lain esitöissä ei missään 

vaiheessa todeta eksplisiittisesti, että eläinten suojelua koskevien säännösten tarkoituksena olisi 

eläimen itsensä suojelu – hallituksen esityksessä on ainoastaan suljettu eläimen omistajan oikeudet 

kriminalisoinnin taustalla olevien oikeushyvien ulkopuolelle.  

Lisäksi HE 6/1997:ssä on päätetty sijoittaa eläinsuojelurikokset rikoksia yleistä järjestystä vastaan 

koskevaan rikoslain 17 lukuun. Nykyään eläimiä suojelevat kriminalisoinnit löytyvät laista laittoman 

naamioitumisen ja uhkapelin järjestämisen välistä. Esitöissä tätä on perusteltu samantyylisesti kuin 

edellä sillä, että oikeusjärjestyksemme ei tunnusta eläimille oikeuksia, ja että eläinten epäasiallinen 

 
153 Anttila – Heinonen 1977, s. 108. 
154 Streng 1999, s. 51. 
155 Streng 1999, s. 51, joka viittaa edelleen Forsman, Jaakko: Anteckningar enligt professor Jaakko Forsmans 

föreläsningar öfver de särskilda brotten enligt strafflagen af den 19 december 1889. Andra afdelningen. Brotten mot det 

medborgerliga samhällets rättsgebit. Fjärde upplagan. Helsingfors 1938, s. 120. 
156 Backman, Eero: Rikoslaki ja yhteiskunta I. Teoreettinen erittely rikosoikeuden tieteenkäsityksistä 1800-luvulla ja sen 

konkretisointi moraalin, uskonnon ja rikoslain suhteisiin Suomessa vuosina 1894–1917. Suomalaisen 

Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja N:o 115. Vammala 1976, s. 276. 
157 Ks. Serlachius, Allan: Suomen rikosoikeuden oppikirja. Toinen osa. I puolisko. 2. painos. Helsinki 1924, s. 103 ja 

Salmiala, Bruno A.: Eläinsuojelu rikoslainsäädännön tavoitteena ja sen merkitys yleisessä kriminaalipolitiikassa. 

Defensor Legis 1958, s. 103–104. 
158 Honkasalo, Brynolf: Suomen rikosoikeus. Erityinen osa II. Hämeenlinna 1960, s. 88–89. 
159 Anttila – Heinonen 1977, s. 266. 
160 HE 6/1997 vp, s. 133. 
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tai julma kohtelu ”loukkaa ihmisten yleisiä käsityksiä eläinten kohtelusta ja herättää sillä tavoin 

ärtymystä ja pahennusta.”161 

Luonnoksessa uutta lakia eläinten hyvinvoinnista koskevaksi hallituksen esitykseksi on todettu, että 

eläinten itseisarvoon perustuvaa kunnioitusta voidaan pitää yhtenä lähtökohtana sille, miksi eläimiä 

ylipäätään halutaan yhteiskunnassa suojella omalla lainsäädännöllään.162 Toteamus ei koske suoraan 

eläinsuojelukriminalisointeja, mutta se ilmentää hyvin yhteiskunnassa tapahtuneita eläimiä koskevia 

arvonmuutoksia. 

4.3.2 Eläinsuojelukriminalisoinneilla suojattava oikeushyvä uudemmassa oikeuskirjallisuudessa 

 

Suojelemmeko eläimiä siis niiden itsensä vai ihmisten moraalisten tuntemuksien sekä yleisen 

järjestyksen ja lainkuuliaisuuden vuoksi? Eläinsuojelukriminalisointien taustalla olevasta 

oikeushyvästä on uudemmassa oikeuskirjallisuudessa esitetty eriäviä näkemyksiä. Esimerkiksi 

Koskela katsoo, että eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen on saanut länsimaisessa yhteiskunnassa 

oikeushyvän aseman.163 Kurki on esittänyt, että eläinsuojelulainsäädäntö tunnustaa jo nyt 

implisiittisesti eläinten itseisarvon, vaikka lakiin ei olekaan vielä sisällytetty siitä erillistä kirjausta.164 

Kurki katsoo, että eläinten hyvinvointi tulisi ymmärtää itsenäiseksi oikeushyväksi, joka ei suoraan 

palaudu esimerkiksi yleiseen järjestykseen.165 

Erkki J. Hollo katsoo, että eläinsuojelusäännösten perimmäisenä tarkoituksena on vähentää ihmisten 

herruutta oikeutusperusteena eläinten mielivaltaiselle kohtelulle suojelemalla eläimiä ihmisten 

ylivaltaan perustuvia väärinkäytöksiä vastaan ja argumentoi näin sen puolesta, että 

eläinsuojelusäännöksillä on ”eläinkeskeinen suojeluaspekti”.166 Hannes Jumppanen menee vielä 

pidemmälle ja esittää, että eläinsuojelusäännösten tarkoituksena on suojata eläintä eläimen itsensä 

vuoksi: ”Eläin on elävänä ja tuntevana olentona lähimmäinen, jota on kunnioitettava ja 

arvostettava.”167 Jumppasen näkemystä on kritisoinut Streng, jonka mukaan eläimiä kyllä tulisi 

moraalisesta näkökulmasta suojella niiden itsensä vuoksi, mutta eläinsuojelulainsäädännöllä tähän ei 

 
161 HE 6/1997 vp, s. 103 ja 133. 
162 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

Saatavilla verkossa: 

https://mmm.fi/documents/1410837/1858027/HE+luonnos+laiksi+el%C3%A4inten+hyvinvoinnista_1.11+2057159_1_

0.pdf/acf8d69c-6b44-c563-c147-

5ab3c5b60a5b/HE+luonnos+laiksi+el%C3%A4inten+hyvinvoinnista_1.11+2057159_1_0.pdf?t=1636019106901 

(vierailtu 4.11.2021), s. 36. 
163 Koskela-Laine 2012, s. 6. 
164 Kurki 2020, s. 852. 
165 Kurki, Visa: Förbudet mot åsamkande av onödigt lidande enligt djurskyddslagstiftningen. JFT 3/2011, s. 290–310, s. 

294–295. 
166 Hollo, Erkki J.: Ympäristöoikeus. Jyväskylä 1999, s. 383. 
167 Jumppanen 1986, s. 19. 
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ole pyritty, kun oikeusjärjestyksessämme on perustettu oikeuksia vain ihmisille. Eläin ei esimerkiksi 

saa hyväkseen minkäänlaista hyvitystä siitä kärsimyksestä, mikä sille on eläinsuojelurikoksella 

aiheutettu, vaikka rikoksentekijää rangaistaisiinkin. Toisekseen eläin voidaan useissa tapauksissa 

lopettaa, jos sen omistaja on laiminlyönyt eläimen asianmukaisen hoidon.168  

Streng kysyykin perustellusti, miksi laki sallisi saman eläinlajin eri yksilöiden eriarvoisen kohtelun, 

jos eläintä suojeltaisiin vain sen itsensä vuoksi. Saman eläinlajin edustajia voidaan kohdella 

lainsäädännössä hyvin eri tavalla riippuen siitä, ovatko ne lemmikin, tuotantoeläimen vai esimerkiksi 

koe-eläimen asemassa. Streng itse esittää, että eläinsuojelurikoksessa oikeushyvänä voidaan pitää 

sekä omistajan varallisuutta että eläimen oikeutta ”eläimen arvoiseen elämään”.169 Streng ei 

tarkemmin määrittele sitä, mitä hän tarkoittaa eläimen oikeudella eläimen arvoiseen elämään. Itse 

tulkitsen näkemyksen niin, että sillä tarkoitetaan jonkinlaista oikeutta elämään sinänsä heikompaa 

oikeushyvää, jolla suojellaan kunkin eläimen oikeutta lajityypilliseen käyttäytymiseen ja niihin 

minimiehtoihin, jotka on eläinsuojelulainsäädännössä turvattu kullekin eläinlajille. Eläinsuojelulaki 

ja eläinsuojeluasetus (396/1996) sisältävät yleisempiä eläinten pitoa ja kohtelua koskevia säännöksiä, 

ja niitä täsmentävät tiettyjä eläinlajeja koskevat asetukset. Esimerkiksi asetuksessa koirien, kissojen 

ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta säädetään useiden pienikokoisten 

seura- ja harrastuseläinlajien pitopaikasta ja hoidosta. Nykytilassa eläimillä on siis Strengin 

näkemyksen mukaan sinänsä oikeus tietyntasoiseen, ”eläimen arvoiseen” elämään, muttei oikeutta 

elämään per se. 

Tolvanen pohtii eläinsuojelusäännösten taustalla olevaa oikeushyvää monesta näkökulmasta. Hän 

ehdottaa mahdolliseksi oikeushyväksi ensinnäkin omaisuutta sitä kautta, että eläinten kaltoinkohtelu 

on taloudellisesti turmiollista, ja on kansantaloudellisesti järkevää kriminalisoida sellainen eläinten 

kohtelu, josta aiheutuu merkittävää haittaa taloudelle esimerkiksi elintarviketuotannon häiriintymisen 

kautta.170 Tämä on hyvin omalaatuinen perustelu, enkä näe, kuinka kansantaloutta voitaisiin pitää 

varsinaisena oikeushyvänä, sillä sen kytkös omaisuudensuojaan ei nähdäkseni ole aivan selkeä. 

Toiseksi mahdolliseksi oikeushyväksi Tolvanen esittää ihmisten ”moraalintunteet”, sillä eläinten 

huono kohtelu näyttää ja tuntuu ihmisistä pahalta. Tolvanen päätyykin katsomaan edellä käsiteltyyn 

hallituksen esitykseen HE 6/1997 vp nojautuen, että eläinsuojelurikoksen kriminalisoinnin 

tarkoituksena on suojella eläinten kohteluun liittyviä ihmisten moraalisia odotuksia. Tolvanen esittää, 

 
168 Streng 1999, s. 51–52. 
169 Streng 1999, s. 51–52. 
170 Tolvanen, Matti: Eläinten oikeudet ja rikosoikeudellinen suoja. Teoksessa Rätt och utveckling – Oikeus ja kehitys. 

XIII Rättsvetenskapens dagar. Åbo Akademi 2010 (Tolvanen 2010), s. 63. 
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että sinänsä voisi olla mahdollista katsoa, että kriminalisoinnilla suojataan suorastaan eläinten 

oikeuksia, mutta päätyy hylkäämään tämän ajatuksen hallituksen esitykseen viitaten.171 

Argumentointi sen puolesta, että eläinsuojelukriminalisointien taustalla olisi ihmisten moraalisten 

tuntemusten tai muiden vastaavien kollektiivisten oikeushyvien suojelu, on kuitenkin melko hataralla 

pohjalla. Yleisellä tasolla on huomattava, että vähintäänkin suuri enemmistö kriminalisoinneista 

suojelee jollain tavalla ihmisten moraalisia tuntemuksia. Esimerkiksi pahoinpitelyjä ja raiskauksia 

pidetään moraalisesti väärinä, minkä takia ne onkin rikoslaissamme kriminalisoitu. On toki olemassa 

joitakin rikoksia, joiden moitittavuus johtuu tietynlaisesta ”pahennuselementistä”. Esimerkiksi 

hautarauhan rikkomisesta tuomitaan RL 17:12.1,2:n mukaan se, joka käsittelee hautaamatonta 

ruumista ”pahennusta herättävällä tavalla”. Samankaltainen muotoilu on myös esimerkiksi 

sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan markkinoinnin kriminalisoivassa RL 17:20:ssä. Kurki katsoo, 

että tällaisista kriminalisoinneista voidaan sanoa, että niiden tarkoituksena on yksinomaan suojella 

ihmisten moraalisia tuntemuksia.172 

Eläinsuojelukriminalisoinneista ei kuitenkaan löydy tämäntyyppisiä pahennukseen tai ihmisten 

moraalisiin tuntemuksiin viittaavia muotoiluja. Pahennuksen aiheuttamista ei ole sisällytetty 

eläinsuojelurikoksen (RL 17:14) tai sen törkeän tekomuodon (RL 17:14a) tunnusmerkistöön. 

Pahennuksen aiheuttamisen sijasta törkeässä tekomuodossa viitataan kvalifiointiperusteena 

esimerkiksi raakaan tai julmaan tekotapaan vastaavasti kuin törkeän raiskauksen (RL 20:2) ja törkeän 

pahoinpitelyn (RL 21:6) kohdalla. Eläinsuojelurikokset ovatkin Kurjen mukaan monella tapaa 

analogisia väkivaltarikosten kanssa, ja niiden tuskin voidaan katsoa suojelevan yksinomaan ihmisten 

moraalisia tuntemuksia, kuten esimerkiksi hautarauhan rikkomisen tapauksessa.173 

4.4 Eläinsuojelukriminalisointien taustalla olevan oikeushyvän selkiyttämisen merkitys 
 

4.4.1 Vaikutukset rikosten haitallisuuden arvioinnissa ja seurausten arvottamisessa 

 

Edellä todetun perusteella eläinsuojelukriminalisointien taustalla oleva oikeushyvä on 

tulkinnanvarainen, ja oikeustila on tältä osin epäselvä. Ongelma on merkittävä oikeusteoreettisesta 

näkökulmasta, mutta väitän, että sillä on myös käytännön vaikutuksia eläinten suojelun tasoon. 

Lappi-Seppälä katsoo, että rikokset tulisi jyvittää niiden keskinäisen preventiointressin mukaan. Kun 

tavoitellaan rangaistuksen ankaruuden ja tehokkuuden vastaavuussuhdetta, on järkevintä porrastaa 

seuraamusten suuruus tekojen haitallisuuden mukaan – on jo prima facie tärkeämpää, että haitalliset 

 
171 Tolvanen 2010, s. 63–64. 
172 Kurki 2018, s. 484. 
173 Kurki 2018, s. 483–484. 
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teot tulevat tehokkaammin ehkäistyksi kuin vähemmän haitalliset. Haitallisuus käsitteenä viittaa 

siihen, kuinka vältettävinä tekoja pidetään, ja se voi tarkoittaa useassa yhteydessä samaa kuin teon 

vahingollisuus tai vaarallisuus. Toisaalta haitallisuuden voi myös määritellä sen mukaan, missä 

määrin teko haittaa kyseessä olevan elämänalueen tavoitteita. Haitallisuuden määrää tällöin toisin 

sanoen loukatun oikeushyvän arvo ja loukkauksen laajuus.174 Streng on esittänyt, että oikeushyvät 

voidaan ajatella pantaviksi arvojärjestykseen sen mukaan, miten ankarilla kriminalisoinneilla niitä 

suojataan. Tämän perusteella oikeushyvän arvolla voisi olla vaikutusta myös sitä loukkaavan 

rikoksen rangaistusasteikkoon.175 

Rikoksen vääryyssisältöä arvioitaessa on siis keskeistä selvittää ja arvottaa teon seurausten laajuus. 

Tämä taas edellyttää kriminalisoinnilla suojatun intressin ja oikeushyvän painoarvon määrittämistä. 

Oikeuskulttuurissamme tällaisista arvoratkaisuista suurin osa on tehty jo lainsäädäntötasolla osana 

rikostunnusmerkistöjä ja rangaistusasteikkoja. Lappi-Seppälä esittää, että kriminalisoinnilla 

suojeltavan oikeushyvän arvon pohtiminen ei ole olennainen ongelma seurausten arvottamisessa.176 

Katson, että tämä voi pitää paikkansa varsinkin sellaisten kriminalisointien osalta, joiden taustalta on 

löydettävissä jokin perusoikeuksiin linkittyvä oikeushyvä. Tällaisia rikoksia ovat leimallisimmin 

esimerkiksi ihmisiin kohdistuvat väkivaltarikokset, henkirikokset ja omaisuusrikokset. 

Eläinsuojelurikoksissa ongelma kuitenkin muodostuu merkittävämmäksi, ja katson, että seurausten 

arvottamisessa oikeushyvän arvolla on ainakin tämäntyyppisten kriminalisointien kohdalla 

merkitystä. 

Ensinnäkin eläinsuojelurikosten kohdalla oikeushyvä ja sen painoarvo ovat, kuten on osoitettu edellä, 

varsin epäselviä. Voidaankin perustellusti kysyä, onko eläinsuojelurikosten osalta pohdittu tarpeeksi 

ja määritetty riittävän selkeästi kriminalisoinnilla suojattua intressiä ja oikeushyvän painoarvoa. 

Katson, että näitä arvoratkaisuja ei ole alkujaan tehty riittävällä huolellisuudella, mikä johtaa osaltaan 

siihen, että oikeushyvän arvoa on käytännössä mahdollisesta lakimuutoksesta seuraavan 

huolellisemman lainvalmistelun puuttuessa pohdittava tuomioistuimissa seurausten 

arvottamisvaiheessa. Tätä ei voida pitää toivottavana kehityksenä. 

Toisekseen, vaikka oikeushyvän painoarvoa koskevia arvoratkaisuja olisikin lainsäädäntötasolla 

tehty, mikä voidaan eläinsuojelurikosten kohdalla asettaa kyseenalaiseksi, käytännössä rikoksista, 

joiden rangaistusasteikko on sama, voidaan säännönmukaisesti langettaa hyvin eriasteisia 

rangaistuksia. Kuten edellä on jo todettu, Koskela on vuosina 2006–2009 annettuja käräjäoikeuksien 

 
174 Lappi-Seppälä 1987, s. 252. Ks. myös Rikosoikeuskomitean mietintö 1976:72. Helsinki 1977, s. 48–49. 
175 Streng 1999, s. 53. 
176 Lappi-Seppälä 1987, s. 341. 
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eläinsuojelurikostuomioita tutkiessaan havainnut, että eläinsuojelurikoksissa tuomittiin 

huomattavasti lievempiä rangaistuksia kuin verrokkirikoksina käytetyistä pahoinpitelyrikoksista ja 

rattijuopumuksista samasta rangaistusasteikosta ja muista rikostunnusmerkistöjen yhtäläisyyksistä 

huolimatta.177 Vaarana onkin, että mikäli lainsoveltaja ei pidä eläinten suojelua ja sen taustalla olevaa 

oikeushyvää niin tärkeänä asiana kuin lain tarkoituksesta on tulkittavissa, lain hengen mukaisia 

ratkaisuja on odotettavissa vain satunnaisesti.178 

4.4.2 Epätäsmällisyyskielto ja vaikutukset soveltamisharkinnassa 

 

Kriminalisoinnin taustalla olevan oikeushyvän täsmällistä määrittelyä edellyttää oikeushyvien 

suojelun periaatteen lisäksi myös laillisuusperiaatteeseen sisältyvä epätäsmällisyyskielto, jonka 

voidaan katsoa asettavan lainsäätäjälle vaatimuksen rangaistussäännöksen suojelukohteen riittävän 

täsmällisestä määrittelystä. Määrittely vaikuttaa ennen kaikkea rangaistussäännöksen tulkintaan; 

rikoslainsäädännön tulkinta on väistämättä teleologista, ja on selvää, että mitä täsmällisemmin 

kriminalisoinnin suojelukohde on määritelty, sitä johdonmukaisempaa säännöksen teleologinen 

tukinta tulee olemaan. Oikeushyvän selkeä määrittely vaikuttaa näin ollen säännöksen toivotun 

soveltamisalan määrittämiseen.179 

Nuotio on katsonut, että ajatusta oikeushyvien suojelusta voisi käyttää rikostunnusmerkistöjen 

tulkinnassa ja soveltamisyhteyden arvioinnissa rangaistavuutta rajoittavalla tavalla. Oikeushyvä 

toimii soveltamisharkinnassa Nuotion mukaan periaatteen tavoin tarjoamalla tunnusmerkistölle 

sellaisen toisen asteen arvo- tai tavoitereferenssin, johon suhteutettuna voidaan hahmottaa 

konkreettisen teon ominaisuuksia ja argumentoida oikeudellisesti niiden laadusta. Oikeushyvien 

suojelun ajatus vaikuttaa siis soveltamisharkinnassa mahdollistamalla tekojen jakamisen oikeushyvää 

loukkaaviin tai vaarantaviin ja toisaalta sellaisiin, joiden kohdalla tämä ulottuvuus ei riittävässä 

määrin täyty.180  

Jos kriminalisoinnin taustalla oleva oikeushyvä on eläinsuojelurikosten kaltaisella tavalla epäselvä, 

myös perusteet rangaistavuuden rajaamiselle oikeushyvien suojelun perusteella voivat muodostua 

vähintäänkin tulkinnanvaraisiksi. Tämä voi johtaa tilanteisiin, joissa rangaistavuutta rajataan 

 
177 Koskela-Laine 2012, s. 30. 
178 Ks. Hannuniemi, Anja: Moderni oikeus moraalin ja politiikan korvaajana. Oikeus 2/1990, s. 119–130. Hannuniemi 

käyttää kirjoituksessaan esimerkkinä ympäristönsuojelua ja lasten aseman parantamista, mutta havainto soveltunee myös 

eläinsuojeluun. 
179 Melander 2008, s. 253. 
180 Nuotio 1998a, s. 509–510. 
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kestämättömillä perusteilla katsoen, että jokin teko ei loukkaa tai vaaranna oikeushyvää, vaikka lain 

tarkoitusta tulkittaessa voisi perustellusti päätyä myös päinvastaiseen lopputulokseen. 

4.4.3 Vaikutukset kriminaalipoliittisessa keskustelussa 

 

Kysymys kriminalisoinnilla suojattavasta oikeushyvästä ei ole pelkästään oikeusteoreettinen 

myöskään sen vuoksi, että eläinsuojeluun liittyvässä kriminaalipoliittisessa keskustelussa, sikäli kuin 

sellaista käydään, tulisi aina vaatia selvitystä siitä, miten tietty toimenpide, kuten lainsäädännön 

muutos, vaikuttaa juuri kyseessä olevalla kriminalisoinnilla suojattavien oikeushyvien suojaan.  

Tolvanen argumentoi tieliikennerikoksia käsittelevässä väitöskirjatyössään, että kriminalisointeja ei 

ole milloinkaan hyväksyttävää perustella viittaamalla abstraktisesti liikenneturvallisuuteen, ellei ole 

selvää, että tällä tarkoitetaan sen taustalla olevien hengen, terveyden tai omaisuuden oikeushyvien 

suojelua.181 Sama argumentaatio soveltuu myös eläinsuojelurikoksiin – jotta kriminaalipoliittista 

keskustelua voidaan käydä, tulisi sen pohjana ja kriminalisoinnin taustalla olevien oikeushyvien olla 

kaikille keskustelun osapuolille selviä. Pelkkä viittaaminen eläinsuojeluun ei riitä, jos on 

tulkinnanvaraista, mitä tällä käsitteellä tarkoitetaan ja mitä oikeushyviä sen taustalla on. 

4.4.4 Oikeushyvät positiivisena kriminalisoinnin perusteena ja rikoslainsäätäjää velvoittavana 

positiivisena periaatteena182 

 

Oikeushyvien suojelun periaatteen ensisijainen tehtävä on toimia rikoslainkäyttöä rajoittavana 

negatiivisena periaatteena, mutta oikeushyviä voidaan käyttää myös positiivisena kriminalisoinnin 

perusteena ja jopa rikoslainsäätäjää velvoittavana positiivisena periaatteena. Periaatetta ei kuitenkaan 

voi käyttää perusteena kriminalisointien säätämiselle ainoastaan toteamalla, että kaikkia oikeushyviä 

on suojeltava, sillä kaikkien oikeushyvien suojaamiseen pyrkimisessä vaarana on ajautuminen varsin 

symboliseen rikosoikeuteen.183  

Tolvanen esittää, että jos oikeushyvät johdetaan edellä kuvatuin tavoin perusoikeusjärjestelmästä ja 

perustuslaista, oikeushyväoppia voidaan käyttää positiivisena kriminalisoinnin perusteena välillisesti 

valtion perusoikeuksien turvaamisvelvoitteen kautta.184 Perustuslain 22 §:ssä säädetään, että julkisen 

vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Sitä mukaa kuin oikeushyviä 

on pyritty takauttamaan perusoikeusdoktriiniin, oikeushyvien suojelun periaatteen legitimiteetti on 

 
181 Tolvanen 1999 s, 180. 
182 Ks. perusoikeuksien edistämisvelvoitteista ja perustuslaillisista toimeksiannoista tarkemmin luku 6.2.2. 
183 Tolvanen 1999, s. 180 ja Nuutila 1996, s. 80. 
184 Tolvanen 1999, s. 180–181. 
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alkanut edellyttää sitä, että suojeltavia oikeushyviä tosiasiassa myös suojellaan tehokkain 

kriminalisoinnein.185 

Perustuslakivaliokunta on todennut nimenomaisesti, että perusoikeuksien kannalta kriminalisoinnit 

ovat nähtävissä paitsi perusoikeuksien rajoituksina, myös keinoina, joiden avulla oikeusjärjestys 

antaa turvaa perusoikeuksille. Perustuslakivaliokunnan mukaan julkisen vallan perusoikeuksien 

turvaamisvelvoite, josta säädetään nykyisen PL 22 §:ssä, koskee myös oikeuksien toteutumista 

yksityisten keskinäisissä suhteissa. Ensisijaisesti velvoitteen kohteena kuitenkin on lainsäätäjä, jonka 

tehtävänä on täsmentää perustuslaissa yleisellä tasolla ilmaistua perusoikeutta niin, että sen vaikutus 

ulottuu myös yksityisiin suhteisiin. Perusoikeuksista voidaan siten johtaa lainsäätäjään kohdistuva 

velvoite säätää ja ylläpitää kriminalisointeja, jotka ovat välttämättömiä perusoikeuksien 

turvaamiseksi.186 

Myös Viljanen on katsonut, että perusoikeudet asettavat rikoslainsäätäjälle rajoitusten lisäksi myös 

toimintavelvoitteita, ja että perusoikeudet tulee ottaa huomioon punnittaessa, voidaanko tai täytyykö 

jokin käyttäytyminen säätää rangaistavaksi. Itse kriminalisoinnin lisäksi Viljasen mukaan 

perusoikeuksilla on merkitystä myös pohdittaessa, millainen rangaistusuhka rikossäännökseen 

sisällytetään.187 

Valtio on näin ollen perustuslain nojalla velvollinen suojelemaan perusoikeuksia ja niistä johdettuja 

oikeushyviä tarvittaessa myös kriminalisoinnin keinoin. Tästä seuraa, että mikäli eläimille 

myönnetään perustuslakiin kirjattavia perusoikeuksia, niistä voi seurata nykyisten kriminalisointien 

taustan ja soveltamisen selkiytymisen lisäksi myös uusien kriminalisointien säätämisen tarvetta. 

Erityisesti jos eläimille myönnettäisiin painavampia perusoikeuksia, kuten oikeus elämään, siitä tulisi 

väistämättä seurata vähintäänkin kriminaalipoliittinen keskustelu siitä, turvaavatko nykyiset 

kriminalisoinnit tätä oikeutta tarpeeksi tehokkaasti. 

Perustuslaki ei kuitenkaan aina edellytä valtiota käyttämään perusoikeuksien turvaamiseksi 

nimenomaan rikosoikeudellisia toimenpiteitä, vaan lainsäätäjällä on vapaus valita 

tarkoituksenmukaisimmat keinot, joita voivat olla esimerkiksi vahingonkorvaus tai 

yhteiskuntapoliittiset keinot.188 Rikosoikeutta tulisi kuitenkin käyttää tilanteissa, joissa 

 
185 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 88. 
186 PeVL 23/1997 vp, s. 3. Ks. myös HE 309/1993 vp, s. 29/I ja s. 75/I. Uutta perustuslakia koskevassa HE:ssä 1/1998 

viitataan perusoikeuksien turvaamisvelvoitteen osalta vanhaa hallitusmuotoa koskevaan HE:een 309/1993 vp, jota PeVL 

23/1997 vp täsmentää. Ks. HE 1/1998 vp, s. 81 ja HE 309/1993 vp, s. 29/I ja s. 75/I. 
187 Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet ja rikoslainsäädäntö. Teoksessa Pekka Länsineva – Veli-Pekka Viljanen (toim.): 

Perusoikeuspuheenvuoroja. Turku 1998, s. 277–306, s. 302–303. 
188 Tolvanen 1999, s. 181, joka viittaa Roxin, Claus: Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band I. 3. Auflage. München 1997, s. 

24. 
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perusoikeuksia ei voida muuten tehokkaasti turvata, ja joissa rikosoikeus olisi empiirisen tiedon 

valossa tehokas suojakeino.189 

Yksipuolisesti painotettuna perusoikeusajattelulla on kuitenkin myös vaaransa. Nuotio on varoittanut, 

että perusoikeusajattelu voi rikosoikeuden alalla johtaa kriminalisointihakuisuuteen, ellei samalla 

pidetä esille kriminalisointiperiaatteiden kriminalisointien käyttöä rajoittavia elementtejä. Nuotio on 

nostanut esille myös yksipuolisen perusoikeuspositivismin vaaran – rikosoikeudessa ei voida pitää 

toivottavana kehitystä, jossa oikeudelliset tulkinnat ohjautuvat liian yksipuolisesti perusoikeuksien 

järjestelmästä käsin. Perusoikeuksien tasolla arvot ja oikeudet näyttävät olevan voimakkaammin 

esillä kuin yhteiskunnalliset tavoitteet, mikä on ongelmallista, sillä oikeuskehityksen dynaamiset 

elementit ovat selvemmin yhteydessä tavoitteisiin, ja tavoitteisiin tukeutuu usein myös 

oikeuskritiikki.190 

Nuotion mukaan yksipuolinen perusoikeusajattelu saattaa johtaa eräänlaiseen kriminaalipoliittiseen 

uusmoralismiin, jossa rikosoikeutta mitataan suoraan oikeuden perustavilla suojattavilla arvoilla, ja 

rangaistavuutta perustellaan symbolisella koherenssilla. Tästä voi seurata, että rikosoikeutta kohtaan 

tunnetut odotukset ja paineet näkyvät symbolisen rikosoikeuden kasvuna kriminalisointiperiaatteiden 

kontrollifunktion heiketessä lainsäädännön tasolla.191 Symbolisesta rikosoikeudesta on kirjoittanut 

erityisesti Hassemer, joka kritisoi sitä, että käytännössä sitä on runsaastikin, vaikka se ei ole omiaan 

suojelemaan oikeushyviä, vaan tavoittelee pikemminkin laajalle ulottuvia poliittisia vaikutuksia.192 

Nuotio kuitenkin myöntää, että perusoikeusajattelun vaaroista huolimatta rikosoikeuden tulisi seurata 

ainakin johonkin mittaan saakka yleistä yhteiskunnallista kehitystä ja käsityksiä. Uusia uhkia ja 

suojan tarpeita varmasti havaitaan yhteiskunnan muuttuessa, ja niitä kohdattaessa on tarvittaessa 

käytettävä myös kriminalisointeja. Oikeusjärjestystä kehitettäessä hallitusti yhteiskunnan tarpeiden 

mukaisesti tulisi kuitenkin samalla voida pitää voimassa oikeusvaltiolliset rajoitusperusteet ja 

kriminalisointiperiaatteet.193 

Kriminalisointihakuisuuden riskit on otettava vakavasti. Nuotion esille nostama ongelma liittyy 

kuitenkin vain perusoikeusjärjestelmän rikosoikeudellista järjestelmää legitimoivan tulkinnan 

soveltamiseen rikosoikeuden alueella, ei perusoikeusajattelun tuomiseen yleisemmin osaksi 

rikosoikeutta. Viljanen huomauttaa, että perusoikeuksien kriminalisointeja legitimoiva ja jopa 

 
189 Tolvanen 1999, s. 181 ja PeVL 23/1997 vp, s. 2–3. 
190 Nuotio 1998, s. 158–159. 
191 Nuotio 1998, s. 158–159. 
192 Hassemer 1989, s. 390–392, 369 ja 400. 
193 Nuotio 1998, s. 159–160. 
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edellyttävä funktio on ainoastaan toissijainen – ensisijaisesti perusoikeudet, ainakin oikein 

tulkittuina, rajoittavat rikosoikeudellisten keinojen käyttämisen alaa ja asettavat niiden käyttämiselle 

perusoikeuksista käsin johdettuja ehtoja.194 Myös Nuotio katsoo, että valtiovallan kriminaalipoliittisia 

toimivaltuuksia kaventavat periaatteet ovat toimivaltuuksia laventavia periaatteita selkeämmin 

ankkuroituneet perusoikeuksiin.195 Tässä yhteydessä on kuitenkin korostettava, että tämän 

tutkimuksen kontekstissa juuri mainittu perusoikeuksien toissijainen, kriminalisointeja legitimoiva ja 

jopa edellyttävä funktio on keskeinen, sillä se voi potentiaalisesti vaikuttaa merkittävästi eläinten 

rikosoikeudellisen aseman kehittymiseen. 

Samalla kuin perusoikeudet voivat legitimoida ja jossain tilanteissa jopa edellyttää uusia 

kriminalisointeja, oikeusjärjestelmämme ei sinänsä tunne päinvastaisen vaikutuksen mahdollisuutta, 

jossa kriminalisoinnit ja rikosoikeus yleisemminkin legitimoisivat tai edellyttäisivät uusien 

perusoikeuksien säätämistä. Nuotio on kuitenkin nostanut esille, että todellisuudessa 

rikosoikeudellinen sääntely kulkee usein ajallisesti perusoikeusnormiston edellä, ja esimerkiksi 

rikosoikeudellinen laillisuusperiaate sisällytettiin perustuslakiin vasta sen jälkeen, kun suomalainen 

rikosoikeus oli jo käytännössä sitoutunut siihen ilman nimenomaista kansallisen lain säännöstäkin. 

Tällöin perusoikeuksilla on ollut oikeuskehityksen suuntaamisen lisäksi myös saavutettua kehitystä 

varmistava ja jopa suojaava ulottuvuus.196 Tätä ulottuvuutta käsitellään tarkemmin luvussa 6.1.3. 

4.5 Eläinsuojelukriminalisointien oikeushyväongelman mahdollisia ratkaisuja 
 

Miten eläinsuojelukriminalisoinneilla suojattavaa oikeushyvää koskeva oikeusteoreettinen ongelma 

sitten ratkaistaan? Yksi vaihtoehto on, että eläinten itseisarvosta tehtäisiin kirjaus esimerkiksi 

eläinsuojelulakiin. Tällöin kriminalisoinnin taustalla oleva intressi olisi helposti todennettavissa, 

mutta ongelmaksi kuitenkin jäisi se, ettei kyseisellä intressillä olisi painavimmilta oikeushyviltä 

vaadittavaa kytköstä perusoikeusjärjestelmään, ellei kirjausta sitten tehtäisi perustuslain tasolle. 

Näkisinkin luontevammaksi vaihtoehdoksi sen, että eläimille myönnettäisiin perustuslain tasolla 

tietyntasoiset perusoikeudet, kuten oikeuden olla kokematta tarpeetonta kärsimystä, tai ainakin 

tehtäisiin perustuslakiin eksplisiittinen kirjaus julistuksenomaisesta eläinperusoikeudesta, vastaavasti 

kuin PL 20 §:n ympäristöperusoikeuden kohdalla. Tällöin kriminalisoinnilla suojattavan oikeushyvän 

voisi johtaa tästä kirjauksesta, eikä sen painavuudesta olisi enää epäselvyyttä. Eläinten 

perusoikeuksia käsitellään tarkemmin luvussa 6. 

 
194 Viljanen 2001, s. 344–345. 
195 Nuotio 1998, s. 153. 
196 Nuotio 2001, s. 24–25. 
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5 Eläinten oikeudet ja oikeussubjektius 
 

5.1 Oikeussubjektin ja oikeuden käsitteet 
 

5.1.1 Oikeussubjekti ja oikeusobjekti 

 
Puhe eläinten perusoikeuksista tai oikeuksista ylipäätään pysähtyy usein vasta-argumenttiin, jonka 

mukaan eläinten oikeudet ovat käsitteellinen mahdottomuus, sillä eläimet eivät ole oikeussubjekteja. 

Pyrin tässä luvussa osoittamaan, että vaikka eläimille ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista 

antaa yhtä vahvaa oikeudellista asemaa kuin luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä, ei tämä 

kuitenkaan tarkoita, etteivät eläimet ole jo tällä hetkellä oikeussubjekteja tietyissä rajatuissa 

yhteyksissä ja ettei niillä ole jo oikeuksia de lege lata. Tämä luku pyrkii toisin sanoen kumoamaan 

perustavanlaatuiset oikeusteoreettiset esteet sille, että eläinten perusoikeuksia voitaisiin esittää ja 

käsitellä rationaalisessa oikeudellisessa diskurssissa. 

Oikeussubjekti kuuluu oikeusajattelumme keskeisimpiin käsitteisiin. Suomalaisessa 

oikeustieteellisessä keskustelussa oikeussubjektius ymmärretään ennen kaikkea juridisena 

oikeuskelpoisuutena, jolla tarkoitetaan kykyä toimia oikeuksien ja velvollisuuksien kantajana.197 

Oikeussubjekteilla tarkoitetaan siis olioita, jotka voivat olla keskenään oikeussuhteissa, eli joilla voi 

olla oikeuksia ja velvollisuuksia.198 Oikeussubjektit jaotellaan yleensä luonnollisiin henkilöihin eli 

syntyneisiin ihmisiin ja oikeushenkilöihin eli henkilöiden tai pääomien yhteenliittymiin, joilla voi 

olla oikeuksia ja velvollisuuksia, kuten yhdistykset, osakeyhtiöt ja säätiöt. Oikeussubjektille 

ominaista oikeuskelpoisuutta ei pidä sekoittaa oikeustoimikelpoisuuteen, joka tarkoittaa tosiasiallista 

kykyä ryhtyä oikeustoimiin. Esimerkiksi lapsi on oikeuskelpoinen, mutta hänen 

oikeustoimikelpoisuuttaan on verrattuna aikuiseen rajoitettu, ja esimerkiksi rikosprosessissa 

puhevaltaa käyttää hänen puolestaan edustaja. 

Oikeussubjektin vastinparina käytetään oikeusobjektin käsitettä; subjekti-objekti-dikotomia on yksi 

oikeusjärjestyksemme kulmakivistä.199 Oikeusobjekti-termillä tarkoitetaan mitä tahansa kohdetta, 

joka ei ole oikeussubjekti.200 Tällä perusteella eläimet, samoin kuin esimerkiksi autot, ovat 

oikeusobjekteja, oikeuksien ja velvollisuuksien kohteita – toisin kuin ihmiset, jotka ovat 

oikeussubjekteja eli oikeuksien ja velvollisuuksien haltijoita. Näin asia on perinteisen 

oikeussubjektikäsityksen mukaan myös rikosoikeudessa, jossa eläimet eivät kuitenkaan ole yhtä 

 
197 Kurki 2018, s. 472. 
198 Kurki 2013, s. 438. 
199 Kurki 2013, s. 438. 
200 Kurki 2018, s. 470. 
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esineellistettyjä kuin esimerkiksi yksityisoikeudellisissa yhteyksissä, vaan ovat lähinnä 

eläinsuojelukriminalisointien suojelun kohteena. Eläinsuojelulainsäädäntö koostuu näin perinteisen 

käsityksen mukaan ihmisiin kohdistuvista kielloista eläimille kuuluvien oikeuksien sijaan.201 

Jos oikeussubjektius on juridista oikeuskelpoisuutta ja oikeussubjekteja ovat luonnolliset henkilöt eli 

syntyneet ihmiset ja oikeushenkilöt, tästä seuraa siis loogisesti, että vain syntyneillä ihmisyksilöillä 

ja oikeushenkilöillä voi olla oikeuksia tai velvollisuuksia. Tätä oikeussubjektiutta ennen kaikkea 

juridisena oikeuskelpoisuutena hahmottavaa nykykäsitystä on kritisoinut erityisesti Visa Kurki, joka 

katsoo, että eläimillä itse asiassa on jo oikeuksia de lege lata, ja että nämä oikeudet eivät riipu millään 

tavalla siitä, onko eläimille myönnetty varallisuusoikeudellista oikeuskelpoisuutta.202  

Kurki katsoo, että yksityisoikeudesta alkujaan tuleva oikeussubjektin määritelmä juridisen 

oikeuskelpoisuuden kautta ei sovellu muille oikeudenaloille ilman ongelmia. Määritelmä on mielekäs 

lähinnä yksityisoikeuden ja ennen kaikkea varallisuusoikeuden alalla, jonka keskeiset instituutiot, 

kuten sopimus ja omistusoikeus, edellyttävät tietynlaista oikeusjärjestelmän tunnustamaa kykyä 

kantaa niitä.203 Sen sijaan muilla oikeudenaloilla, kuten rikosoikeudessa, tilanne on eri, ja eläimet 

voitaisiin katsoa oikeussubjekteiksi rajatuilta osin jäljempänä tarkemmin esitetyin perustein. 

Tällainen hahmotustapa helpottaisi myös perusoikeuksien myöntämistä eläimille, sillä eläimen 

tunnustamiselle perusoikeuksien oikeussubjektiksi ei olisi oikeussubjektin käsitteen tiukasta 

määritelmästä seuraavia perustavanlaatuisia esteitä. 

5.1.2 Oikeuden käsitettä koskevat teoriat 

 

Ennen kuin syvennytään tarkemmin eläimen oikeussubjektiuden mahdollisuuksiin ja eläimen 

oikeuksiin, on tärkeää määritellä, mikä oikeastaan tarkoitamme oikeuksilla. Tarkempi 

käsitteenmäärittely ehkäisee leväperäistä päättelyä ja auttaa hahmottamaan, mistä esimerkiksi 

eläinten oikeussubjektiutta koskevissa väittelyissä on pohjimmiltaan kysymys. Oikeuksista 

teoretisointi on nähdäkseni tärkeää myös sen vuoksi, että epäselviä käsitteitä voidaan pahimmillaan 

käyttää sorron ja väkivallan oikeuttamisen välineenä.204 

Oikeus-sanaa voi käyttää varsin erilaisissa merkityksissä. Oikeudella voidaan tarkoittaa lupaa, kuten 

jokamiehenoikeuksissa tai esimerkiksi toisen velvollisuutta, kuten oikeudessa maksuttomaan 

koulutukseen. Oikeusteoriassa oikeuksien käsitettä koskevat teoriat muodostavat kaksi pääryhmää: 

 
201 Kurki 2013, s. 436. 
202 Kurki 2018, s. 472–480. 
203 Kurki 2018, s. 473. 
204 Kurki, Visa: Oikeuksien intressiteorian puolustus. Teoksessa Aalto-Heinilä, Maija – Kurki, Visa (toim.): Mitä oikeudet 

ovat? Filosofian ja oikeustieteen näkökulmia. Gaudeamus 2019 (Kurki 2019), s. 79. 
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tahto- eli valintateoriat ja intressi- eli hyötyteoriat. Tahtoteorioiden mukaan oikeus merkitsee 

tahdonvaltaa vaikuttaa toisten velvollisuuksiin. Tämäntyyppinen oikeus olisi esimerkiksi oikeus 

vahingonkorvaukseen, sillä vahingonkärsijällä on tahdonvalta päättää, vaatiko hän vahingon 

aiheuttajalta korvausta tuomioistuimessa. Tahtoteoria on peräisin 1800-luvun saksalaisesta 

ajattelusta, josta se on periytynyt suomalaiseen oikeusjärjestelmään.205 

Intressiteorioiden mukaan oikeudet suojelevat ennen kaikkea intressejä. Intressiteoriat käsittävät 

oikeudet yleensä velvollisuuksien vastinpareiksi samoin kuin tahtoteoriat, mutta eri tavalla. 

Intressiteoriat katsovat henkilön A velvollisuudesta seuraavan henkilön B oikeus silloin, jos kyseinen 

velvollisuus on toteutuessaan tyypillisesti henkilön B intresseissä. Näin ollen esimerkiksi vahingon 

aiheuttajan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko seuraa vahingonkärsijän oikeus, sillä 

korvauksen saaminen on tyypillisesti vahingonkärsijän intresseissä. Intressiteoria ei näin ollen 

edellytä sitä, että oikeudenhaltijalla olisi jonkinlaista tahdonvaltaa velvollisuudenhaltijan 

toimintaan.206 

Jos tahtoteoriaa seurataan tiukasti, siitä väistämättä seuraa, että esimerkiksi pienillä lapsilla tai 

eläimillä ei ole oikeuksia, sillä ne eivät voi antaa teorian edellyttämiä tahdonilmaisuja, joilla 

kontrolloida muiden velvollisuuksia. ”Kovan” tahtoteorian mukaan näissä tapauksissa muilla 

ihmisillä kyllä on velvollisuuksia esimerkiksi olla kohtelematta lapsia ja eläimiä kaltoin, mutta näistä 

velvollisuuksista ei seuraa niiden kohteille oikeuksia. Kurki huomauttaa osuvasti, että tahtoteorian 

johdonmukainen seuraaminen johtaisi myös esimerkiksi siihen, että julkisen syytteen alaisten 

rikosten kohdalla ei voitaisi puhua rikoksen uhrin oikeuksista, sillä julkisen syytteen alaisissa 

rikoksissa uhrilla ei ole oikeudenhaltijalta edellytettävää kontrollia, vaan se on syyttäjällä.207 Tästä 

seuraisi, että ihmisillä on velvollisuus olla tappamatta muita, mutta tästä velvollisuudesta ei seuraa 

kenellekään oikeuksia. Sen sijaan intressiteorian mukaan ihmisillä voisi tällaisessa tilanteessa olla 

oikeus olla tulematta tapetuksi, sillä velvollisuus olla tappamatta muita on potentiaalisten uhrien 

intresseissä. 

 
205 Kurki 2018, s. 476–477. 
206 Kurki 2018, s. 477. 
207 Kurki 2018, s. 477–478 ja alaviite 27. Kurki tekee väitteeseensä kuitenkin kaksi varaumaa: Ensinnäkin asianomistajalla 

on oikeus syyttää rikoksesta tilanteessa, jossa syyttäjä päättää jättää syytteen nostamatta tai esitutkinta ei johda 

syyteharkintaan (ROL 1:14.1), joten tältä osin julkisen syytteen alaisissa rikoksissa asianomistajalla säilyy kontrolli. 

Asianomistajan pitäisi kuitenkin myös voida päättää, ettei syytteitä nosteta lainkaan, minkä takia kyseessä ei ole ”aito” 

tahtoteorian mukainen oikeus. Toisekseen asianomistajalla on toki oikeus päättää, vaatiiko hän syytetyltä 

yksityisoikeudellisia seuraamuksia. Tältä osin kyseessä on tahtoteorian mukainen oikeus, joka on kuitenkin vain 

yksityisoikeudellinen, ei rikosoikeudellinen. Yksi ongelma tähän liittyen on kuitenkin se, että henkirikosten osalta oikeus 

vaatia kärsimyskorvauksia on uhrin omaisilla. Jos tahtoteoriaa seurataan tiukasti, uhrilla itsellään ei tällöin ole 

yksityisoikeudellista oikeutta olla tulematta tapetuksi, mutta hänen omaisillaan on. 
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Toisaalta kaikki ”pehmeät” tahtoteoreetikot, kuten esimerkiksi H.L.A. Hart myöhemmässä 

tuotannossaan, eivät suoranaisesti kiellä lasten ja vajaavaltaisten aikuisten oikeuksien olemassaoloa 

perustellen ratkaisua niin, että lasten puolesta heille kuuluvia oikeuksia käyttää edustaja siihen asti, 

kunnes lapsi itse kykenee käyttämään oikeuksiin liittyvää valinnanvapautta.208 Se, että lapsi jossain 

vaiheessa siirtyy tekemään itse oikeuksiaan koskevia valintoja, osoittaa, että hän on tietyssä mielessä 

ollut koko ajan oikeudenhaltija.209 Tilanne on kuitenkin hankalampi sellaisten vajaavaltaisten 

aikuisten kohdalla, jotka jäävät esimerkiksi kehitysvamman vuoksi pysyvästi kognitiivisilta 

kyvyiltään pienen lapsen tasolle – tällaisilla ihmisillä ei ole tahtoteorian edellyttämiä oikeudenhaltijan 

ominaisuuksia. Maija Aalto-Heinilä on katsonut, että vajaavaltaisten aikuisten oikeuksien 

toteutumisesta voi myöskin huolehtia edunvalvoja. Tällöin herää kysymys: Eikö samanlainen 

konstruktio toimisi myös eläinten kohdalla? 

Aalto-Heinilä katsoo, että tahtoteorian näkökulmasta ”hyväksyttävästä” edustamisesta on kyse 

silloin, kun edustaja ja edustettava ovat riittävän samankaltaisia tai kun edustaja voi päätellä 

edustettavan tahdon ja toiveet sen perusteella, mitä yleisesti ottaen tiedetään esimerkiksi ihmisenä 

olemisesta ja ihmisten ruumiillisista, älyllisistä ja emotionaalisista tarpeista. Argumentoisin tähän, 

että eläintenkin kohdalla eläinten hyvinvointiin perehtynyt edustaja pystyy riittävän tarkalla tavalla 

päättelemään edustettavan eläimen tahdon ja tarpeet – eläintutkimus kehittyy koko ajan ja uutta tietoa 

eläinten älyllisistä kyvyistä on jatkuvasti saatavilla. Aalto-Heinilä itse perustelee eläinten oikeudet 

kieltävää tahtoteoreettista näkemystään niin, että ”raja täytyy joka tapauksessa vetää johonkin, ja 

selkein paikka on ihmisten ja eläinten välille.”210 Häneltä tuntuu kuitenkin unohtuvan se, että 

ihmisetkin ovat eläimiä. Suurin osa meistä omaa riittävän empatiakyvyn samaistuakseen muiden 

tuntoisten eläinten asemaan, ja ainakin eläinten hyvinvointiin perehtynyt henkilö kykenee varmasti 

tunnistamaan eläimen tarpeet.  

Olen samaa mieltä Aalto-Heinilän kanssa siitä, että oikeudenhaltijuuden raja on vedettävä johonkin, 

eikä esimerkiksi kasveilla ole mielekästä katsoa olevan oikeuksia – ehdottaisinkin rajan vetämistä 

ihmisten ja muiden eläinten sijasta tuntoisten ja ei-tuntoisten olentojen välille. On totta, että mitä 

enemmän eläin eroaa ihmisestä, sitä vaikeampaa on tietää, onko se tuntoinen ja mitä sen edustamisen 

tulisi pitää sisällään. Totta on myös, että tuntoistenkin olentojen joukosta voi löytyä 

marginaaliryhmiä, jotka ovat jostakin syystä menettäneet tuntoisuutensa.211 Nämä ongelmat ovat 

 
208 Hart, H.L.A.: Essays on Bentham. Jurisprudence and Political Theory. Clarendon Press, Oxford 1982, s. 184. 
209 Aalto-Heinilä, Maija: Oikeuksien tahtoteorian puolustus. Teoksessa Aalto-Heinilä, Maija – Kurki, Visa (toim.): Mitä 

oikeudet ovat? Filosofian ja oikeustieteen näkökulmia. Gaudeamus 2019 (Aalto-Heinilä 2019), s. 88–90. 
210 Aalto-Heinilä 2019, s. 91–94. 
211 Aalto-Heinilä 2019, s. 94. 
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kuitenkin yhtä lailla läsnä ihmisten edustamisessa – ihmiset ja heidän tahtonsa voivat olla keskenään 

hyvinkin erilaisia, ja kuten todettu, ihmistenkin keskuudessa on marginaaliryhmiä tässä mielessä, 

kuten pysyvästi vajaavaltaisia aikuisia. Kun pehmeät tahtoteoreetikot ovat löytäneet ratkaisut näihin 

ongelmiin edustettaessa ihmisiä, näkisin, että on vain tahtotilasta kiinni, että samat ratkaisut 

soveltuisivat myös eläinten edustamiseen. 

Aalto-Heinilä on esittänyt eläinten oikeuksien kritiikkinä myös sen, että oikeuksien myöntäminen 

kaikille tuntoisille olennoille johtaisi oikeuksien välisten konfliktien merkittävään lisääntymiseen.212 

Vaikka konfliktien lisääntymiseen liittyy väistämättä myös uusia haasteita,213 itse näkisin tämän 

eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta nimenomaan tavoiteltavana asiaintilana – esimerkiksi kuten 

tuon tarkemmin esille luvussa 6.2.1, aito ihmisten ja eläinten intressien välinen intressipunninta on 

mahdollista vain, kun on kyse kahden perusoikeuden välisestä kollisiosta. Muussa tapauksessa 

ihmisten perusoikeudet ajavat lähes poikkeuksetta eläinten intressien yli, sillä eläinten intressejä ei 

voida ankkuroida perustuslakiin. 

Oikeuksista puhutaan oikeudellisessa diskurssissa tavallisesti sekä intressi- että tahtoteorian 

merkityksessä. Kurkikaan ei hylkää tahtoteoriaa kokonaan, mutta pyrkii kuitenkin argumentoimaan, 

ettei tahtoteorialla tulisi olla monopolia siihen, miten ymmärrämme oikeudet. On oikeuksia, kuten 

esimerkiksi lasten oikeuksien yleissopimuksessa (SopS 59–60/1991) turvatut perustavanlaatuiset 

oikeudet, joita ei voi mielekkäästi hahmottaa tahtoteorian kautta.214 Intressiteoria taas mahdollistaa 

esimerkiksi lasten oikeuksista puhumisen, kun vanhempien velvollisuus pitää lapsestaan huolta on 

lapsen intresseissä, ja lapsella voidaan katsoa tätä kautta olevan oikeus huolenpitoon.215  

Kurki katsoo, että eläinten nykyinen asema varallisuusoikeudellisina esineinä ei merkitse, ettei niillä 

voisi olla oikeuksia eläinsuojelulainsäädännön nojalla.216 Kurjen mukaan suojelemme jo eläimiä 

tavoilla, joita kutsuisimme ihmisten kohdalla oikeuksiksi, vaikka eläinsuojelulainsäädännössä ei 

nimenomaisesti eläinten oikeuksista puhutakaan. Intressiteoriaan pohjautuen on perusteltua sanoa, 

että eläimillä on jo juridisia oikeuksia, vaikka ne eivät ole luonnollisia eivätkä oikeushenkilöitä. Kurki 

katsoo, että eläimillä on esimerkiksi eläinsuojelulainsäädännöstä seuraava oikeus olla kokematta 

tarpeetonta kärsimystä ihmisten taholta samaan tapaan kuin lapsilla on oikeus esimerkiksi olla 

 
212 Aalto-Heinilä 2019, s. 94. 
213 Lagerspetz on katsonut, että oikeuksien välisten konfliktien lisääntyminen esimerkiksi lisää lain tulkitsijoiden valtaa, 

vaikuttaa moraalia ja hyveitä koskevaan ajattelutapaamme ja pahimmillaan voi johtaa siihen, että oikeuksia ei enää pidetä 

erityisen painavina toiminnan perusteina. Ks. Lagerspetz, Eerik: Oikeuksien konflikteista. Teoksessa Aalto-Heinilä, 

Maija – Kurki, Visa (toim.): Mitä oikeudet ovat? Filosofian ja oikeustieteen näkökulmia. Gaudeamus 2019, s. 108–109. 
214 Kurki 2018, s. 478. 
215 Kurki 2017, s. 141–142. 
216 Kurki 2020, s. 870. 
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tulematta pahoinpidellyksi.217 Myös Dan Frände katsoo eläimillä olevan tällainen oikeus, sillä hän 

lukee pakkotilaan oikeuttavien yksilöllisten intressien ryhmään ”eläinten oikeuden olla joutumatta 

julman tai tarpeetonta kärsimystä aiheuttavan kohtelun kohteeksi (RL 17:14).”218 

Kurki väittää, ettei eläinten rikosoikeudellisten oikeuksien olemassaolo riipu millään tavoin siitä, 

onko eläimille myönnetty varallisuusoikeudellista oikeuskelposuutta. Hän kuitenkin huomauttaa, että 

eläinten rikosoikeudellinen asema on monella tapaa rajallinen, sillä vain muutama kriminalisointi 

suojaa eläimiä ”suoraan”, kun taas ehdoton enemmistö kriminalisoinneista suojaa vain ihmisiä. Kuten 

edellä on todettu, eläimiltä puuttuu myös asianosais- ja asianomistajakelpoisuus ja asianomistajalle 

kuuluvat oikeudet. Kurki ei kuitenkaan katso, että nämä puutteet eläimen rikosoikeudellisessa 

asemassa merkitsisivät sitä, ettei eläimellä olisi rikosoikeudellisia oikeuksia.219 

5.2 Eläinten oikeussubjektiudesta ja eläinten oikeuksista esitetty kritiikki Suomessa 
 

5.2.1 Aulis Aarnio ja ”aidot” oikeudet 

 
Suomalaisessa oikeustieteellisessä diskurssissa eläinten oikeussubjektiuden ja eläinten oikeuksien 

mahdollisuutta vastaan on argumentoinut erityisesti Aulis Aarnio. Merkittävin tätä koskeva 

keskustelu käytiin Tieteessä tapahtuu -lehdessä vuosina 2005–2006.220 Aarnio on katsonut, että kun 

oikeus on ihmisten luomaa ja ihmisten toimeenpanemaa, ihminen voi velvoittaa lailla vain toisia 

ihmisiä, eikä eläimillä voi olla oikeuksia, kun niillä ei ole velvollisuuksiakaan. Aarnio sitoo 

oikeussubjektiuden oikeustoimikelpoisuuteen; eläin ei hänen mukaansa siis voi olla oikeussubjekti, 

sillä se ei voi esimerkiksi vaatia oikeuksiaan tuomioistuimessa eikä eläimen käyttäytymistä voida 

sanktioida.221 

Kurki on katsonut, että Aarnion näkemykset edustavat jossain määrin käsitelainoppia ja suppeaa 

oikeussubjektikäsitystä, jossa oikeussubjektius ymmärretään purkautumattomaksi 

kokonaisuudeksi.222 Hieman jäljempänä tarkastellaan Kurjen ehdottamaa jäsentelytapaa, jossa 

oikeussubjekti voidaan ymmärtää suhteellisena käsitteenä, joka ei välttämättä pidä sisällään kaikkia 

luonnollisille henkilöille kuuluvia oikeuksia, vaan eläin voi olla esimerkiksi rikosoikeuden 

suojelusubjekti tai vaikkapa perusoikeuksien oikeussubjekti. 

 
217 Kurki 2018, s. 476–479. 
218 Frände 2012, s. 158. 
219 Kurki 2018, s. 480. 
220 Ks. Aarnio, Aulis: Onko eläimillä oikeuksia? Ajatuksia oikeudesta substanssi- ja suhdekäsitteenä. Tieteessä tapahtuu 

2/2005, s. 5–10 (Aarnio 2005) ja Aarnio, Aulis: Eläinten juridiikkaa. Tieteessä tapahtuu 2006, s. 42–43 (Aarnio 2006).  
221 Aarnio 2006, s. 42–43 ja Aarnio, Aulis: Mitä seuraavaksi? Lakimies 1998, s. 983–991 (Aarnio 1998), s. 987–988.  
222 Kurki, Visa: Voiko eläin olla oikeussubjekti? Lakimies 3/2013, s. 442 (Kurki 2013). 
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Aarnio on esittänyt, että eläinten jo olemassa olevat oikeudet ovat oikeuksia ”löyhässä mielessä” 

eivätkä ”varsinaisia” tai ”aitoja” oikeuksia. ”Varsinaisilla oikeuksilla” tarkoitetaan tässä 

argumentaatiossa ilmeisesti tahtoteorian mukaisia oikeuksia, sillä Aarnio esittää, että jotta jokin 

oikeus voitaisiin katsoa juridisesti ”aidoksi” oikeudeksi, se on voitava panna täytäntöön 

oikeudenhaltijan tai tämän edunvalvojan aloitteesta. Aarnio puhuu tällä perusteella eläinten 

oikeuksista ”oikeuksina” lainausmerkeissä, ja toteaa, että eläinten oikeuksista puhumisesta seuraa 

”enemmän sekasotkua kuin käsitteellistä selkeyttä”.223 

Yhtenä vasta-argumenttina Aarnion väitteelle Kurki kysyy, onko Aarnion ajama tiukan tahtoteorian 

mukainen oikeuskäsite todellakin selkeämpi ja parempi kuin intressiteorian oikeuskäsite, kun se voi 

jopa kieltää lasten ja syvästi kehitysvammaisten oikeudet ja esimerkiksi oikeuden olla tulematta 

tapetuksi, kuten on osoitettu edellä. Toisena vasta-argumenttinaan Kurki esittää, että voidaan 

perustellusti katsoa, että syyttäjät ja eläinsuojeluviranomaiset toimivat eläinten oikeuksien 

täytäntöönpanijoina Aarnion edellyttämällä tavalla.224 Olen tästä eri mieltä, sillä kuten todettu edellä 

luvussa 3.1, syyttäjän tehtävänä rikosprosessissa ei ole eläimen etujen ajaminen, eivätkä 

eläinsuojeluviranomaiset ole rikosasiassa asianosaisina tai toimi eläimen edustajana. 

Kurki kritisoi ajattelutapaa, jossa oikeuksien edellytyksenä nähdään se, että oikeuksien kohteella 

tulee olla samanaikaisesti myös velvollisuuksia. Hän toteaa, että ei ole loogisia perusteita ajatukselle 

siitä, että A:lla tulee olla sekä oikeuksia että velvollisuuksia, jotta hänellä voisi olla oikeus johonkin 

ja B:llä oikeutta vastaava velvollisuus. Kurki nostaa esimerkiksi sylilapsen, jota oikeusjärjestys 

suojelee oikeuksien kautta. Sylilapsi voi esimerkiksi joutua maksamaan veroa perimästään 

omaisuudesta, mutta häntä ei voida tästä huolimatta asettaa oikeudelliseen vastuuseen teoistaan eikä 

hän voi tehdä oikeustoimia, vaan nämä asiat hoitaa hänen puolestaan edunvalvoja. Vastaava järjestely 

olisi mahdollinen myös eläimen kohdalla.225 

5.2.2 Miten erotella intressiteorian mukaiset oikeudet suojelun kohteena olemisesta? 

 

Toinen yleinen vasta-argumentti asettaa kyseenalaiseksi sen, milloin velvollisuuksista todella seuraa 

intressiteorian mukaisia oikeuksia. Onko esimerkiksi rakennuksilla tai taideteoksilla oikeuksia, kun 

suojelemme niitä? Tähän pohdintaan liittyy myös kysymys eläinsuojelukriminalisoinneilla 

suojeltavasta oikeushyvästä, jota on käsitelty tarkemmin luvussa 4 – suojelemmeko siis eläimiä 

niiden itsensä takia?226 

 
223 Aarnio, Aulis: ”Oikeuksista” ja oikeuksista. Tieteessä tapahtuu 4/2005 (Aarnio 2005a), s. 54. 
224 Kurki 2018, s. 481–482. 
225 Kurki 2013, s. 449–451. 
226 Kurki 2018, s. 483. 
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Kurjen mukaan taideteoksilla tai rakennuksilla ei voi olla intressiteorian mukaisia oikeuksia sen 

vuoksi, että niillä ei ole intressejä. Eläimillä sen sijaan on intressejä, sillä ne ovat tuntoisia: ”Vain 

tuntoisilla olennoilla voi olla kokemus maailmasta ja ne voivat näin ollen esimerkiksi tuntea 

kärsimystä ja mielihyvää; sillä, miten asiat ovat, on väliä tuntoisille olennoille.”227 Eläinten ollessa 

tuntevia olentoja on siis kiistatonta, että voimme puhua eläinten intresseistä ja määritellä ne. 

Eläimellä on esimerkiksi intressi olla kokematta kärsimystä, ja eläinsuojelulainsäädännöstämme on 

johdettavissa eläinten oikeus olla kokematta tarpeetonta kärsimystä ihmisten taholta.  

Kurki argumentoi sen puolesta, että eläinsuojelukriminalisoinneilla suojellaan oikeushyvänä eläinten 

hyvinvointia esimerkiksi ihmisten moraalisten tuntemusten sijaan. Kurki katsoo tämän perusteella, 

että eläinsuojelulainsäädäntö ei luo oikeuksia ihmisille, vaan sillä suojatuille eläimille. Ja vaikka 

säännöksillä katsottaisiinkin suojattavan myös ihmisten moraalisia tuntemuksia, ihmiset ovat 

tilanteessa kuitenkin sivullisia, eläimet taas oikeudenhaltijoita.228 

5.2.3 Lainsäätäjän käyttämä kieli 

 

Kolmas yleinen argumentti eläinten oikeuksia vastaan liittyy lainsäätäjän käyttämään kieleen. 

Nykymuotoisen eläinsuojelurikospykälän taustalla olevassa hallituksen esityksessä HE 6/1997 

kielletään eläinten oikeuksien olemassaolo nimenomaisesti: ”Oikeusjärjestys ei tunnusta eläimille 

oikeuksia, mutta asettaa ihmisille velvollisuuksia kohdella eläimiä asianmukaisesti.”229 

Kurki katsoo, että näkemystä oikeuksista ei tulisi perustaa vain lainsäätäjän käyttämän kielen varaan. 

Hän tarkoittaa sanoessaan, että eläimillä on jo juridisia oikeuksia, että ”olemme myöntäneet eläimille 

sellaista oikeudellista suojaa, jota ihmisten kohdalla kutsuisimme oikeuksiksi. Tämän myöntäminen 

merkitsee sitä, että käytämme oikeuksia koskevia käsitteitä ja kieltä aiempaa johdonmukaisemmin.” 

Toisaalta lainsäätäjän väite voidaan ehkä ymmärtää niin, että oikeusjärjestys ei ole tunnustanut 

eläimille ”samanlaisia, laajoja oikeuksia kuin se on myöntänyt ihmisille”. Kurki myöntää, että 

eläinten nykyiset oikeudet ovat melko vaatimattomia verrattuna moniin ihmisten oikeuksiin, mutta 

tämä ei kuitenkaan per se merkitse sitä, etteivät ne olisi oikeuksia.230 

5.2.4 Oikeussubjektius perustavana oikeuskategoriana 

 

Kaarlo Tuori jakaa oikeuden kolmeen tasoon. Pintataso viittaa tahdonakteihin, joilla lainsäätäjä, 

laintulkitsija ja oikeustiede ottavat osaa oikeuden sisällön määrittelyyn. Oikeuskulttuurin tasoon 

 
227 Kurki 2018, s. 483. 
228 Kurki 2018, s. 485. 
229 HE 6/1997 vp, s. 133. 
230 Kurki 2018, s. 485. 
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kuuluvat mm. oikeuskäsitteet ja oikeusperiaatteet, ja oikeuden syvätasolla sijaitsevat perustavat 

oikeuskategoriat.231 Tuori sijoittaa oikeussubjektiuden ja subjektiivisen oikeuden käsitteet oikeuden 

syvätasolle perustavien oikeuskategorioiden joukkoon. Hän toteaa, että perustavat oikeuskategoriat 

”avaavat oikeudellisen ajattelun ja argumentaation käsitteellisen tilan” samalla sulkien tämän tilan 

”perustavissa suhteissa toisenlaisilta tavoilta ajatella ja argumentoida oikeudellisesti”. Tuorin 

mukaan oikeussubjektiuden perustava asema modernissa oikeusajattelussa selittää osaksi, ”miksi 

nykyisin on niin vaikea oikeudellisesti ajatella eläinten tai ylipäätään luonnon ’oikeuksia’ (sic)”.232  

Se, että oikeussubjektiuden käsite kuuluu oikeuden syvätasolle, ei kuitenkaan tarkoita, etteikö 

käsitteen käyttöalaa voisi muuttaa kansallisesti tai kansainvälisesti. Esimerkiksi Euroopan unionista 

tuli oikeussubjekti vasta Lissabonin sopimuksen myötä, mikä kuvaa hyvin sitä, että oikeussubjektius 

voi olla käytännössä hyvinkin sopimuksenvaraista. Kurjen mukaan oikeussubjektius on käytännössä 

tahdon asia ja kvalifikaationormi, jota voisi muuttaa, jos lainsäätäjällä olisi siihen tahtoa.233 Helppoa 

se ei tietenkään tule olemaan, mutta kun oikeus on ihmisten luomaa, on se myös ihmisten 

muutettavissa. 

5.2.5 Kyky kielelliseen kommunikaatioon edellytyksenä oikeussubjektiudelle 

 

Matti Tolvanen esittää, että eläimet eivät voi olla ihmiseen rinnastettavia oikeudellisia subjekteja 

siksi, että eläimet eivät kykene käsitteelliseen ajatteluun ja kielelliseen kommunikaatioon ihmisen 

kanssa. Tolvasen mukaan olennaista ei siis ole eläimen kyky tuntea kärsimystä, vaan 

oikeussubjektiviteetti edellyttää nimenomaan kykyä kommunikoida ihmisen kanssa kielellisesti. 

Riittävää ei Tolvasen mukaan myöskään ole se, että eläin kykenee lajilleen tyypilliseen 

kommunikaatioon tai jopa jonkinasteiseen kommunikaatioon ihmisen kanssa.234 Perustelu on hutera, 

sillä esimerkiksi ihmisvauvat eivät myöskään vielä pitkään syntymänsä jälkeen kykene kuin 

korkeintaan jonkinasteiseen kielelliseen kommunikaatioon muiden ihmisten kanssa, ja käsitteellinen 

ajattelukin kehittyy vasta useamman elinvuoden jälkeen. Tästä huolimatta ihmisvauvat ovat 

oikeusjärjestelmässämme oikeussubjekteja. 

Tolvanen myös itse kumoaa perustelunsa siinä mielessä, että hän toteaa kannattavansa 

perusoikeuksien myöntämistä eläimille. Nämä perusoikeudet eivät olisi verrattavissa ihmisten 

perusoikeuksiin, mutta ne olisivat ehdottomia ja sitovia, ja viranomaisilla olisi velvollisuus huolehtia 

 
231 Tuori 2000, s. 163–216. 
232 Tuori 2000, s. 207–208. 
233 Kurki 2013, s. 455. 
234 Tolvanen 2010, s. 64–65. 
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oikeuksien toteuttamisesta tarvittaessa myös pakolla.235 Perusoikeuksien myöntäminen eläimille 

vaatii kuitenkin käytännössä sitä, että niille myönnettäisiin jonkintasoinen, vähintäänkin suhteellinen 

oikeussubjektius. Oikeussubjektius nimittäin tarkoittaa kykyä olla oikeuksien ja velvollisuuksien 

haltija, eikä perusoikeuksia voida myöntää olennolle, jolla ei tätä kykyä ole. Tolvanen tuntuukin 

sekoittavan kirjoituksessaan vahvan oikeussubjektiuden, perusoikeuksien ja asianosaisaseman 

käsitteet keskenään. Hän rinnastaa oikeussubjektiuden ja asianosaisaseman, mutta pitää kuitenkin 

perusoikeuksia oikeussubjektiudesta erillisinä. 

5.2.6 Eläinsuojeluun liittyvät näkökohdat 

 

Edellä esitetyn kritiikin lisäksi itse tunnistan myös näkemyksen, jonka mukaan sen tunnustaminen, 

että eläimillä on jo oikeuksia, voi itse asiassa olla eläinten suojelun kannalta vahingollista, sillä se voi 

johtaa tietynlaiseen itsetyytyväisyyteen – miksi eläinten suojelusta pitäisi olla huolissaan, kun 

eläimillä kerran jo on juridisia oikeuksia, joilla niitä suojellaan? Voisihan argumentoida, että eläinten 

oikeudellinen asema on jo turvattu riittävällä tasolla eikä keskustelu eläinten oikeuksista tai 

oikeussubjektiudesta näin ole enää tarpeen. 

Wahlberg huomauttaa osuvasti, että voimassa olevassa eläinsuojelulainsäädännössä eläinten intressit 

ovat käytännössä aina toissijaisia ihmisten intresseihin nähden. Esimerkiksi eläinsuojelulain 33 §:ssä 

säädettyä vaatimusta eläinten tainnuttamisesta ennen verenlaskua voidaan puhtaan 

intressiteoreettisesta näkökulmasta pitää eläimen oikeutena, koska se vähentää tappamiseen liittyvää 

eläimen kokemaa kipua ja on siinä mielessä eläimen edun mukaista. Käytännössä tällaista määrittelyä 

voi kuitenkin pitää melko kyseenalaisena – esimerkiksi ihmisen kohdalla vastaavanlainen ”oikeus” 

kuulostaisi absurdilta.236 

Itsetyytyväisyyteen liittyvät riskit on toki otettava vakavasti. Katson kuitenkin, että se, että 

tunnustamme eläimillä olevan oikeuksia de lege lata, johtaa todennäköisemmin eläinten 

oikeudellisen aseman vahvistumiseen, sillä se poistaa oikeussubjektin tiukasta määritelmästä johtuvat 

oikeusteoreettiset esteet esimerkiksi eläinten perusoikeuksien tunnustamiselle. Perustelen tätä 

näkemystäni tarkemmin jäljempänä. 

5.3 Eläin rikosoikeuden ja eläinsuojelun oikeussubjektina 
 

5.3.1 Uusi tapa ymmärtää oikeussubjektin käsite 

 

 
235 Tolvanen 2010, s. 66. 
236 Wahlberg 2020, s. 249–250. 
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Kurki ehdottaa kritiikkinsä perusteella uutta tapaa ymmärtää oikeussubjektin käsite. Hän erottaa 

toisistaan yleisen ja suhteellisen oikeussubjektikäsitteen; yleisenä käsitteenä oikeussubjekti 

ymmärretään ikään kuin täydellisenä oikeussubjektina ilman tarkempia lisämääreitä, ja suhteellisena 

käsitteenä oikeussubjektius sen sijaan ymmärretään suhteessa johonkin tiettyyn oikeusinstituutioon 

tai oikeudenalaan.237 Jos oikeussubjektius ymmärretään suhteellisena käsitteenä, voidaan esimerkiksi 

kysyä, onko eläin perusoikeuksien tai varallisuusoikeuden oikeussubjekti. 

Jaon selkiyttämiseksi Kurki esittää Tomasz Pietrzykowskia mukaillen, että käsitteet juridinen henkilö 

ja oikeussubjekti tulisi erottaa toisistaan, ja henkilöys tulisi ymmärtää ryväskäsitteenä, joka koostuu 

eri alojen oikeussubjektiuksista. Kurjen ehdottamassa jaossa (suhteellinen) oikeussubjekti voi olla 

suhteessa johonkin tiettyyn oikeudenalaan tai instituutioon, ja henkilöt sen sijaan ovat 

oikeussubjekteja laajassa merkityksessä. Henkilöiksi katsottaisiin näin ollen vain ne, joilla on yhtä 

vahva oikeudellinen asema kuin tällä hetkellä on luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä.238 

Eläimet eivät siis kuuluisi tähän kategoriaan, mutta ne voisi katsoa oikeussubjekteiksi eläinsuojelun 

ja rikosoikeuden näkökulmasta. 

5.3.2 Oikeussubjektin käsite rikosoikeudessa 

 

Kuten todettu, eläimet voidaan suhteellista oikeussubjektikäsitystä seuraten nähdä rikosoikeuden ja 

eläinsuojelun oikeussubjekteiksi, vaikka niillä ei olisikaan yhtä vahvaa oikeudellista asemaa kuin 

luonnollisilla henkilöillä, jotka ovat oikeussubjekteja laajassa merkityksessä. Mitä rikosoikeudellinen 

oikeussubjektius sitten eläimen kannalta tarkoittaa, ja mitä vaikutuksia sillä on eläimen 

oikeudelliseen asemaan? 

Kurki on toistaiseksi julkaisemattomassa käsikirjoituksessaan239 tunnistanut useita rikosoikeudellisen 

oikeussubjektiuden elementtejä, joista eläimen kannalta merkityksellisin lienee suojelusubjektin 

asema. Suojelusubjektius on Kurjen kehittämä käsite, jolla hän tarkoittaa rikoksen potentiaalista uhria 

eli sitä, ”ketä vastaan” rikos tehdään. Kurjen näkemyksen mukaan suomalaisessa rikosoikeudessa voi 

erottaa kolme keskeisintä suojelusubjektien ryhmää, joita ovat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt 

ja eläimet. Näistä luonnollisia henkilöitä laki suojaa laajimmin, sillä esimerkiksi henkeä ja terveyttä 

 
237 Kurki 2018, s. 470 ja 487–488. 
238 Kurki 2018, s. 487–488. Ks. myös Pietrzykowski, Tomasz: The Idea of Non-personal Subjects of Law. Teoksessa 

Visa AJ Kurki – Tomasz Pietrzykowski (toim.): Legal Personhood: Animals, Artificial Intelligence and the Unborn. 

Springer 2017 (Pietrzykowski 2017). 
239 Käsikirjoituksen käyttöön ja siihen viittaamiseen tässä tutkimuksessa on saatu Kurjen lupa. 
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suojelevat kriminalisoinnit koskevat vain luonnollisia henkilöitä, vaikka tätä ei laissa eksplisiittisesti 

ilmaistakaan.240  

Kurki pitää rikosoikeuden suojelusubjekteina siis myös eläimiä huolimatta siitä, että eläimiä koskevat 

rikokset on rikoslain systematiikassa käsitetty rikoksiksi yleistä järjestystä vastaan.241 Kurki 

perustelee eläinten suojelusubjektiutta sillä, että eläimiä suojelevat kriminalisoinnit suojelevat eläintä 

tuntevana olentona, joka kykenee kokemaan kärsimystä. Eläinsuojelukriminalisoinnit myös 

muistuttavat sanamuodoiltaan ihmisten henkeä ja terveyttä suojaavia kriminalisointeja. Esimerkiksi 

yksi törkeän eläinsuojelurikoksen (RL 17:14a) kvalifiointiperusteista on, että rikos tehdään ”erityisen 

raa’alla tai julmalla tavalla”, ja vastaavia kvalifiointiperusteita löytyy useista ihmisiä suojaavista 

henkeä ja terveyttä koskevista kriminalisoinneista.242 

Kurki katsoo, että pelkästä suojelusubjektin asemasta ei itsessään vielä seuraa oikeusvaikutuksia. 

Suojelusubjektius eroaa tässä mielessä yksityisoikeudellisesta oikeuskelpoisuudesta, josta seuraa 

esimerkiksi se, että oikeuskelpoisiksi todetut tahot voivat omistaa omaisuutta. Väitän kuitenkin, että 

eläimen asema rikosoikeudellisena suojelusubjektina voi edesauttaa eläinten oikeudellisen aseman 

vahvistumista esimerkiksi eläinten perusoikeuksien tunnustamisen kautta. Kuten aiemmin on jo 

todettu, rikosoikeus kulkee usein perusoikeuksia edellä, ja nyt käsillä olevassa tilanteessa voi olla 

jopa kyse siitä, että eläinten rikosoikeudellisen suojelusubjektiuden ja rikosoikeudellisten oikeuksien 

tunnustaminen ja hyväksyminen on suorastaan edellytys perusoikeuksien tunnustamiselle eläimille, 

sillä se toimii osoituksena perustavanlaatuisten oikeussubjektin käsitteeseen liittyvien 

oikeusteoreettisten esteiden väistymisestä. 

Muita Kurjen tunnistamia rikosoikeudellisen oikeussubjektiuden elementtejä ovat esimerkiksi 

vastuusubjektin asema ja menettelyllinen subjektius, johon kuuluu asianomistaja-, vastaaja- ja 

oikeudenkäyntikelpoisuus. Kumpikaan näistä ei sovellu eläimiin – kuten todettu aiemmin, eläimillä 

ei nykyisessä oikeusjärjestelmässämme ole asianomistajakelpoisuutta. Vastuusubjektilla sen sijaan 

tarkoitetaan rikosoikeudessa tahoja, jotka voivat olla rikosvastuussa teoistaan. Vastuusubjekteja ovat 

yli 15 vuotta täyttäneet syyntakeiset ihmiset ja oikeushenkilöt. Vaikka laista ei löydy eksplisiittistä 

perustetta sille, ettei eläimiä voisi pitää vastuussa teoistaan, on selvää, että laissa on otettu 

lähtökohdaksi ihmisen rikosvastuu.243 

 
240 Visa Kurjen toistaiseksi julkaisematon käsikirjoitus. 
241 Eläimiä suojelevat kriminalisoinnit on rikoslaissa sijoitettu rikoksia yleistä järjestystä vastaan koskevaan 17 lukuun 

arpajaisrikoksen ja uhkapelin järjestämisen väliin. 
242 Visa Kurjen toistaiseksi julkaisematon käsikirjoitus. 
243 Visa Kurjen toistaiseksi julkaisematon käsikirjoitus ja Frände, Dan (suom. Markus Wahlberg): Yleinen rikosoikeus. 

Edita Publishing 2015 (Frände 2015), s. 3. 
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5.4 Johtopäätös – Miten tästä eteenpäin? 
 

Ymmärryksemme eläimistä ja eläinten kohtelua koskevat yhteiskunnalliset asenteet ovat muuttuneet 

siitä ajasta, kun oikeuden peruskäsitteistöä on 1800-luvulla luotu. Perinteiset oikeussubjektin ja 

oikeusobjektin käsitteet eivät enää nykypäivänä auta meitä ratkaisemaan esimerkiksi eläinten 

suojeluun liittyviä ongelmia. Voimassa oleva lainsäädäntö ei myöskään kehitä eläinsuhdettamme 

vähemmän hyväksikäyttävään suuntaan.244 

Kuitenkin sillä, että myönnämme eläinten olevan oikeussubjekteja suhteellisessa mielessä, kuten 

rikosoikeudellisia suojelusubjekteja, ja omaavan tiettyjä rikosoikeudellisia oikeuksia, ei vielä seuraa 

välittömiä oikeudellisia vaikutuksia, sillä eläimillä ei asianosaiskelpoisuuden puuttumisen vuoksi ole 

keinoja viedä näitä oikeuksia täytäntöön. Eläimen oikeudellisen aseman kannalta merkityksellisintä 

olisi se, että oikeudellisessa yhteisössä hyväksyttäisiin ajatus eläimen asianosaiskelpoisuudesta ja 

myönnettäisiin eläimille asianomistajan asema, jolloin niillä olisi edustajan välityksellä mahdollisuus 

myös todellisuudessa turvata oikeuksiaan. Lisäksi, kuten todettu, eläimen asema rikosoikeudellisena 

suojelusubjektina voi myös edesauttaa eläinten perusoikeuksien tunnustamista. 

Oikeuksien toteuttaminen ja laajentaminen on käytännössä mahdollista vain muokkaamalla 

oikeuksien järjestelmää. Tämä voi tarkoittaa myös velvollisuuksien lisäämistä.245 Sitä, tulisiko 

eläinten asemaa oikeussubjekteina laajentaa myös muihin instituutioihin tai muille oikeudenaloille, 

tulisi arvioida tapauskohtaisesti ja pitäen mielessä vaikutukset eläinten hyvinvoinnille. Seuraavassa 

luvussa pyrin osoittamaan, että optimaalisin ja loogisin vaihtoehto eläinten oikeudellisen aseman 

kehittämisessä ja myös luonteva seuraava askel rikosoikeuden modernisaatiossa olisi perustuslailla 

turvattujen perusoikeuksien tunnustaminen eläimille. 

6 Eläinten perusoikeudet 
 

6.1 Miksi perusoikeudet? 
 

6.1.1 Yleistä 

 

Perusoikeudet ovat oikeudellisen vallankäytön ytimessä olevia normeja, jotka viitoittavat 

oikeusjärjestyksen kehittämissuuntaa ja tiivistävät yhteiskunnan tärkeimpiä arvoja oikeudellisiksi 

säännöiksi, jotka muodostavat oikeusjärjestyksemme rungon.246 Lähden tässä tutkimuksessa siitä, 

 
244 Wahlberg 2020, s. 240. 
245 Nuotio 1998, s. 144. 
246 Neuvonen, Riku – Rautiainen, Pauli: Perusoikeuksien tunnistaminen ja niiden sisällön määritteleminen Suomen 

perusoikeusjärjestelmässä. Lakimies 1/2015, s. 28–53 (Neuvonen – Rautiainen 2015), s. 28. 
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että eläimiä ei suojaa tällä hetkellä mikään perusoikeus. Tältä osin tulee huomauttaa, että perustuslain 

20 §:n 1 momentissa säädetyn kaikille kuuluvan vastuun luonnosta, sen monimuotoisuudesta ja 

ympäristöstä voidaan teoriassa katsoa ulottuvan myös villieläimiin,247 mutta oikeustila on epäselvä 

ja suoja on joka tapauksessa rajallinen. Säännöksen esitöiden mukaan säännöksen tarkoittama vastuu 

kohdistuisi elolliseen luontoon, joka pitää sisällään eläimet ja kasvit, ja säännöksessä tarkoitetun 

luonnon monimuotoisuuden osa-alueita ovat muun muassa eläin- ja kasvikunnan geneettinen 

rikkaus.248  

Esitöiden perusteella säännös ei ainakaan tarjoa suojaa eläimille yksilöinä eikä ole varsinaisessa 

mielessä eläinten subjektiivinen perusoikeus. Yksittäinen luonnonvarainen eläin ei välttämättä ole 

säännöksen valossa suojelun arvoinen, sillä säännöksen sisältö kohdistuu lähinnä luonnon tasapainon 

ja lajien moninaisuuden säilyttämiseen.249 Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö 2020-luvulla, kun 

PL 20 §:n säätämisestä on kulunut useampi vuosikymmen, säännöksen tulkintaa voitaisi pyrkiä 

tulkintateitse siirtämään subjektiivisemman suojan suuntaan. Tämä vaatisi kuitenkin määrätietoista 

ja suunnitelmallista työtä tulkinnan muuttumisen eteen, eikä säännös siinäkään tapauksessa 

todennäköisesti koskisi esimerkiksi tuotantoeläimiä. 

Toisaalta mielenkiintoista on, että sittemmin peruutetussa COVID-19-taudista johtuvaa 

liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaista rajoittamista koskevassa hallituksen esityksessä 

ympäristöperusoikeus on nostettu esille eläinpidollisessa kontekstissa: ”Eläimistä huolehtiminen 

liittyy perustuslain 20 §:n mukaiseen vastuuseen luonnosta, sen monimuotoisuudesta ja ympäristöstä 

ja kyseinen perusoikeussäännös kattaa myös eläimet.”250 Todennäköistä on, että kyseinen maininta 

oli harkitsematon ja johtui lainvalmistelun kiireestä. Jos PL 20 §:n kuitenkin katsottaisiin kattavan 

eläimet jossain määrin yksilöinä, tämä saattaisi johtaa myös säännöksen sisäisiin ristiriitoihin, sillä 

vastuu monimuotoisuudesta voi joissain tapauksissa aiheuttaa yksittäisen eläimen hyvinvoinnille 

myös haittaa. Tällä perusteella näyttää selvältä, että PL 20 § ei ole oikea paikka eläimen hyvinvoinnin 

suojelemiselle. PL 20 §:n soveltamisalan tarkempi tarkastelu eläinten näkökulmasta vaatisi oman 

tutkimuksensa. Tässä tutkimuksessa jatkossa oletuksena kuitenkin on, että PL 20 § ei todennäköisesti 

tällä hetkellä suojele eläimiä yksilöinä. 

Kun eläimiä yksilöinä ei suojaa mikään perusoikeus, eläinten hyvinvointi on oikeusjärjestelmämme 

prioriteeteissa melko matalalla, ja eläinsuojelusäännösten on ahtauduttava perusoikeuksien ”väliin”. 

 
247 Kurki 2018, s. 480. Ks. myös Wahlberg, Birgitta: Produktions- och slaktdjurs rättsposition med utgångspunkt i EU-

lagstiftningen och EU-domstolens tolkningslinjer samt i individens ansvar över miljön. JFT 1/2011, s. 34–66. 
248 HE 1/1998 vp, s. 80 ja HE 309/1993, s. 66. 
249 Wahlberg 2020a, s. 337. 
250 HE 39/2021 vp (peruutettu), s. 64. 
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Eläinten, erityisesti tuotantoeläinten, oloihin puuttuminen on käytännössä aina ristiriidassa ja 

jännitteessä esimerkiksi perustuslaissa turvatun omistusoikeuden kanssa.251 Eläinten perusoikeuksien 

puuttuminen johtaa käytännössä siihen, että ihmisten intressit voittavat intressipunninnassa eläinten 

intressit lähes aina, esimerkiksi tulkittaessa eläinsuojelulain 3 §:n kieltoa tuottaa eläimelle tarpeetonta 

kärsimystä. Usein on kuullut sanottavan, että ihmisen perusoikeus painaa vaakakupissa enemmän 

kuin eläimen hyvinvointi. Osuvampaa olisi kuitenkin todeta, että ihmisen perusoikeudet ja eläinten 

intressit eivät ole edes samassa vaakakupissa – eläinten intressit vasta taistelevat oikeudesta 

ylipäätään päästä samaan vaakakuppiin ihmisten perusoikeuksien kanssa.252 

Jos perustuslakiin lisättäisiin esimerkiksi eläinten oikeutta hyvinvointiin ja lajityypilliseen 

käyttäytymiseen koskeva pykälä, tästä seuraisi, että eläinten hyvinvointi katsottaisiin 

yhteiskunnassamme perustavanlaatuiseksi arvoksi, jota tulisi tasapainottaa muiden perusoikeuksien 

kuten esimerkiksi omaisuudensuojan kanssa. Tällainen perusoikeus ilmaisisi vielä vahvemmin tällä 

hetkellä eläinsuojelulaissa ilmaistuja arvoja, mikä voisi vaikuttaa laintulkintaan lähettämällä 

laintulkitsijoille selkeän viestin siitä, että eläinten intressit on otettava vakavasti.253 Tällä olisi 

potentiaalisesti merkittävä vaikutus eläinten oikeudelliseen asemaan. 

Wahlbergin mukaan tasavertaista ja oikeudellisesti rationaalista punnintaa syntyy vasta, kun eläinten 

oikeudellinen asema ilmaistaan eksplisiittisesti eläinten perusoikeuksissa. Tällöin eläinten ja ihmisten 

perusoikeuksia jouduttaisiin punnitsemaan keskenään lähtökohtaisesti samanarvoisina. Eläinten 

perusoikeudet myös luovat perustan sille, että koko eläinsuojelulainsäädäntö säädetään eläinten 

lähtökohdasta.254 Wahlberg katsoo, että eläinten tosiasiallinen suojelu sellaiselta ihmisen toiminnalta, 

joka vaikuttaa eläimen elinmahdollisuuksiin ja -olosuhteisiin kielteisesti, ei ole mahdollista ilman 

eläinten suojelun perustan luomista perustuslain tasolla – tavallinen hyvinvointiparadigmaan 

perustuva eläinsuojelulainsäädäntö ei siis riitä.255 Eläinten perusoikeuksien tunnustaminen on se 

oikeudellinen vipuvarsi, jolla yhteiskunnan kehitystä muutetaan kunnioittavan yhteiselon suuntaan. 

Ihmisoikeuksien historia on osoittanut, että perusoikeuksista säätäminen on useasti ollut 

yhteiskunnallisen, moraalisen ja poliittisen muutoksen perusta. Perusoikeudet ovat toimineet 

yhteiskunnan normatiivisena keinona sorron ja hyväksikäytön lopettamiseksi.256 Morton Winston on 

kuvannut ihmisten tekemää järjestelmällistä sortoa kolmen ominaispiirteen kautta: sorto perustuu 

 
251 Kurki 2017, s. 152. 
252 Tämä oivallinen havainto on peräisin Veera Koposen esitelmästä ANIWERE-seminaarissa 28.4.2021: Eläinoikeus ja 

Suomen valtiosääntö. 
253 Kurki 2017, s. 153–154. 
254 Wahlberg 2020, s. 249. 
255 Wahlberg 2020a, s. 340. 
256 Wahlberg 2020, s. 256. 
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käytäntöihin, jotka yhdessä luovat sorron järjestelmällisen luonteen, kohteet eivät itse pysty 

pelastamaan itseään sorrolta, ja kohteita sorretaan ryhmän identiteetin takia, ei yksilöllisten 

ominaisuuksiensa vuoksi.257 Nämä sorron kriteerit ovat nähtävissä eläinten nykyisessä 

hyväksikäyttöjärjestelmässä: eläinten hyväksikäyttö on järjestelmällistä, eläimet eivät itse voi tehdä 

tilanteelleen mitään, ja ihmiset hyväksikäyttävät eläimiä nimenomaan sen takia, että ne ovat 

eläimiä.258 Eläimet ovat siis oman aikamme sorrettuja, ja sorron lopettamisen käynnistämisessä 

perusoikeuksilla on keskeinen rooli. 

Ympäristöperusoikeudesta säädettäessä osana vuoden 1995 perusoikeusuudistusta lainsäätäjä 

huomioi arvofilosofian ja oikeustieteen piirissä käydyn keskustelun luonnon arvottamisen 

perusteista.259 Perustuslain 20 §:n ympäristöperusoikeussäännöksellä on sen esitöiden mukaan pyritty 

korostamaan sitä, että luonnon ja muun ympäristön suojeluun liittyy myös sellaisia arvoja, jotka eivät 

ole palautettavissa ihmisyksilöiden oikeuksiksi.260 Nyt on jälleen aika havahtua siihen, että eläinten 

suojeluakin tulisi lähestyä muusta kuin antroposentrisestä eli ihmiskeskeisestä näkökulmasta ja 

eläinyksilöiden intressien suojaamiseksi nostaa eläinten oikeudet valtiosäännön tasolle. 

Eläinten perusoikeuksilla on myös se erikoinen piirre, että niiden tunnustaminen vaikuttaisi 

nähdäkseni positiivisesti myös ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin ja tulevaisuuteen ja turvaisi näin 

samalla myös ihmisten oikeuksia, kuten PL 20 §:ssä turvattua oikeutta ympäristöön. Eläinten suojelu 

kulkee käsi kädessä luonnon- ja ympäristönsuojelun kanssa. Eläintuotannon merkittävät negatiiviset 

ympäristövaikutukset ovat jo hyvin tiedossa – esimerkiksi Euroopan komission tuoreen tiedonannon 

mukaan maatalous aiheuttaa 10,3 % Euroopan unionin kasvihuonekaasupäästöistä, ja lähes 70 % 

niistä on peräisin eläintuotannosta. Nykyiset eläintuotteiden kulutustottumukset ovat kestämättömiä 

ihmisten terveyden ja ympäristön kannalta, ja eläinten oikeudellisen aseman vahvistaminen voi 

osaltaan auttaa ihmisiä siirtymisessä kasvispohjaiseen ruokavalioon, jonka on todettu paitsi 

vähentävän hengenvaarallisia sairauksia myös olevan hyvin merkityksellinen tekijä 

ympäristökuormituksen vähentämisessä.261 

 
257 Winston, Morton: Human rights as a moral rebellion and social construction. Journal of Human Rights 2017:6, s. 297–

305 (Winston 2007), s. 287 ja Wahlberg 2020, s. 257. 
258 Wahlberg 2020, s. 257. 
259 Vihervuori, Pekka: Oikeus ympäristöön (PL 20 §). Teoksessa Hallberg, Pekka ym.: Perusoikeudet. Jatkuvasti 

päivittyvä teos. Alma Talent. Teksti päivitetty 2009 (Vihervuori 2009), polku: Verkkokirjahylly>Päivittyvät 

hakuteokset>Perusoikeudet>III YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET>16. Oikeus ympäristöön (PL 20 §)>Vastuu 

luonnosta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä>Kenen vastuu?. 
260 HE 309/1993 vp, s. 66; ks. myös PeVM 25/1994 vp, s. 10. 
261 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle. Pellolta pöytään -strategia oikeudenmukaista, terveyttä edistävää ja ympäristöä säästävää 

elintarvikejärjestelmää varten. Bryssel 20.5.2020. Saatavilla verkossa: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:52020DC0381 (vierailtu 1.11.2021). 
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6.1.2 Perusoikeuksien merkityksestä 

 

Perusoikeussäännöstö on yhteiskunnan erityisen tärkeänä pitämien arvojen luettelo, johon otetaan 

mukaan vain keskeisimmät arvot; muita arvoja suojellaan tavallisen lain tasolla. Päätös jonkin 

perusoikeuden ottamisesta perustuslakiin edellyttää arvojen asettamista etusijajärjestykseen.262 

Eläinten suojelu on esimerkki arvosta, jota valtiosääntö ei tällä hetkellä merkittävissä määrin tunne, 

eläinten perusoikeuksista puhumattakaan. 

Perusoikeudet välittävät oikeusjärjestyksen moraalista sisältöä. Eläinten perusoikeuksia voisi 

kritisoida sillä perusteella, että eläinten oikeuksien tai itseisarvon kirjaaminen perustuslakiin ei 

käytännössä muuttaisi nykytilannetta, sillä arvostamme ja suojelemme eläimiä jo nyt – ja onhan 

meillä oikeuksia ja arvoja, jotka ovat voimassa ja yleisesti hyväksyttyjä ilman niiden kirjaamista 

mihinkään säädännäiseen lakiin, kuten jokamiehenoikeudet. Jokamiehenoikeudet perustuvat 

tapaoikeuteen ja rikosoikeuden sääntelyyn.263 Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen yhteydessä 

pohdittiin, tulisiko vakiintuneiden oikeuksien aseman saaneet jokamiehenoikeudet lisätä 

perusoikeusluetteloon. Lisäys jätettiin tekemättä Nuotion mukaan ilmeisesti sillä perusteella, että 

oikeustilaa pidettiin melko vakiintuneena, eikä siihen haluttu muutosta – olivathan 

jokamiehenoikeudet siihen saakka pysyneet tavanomaisessa oikeudessa ongelmitta.264 Vihervuori on 

esittänyt, että eräs syy lisäyksen tekemättä jättämiseen saattoi olla jokamiehenoikeuksien 

käsitteellisen laajuuden määrittelemisen hankaluus, kuten vaikeus erottaa esimerkiksi osa 

vesioikeudellisen yleiskäytön muodoista juuri jokamiehenoikeuksiksi.265 

Jokamiehenoikeuksien esimerkin perusteella voisi siis tehdä tulkinnan, jonka mukaan 

oikeusjärjestelmässämme on aineksia, jotka ovat kerrostuneet siihen vuosien saatossa ja jotka 

takaavat oikeusjärjestelmämme hyväksyttävyyttä ilman säädöstasolta löytyvää mainintaa. Toisaalta 

oikeuspositivisti ja varsinkin lakipositivisti voisi katsoa, että tällaisten aineksien puuttuminen 

säädöstasolta merkitsee sitä, että niillä ei ole käytännössä merkitystä.266 Vaikka en itse kannata 

tiukkaa lakipositivismia, en kuitenkaan näe, millä perusteella eläinten oikeudet voisi katsoa tällaisiksi 

jokamiehenoikeuksien kaltaisiksi perustavanlaatuisiksi aineksiksi, jotka ovat voimassa myös ilman 

säädännäisestä oikeudesta saatavaa tukea. Toisaalta, kuten pyrin osoittamaan tutkimuksen edellisessä 

luvussa, katson, että eläimillä on oikeusjärjestelmässämme oikeuksia lainsäädännön tasolla jo nyt, 

 
262 Perustuslaki 2000, KOM 1997:13, s. 45 ja Saraviita 2005, s. 148. 
263 Nuotio, Kimmo: Oikeuslähdeoppia suomalaiseen tapaan. Lakimies 7–8/2020, s. 1244 (Nuotio 2020) ja Määttä 1999, 

s. 325. 
264 Nuotio 2020, s. 1244. 
265 Vihervuori 2009, polku: Verkkokirjahylly>Päivittyvät hakuteokset>Perusoikeudet>III YKSITTÄISET 

PERUSOIKEUDET>16. Oikeus ympäristöön (PL 20 §)>Jokamiehenoikeudet. 
266 Nuotio 2020, s. 1244. 
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mutta näiden oikeuksien tosiasialliset toteutumismahdollisuudet ja painoarvo ovat puutteelliset – ja 

muiden ohella näiden ongelmien ratkaisemisessa eläinten perusoikeudet ovat nähdäkseni 

avainasemassa. 

Perusoikeuksien asema säädännäisen oikeuden normeina on joka tapauksessa selvästi vahvempi kuin 

ainoastaan hyväksyttävyytensä varassa painoa saavien eettisten periaatteiden.267 Kaikissa sellaisissa 

normativistisissa oikeusmalleissa, joissa oikeus ymmärretään ainakin yhdeltä osaltaan hierarkkiseksi 

normien kokonaisuudeksi, kuten omassa oikeusjärjestelmässämme, hierarkian ylimmän tason eli 

valtiosäännön normien merkitys korostuu. Valtiosäännön normisto eroaa olennaisesti eduskuntalain 

tasoisesta tai sitä alempitasoisesta normistosta muun muassa siksi, että se sääntelee monin tavoin 

oikeuden tuottamista, oikeuden sisältöjä ja oikeuden kehittämistä.268 Perusoikeudet edustavat 

oikeuden ideaalista tasoa ja toimivat mittapuina hyväksyttävälle lainsäädännölle.269 

Perusoikeudet eivät luonnollisestikaan voi mielekkäällä tavalla tarjota ratkaisua kaikkiin 

oikeudellisiin ongelmiin, ja Nuotio huomauttaakin, ettei perusoikeuksien kannalta olisi luontevaa 

tarkastella esimerkiksi sellaisia kysymyksiä kuin talouselämän ja markkinoiden toiminta ja ohjaus, 

verotus tai vaihtoehtoinen riidanratkaisu. On aivan totta, että perusoikeudet eivät ole niin voimakas 

prisma, että niiden kautta voitaisiin tarkastella kaikkia oikeudellisia kysymyksiä.270 Katson kuitenkin, 

että eläinten oikeudellinen asema ja hyvinvointi eivät ole sellaisia kysymyksiä, joiden tarkasteluun 

”perusoikeusprisma” ei soveltuisi – päinvastoin, nähdäkseni perusoikeudet ovat mielekkäin tapa 

ratkaista useita eläinten oikeudelliseen asemaan liittyviä ongelmia. 

Scheinin on erottanut viisi tyyppitilannetta perusoikeusjärjestelmän vaikutustavassa 

oikeusjärjestelmän muille tasoille. Yleisluontoiset perusoikeussäännökset vaikuttavat ensinnäkin 

”kuorena”, joiden sisällön määräävät niitä tarkemmat ihmisoikeussopimusten määräykset. 

Toisekseen perusoikeudet vaikuttavat lainsäätäjään kohdistuvien perustuslaillisten toimeksiantojen 

kautta. Kolmanneksi perusoikeussäännökset edellyttävät tiettyjen kysymysten eduskuntalain tasoista 

sääntelyä ja vaikuttavat lainsäätäjään tämän kontrollivaatimuksen kautta. Neljänneksi perusoikeuksia 

voidaan soveltaa suoraan, jolloin lain vaietessa voidaan soveltaa perustuslakia lain sanamuoto tai siitä 

johdettu yksittäinen sovellus sivuuttaen.271 Suoralla soveltamisella ei rikosoikeuden alalla ole lähes 

juurikaan merkitystä, sillä rikosoikeudellinen laillisuusvaatimus rajoittaa analogian käyttöä vastuuta 

 
267 Nuotio 1998, s. 144–145. 
268 Nuotio 1998, s. 139. 
269 Nuotio 2020, s. 1248. 
270 Nuotio 2001, s. 28–29. 
271 Scheinin, Martin: Poikkeuslait ja perusoikeusuudistus. LM 5-6/1996 (Scheinin 1996), s. 826–830 ja Nuotio 1998, s. 

155–156. 
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laajentavaan suuntaan.272 Viides perusoikeussäännösten vaikutustavan tyyppitilanne on 

perusoikeuksien vahva tulkintavaikutus, joka johtaa perusoikeusmyönteiseen lainsoveltamiseen. 

Tulkintavaikutus on rikosoikeudessa hyvin keskeinen, sillä se täsmentää rikosoikeudellisen 

säännöksen sisältämän käyttäytymis- tai sanktionormin sisältöä siten, että soveltamisratkaisu vastaa 

myös säännöksen tarkoitusperiä.273 Eläinten perusoikeuksien vaikutuksia rikosoikeudessa 

tarkastellaan tarkemmin jäljempänä. 

6.1.3 Perusoikeudet ja rikosoikeus 

 

Ennen vuoden 1995 perusoikeusuudistusta rikosoikeus oli melko suvereenissa asemassa suhteessa 

perusoikeussäännöksiin. Esimerkiksi rangaistavuuden asianmukaisuutta on ennen 

perusoikeusuudistusta arvioitu ennen kaikkea rikosoikeuden sisäisten kriteerien mukaan ilman 

näkyvää kytkentää perusoikeusnäkökohtiin.274 Nuotio on esittänyt yhdeksi ilmiön selitykseksi 

tuolloin vallinneen käsityksen, jonka mukaan rikos ilmentää yksinkertaisesti sellaista vääryyttä, ettei 

puhe rikoksentekijän oikeuksista ole asianmukaista, vaikka rangaistus näitä oikeuksia rajoittaakin.275  

Kriminalisointien suhdetta perusoikeuksiin ei liiemmin pohdittu myöskään käytännön 

lainsäädäntötyössä, mitä ilmentävät hyvin rikoslain kokonaisuudistuksen ensimmäisen ja toisen 

vaiheen merkittävät lakiesitykset, jotka kumpikin käsiteltiin eduskunnassa ilman 

perustuslakivaliokunnan osallistumista asioiden käsittelyyn.276 Suomen liityttyä Euroopan 

ihmisoikeussopimukseen ja perusoikeusuudistuksen myötä perusoikeuksien merkitys oikeuselämän 

eri sektoreilla korostui, ja perusoikeuksien nousu rikosoikeudessa alkoi. Tämä heijastui myös 

rikoslain kokonaisuudistuksen myöhemmissä vaiheissa, joissa perustuslakivaliokunnan kannanotot 

ovat olleet pikemminkin sääntö kuin poikkeus.277 

Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen yhtenä taustatekijänä oli täsmentää perustuslaissa turvattuja 

oikeuksia kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa viitoitetulla tavalla. Uudistuksella toisin sanoen 

vahvistettiin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten turvaamia yksilön perusoikeuksia, millä oli 

merkittävä vaikutus myös rikosoikeudessa.278 Uudistuksessa lähdettiin liikkeelle siitä, että 

perusoikeuksien kriittinen potentiaali tuli saada oikeuden sisäiseen käyttöön,279 ja uudistus johtikin 

 
272 Nuotio 1998, s. 156. 
273 Nuotio 1998, s. 156. 
274 Viljanen 2001, s. 305–307. 
275 Nuotio 1998, s. 148. 
276 Nuotio 1998, s. 148. Ks. HE 66/1988 ja HE 94/1993. 
277 Pirjatanniemi 2005, s. 178. Perustuslakivaliokuntaa on kuultu esimerkiksi oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä 

järjestystä vastaan kohdistuvia rikoksia sekä seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä uudistettaessa (ks. PeVL 23/1997 vp) 

sekä sakkoa, muuntorangaistusta ja rikesakkoa koskevia säännöksiä muutettaessa (ks. PeVL 30/1998 vp). 
278 HE 309/1993 vp, s. 15 ja Lahti, Raimo: Perusoikeusuudistus ja rikosoikeus. Lakimies 5–6/1996 (Lahti 1996), s. 930. 
279 Nuotio 2001, s. 21. 
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siihen, että perusoikeussäännökset alkoivat vaikuttamaan merkittävästi paitsi lainsäätäjän, myös 

lainsoveltajan toimintaan esimerkiksi perusoikeusmyönteisen laintulkinnan kautta.280 Uudistus toi 

perusoikeudet uudella tavalla oikeudelliseen ratkaisutoimintaan, lisäsi perusoikeussäännösten 

soveltamisedellytyksiä tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa sekä paransi yksityisten ihmisten 

mahdollisuutta vedota oikeuksiensa tueksi välittömästi perusoikeussäännöksiin. Uudistus myös lisäsi 

perusoikeusvalvonnan kattavuutta lainsäätämisvaiheessa.281 

Ari-Matti Nuutila totesi jo vuonna 1997 rikosoikeuden yleisten oppien oppikirjassaan, että 

rikosoikeus ja valtiosääntöoikeus näyttävät lähentyvän. Aiemmin rikosoikeustutkimus ei ole Nuutilan 

mukaan ollut ”perusoikeusherkkää”, vaikka rikosoikeus oikeudenalana sitä ehdottomasti on, sillä 

kriminalisoinneilla puututaan aina ihmisten vapauksiin. Nuutilan mukaan perusoikeusuudistuksen 

myötä tilanne on kuitenkin muuttunut: Kriminalisoinneista päätettäessä punnitaan yhä tarkemmin 

rikossäännösten suhdetta perus- ja ihmisoikeuksiin.282 Lectio praecursoriassaan Nuutila meni vielä 

pidemmälle ja esitti, että vuoden 1995 perusoikeusuudistus suorastaan edellyttää perus- ja 

ihmisoikeuksien merkityksen arviointia myös rikosoikeuden yleisissä opeissa ja rikosoikeudellisessa 

tulkinnassa.283 Rikosoikeuden ja valtiosääntöoikeuden erillisyys on jäänyt taakse, ja uudemmassa 

suomalaisessa rikosoikeustutkimuksessa on tarkasteltu perus- ja ihmisoikeuksien ja rikosoikeuden 

välisiä yhteyksiä monesta eri näkökulmasta.284 Sakari Melander on todennut, että vuoden 1995 

perusoikeusuudistuksen jälkeen valtiosääntöoikeudellinen näkökulma on ollut ansaitusti melko 

korostuneesti esillä rikosoikeudellisessa tutkimuksessa.285 

Ennen perusoikeusuudistusta rikoslaki ja perustuslaki olivat kohdanneet lähinnä vain taannehtivan 

rikoslain kiellon yhteydessä. Uudistuksen jälkeen rikoslainsäädäntö on lakannut olemasta liki vapaa 

perusoikeussäännösten rajoitteista, ja rikosoikeus on kytketty perusoikeuksiin niin lainsäädännössä, 

eduskunnan valiokuntakäytännössä kuin tuomioistuinkäytännössäkin – esimerkiksi 

rikosoikeudellinen laillisuusperiaate perusoikeutena (PL 8 §) on alistanut rikoslainsäädännön 

valtiosääntöarvioinnin kohteeksi.286 Lisäksi rikosoikeuden perusoikeusherkkyys ja yleinen vaatimus 

perustuslainmukaisesta laintulkinnasta käytännössä vaativat, että rikosoikeudellisessa 

oikeuslähdeopissa huomioidaan asiaan mahdollisesti liittyvät perusoikeudet – esimerkiksi tuomarin 

 
280 Ks. HE 309/1993 vp, s. 15 ja PeVM 25/1994 vp, s. 3–4. 
281 Viljanen 2001, s. 3–6. 
282 Nuutila 1997, s. 8. 
283 Nuutila, Ari-Matti: Viisi teesiä rikosoikeuden yleisten oppien muutoksesta. Lakimies 1997 (Nuutila 1997a), s. 66. 
284 Ks. esim. Nuutila 2001, s. 305–346, Lahti 1996, s. 930–939, Nuotio 1996, s. 1019–1035, Nuotio 1998, s. 137–164 ja 

Nuotio 1998b, s. 1341–1354 sekä Tolvanen 1999, erit. s. 47–52 ja 177–183. 
285 Melander, Sakari: Rikosoikeus 2010-luvulla. Helsinki 2010, s. 12. 
286 Viljanen 2001, s. 6. 
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tulee rikoslain säännöstä sovellettaessa huomioida syytteessä tarkoitettuun tekoon liittyvät 

perusoikeusulottuvuudet in casu.287 Perusoikeusnäkökulma on noussut merkittäväksi myös 

rikosoikeudellisen järjestelmän oikeutuksen kannalta – uudistuksen jälkeen perustuslakivaliokunta 

totesi, että kriminalisointeja tulisi arvioida kuten muitakin perusoikeusrajoituksia, eli 

kriminalisointien on täytettävä perusoikeuksien rajoitusedellytykset.288  

Pirjatanniemi on tiivistänyt, että perustuslakiuudistuksen myötä tapahtunut rikosoikeuden 

valtiosääntöistyminen merkitsi rikosoikeuden oikeushyväoppien ja koko ajattelurakenteen 

kytkemistä aiempaa tiukemmin perustuslainsäätäjän tahtoon. Samalla rikosoikeus kytkeytyi entistä 

vahvemmin oikeusvaltiollisiin lähtökohtiin ja demokraattiseen päätöksentekoon.289 Nuutila on tältä 

osin todennut osuvasti, että ”rikosoikeudellisen suojan rajat on parempi määritellä eduskuntatalossa 

kuin tutkijankammiossa.”290 

Nykypäivänä rikosoikeuden yhteydessä perusoikeuksiin on perinteisesti nähty kaksi ulottuvuutta: 

Rikosoikeuden tehtävänä on yhtäältä suojata useimmiten perusoikeuksiin kytkeytyviä oikeushyviä, 

toisaalta perusoikeudet rajaavat rikosoikeuden käyttöalaa ja rikosoikeudellisessa järjestelmässä 

käytettäviä menetelmiä.291 Tunnistan tähän liittyen kuitenkin jossain määrin myös kolmannen 

ulottuvuuden, jossa kriminalisoinnit ja rikosoikeus yleisemminkin legitimoivat tai toimivat 

sytykkeenä uusien perusoikeuksien säätämiselle. Nuotio on nostanut esille, että rikosoikeudellinen 

sääntely kulkee usein ajallisesti perusoikeusnormiston edellä muokaten perusoikeuksista 

kollektiivisia oikeushyviä, jotka voivat myöhemmin päätyä sanoitetuksi perustuslakiin.292 Nuotio on 

todennut myös yleisemmällä tasolla, että aineellinen oikeus usein kulkee pidemmällä aikavälillä 

perusoikeuksien edellä, ja että toisinaan tavallisen lainsäädännön edeltävä kehitys on ollut suorastaan 

edellytyksenä sille, että perusoikeusnormistossa on voitu tunnustaa uusia oikeuksia. Tällöin 

perusoikeuksilla on ollut oikeuskehityksen suuntaamisen lisäksi myös saavutettua kehitystä 

varmistava ja jopa suojaava ulottuvuus.293  

Esimerkiksi ympäristöperusoikeussäännös lisättiin perustuslakiin vasta sen jälkeen, kun aineellisessa 

lainsäädännössä oli jo toteutettu olennaisesti ympäristönsuojelutoimia ja kun ympäristönsuojelullinen 

ajattelu oli jo jossain mielessä lyönyt itsensä läpi oikeustieteellisessä keskustelussa ja yhteiskunnassa 

 
287 Melander 2008, s. 24–25. 
288 PeVL 23/1997 vp. Perusoikeuksien yleisistä rajoitusedellytyksistä ks. PeVM 25/1994 vp. 
289 Pirjatanniemi, Elina: Ihmisoikeudet tulivat – olitko valmis? Teoksessa Husa, Jaakko ym. (toim.): Oikeuden avantgarde. 

Juhlajulkaisu Juha Karhu 1953 – 6/4 – 2013. Talentum, Helsinki 2013, s. 314. 
290 Nuutila 1996, s. 82. 
291 Ks. esim. Pirjatanniemi 2005, s. 179. 
292 Nuotio 1998, s. 153. 
293 Nuotio 2001, s. 24. 
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muutenkin.294 Toisena esimerkkinä rikosoikeudellinen laillisuusperiaate sisällytettiin perustuslakiin 

vasta sen jälkeen, kun suomalainen rikosoikeus oli jo käytännössä sitoutunut siihen ilman 

nimenomaista kansallisen lain säännöstäkin, mitä edellyttivät myös Suomen 

kansainvälisoikeudelliset sitoumukset.295 Vaikka merkittävä osa rikoslainsäädäntöä oli jo ennen tätä 

kirjoitettu periaatteen vaatimusten mukaisesti, laillisuusperiaatteen tunnustaminen perustuslaissa 

merkitsi periaatteen painoarvon kasvua lainsäädäntötoiminnassa ja sitä kautta myös 

rikoslainsäädännön soveltamisen kontrolloitavuuden paranemista. Perustuslakikytkentä siis vahvensi 

laillisuusperiaatetta rikosoikeuden sisäisellä tasolla ja toi siihen uusia ulottuvuuksia.296 Periaatteen 

sisällyttäminen perustuslakiin oli myös symbolisesti merkittävää, kun sen myötä rikosoikeus sai 

perusoikeusluetteloon ”oman perusoikeutensa”.297 Sittemmin periaate sisällytettiin myös rikoslakiin 

(RL 3:1) rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan vuoden 2004 lainsäädäntöuudistuksen yhteydessä. 

Melander on luonnehtinut tämänhetkistä tilannetta, jossa laillisuusperiaate saa sisältönsä sekä 

valtiosääntöoikeudesta että rikosoikeudesta, optimaaliseksi, sillä parhaimmillaan tämä 

päällekkäisyys rikastuttaa periaatteen tulkintaa ja sisältöä.298 

6.1.4 Perustuslain muuttamisesta 

 

Perustuslaki voidaan katsoa melko konservatiiviseksi instrumentiksi, sillä yhteiskunnallisten 

muutosten aiheuttamat arvojen muutokset eivät heijastu välittömästi perusoikeusjärjestelmään. Yksi 

esimerkki hitaasti perustuslakiin siirtyneestä arvosta on ympäristönsuojelu, jonka merkitys alkoi 

korostumaan yhteiskunnassa 1960-luvulla, mutta joka löysi tiensä perustuslakiin vasta vuoden 1995 

perusoikeusuudistuksen yhteydessä.299 

Aivan vähäiset korjaustarpeet siis tuskin johtavat valtiosääntömuutoksiin – perustuslakivaliokunta 

esimerkiksi pysäytti vuonna 2004 perustuslakiin suunnitellut suhteellisen vähämerkitykselliset 

muutosesitykset, kuten ehdotuksen, jolla valtiontalouden tarkastusviraston päällikölle olisi annettu 

 
294 Nuotio 2005, s. 25 ja Määttä, Tapio: Tieteenhistoriallisia näkökulmia ympäristöoikeudellisen tutkimuksen kehitykseen 

Suomessa ja Yhdysvalloissa. Teoksessa Juhlajulkaisu Erkki J. Hollo 1940–28/11–2000. Helsinki 2000, s. 201–225. 
295 KP-sopimuksessa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa oli ja on nimenomaiset määräykset rikosoikeudellisesta 

laillisuusperiaatteesta, jotka olivat jo ennen perusoikeusuudistusta Suomessa laintasoisina voimassa. Ks. Melander 2008, 

s. 195 ja Lahti, Raimo: Rikoslain kokonaisuudistuksen ensimmäinen vaihe: varallisuus- ja talousrikossäännökset, II. LM 

1991, s. 874. Huomionarvoista on myös, että laillisuusperiaatteeseen sisältyvä taannehtivuuskielto sisällytettiin rikoslain 

voimaanpanosta annettuun asetukseen (19.12.1889) jo vuonna 1990 rikoslain kokonaisuudistuksen ensimmäisen vaiheen 

yhteydessä, joskin tulkinnanvaraista on, merkitsikö säännös lainsäätäjään kohdistettua taannehtivan rikoslain kieltoa. Ks. 

tältä osin Melander 2008, s. 194–195 ja alaviite 7. 
296 Nuotio 2001, s. 24–25. 
297 Ks. esim. Melander 2008, s. 20. 
298 Melander 2008, s. 199. 
299 Saraviita 2005, s. 148–149. 
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puheoikeus eduskunnan täysistunnossa.300 Eläinten oikeuksien kohdalla on kyse hyvinkin suuresta 

korjaustarpeesta, joka ei ole tällaisiin melko vähämerkityksellisiin muutosesityksiin verrattavissa. 

Eläinten oikeudet ja eläinsuojelu ovat viime vuosikymmeninä nousseet yhteiskunnassamme tärkeiksi 

arvoiksi ja puheenaiheiksi, ja ajatus perusoikeuksien tunnustamisesta eläimille on viime vuosien 

aikana tullut yhä yleisemmäksi ja laajemmin hyväksytyksi oikeustieteilijöiden keskuudessa. Visa 

Kurki katsoo, että eläinten perusoikeudet ovat luontevaa jatkumoa jo eläimille myöntämillemme 

oikeuksille.301 Pauli Rautiainen on todennut, että eläinten oikeudet tulisi kirjata perustuslakiin, kun 

se seuraavan kerran ”avataan”.302 Vaikka perustuslain muuttaminen on hidas prosessi, muutosta on 

jo tapahtunut. 

Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen valmistelu alkoi 1970-luvun alussa ja kesti näin noin 25 

vuotta.303 Perusoikeusuudistus oli merkittävä käännekohta perusoikeuskulttuurissamme ja 

suomalaisessa valtiosääntöajattelussa.304 Perustuslain kokonaisuudistus toteutettiin tämän jälkeen, ja 

uusi Suomen perustuslaki (731/1999) tuli voimaan vuonna 2000. Tämän perusteella seuraavaa 

perustuslain uudistusta ei ole realistista odottaa aivan lähivuosikymmeninä. Katson kuitenkin, että 

liikumme tällä hetkellä suuremman muutoksen suuntaan – koskaan aikaisemmin ei ole eletty 

samanlaista ilmastonmuutoksen, lajikadon ja pandemian värittämää aikaa, ja suurin osa näistä 

maailmaa mullistavista ilmiöistä vaikuttaa myös perusoikeuksia kohtaan tuntemiimme odotuksiin ja 

tarpeisiin. Hyvin todennäköistä nähdäkseni on ainakin se, että ympäristöperusoikeutta tullaan 

lähivuosina tutkimaan ja pohtimaan yhä enemmän, ja sitä koskevat myös perustuslain tasoiset 

muutokset tulevat yhä ajankohtaisemmiksi. Samalla eläinten oikeudet nousevat ympäristön rinnalla 

tapetille yhä useammissa yhteyksissä.  

Rautiaisen mukaan on ilmeistä, että olemme uuden perusoikeusuudistuksen kynnyksellä tilanteessa, 

jossa portugalilaiset lapset ovat onnistuneesti haastaneet Suomen valtion Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimeen ilmastonmuutoksen heille aiheuttamista ihmisoikeusloukkauksista. Jos 

tuomioistuin katsoo, että Suomi on riittämättömillä ilmastotoimillaan rikkonut Euroopan 

ihmisoikeussopimusta, muuttuu kansallinen ymmärrys PL 20 §:n turvaaman ympäristöperusoikeuden 

 
300 Saraviita 2005, s. 86. 
301 Kurki, Visa: Eläinten perusoikeudet: tausta ja tulevaisuus. Suomen eläinoikeusjuristit ry:n vuosikokous 10.3.2021. 

Kurki käyttää tässä oikeus-sanaa intressiteorian mukaisesti, ks. oikeuksien määritelmästä lisää luvusta 5.1. 
302 Demokraatti: Kalevi Sorsa -säätiön uusi toiminnanjohtaja Pauli Rautiainen: Eläinten oikeudet perustuslakiin. 

20.2.2021. Saatavilla verkossa: https://demokraatti.fi/perustuslakiasiantuntija-pauli-rautiainen-opiskelee-parhaillaan-

neljatta-maisterintutkintoaan-olen-kuulunut-etuoikeutettuun-ikaluokkaan/ (vierailtu 16.3.2021). 
303 Hallberg ym., polku: Verkkokirjahylly>Päivittyvät hakuteokset>Perusoikeudet>I JOHDANTO>1. 

Perusoikeusjärjestelmä>Perusoikeusuudistus>Vuoden 1995 uudistuksen tarve>Uudistuksen valmisteluvaiheet. 
304 Viljanen 2001, s. 2. 

https://demokraatti.fi/perustuslakiasiantuntija-pauli-rautiainen-opiskelee-parhaillaan-neljatta-maisterintutkintoaan-olen-kuulunut-etuoikeutettuun-ikaluokkaan/
https://demokraatti.fi/perustuslakiasiantuntija-pauli-rautiainen-opiskelee-parhaillaan-neljatta-maisterintutkintoaan-olen-kuulunut-etuoikeutettuun-ikaluokkaan/
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sisällöstä Rautiaisen mukaan väistämättä velvoittavampaan suuntaan ja voi nähdäkseni synnyttää 

myös uusia perustuslain muutostarpeita.305 Epäselvää on, mikä tulee lopulta olemaan se tekijä, joka 

laukaisee perustuslain uudistamisprosessin, mutta sellainen tekijä on todennäköisesti 

lähivuosikymmeninä odotettavissa, sillä muuttuneiden yhteiskunnallisten olojen ja perustuslain 

muuttamatta jättämisen välinen jännite tulee väistämättä purkautumaan.306 

6.2 Eläinten perusoikeuksien vaikutukset rikosoikeudessa 
 

6.2.1 Intressipunnintatilanteet ja perusoikeuksien kollisio 

 

Perusoikeuksilla on suuri merkitys yhteiskunnassamme ja oikeusjärjestelmässämme, ja niiden 

vaikutukset ilmenevät monin eri tavoin. Mitä vaikutuksia perusoikeuksien tunnustamisesta eläimille 

voisi seurata erityisesti rikosoikeuden näkökulmasta? Vastaus tähän kysymykseen riippuu 

luonnollisesti siitä, millaisia perusoikeuksia eläimille tunnustetaan. Esitän seuraavaksi joitakin 

tavoitteita, jotka näkisin tärkeimmiksi eläinsuojelun ja eläinten rikosoikeudellisen aseman 

parantamisen kannalta – eläimille tunnustettavien perusoikeuksien tulisi siis nähdäkseni täyttää 

ainakin seuraavat edellytykset. 

Ensinnäkin eläimille tunnustettavien perusoikeuksien tulisi vahvistaa eläinten intressien asemaa 

intressipunnintatilanteissa niin, että ihmisen ja eläimen oikeuksien ollessa vastakkain puhuttaisiin 

perusoikeuksien kollisiosta, jossa eri perusoikeudet ovat lähtökohtaisesti samanarvoisia. Yksityisten 

tahojen välisiä perusoikeuskollisioita, joissa kaksi perusoikeutta on vastakkain keskenään, syntyy 

käytännön oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa ja myös lainsäädäntötyössä lakien säätämisvaiheessa. 

Viljanen katsoo, että yksilö ei voi käytännössä vaatia niin ehdotonta suojaa perusoikeudelleen, että 

se johtaisi toisen yksilön perusoikeuksien loukkaukseen.307  

Nykyään eläimen ja ihmisen intressien välisissä punnintatilanteissa ihmisten oikeudet useimmiten 

voittavat ylivoimaisesti, sillä niiden takana on perustuslaki, ja eläinten intressit toimivat tilanteessa 

lähinnä osana kriteerejä, joiden nojalla päätellään, voidaanko jotakin lakivarauksetonta (ihmisen) 

perusoikeutta rajoittaa yleisiä perusoikeuksien rajoitusperiaatteita noudattaen. Nykytilanteessa 

 
305 Rautiainen, Pauli ym.: Otetaan eläinten oikeudet vakavasti. Kalevi Sorsa -säätiö, syyskuu 2021 (Rautiainen ym. 2021), 

s. 4 ja Rautiaisen julkaisu Twitterissä 1.10.2021, saatavilla verkossa: 

https://twitter.com/PauliRautiainen/status/1443838215463579676 (vierailtu 3.11.2021). Ks. myös. Pyyntö Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimelle nro 39371/20, Cláudia Duarte Agostinho ym. vastaan Portugali ja 32 muuta valtiota, 

toimitettu 7 syyskuuta 2020. Saatavilla verkossa ranskan kielellä: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-206535%22]} (vierailtu 29.9.2021).  
306 Jyränki, Antero: Toiset työt, toiset metodit. Teoksessa Häyhä, Juha (toim.): Minun metodini. Porvoo 1997, s. 83. 
307 Hallberg, Pekka ym.: Perusoikeudet. Jatkuvasti päivittyvä teos. Alma Talent (Hallberg ym.), polku: 

Verkkokirjahylly>Päivittyvät hakuteokset>Perusoikeudet>II YLEINEN OSA>3. Perusoikeuksien 

rajoittaminen>Käsitteellisiä lähtökohtia>Perusoikeussuojan ehdottomuus ja suhteellisuus>Perusoikeuksien kollisio. 

Kirjoittanut Veli-Pekka Viljanen, päivitetty 2011. 

https://twitter.com/PauliRautiainen/status/1443838215463579676
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-206535%22]}
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ihmisen intressit voittavat useimmiten eläimen intressit myös silloin, kun vastakkain on eläimen 

ensisijainen, elintärkeä intressi, kuten oikeus elämään, ja ihmisen toissijainen intressi, kuten 

elinkeinovapaus tai omistusoikeus, joka on kuitenkin turvattu perustuslaissa.308 Tätä ilmentää 

esimerkiksi turkistarhauksen laillisuus. 

Nuotio huomauttaa osuvasti, että käytännössä perusoikeusmyönteisen laintulkinnan velvoite, jota 

käsitellään jäljempänä, johtaa siihen, että perusoikeuden kavennusta merkitsevä tulkintavaihtoehto 

voi olla perusoikeusmyönteinen vain, jos kyse on kahden perusoikeuden kollisiosta.309 Tämä 

tarkoittaa, että tulkintatilanteissa, joissa vastakkain on ihmisen perusoikeus ja eläimen intressi, jota 

ei ole turvattu perustuslaissa, perusoikeusmyönteinen laintulkinta johtaa usein siihen, että ihmisen 

perusoikeus syrjäyttää eläimen edun.  

Perusoikeuksien kollisio ratkaistaan punninnalla, ja tavoitteena on saavuttaa kompromissi, jossa 

molemmat perusoikeudet toteutuvat mahdollisimman täysimääräisesti.310 Punnintatilanteessa 

korostuu perusoikeuksien periaatevaikutus, jolloin perusoikeussäännökset ymmärretään 

optimointikäskyinä, joiden tarkoituksena on turvata mahdollisimman täysimääräisesti kunkin 

kilpailevan perusoikeuden toteutuminen. Viljanen toteaa, että ”jokaisen ihmisen luonnollisten 

oikeuksien nauttimisella on vain ne rajat, jotka turvaavat yhteiskunnan muiden jäsenten oikeuden 

nauttia samoja oikeuksia.”311 Jos eläimet katsottaisiin yhteiskunnan jäseniksi tässä mielessä, niille 

tulisi myöntää perusoikeuksia, jotka voivat punnintatilanteessa olla ihmisten perusoikeuksia vastassa. 

Tyyppiesimerkki perusoikeuksien kollisiotilanteesta rikosoikeuden alalla on yksilön sananvapauden 

ja toisen yksilön yksityiselämän ja kunnian suojan välinen kollisio sovellettaessa rikoslain kunnian 

ja yksityiselämän loukkaamista koskevia rangaistussäännöksiä (RL 24 luvun 8–10 §). Tällaisissa 

tilanteissa tuomioistuimen tulee pelkän säännösten mekaanisen soveltamisen sijasta punnita lisäksi 

keskenään sananvapauteen sekä toisaalta yksityiselämän ja kunnian suojaan liittyviä 

perusoikeusintressejä. Tällaisen punninnan perusteella voidaan päätyä katsomaan, että esimerkiksi 

rangaistukseen tuomitseminen kunnianloukkauksesta voi tietyssä yksittäistilanteessa rajoittaa 

 
308 Streng 1999, s. 30. 
309 Nuotio 1996, s. 1025. 
310 Hallberg ym., polku: Verkkokirjahylly>Päivittyvät hakuteokset>Perusoikeudet>II YLEINEN OSA>2. 

Perusoikeuksien soveltamisala>Mitä tahoja perusoikeussäännökset velvoittavat?>Perusoikeudet yksityisten 

keskinäissuhteissa>Perusoikeuksien kollisio. Kirjoittanut Veli-Pekka Viljanen, päivitetty 2011. 
311 Hallberg ym., polku: Verkkokirjahylly>Päivittyvät hakuteokset>Perusoikeudet>II YLEINEN OSA>3. 

Perusoikeuksien rajoittaminen>Käsitteellisiä lähtökohtia>Perusoikeussuojan ehdottomuus ja 

suhteellisuus>Perusoikeuksien kollisio. Kirjoittanut Veli-Pekka Viljanen, päivitetty 2011. 

Viittaus luonnollisiin oikeuksiin on tässä kohtaa kiinnostava ja toteamus näyttääkin edustavan melko 

luonnonoikeudellista näkemystä. 
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liiallisesti yksilön sananvapautta ja olla näin perustuslain vastaista.312 Toisaalta perusoikeuksien 

punninta voinee vaikuttaa myös päinvastaiseen suuntaan: Mikäli esimerkiksi vastakkain olisi eläimen 

omistajan omistusoikeus tai elinkeinovapaus ja eläimen (hypoteettinen) perusoikeus hyvinvointiin, 

tuomioistuin voisi katsoa, että rangaistukseen tuomitseminen eläinsuojelurikoksesta olisi suorastaan 

perustuslain edellyttämää. 

Sen sijaan nykytilanteessa, jossa eläimillä ei ole perustuslain turvaamia perusoikeuksia, 

perusoikeuksien kollisiotilannetta ei synny. Tällöin voi käydä helposti niin, että sen sijaan, että 

kollisio pyrittäisiin ratkaisemaan kompromissiin, jossa molemmat vastakkain olevat perusoikeudet 

toteutuvat mahdollisimman täysimääräisesti, tuomioistuin päätyy katsomaan, että eläimen intressi 

hyvinvointiin, joka ei ole palautettavissa perustuslakiin, ei ole tarpeeksi painava intressi 

perusoikeuden eli esimerkiksi omistusoikeuden tai elinkeinovapauden rajoittamiseksi. Poikkeuksena 

on eläintenpitokiellon määrääminen, jolloin eläinten hyvinvoinnin turvaaminen lähtökohtaisesti 

syrjäyttää omaisuuden suojan, sillä tilanteessa on kyse rikoksen kohteena olleiden eläinten 

omistamisen kieltämisestä ja valtiolle tuomitsemisesta rikoksen johdosta.313 Tämä ei kuitenkaan 

perustu siihen, että eläimen hyvinvointi katsottaisiin omistusoikeutta painavammaksi intressiksi, vaan 

siihen, että perustuslakivaliokunta on tulkintakäytännössään katsonut, ettei perustuslain 15 §:n 1 

momentin säännös anna suojaa henkilön rikoksella hankkimalle tai hänen rikolliseen toimintaansa 

välittömästi liittyvälle omaisuudelle.314 

Perusoikeuksien yleisiä rajoitusedellytyksiä ei tässä esityksessä tilanpuutteen vuoksi käsitellä 

laajemmin. Tässä yhteydessä lienee riittävää todeta, että nykytilanteessa eläinten intressit tulevat 

punnituksi ihmisten intressejä vastaan lähinnä pohdittaessa sitä, millä edellytyksillä ihmisten 

perusoikeuksia voidaan rajoittaa, eikä eläinten intressien asema ole tässä pohdinnassa kovinkaan 

turvattu. Eläinten hyvinvointia voidaan kyllä joissain tapauksissa pitää sellaisena hyväksyttävänä 

intressinä, joka kyseisessä tilanteessa täyttää perusoikeuksien rajoitusedellytykset, kuten 

hyväksyttävyysvaatimuksen, mutta arviointi on aina tapauskohtaista.315 Yksi hyvä esimerkki 

tällaisesta tilanteesta on rituaaliteurastuksia koskeva sääntely, jota koskevaa punnintaa ihmisen 

perusoikeuden ja eläimen intressien välillä on tehtävä jo lainsäädäntövaiheessa. Voimassa olevassa 

eläinsuojelulaissa on tältä osin päädytty tietynlaiseen kompromissiin, mutta lakiin ehdotetut 

muutokset ovat johtamassa käytännössä harvinaiseen tilanteeseen, jossa intressipunninnassa 

päädytään antamaan eläimen hyvinvoinnille enemmän painoarvoa kuin ihmisen perusoikeudelle, 

 
312 Ibid. 
313 HE 97/2010 vp, s. 38. 
314 Ks. esim. PeVL 33/2000 vp, s. 2 sekä PeVL 3/1982 vp, PeVL 13/1986 vp ja PeVL 29/1993 vp. 
315 Perusoikeuksien yleisistä rajoitusedellytyksistä ks. PeVM 25/1994 vp. 



 

 

73 

tässä tapauksessa uskonnonvapaudelle – jos siis teurastuksen yhteydessä on ylipäätään soveliasta 

puhua teurastettavan olennon hyvinvoinnista.  

Eläinsuojelulain 2 a luku sisältää yleiset vaatimukset eläinten lopettamiselle, ja lain 33 §:n mukaan 

teurastettava eläin on tainnutettava tai lopetettava ennen verenlaskun aloittamista. Poikkeuksena tästä 

on uskonnollisista syistä noudatettava erityinen teurastustapa, jonka kohdalla lain 33 b § sallii 

teurastuksen, jossa verenlasku aloitetaan tainnuttamisen kanssa samanaikaisesti – verenlaskua 

kokonaan ilman tainnutusta ei siis sallita. Käytännössä verenlaskun aloittaminen samanaikaisesti 

tainnuttamisen kanssa on hyvin hankalaa, jopa mahdotonta toteuttaa, ja rituaaliteurastettavat lampaat 

ja naudat tainnutetaankin tästä syystä Suomessa käytännössä aina ennen verenlaskun aloittamista. 

Luonnoksessa uutta lakia eläinten hyvinvoinnista koskevaksi hallituksen esitykseksi 

rituaaliteurastuksia koskevaa poikkeusta ehdotetaankin poistettavan laista ja säännöstä muutettavan 

siten, että eläimet on aina tainnutettava ennen verenlaskun aloittamista. Käytännön 

teurastuskäytäntöjen lisäksi muutosta on perusteltu eläinten hyvinvoinnin asemalla hyväksyttävänä 

ja painavana yhteiskunnallisena arvona, joka vaarantuu tainnuttamatta teurastettaessa. 

Esitysluonnoksessa huomautetaan, että lakimuutos voidaan nähdä uskonnonvapauden rajoituksena, 

mutta lainsäätäjä arvioi uskonnonvapauden rajoitusedellytysten täyttyvän ja lakimuutoksen olevan 

siten hyväksyttävä.316 

Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu pohdinta koskien sitä, täyttyisivätkö perusoikeuksien 

rajoitusedellytykset eläinten perusoikeuksista säädettäessä eli olisivatko eläinten intressit tarpeeksi 

painava syy säätää perustuslakiin oikeuksia, jotka väistämättä kaventavat ihmisten olemassa olevia 

perusoikeuksia, kuten omaisuudensuojaa ja elinkeinovapautta. Tämä pohdinta kuuluu viime kädessä 

lainsäätäjälle. Edellä rituaaliteurastuksista todetun lisäksi on kuitenkin otettava huomioon, että jo 

eläinsuojelurikoksen kriminalisointi merkitsee sitä, että lainsäätäjä on antanut eläinten hyvinvoinnille 

tietyn, melko merkityksellisen painoarvon, jonka perusteella voitiin oikeuttaa kriminalisoinnin 

ihmisten perusoikeuksille aiheuttamat rajoitukset, joten en näkisi tätä merkittäväksi ongelmaksi 

myöskään eläinten perusoikeuksien säätämistä koskevassa pohdinnassa. 

6.2.2 Perusoikeuksien edistämisvelvoitteet ja perustuslailliset toimeksiannot317 

 

 
316 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

Saatavilla verkossa: 

https://mmm.fi/documents/1410837/1858027/HE+luonnos+laiksi+el%C3%A4inten+hyvinvoinnista_1.11+2057159_1_

0.pdf/acf8d69c-6b44-c563-c147-

5ab3c5b60a5b/HE+luonnos+laiksi+el%C3%A4inten+hyvinvoinnista_1.11+2057159_1_0.pdf?t=1636019106901 

(vierailtu 4.11.2021), s. 32–34, 60 ja 219–221. 
317 Ks. perusoikeuksista ja oikeushyvistä positiivisena kriminalisoinnin perusteena ja rikoslainsäätäjää velvoittavana 

positiivisena periaatteena tarkemmin luku 4.4.4. 

https://mmm.fi/documents/1410837/1858027/HE+luonnos+laiksi+el%C3%A4inten+hyvinvoinnista_1.11+2057159_1_0.pdf/acf8d69c-6b44-c563-c147-5ab3c5b60a5b/HE+luonnos+laiksi+el%C3%A4inten+hyvinvoinnista_1.11+2057159_1_0.pdf?t=1636019106901
https://mmm.fi/documents/1410837/1858027/HE+luonnos+laiksi+el%C3%A4inten+hyvinvoinnista_1.11+2057159_1_0.pdf/acf8d69c-6b44-c563-c147-5ab3c5b60a5b/HE+luonnos+laiksi+el%C3%A4inten+hyvinvoinnista_1.11+2057159_1_0.pdf?t=1636019106901
https://mmm.fi/documents/1410837/1858027/HE+luonnos+laiksi+el%C3%A4inten+hyvinvoinnista_1.11+2057159_1_0.pdf/acf8d69c-6b44-c563-c147-5ab3c5b60a5b/HE+luonnos+laiksi+el%C3%A4inten+hyvinvoinnista_1.11+2057159_1_0.pdf?t=1636019106901
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Toisekseen perusoikeuksilla olisi mahdollista vaikuttaa eläinsuojelun puutteelliseen nykytasoon 

perusoikeuksien edistämisvelvoitteiden ja perustuslaillisten toimeksiantojen kautta. Osana vuoden 

1995 perusoikeusuudistusta on vahvistettu perusoikeussäännösten lainsäätäjään kohdistuvia 

toimintavelvoitteita, joiden tarkoitus on aktiivisesti turvata perusoikeuksia ja edistää niiden 

toteutumista. Uudistuksen myötä perusoikeussäännöksillä voi olla merkittäväkin 

lainsäädäntötoimintaa ohjaava ja suuntaavaa vaikutus tai säännökset voivat sisältää nimenomaisen 

perustuslaillisen toimeksiannon tietyn lainsäädännön toteuttamiseksi.318 

Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 

toteutuminen. Säännöksen esitöiden mukaan perusoikeudet sitovat julkista valtaa sen kaikessa 

toiminnassa, niin lainsäädäntö- ja hallintotyössä kuin lainkäytössäkin. Perusoikeuksien toteuttaminen 

edellyttää usein myös julkisen vallan aktiivisia toimenpiteitä. Tarkkoja keinoja, joilla julkisen vallan 

tulee toteuttaa turvaamisvelvollisuuttaan, ei ole säännöksessä määritelty, vaan harkinta on 

tapauskohtaista. Keskeisiin keinoihin kuuluvat kuitenkin joka tapauksessa perusoikeuden käyttöä 

turvaavan lainsäädännön säätäminen sekä taloudellisten voimavarojen kohdentaminen.319 Vaikka 

lainsäätäjällä on vapaus valita tarkoituksenmukaisimmat keinot perusoikeuksien turvaamiseksi, 

lainsäätäjän tulisi käyttää rikosoikeutta tilanteissa, joissa perusoikeuksia ei voida muuten tehokkaasti 

turvata, ja joissa rikosoikeus olisi empiirisen tiedon valossa tehokas suojakeino.320 Perusoikeuksista 

voidaan näin ollen johtaa lainsäätäjään kohdistuva velvoite säätää ja ylläpitää kriminalisointeja, jotka 

ovat välttämättömiä perusoikeuksien turvaamiseksi.321 

Yleisen turvaamisvelvoitteen lisäksi lainsäätäjään tai julkiseen valtaan kohdistuvia perusoikeuksien 

edistämisvelvoitteita ja perustuslaillisia toimeksiantoja sisältyy myös moniin yksittäisiin 

perusoikeussäännöksiin. Saraviidan tavoin jaan julkiseen valtaan kohdistuvat velvoitteet 

perustuslaillisiin toimeksiantoihin, joilla tarkoitetaan lainsäätäjälle osoitettuja positiivisia 

toimintavelvoitteita eli kehotuksia ryhtymisestä lainsäädäntötoimenpiteisiin tai muihin toimiin 

säännöksessä ilmaistun tavoitteen toteuttamiseksi, ja perusoikeuksien edistämisvelvoitteisiin, jotka 

täydentävät 22 §:n yleistä perusoikeuksien turvaamisvelvollisuutta.322 

 
318 Viljanen 2001, s. 9 ja HE 309/1993 vp, s. 26. 
319 Viljanen 2001, s. 9–10 ja HE 309/1993 vp, s. 75. 
320 Tolvanen 1999, s. 181 ja PeVL 23/1997 vp, s. 2–3. 
321 PeVL 23/1997 vp, s. 3. Ks. myös HE 309/1993 vp, s. 29/I ja s. 75/I. Uutta perustuslakia koskevassa HE:ssä 1/1998 

viitataan perusoikeuksien turvaamisvelvoitteen osalta vanhaa hallitusmuotoa koskevaan HE:een 309/1993 vp, jota PeVL 

23/1997 vp täsmentää. Ks. HE 1/1998 vp, s. 81 ja HE 309/1993 vp, s. 29/I ja s. 75/I. 
322 Saraviita, Ilkka: Perustuslaki. Toinen, uudistettu painos. Alma Talent 2016 (Saraviita 2016), s. 145–146 ja Tieteen 

termipankki 4.10.2021: Oikeustiede: perustuslaillinen toimeksianto. (Tarkka osoite: 

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:perustuslaillinen toimeksianto, vierailtu 4.10.2021.) 
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Esimerkiksi perusoikeusuudistuksen yhteydessä perusoikeusluetteloon lisätyssä luontoa ja 

ympäristöä koskevassa säännöksessä (nyk. PL 20 §) asetetaan julkiselle vallalle edistämisvelvoite, 

jonka mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön, ja 

perustuslaillinen toimeksianto ympäristölainsäädännön kehittämiseksi siten, että ihmisten 

vaikutusmahdollisuuksia heidän omaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon laajennetaan.323 

Perustuslaillinen toimeksianto sisältyy myös esimerkiksi PL 18 ja 19 §:ssä turvattuihin sosiaalisiin 

oikeuksiin, jotka edellyttävät lainsäätäjältä tarkempien muun muassa perustoimeentuloa ja sosiaali- 

ja terveyspalveluita koskevien lakien säätämistä. 

Vaikka perustuslailliset toimeksiannot eivät varsinaisesti velvoita valtion tasolla eduskuntaa tai 

hallitusta täsmällisiin lainsäädäntövelvoitteisiin,324 on niillä kuitenkin merkittävä vaikutus tulevassa 

lainsäädäntötyössä. Käytännössä eläinten perusoikeuksilla voisi niiden sisällöstä riippuen olla 

merkittävä vaikutus eläinsuojelulainsäädäntöön ja sekä nykyisiin kriminalisointeihin että tuleviin 

kriminalisointitarpeisiin. Jos esimerkiksi eläimille turvattaisiin perustuslain tasolla oikeus 

lajityypilliseen käyttäytymiseen, johtaisi tämä todennäköisesti nykyisten 

eläinsuojelukriminalisointien uudelleenarviointiin ja mahdollisesti myös uusien kriminalisointien 

säätämiseen. Lisäksi eläinten perusoikeudet todennäköisesti vaikuttaisivat budjettivaltaan ja 

johtaisivat esimerkiksi eläinsuojelun resurssien lisäämiseen. 

Esimerkiksi PL 20 §:ssä turvattuun ympäristöperusoikeuteen sisältyvä perustuslaillinen toimeksianto 

on johtanut osaltaan esimerkiksi ympäristöä koskevan kuulemisen, valitusoikeuden ja 

hallintopakkoasioiden vireillepano-oikeuden laajentamiseen lainsäädännössä. Se, mikä osuus juuri 

ympäristöperusoikeussäännöksellä on ollut kunkin yksittäisen säädöksen kehittymiseen, on vaikeasti 

osoitettavissa, mutta ainakin uudemmissa ympäristösäädöksissä325 valitusoikeussäännökset ovat 

Vihervuoren mukaan nimenomaisestikin toteuttaneet ympäristöperusoikeusäännöksen 

perustuslaillista toimeksiantoa.326 Valitusoikeutta ei todennäköisesti olisi saatu laajennettua ilman 

ympäristöperusoikeuden tukea, ja perusoikeusuudistusta koskevassa perusoikeuskomitean 

 
323 Saraviita 2016, s. 278. 
324 Saraviita, Ilkka: Suomalainen perusoikeusjärjestelmä. Talentum Media 2005 (Saraviita 2005), s. 145. 
325 Esimerkiksi ympäristönsuojelulakiin (527/2014), vesilakiin (587/2011), luonnonsuojelulakiin (1096/1996), 

maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999) ja maa-aineslakiin (555/1981) sisältyvät nimenomaiset säännökset takaavat 

haitankärsijöille ja ympäristöjärjestöille melko laajan tai konkreettisesti säännellyn valitusoikeuden.  
326 Vihervuori 2009, alkaen alaotsikosta Vaikutusmahdollisuuksien laajentaminen. Polku: Verkkokirjahylly>Päivittyvät 

hakuteokset>Perusoikeudet>III YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET>16. Oikeus ympäristöön (PL 20 §)>Julkiselle 

vallalle asetetut turvaamisvelvoitteet>Vaikuttamismahdollisuudet päätöksenteossa>Vaikutusmahdollisuuksien 

laajentaminen. 
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mietinnössä onkin esitetty, että valitusoikeuden antaminen järjestöille voisi olla omaisuudensuojan 

kannalta ongelmallista ilman ympäristöperusoikeuden säätämistä.327 

6.2.3 Perusoikeusmyönteinen laintulkinta 

 

Toinen tapa, joilla tuomioistuinlaitos ja viranomaisorganisaatio tehostavat osaltaan 

perusoikeusjärjestelmää, on perusoikeusmyönteinen laintulkinta: Perustuslakivaliokunta on 

edellyttänyt, että tuomioistuinten tulee valita perusteltavissa olevista lain tulkintavaihtoehdoista 

sellainen, joka parhaiten edistää perusoikeuksien tarkoitusten toteutumista ja eliminoi perustuslain 

kanssa ristiriitaisiksi katsottavat vaihtoehdot.328  

Perusoikeuksien tulkintavaikutus voi vaikuttaa esimerkiksi lainkäyttäjän valintaan kahden 

laintasoisen säännöksen välillä tai siihen, että soveltamisharkinnassa tietyt perusoikeussäännöksen 

kanssa yhteensopimattomat eduskuntalain tulkintavaihtoehdot rajataan pois.329 Tulkintavaikutus on 

rikosoikeudessa hyvin keskeinen, sillä se täsmentää rikosoikeudellisen säännöksen sisältämän 

käyttäytymis- tai sanktionormin sisältöä siten, että soveltamisratkaisu vastaa myös säännöksen 

tarkoitusperiä. Perusoikeusmyönteinen laintulkinta merkitsee käytännössä sitä, että tuomarin tulee 

soveltamisratkaisun tehtyään vielä varmistaa ratkaisun hyväksyttävyys perusoikeusjärjestelmän 

kannalta.330 Tuomarin tulee toisin sanoen huomioida käsillä olevaan rikosjuttuun liittyvät 

perusoikeusulottuvuudet ja tarkastella esimerkiksi sitä, onko syytteessä tarkoitettuun tekoon liittynyt 

jonkin perusoikeuden toteuttamista.331 

Lisäksi tulkintavaikutus edellyttää myös kriminalisointiperiaatteiden, kuten oikeushyvien suojelun 

periaatteen, huomioonottamista laintulkinnassa. Keinot, joilla esimerkiksi oikeushyvien suojeluun 

päästään, ovat lainsäätäjän vapaasti valittavissa.332 Eläinten perusoikeuksien myötä 

perusoikeusmyönteisellä laintulkinnalla voisi olla merkittävä vaikutus esimerkiksi 

eläinsuojelukriminalisointien soveltamistilanteissa, sillä tuomarilla olisi tällöin velvollisuus 

varmistaa soveltamisratkaisun hyväksyttävyys paitsi ihmisten myös eläinten perusoikeuksien 

kannalta. Nykytilanteessa perusoikeusmyönteinen laintulkinta merkitsee eläinsuojelurikosten 

kohdalla lähinnä sitä, että ihmisen perusoikeus voi soveltamistilanteissa vaikuttaa ihmisen vastuuta 

 
327 Perusoikeuskomitean mietintö KM 1992:3, s. 361. 
328 Saraviita 2005, s. 313. 
329 Scheinin 1996, s. 826–830 ja Nuotio 1998, s. 155–156. 
330 Nuotio 1998, s. 156. 
331 Melander 2008, s. 26. 
332 Nuotio 1998, s. 156. 
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rajoittavasti tai rangaistusta lieventävästi, jos syytteessä tarkoitettuun tekoon liittyy esimerkiksi 

elinkeinovapauden tai omaisuudensuojan toteuttamista. 

Perusoikeudet vaikuttavat lainsäädäntötyössä myös yleisemmin, sillä perustuslakivaliokunta valvoo 

lakien perustuslainmukaisuutta täysimääräisesti lainsäädäntötyön kaikissa vaiheissa. Eläinten 

perusoikeuksien huomioon ottaminen kaikessa lainsäädäntötyössä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla 

tulisi todennäköisesti heijastumaan myös rikosoikeuteen vähintäänkin välillisesti. Saraviita on 

esittänyt, että lakien perustuslain ja perusoikeussäännösten mukaisuuden valvonta on Suomessa 

kenties maailman perusteellisinta, sillä tiettävästi missään muualla valvonta ei ulotu yhtä kattavasti 

kaikkiin lainsäädäntömenettelyn vaiheisiin.333 

Perustuslakivaliokunnan lisäksi lakien perustuslainmukaisuutta valvovat myös tuomioistuimet siinä 

mielessä, että niillä on perustuslain 106 §:n nojalla toimivalta (ja velvollisuus) antaa etusija 

perustuslain perusoikeussäännökselle, mikäli voimassa olevan lain säännös on ilmeisessä ristiriidassa 

perusoikeussäännöksen kanssa. Kynnys katsoa lain säännös ilmeisessä ristiriidassa olevaksi on 

kuitenkin melko korkea, eikä tällainen tilanne lähtökohtaisesti voi olla kyseessä silloin, jos 

perustuslakivaliokunta on jo lain säätämisvaiheessa omaksunut kannan, jonka mukaan 

tuomioistuimen käsiteltävänä olevaan juttuun liittyvä lain säännös on sopusoinnussa perustuslain 

kanssa, sillä tällöin olisi kyse vaikeasti hallittavasta abstraktista normikontrollista, jonka toteutus 

kuuluu luontevammin perustuslakivaliokunnalle. Tuomioistuimen tehtäväksi jää näin lähinnä 

konkreettinen normikontrolli, joka sekin edellyttää ilmeistä ristiriitaa perustuslain kanssa.334 Lisäksi 

tasavallan presidentti voi perustuslain 77.1 §:n nojalla lain vahvistamisen yhteydessä pyytää 

ylimmiltä tuomioistuimilta, korkeimmalta oikeudelta tai korkeimmalta hallinto-oikeudelta lausunnon 

siitä, onko eduskunnan hyväksymässä laissa ristiriitoja perusoikeussäännösten kanssa. 

6.2.4 Eläinten asianosaisasema ja puhevalta 

 

Kuten aiemmin on jo todettu, nykyisessä oikeusjärjestelmässämme eläimiltä puuttuu 

asianosaiskelpoisuus, eikä eläin voi näin ollen ajaa edes edustajan välityksellä etujaan 

tuomioistuimessa. Tästä seuraa useita käytännön ongelmia, joita on käsitelty tarkemmin luvussa 3. 

Katson, että eläinten asianosaiskelpoisuudesta tulisi säätää perustuslain tasolla muiden eläimille 

perustuslaissa turvattavien oikeuksien yhteydessä. Tarkemmat eläimen edustamista koskevat 

säännökset voisi olla lainsäädäntöteknisesti tarkoituksenmukaisinta sijoittaa tavallisen lain tasolle. 

 
333 Saraviita 2005, s. 274–275. 
334 Melander 2008, s. 26–27 ja Tuori, Kaarlo: Oikeuden ratio ja voluntas. WSOYpro, Helsinki 2007, s. 261–262. 
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6.2.5 Eläinsuojelukriminalisointien taustalla olevan oikeushyvän selkiyttäminen 

 

Lisäksi, kuten on todettu aiemmin luvussa 4, eläinten perusoikeuksilla olisi potentiaalia selkiyttää 

eläinsuojelukriminalisointien taustalla olevan oikeushyvän problematiikkaa, sillä kriminalisointien 

taustalla oleva oikeushyvä voitaisiin silloin kytkeä perustuslakiin. Tämä tekisi oikeushyvästä 

selkeämmän ja vahvemman niin lainsäädäntö- kuin lainsoveltamistyön näkökulmasta ja vahvistaisi 

sen painoarvoa kriminaalipoliittisessa keskustelussa. 

6.3 Millaiset perusoikeudet? 
 

6.3.1 Eläinperusoikeus 

 

Eläinten perusoikeudet on mahdollista toteuttaa usealla eri tavalla, joista esittelen kaksi nähdäkseni 

varteenotettavinta. Perusoikeudet voidaan rakentaa joko subjektiivisten perusoikeuksien tai 

julistusluonteisen perusoikeuskirjauksen varaan. Perusoikeuskäsitteistössä subjektiivisilla 

perusoikeuksilla tarkoitetaan Saraviidan mukaan, että ”oikeussubjektilla -- on mahdollisuus 

viranomaiselle tai tuomioistuimelle esitetyssä hakemuksessa vahvistuskanteen mukaisesti vaatia 

päätöstä, jolla tuo oikeus toteutetaan tai ainakin vahvistavasti todetaan.” Subjektiiviset perusoikeudet 

ovat näin ollen tehokkaasti suojattuja.335  

Subjektiiviset perusoikeudet ovat toteutettavissa käytännössä toisin kuin niin sanotut 

julistusluonteiset perusoikeudet, jotka eivät varsinaisesti sisällä julkiseen valtaan kohdistuvaa 

toimintavelvoitetta. Yksi esimerkki ohjelmajulistusluonteisesta perustuslain säännöksestä on PL 20 

§:n 1 momentti, jonka mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja 

kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Ympäristöperusoikeuden julistusluonteisuuden voidaan tosin 

nähdä taittuneen ajan saatossa ja oikeudesta tulleen jonkin verran konkreettisempi. 

Yksi vaihtoehto eläinten oikeuksien huomioimiseksi perustuslaissa olisikin säätää 

”eläinperusoikeudesta”, joka muistuttaisi vastuurakenteeltaan PL 20.1 §:n ympäristöperusoikeutta. 

Tätä vaihtoehtoa on kannattanut Suomessa Veera Koponen.336 Puolalainen oikeustieteilijä Tomasz 

Pietrzykowski on myös esittänyt hieman vastaavan kaltaisesti, että eläimille tulisi ennen kaikkea 

tunnustaa yksi perusoikeus: oikeus tulla otetuiksi huomioon kaikessa niitä koskevassa 

lainsäädännössä ja päätöksenteossa.337 Eläinperusoikeudessa olisi kyse ihmisen vastuusta ja 

 
335 Saraviita 2005, s. 146. 
336 Veera Koposen esitelmä ANIWERE-seminaarissa 28.4.2021: Eläinoikeus ja Suomen valtiosääntö. Koponen on 

väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkimusprojektissa Eläimet hyvinvointiregiimissä: 

eläinoikeuden teoria ja yleiset periaatteet. 
337 Pietrzykowski 2017, s. 14–18. 
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velvollisuudesta suojella eläimiä, ja sen ensimmäinen osa voisi kuulua esimerkiksi seuraavasti: 

”Vastuu eläinten hyvinvoinnista ja eläinsuojelusta kuuluu kaikille.” 

Säännöstä voisi hahmottaa perusvelvollisuuden käsitteen kautta – kyseessä on ihmisyksilölle 

perustuslaissa asetettu, yksilön toimintavapautta rajoittava velvollisuus. Yksi keskeisimmistä 

eläinperusoikeuden eduista on se, että se on mahdollista toteuttaa sääntelyvarausrakenteen kautta, 

jossa perusoikeus muodostuu tavallisen lain ja perustuslain kokonaisuudesta. Sääntelyvaraus on 

lakiviittaus, joka ei suoranaisesti oikeuta lainsäätäjää rajoittamaan perusoikeutta, mutta jossa 

viitataan lainsäätäjän tehtävään antaa perusoikeuden käyttöä koskevia tarkempia säännöksiä.338 

Sääntelyvarauksella viitataan siihen, että perusoikeuden täsmällinen sisältö määräytyy 

perusoikeussäännöksen ja tavallisen lainsäädännön muodostaman kokonaisuuden pohjalta.339 Tällöin 

perustuslaki luo perustan, jota ei voida heikentää, ja tavallinen lainsäädäntö turvaa perusoikeutta 

käytännössä sekä rikastaa ja täsmentää sen sisältöä. 

Sääntelyvaraukset jättävät lainsäätäjälle liikkumavaraa oikeuksien sääntelyssä,340 ja säännös tarjoaisi 

näin mahdollisuuden tehdä yksityiskohtaisempia muutoksia ja lisäyksiä tavallisen lain tasolla 

esimerkiksi eläinten hyvinvointia koskevan tutkimustiedon karttuessa. Sääntelyvaraustekniikkaa 

käyttäen säännöksen toinen osa voisi kuulua esimerkiksi seuraavasti: ”Tarkempia säännöksiä 

eläinperusoikeuden turvaamisesta annetaan lailla.” 

Eläinperusoikeuden tulisi olla erillinen säännös ympäristöperusoikeudesta, sillä nämä perusoikeudet 

voivat olla keskenään ristiriidassa. Eläinyksilöiden ja luonnon hyvinvointia ei välttämättä voida 

niputtaa yhteen, ja ympäristöperusoikeudesta erillinen eläinperusoikeuspykälä olisi nähdäkseni myös 

perusoikeusjärjestelmän rakenteen kannalta mielekkäämpi ja tyylipuhtaampi. 

Eläinperusoikeuden haasteena on se, että ympäristöperusoikeuden kaltainen vastuurakenne, jossa 

vastuu eläinten suojelusta kuuluu kaikille, voi olla vaikeasti lähestyttävä ja tarjoaa enemmän 

tulkinnanvaraisuutta kuin subjektiiviset perusoikeudet. Säännöksen julistuksenomaisuus voi myös 

aiheuttaa haasteita. Se, mikä merkitys julistuksenomaisuudella todellisuudessa olisi, ei ole aivan 

selvää, mutta esimerkiksi ympäristöperusoikeuden esitöissä on täsmennetty, että säännös ei 

julistuksenomaisuutensa johdosta voisi sellaisenaan toimia esimerkiksi yksilön rikosoikeudellisen 

vastuun perustana, vaan vastuu toteutuisi muun lainsäädännön tuella ja välityksellä.341 Toisaalta 

 
338 Hallberg ym., polku: Verkkokirjahylly>Päivittyvät hakuteokset>Perusoikeudet>II YLEINEN OSA>3. 

Perusoikeuksien rajoittaminen>Lakivaraukset>Lakivarausten lajit>Sääntelyvaraukset. Kirjoittanut Veli-Pekka Viljanen, 

päivitetty 2011. 
339 PeVM 25/1994 vp, s. 5–6. 
340 PeVM 25/1994 vp, s. 6. 
341 HE 309/1993 vp, s. 66. 



 

 

80 

julistuksenomaisuus ei ilmeisesti ole tyhjentäväksi tarkoitettu määrittely, ja säätämällä vastuun 

kuuluvan kaikille lainsäätäjä on toisaalta korostanut sitä, että ympäristönsuojelu edellyttää laaja-

alaista yhteistyötä eri tahojen kesken.342 Myös julistusluonteisilla perusoikeussäännöksillä voi olla 

normatiivista merkitystä suhteessa muihin perusoikeussäännöksiin – esimerkiksi ympäristönsuojelua 

koskeva säännös voi olla argumentti omaisuudensuojarajoitukselle ympäristönsuojelullisista 

syistä.343 

Ympäristöperusoikeuden kompetenssivaikutusta ja perusoikeusluonnetta on myös osin 

perustellustikin kyseenalaistettu. Perustuslakivaliokunta on perusoikeusuudistuksen yhteydessä 

todennut esimerkiksi, että säännös ei yleisluonteisuutensa vuoksi voi suoraan ”perustaa yksilöittäin 

todennettavissa olevia velvoitteita.”344 Vihervuori katsoo, että tämä ei olekaan säännöksen 

perimmäinen tarkoitus – hän esittää, että PL 20 §:n kaltaisen normin oikeudellinen merkitys voi olla 

tarkoitettu näkymään tulkintavaikutuksen avulla, sillä perusoikeusnormin tulkintavaikutus tai sen 

voimakkuus ei vaikuta riippuvan perusoikeussäännöksen väljyysasteesta.345 Säännös on kuitenkin 

joka tapauksessa osa perusoikeusnormistoa ja sisältää selvästi velvoittavia elementtejä, jotka 

turvaavat tiettyjä yhteiskunnan jäsenten perustavanlaatuisia etuja. Se, onko PL 20 §:ssä viime kädessä 

kyse subjektiivisista, yksilöidyistä oikeuksista, on lopulta tulkintakysymys.346 

Perusoikeussäännöksen kompetenssivaikutus tarkoittaa sitä, että säännöksen toteuttamiseksi 

tarpeellinen laki voidaan säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, vaikka samalla rajoitettaisiin 

muuta perusoikeussäännöstä. PL 20 §:n ympäristöperusoikeussäännöksen kohdalla 

kompetenssivaikutusta on kyseenalaistettu erityisesti sillä perusteella, että säännöksen suhteessa PL 

15 §:ssä turvattuun omaisuuden suojaan tai PL 18 §:ssä turvattuun elinkeinovapauteen on 

havaittavissa tietynlaista sisäistä jännitettä, kun lainsäätäjä ei ole ottanut nimenomaisesti kantaa 

säännösten väliseen suhteeseen.347 

 
342 Vihervuori 2009, polku: Verkkokirjahylly>Päivittyvät hakuteokset>Perusoikeudet>III YKSITTÄISET 

PERUSOIKEUDET>16. Oikeus ympäristöön (PL 20 §)>Vastuu luonnosta, ympäristöstä ja 

kulttuuriperinnöstä>Julistuksenomaisuus. 
343 Saraviita 2005, s. 149. 
344 PeVL 21/1996 vp, s. 2. 
345 Vihervuori 2009, polku: Verkkokirjahylly>Päivittyvät hakuteokset>Perusoikeudet>III YKSITTÄISET 

PERUSOIKEUDET>16. Oikeus ympäristöön (PL 20 §)>Ympäristöperusoikeussäännöksen vaikutustasot ja 

vaikutussuhteet>Tulkintavaikutus. 
346 Vihervuori 2009, polku: Verkkokirjahylly>Päivittyvät hakuteokset>Perusoikeudet>III YKSITTÄISET 

PERUSOIKEUDET>16. Oikeus ympäristöön (PL 20 §)>Aito perusoikeus vai ei?. 
347 Ks. HE 309/1993 vp, s. 62 ja Vihervuori 2009, polku: Verkkokirjahylly>Päivittyvät hakuteokset>Perusoikeudet>III 

YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET>16. Oikeus ympäristöön (PL 20 §)>Ympäristöperusoikeussäännöksen 

vaikutustasot ja vaikutussuhteet>Tulkintavaihtoehdot. 
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Eläinperusoikeuden kohdalla PL 20 §:n kohtaamat haasteet ja epäluulot eivät todennäköisesti ole 

enää yhtä relevantteja kuin ympäristöperusoikeuden säätämishetkellä 2000-luvun vaihteessa. 

Ympäristöperusoikeuden asema on vuosikymmenten kuluessa vahvistunut, ja voisikin perustellusti 

väittää, että siihen kohdistunut epäluulo ja keskustelu siitä, ettei se olisi yhtä painava kuin muut 

perusoikeudet, on tässä vaiheessa jo suuremmalta osin ohi. Eläinperusoikeus ei siis välttämättä 

kohtaisi samoja haasteita kuin ympäristöperusoikeus aikanaan. 

Julistuksenomainen eläinperusoikeus ei kuitenkaan itsessään täyttäisi kaikkia edellä tässä luvussa 

luettelemiani edellytyksiä, jotka eläinten perusoikeuksien tulisi nähdäkseni täyttää. Säännös voisi 

lähinnä selkiyttää eläinsuojelukriminalisointien taustalla olevaa oikeushyvää, mutta 

julistusluonteisen säännöksen asema esimerkiksi intressipunninnassa ihmisten subjektiivisia 

perusoikeuksia vastaan on huomattavasti hatarammalla pohjalla kuin mitä eläinten subjektiivisten 

perusoikeuksien asema voisi olla. 

Eläinperusoikeussäännös ei myöskään itsessään vielä ratkaisisi eläinten puhevallan käyttämistä 

koskevaa ongelmaa, joskin sääntelyvarausrakenteen turvin olisi mahdollista säätää, että eläinten 

edustamisesta säädettäisiin tarkemmin lailla. Näkisin kuitenkin, että eläinten asianosaiskelpoisuus on 

niin perustavanlaatuinen muutos nykytilaan, että ainakin siitä olisi lainsäädäntöteknisesti 

tarkoituksenmukaisinta säätää perustuslain tasolla. Eläinperusoikeussäännökseen myös voisi 

teoriassa lisätä edistämisvelvollisuuden, jonka mukaan julkisen vallan tulisi pyrkiä turvaamaan 

eläinten hyvinvointia, ja ensisijaisesti lainsäätäjään kohdistuvan perustuslaillisen toimeksiannon 

säätää eläinten hyvinvointia paremmin turvaavia lakeja. 

Perusoikeussäännöksiä laadittaessa tulee kiinnittää huomiota niiden tosiasiallisiin 

toteutumismahdollisuuksiin348 – tämä on erityisen tärkeä näkökohta pohdittaessa eläinten 

perusoikeuksia, jotka ovat monien mielestä jo ajatuksena hyvin radikaali muutos. Eläinperusoikeuden 

vahvuuksiin kuulukin sen todennäköisesti paremmat toteutumismahdollisuudet kuin eläinten 

subjektiivisilla perusoikeuksilla – julistuksenomainen eläinperusoikeus ei ole yhtä radikaali muutos 

kuin esimerkiksi eläimen subjektiivinen oikeus hyvinvointiin tai elämään voisi olla.349 

Perusoikeussäännökset on myös hyvä kirjoittaa siten, että ne ovat käyttökelpoisia pitkään ja toimivat 

myös sellaisissa oloissa, joita ei säätämisvaiheessa pystytä ennustamaan. Tämä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että perusoikeudet on kirjoitettava niin väljiksi, että ne voidaan 

 
348 Ks. esim. HE 309/1993 vp, s. 38. 
349 Vastaavasti myös Pietrzykowski 2017, s. 16–17. 
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perustuslakivaliokunnan tulkintojen kautta mukauttaa uskottavasti aivan uusiinkin oloihin.350 

Julistusluonteinen eläinperusoikeus sopeutuu helposti muuttuviin oloihin ja kestää aikaa. 

Eläinperusoikeus voisi myös sopia luontevasti perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuteen. 

6.3.2 Suomen eläinoikeusjuristien perustuslain muutosehdotuksen arviointia 

 

Vaikka eläinperusoikeudella on vahvuutensa, varteenotettava vaihtoehto eläinten perusoikeuksien 

rakentamiselle ovat myös subjektiiviset perusoikeudet, jotka voidaan katsoa julistusluonteisia 

oikeuksia vahvemmin suojatuiksi ja joilla voidaan argumentoida olevan suurempi käytännön 

vaikutus. Tässä esityksessä ei ole tilan rajallisuuden vuoksi mahdollista esittää täysipainoista 

ehdotusta eläinten subjektiivisiksi perusoikeuksiksi, eikä sellaiselle välttämättä olisikaan tarvetta, 

sillä Suomen eläinoikeusjuristit ovat jo laatineet kattavan ja hyvin perustellun ehdotuksen, jonka 

toteuttaminen merkitsisi radikaalia muutosta eläinoikeusajatteluumme.  

Selostan seuraavaksi lyhyesti ehdotuksen sisällön ja esitän sitä koskevia kommentteja erityisesti siitä 

näkökulmasta, millä tavoin ehdotus vastaa edellä tässä luvussa luettelemiani edellytyksiä, jotka 

eläinten perusoikeuksien tulisi nähdäkseni täyttää. Ehdotus sisältää subjektiivisten oikeuksien lisäksi 

myös niitä täydentäviä julistusluonteisia oikeuksia, jotka ovat osittain samansisältöisiä kuin edellä 

käsitellyssä eläinperusoikeudessa. Ehdotuksen ydinvaade on siinä, että eläimet tunnustetaan 

perustuslain tasolla tunteviksi ja asianosaiskelpoisiksi yksilöiksi, joiden etu ja yksilölliset tarpeet on 

otettava huomioon kaikessa sellaisessa toiminnassa, joka vaikuttaa olennaisesti eläinten 

elinmahdollisuuksiin ja olosuhteisiin. 

Suomen eläinoikeusjuristit ehdottavat perustuslakiin lisättäväksi uutta lukua 2a, joka sisältäisi 

eläinten perusoikeudet. Luvun 1 §:n 1 momentissa säädettäisiin, että tuntevat eläimet ovat yksilöitä, 

joiden perusoikeuksia ja hyvinvoinnin vaatimuksia ihmisen on täysimääräisesti kunnioitettava. 

Toteamuksen taustalla on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artikla, jossa 

tunnustetaan eläinten asema tuntevina olentoina. Samassa yhteydessä säädettäisiin, että kaikki 

eläimet tulee olettaa tuntemiskykyisiksi, jollei muuta voida näyttää (varovaisuusperiaate).351 Säännös 

vahvistaisi tuntevien eläinten itseisarvon perustuslain tasolla, ja sen ydinsisältö on, että tuntevia 

eläimiä suojellaan heidän itsensä vuoksi.352 Tällainen julistusluonteinen kirjaus tarjoaisi ratkaisun 

eläinsuojelukriminalisointien taustalla olevan oikeushyvän problematiikkaan, jota on käsitelty 

tarkemmin luvussa 4, sillä siitä olisi mielekkäällä tavalla johdettavissa, että 

 
350 Saraviita 2005, s. 85–86 ja vuoden 1992 perusoikeustyöryhmä, LaVO 2/1993, s. 26. 
351 Suomen Eläinoikeusjuristit ry: Ehdotus eläinten perusoikeuksista. Saatavilla verkossa: 

https://www.elaintenvuoro.fi/suomen-elainoikeusjuristit/#ehdotus (vierailtu 4.3.2021). 
352 Ibid. 

https://www.elaintenvuoro.fi/suomen-elainoikeusjuristit/#ehdotus
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eläinsuojelukriminalisointien taustalla on perustuslaissa turvattu eläimen itseisarvo eikä esimerkiksi 

ihmisten moraaliset tuntemukset. 

Ehdotuksen 1 §:n 2 momentissa säädettäisiin velvollisuudesta huomioida eläinten etu ja yksilölliset 

tarpeet kaikessa julkisessa ja yksityisessä toiminnassa, joka olennaisesti vaikuttaa heidän 

elinolosuhteisiinsa tai -mahdollisuuksiinsa. Eläinten asianosaiskelpoisuudesta säädettäisiin 3 

momentissa. Ehdotuksen mukaan eläimen puhevaltaa käyttäisi sen laillinen edustaja, jota tulisi kuulla 

eläimen oikeutta tai etua koskevassa viranomaisasiassa ja joka voisi valittaa päätöksestä eläimen 

puolesta, samaan tapaan kuin alaikäisten edustajat nykypäivänä. Edustajana voisi toimia eläimen 

omistaja, jos omistajan ja eläimen edut eivät ole keskenään ristiriidassa, tai viranomaisen tähän 

tehtävään erikseen hyväksymä ja määräämä henkilö, joka täyttää tavallisen lain tasolla tarkemmin 

säädetyt kelpoisuusvaatimukset.353 Nähdäkseni tällainen tapa järjestää eläimen edustus on 

tarkoituksenmukainen ja tarjoaa ratkaisun luvussa 3 esiteltyihin eläimen puhevallan puuttumisesta 

seuraaviin ongelmiin. 

Ehdotuksen 1 §:n 4 momentin mukaan vastuu eläinten perusoikeuksista, hyvinvoinnista ja suojelusta 

kuuluisi kaikille, samaan tapaan kuin edellä käsitellyssä eläinperusoikeudessa. Ehdotuksen 

perusteluissa todetaan, että eläinten perusoikeudet ja ihmisten perusoikeudet eivät toki ole sama asia, 

mutta punnittaessa niitä keskenään ne olisivat lähtökohtaisesti samanarvoisia, kuten yleensäkin 

perusoikeuksien kollisiotilanteissa.354 Säännös on julistusluonteinen, mutta tarkentaa osaltaan 

ehdotukseen sisältyvien subjektiivisten perusoikeuksien merkitystä ratkaisuna edellä käsiteltyihin 

eläinten ja ihmisten intressien välistä punnintaa koskeviin ongelmiin. 

Ehdotuksen 2 §:n 1 momentissa säädettäisiin julkisen vallan velvollisuudesta turvata eläinten 

perusoikeuksien toteutuminen, samaan tapaan kuin nykyisen perustuslain 22 §:ssä säädetään julkisen 

vallan velvoitteesta turvata ihmisten perus- ja ihmisoikeudet. Turvaamisvelvollisuus merkitsisi 

käytännössä perustuslaillista toimeksiantoa eläimiä koskevan lainsäädännön, kuten 

eläinsuojelukriminalisointien kehittämiseksi. Myös tämä momentti vaikuttaisi perusoikeuksien 

kollisiotilanteiden ratkaisemiseen, ja ehdotuksessa todetaankin, että turvaamisvelvoite antaisi 

mahdollisuuden intressiristiriitatilanteiden ratkaisemiseen siten, että myös muiden tuntevien 

olentojen kuin ihmisten intressit tulevat yhteiskunnassa huomioiduiksi, sillä julkisen vallan tulee 

 
353 Ibid. 
354 Ibid. 
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myös eläinten perusoikeuksien rajoittamisen suhteen edistää yhteiskuntaa tavalla, joka tukee ihmisten 

ja eläinten kunnioittavaa yhteiseloa ja perusoikeuksien tosiasiallista toteutumista.355 

Ehdotuksen 5 §:ssä kiellettäisiin eläinten jalostaminen siten, että jalostus voi aiheuttaa eläimelle tai 

tämän jälkeläiselle fyysistä tai psyykkistä haittaa taikka vaarantaa jälkeläisen luonnollisen 

käyttäytymisen tai kehityksen. Ehdotuksessa edellytetään, että jalostuskiellosta on säädettävä 

täsmällisesti ja tarkkarajaisesti rikoslaissa, sillä jalostuskiellon rikkominen voi loukata eläimen 

perusoikeuksien toteutumista perustavanlaatuisella tavalla.356 Nykyisellään vastaavan sisältöinen 

jalostuskielto on sisällytetty eläinsuojelulain 8 §:ään, mutta eläinsuojeluasiantuntijoiden keskuudessa 

vallitsee melko laaja konsensus siitä, että säännöstä ei sen täytäntöönpanon tehottomuuden vuoksi 

käytännössä noudateta ja se on jäänyt lain kuolleeksi kirjaimeksi.357 Tämä on osaltaan osoitus siitä, 

että eläinten oikeuksista tulisi säätää tavallisen lain lisäksi myös perustuslain (ja rikoslain) tasolla, 

jotta niillä olisi varmasti vaikutusta. Näin on asia varsinkin, kun on kyse eläinten oikeuksista tai 

ihmisten velvoitteista eläimiä kohtaan, jotka käytännössä rajoittavat ihmisten toimintavapautta ja 

perusoikeuksia, kuten elinkeinovapautta. 

Ehdotuksen 3 § sisältää luonnonvaraisten eläinten perusoikeudet ja 4 § ihmisen hoidosta riippuvaisten 

eläinten perusoikeudet. 4 §:ssä ehdotetut perusoikeudet ovat laajemmat, ja ne sisältävät oikeuden 

elämään, oikeuden lajityypilliseen käyttäytymiseen sekä oikeuden saada perustarpeensa 

tyydytetyiksi. Lisäksi ihmisten hoidosta riippuvaisilla eläimillä olisi oikeus kokea ja ilmaista 

positiivisia tunteita sekä oikeus tulla suojelluksi ja olla vapaa ihmisen aiheuttamalta pelolta, kivulta, 

ahdistukselta ja kärsimykseltä. Eläintä suojellaan näin sellaiselta ihmisen toiminnalta, joka vaikuttaa 

kielteisesti eläimen hyvinvointiin, ja ehdotettu pykälä sisältää sekä negatiivisia että positiivisia 

lainsäädäntö- ja toimintavelvoitteita. Luonnonvaraisilla eläimillä olisi ehdotuksen mukaan oikeus 

elämään, oikeus elää vapaudessa ja oikeus luonnolliseen elinympäristöön.358 

Ehdotuksen 2 §:n 2 momentissa säädettäisiin eläinten perusoikeuksien rajoitusedellytyksistä. 

Käytännössä ehdotetut eläinten perusoikeuksien rajoitusedellytykset vastaavat sisällöltään 

perustuslakivaliokunnan vahvistamia yleisiä (ihmisten) perusoikeuksien rajoitusedellytyksiä sillä 

 
355 Ibid. 
356 Ibid. 
357 Ks. esim. Ruokaviraston raportti: Eläinjalostukseen liittyvän eläinsuojelulainsäädännön toimeenpanon tehostaminen. 

Osa II: Alustava selvitys koirien jalostukseen liittyvistä ongelmista ja puuttumiskeinoista, 14.5.2020. Saatavilla verkossa: 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-

suojelu-ja-kuljetus/jalostuksen-valvontakriteerit_koira_2020-luke.pdf (vierailtu 15.3.2021) ja Yle: Osassa lyhytkuonoisia 

rotuja ei ole enää yhtään perimältään tervettä koiraa – professori: "Roturisteytykset ainoa keino, jalostus ei enää auta", 

16.10.2019. Saatavilla verkossa: https://yle.fi/uutiset/3-11009855 (vierailtu 15.3.2021). 
358 Suomen Eläinoikeusjuristit ry: Ehdotus eläinten perusoikeuksista. Saatavilla verkossa: 

https://www.elaintenvuoro.fi/suomen-elainoikeusjuristit/#ehdotus (vierailtu 4.3.2021). 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-suojelu-ja-kuljetus/jalostuksen-valvontakriteerit_koira_2020-luke.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-suojelu-ja-kuljetus/jalostuksen-valvontakriteerit_koira_2020-luke.pdf
https://yle.fi/uutiset/3-11009855
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erotuksella, että eläinten perusoikeuksien rajoitusedellytyksiin ei ole otettu mukaan 

ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisen vaatimusta.359 Ehdotuksen mukaan eläinten perusoikeuksia 

voisi esimerkiksi rajoittaa vain, jos se on välttämätöntä ihmisten tai eläinten perusoikeuksien 

turvaamiseksi.360 

Nähdäkseni Suomen eläinoikeusjuristien perustuslain muutosehdotus on doktrinaalisesti mielekäs ja 

rationaalisesti istutettavissa perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuteen. Vaikka pidänkin ehdotusta 

ansiokkaana ja tavoiteltavana, sisältää se kuitenkin myös joitakin nyky-yhteiskunnassa radikaaleiksi 

katsottavia elementtejä, joiden toteutuminen käytännössä voi olla vielä varsin pitkän matkan päässä. 

Ehdotuksessa esimerkiksi turvataan sekä luonnonvaraisten että ihmisten hoidosta riippuvaisten 

eläinten oikeus elämään. Ehdotuksen 2 §:n mukaisista eläinten perusoikeuksien rajoituksista seuraa, 

että tätä oikeutta ei voida rajoittaa eli eläintä ei voida tappaa muuten kuin tilanteissa, joissa se on 

välttämätöntä ja jossa ei ole olemassa muita järkeviä keinoja ihmisten, eläinten tai jonkin tietyn lajin 

tai elinympäristön suojelemiseksi, kuten itsepuolustukseksi. Lisäksi eläimen tappaminen tai 

lopettaminen tulisi tällöin suorittaa laissa säädetyllä tavalla, joka ei aiheuta kärsimystä eläimelle.361  

Se, miten ehdotukseen kirjatut eläinten perusoikeudet lopulta rajoittaisivat ihmisen toimintaa ja 

eläinten käyttöä, on toistaiseksi avoin luku.362 Ehdotus ei sisällä suoranaisia kieltoja sen 5 §:n 

jalostuskieltoa lukuun ottamatta, vaan sen on tarkoitus luoda perusta ja puitteet muulle, 

yksityiskohtaisemmalle lainsäädännölle.363 Esitän seuraavaksi kuitenkin joitakin pohdintoja koskien 

ehdotuksen mahdollisia keskeisiä vaikutuksia. 

Ensisilmäyksellä ehdotuksen mukainen eläinten oikeus elämään johtaisi käytännössä nykymuotoisen 

eläinten tehotuotannon, kuten lihaeläintuotannon, kieltämiseen, mitä voi pitää tänä päivänä 

edelleenkin valitettavan epärealistisena tavoitteena. Käytännössä ehdotus ei kuitenkaan kiellä 

eläinten tuottamista lihaksi suoraan, vaan edellyttää sen pohtimista, onko lihan tai muiden 

eläintuotteiden kulutus ihmiselle siinä mielessä välttämätöntä, että se täyttää eläinten perusoikeuksien 

rajoitusedellytykset. Eläinten teurastaminen lihaksi voitaisiin ehdotuksen valossa hyväksyä lähinnä 

vain siinä tilanteessa, jos lihansyönti katsottaisiin välttämättömäksi ihmisten terveyden tai 

eloonjäämisen kannalta. Ehdotus haastaa siis ennen kaikkea pohtimaan näitä perustavanlaatuisia 

kysymyksiä, jotka kytkeytyvät myös ilmastonmuutokseen, lajikatoon ja parhaillaan jylläävään 

 
359 Perusoikeuksien yleisistä rajoitusedellytyksistä ks. PeVM 25/1994 vp. 
360 Suomen Eläinoikeusjuristit ry: Ehdotus eläinten perusoikeuksista. Saatavilla verkossa: 

https://www.elaintenvuoro.fi/suomen-elainoikeusjuristit/#ehdotus (vierailtu 4.3.2021). 
361 Suomen Eläinoikeusjuristit ry: Ehdotus eläinten perusoikeuksista. Saatavilla verkossa: 

https://www.elaintenvuoro.fi/suomen-elainoikeusjuristit/#ehdotus (vierailtu 4.3.2021). 
362 Wahlberg 2020a, s. 360. 
363 Birgitta Wahlbergin haastattelu MTV3:n Viiden jälkeen -ohjelmassa 28.10.2021. 
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pandemiaan. Vaikka lihansyönti päädyttäisiinkin jossain tilanteissa katsomaan välttämättömäksi, 

eläinten muita ehdotukseen sisältyviä perusoikeuksia, kuten oikeutta lajinmukaiseen 

käyttäytymiseen, ei kuitenkaan nykyajan tehotuotannon oloissa pystyttäisi turvaamaan. Tällöin 

eläintuotannon jatkuminen edellyttäisi siis vähintään tuotanto-olojen merkittäviä parannuksia myös 

silloin, jos eläintuotteiden käyttö nähtäisiin välttämättömänä. Sen sijaan turkistarhaus on esimerkki 

sellaisesta eläinten hyväksikäytöstä, jota ei nähdäkseni voitaisi ehdotuksen valossa jatkaa, sillä 

turkisten käyttöä ei nykymaailmassa voine perustella ihmisen terveyden tai eloonjäämisen kannalta 

välttämättömäksi. 

Toinen merkittävä kysymys liittyy metsästyksen sallittavuuteen. Wahlbergin mukaan eläinyksilöiden 

poistaminen luonnosta ei voisi ehdotuksen valossa olla harrastustoimintaa, kuten nykyään usein on, 

vaan sen tulisi olla viranomaistoimenpide, joka perustuu viranomaisen läpinäkyvään päätökseen.364 

Mielenkiintoinen kysymys kuitenkin on, miten eläimen oikeus elämään vaikuttaisi sellaiseen 

metsästykseen, jonka tarpeellisuutta voidaan nykyään perustella kannanhoidollisilla ja muilla 

ympäristön- ja luonnonsuojeluun liittyvillä argumenteilla. Jos metsästys arvioitaisiin myös uudessa 

oikeustilassa välttämättömäksi jonkin tietyn lajin tai ympäristön suojelemiseksi, ja jos muita järkeviä 

suojelukeinoja ei olisi, metsästys voisi nähdäkseni olla sallittua – kuitenkin niin, että eläimen 

tappaminen suoritetaan laissa säädetyllä tavalla, joka ei aiheuta kärsimystä eläimelle. Selvää on, että 

edellytykset eläimen tappamisen sallittavuudelle olisivat tällöin tiukemmat kuin esimerkiksi 

riistaeläinten poikkeusluville metsästyslain (615/1993) 5 luvussa säädetyt edellytykset. Nykyisin 

poikkeuslupa tiettyjen rauhoitettujen riistaeläinlajien tappamiseen voidaan myöntää 

ympäristönsuojelullisten syiden lisäksi myös esimerkiksi omaisuuden suojeluun liittyvistä syistä, 

kuten metsätaloudelle aiheutuvan merkittävän vahingon ehkäisemiseksi. Eläinoikeusjuristien 

ehdotukseen sisältyvien perusoikeuksien rajoitusedellytysten valossa tällainen toiminta tuskin olisi 

mahdollista. 

Sama arviointi koskisi myös esimerkiksi kalastusta, sillä ehdotukseen sisältyvän nk. 

varovaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki eläimet tulisi olettaa lakiehdotuksen soveltamisalaan 

kuuluviksi tuntemiskykyisiksi eläimiksi, jollei muuta voida näyttää.365 Samoin kuin ihmisten 

perusoikeuksien kohdalla, poikkeusolot, kuten yleinen hätätila, voisivat oikeuttaa tavanomaista 

 
364 Birgitta Wahlbergin haastattelu MTV3:n Viiden jälkeen -ohjelmassa 28.10.2021. 
365 Suomen Eläinoikeusjuristit ry: Ehdotus eläinten perusoikeuksista. Saatavilla verkossa: 

https://www.elaintenvuoro.fi/suomen-elainoikeusjuristit/#ehdotus (vierailtu 4.3.2021). 
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laajemman perusoikeuksien rajoittamisen. Tällaisessa teoreettisessa tilanteessa myös eläinten 

oikeutta elämään voitaisiin rajoittaa tavanomaista laajemmin.366 

Sikäli kun perusoikeussäännöksiä laadittaessa on kiinnitettävä huomiota niiden tosiasiallisiin 

toteutumismahdollisuuksiin, katson, että eläinten perusoikeutta elämään ei vielä nykypäivänä 

välttämättä ole mahdollista turvata ainakaan ilman lakivarausta, joka mahdollistaisi perusoikeuden 

rajoittamisen tavallisella lailla ja määräisi tällaisen rajoittamisen edellytykset. Toisaalta jos eläimille 

tunnustettaisiin muita perusoikeuksia, kuten oikeuden lajityypilliseen käyttäytymiseen tai oikeuden 

olla kokematta tarpeetonta kärsimystä ja tuskaa, tämä voisi osaltaan vauhdittaa yhteiskunnallista 

muutosta ja parantaa eläinten oikeudellista asemaa siinä määrin, että eläimen oikeus elämään 

voitaisiin jonain päivänä vielä perustuslain tasolla tunnustaa. Rautiainen katsoo, että vaikka Suomen 

eläinoikeusjuristien ehdotus kuulostaakin radikaalilta, eläinoikeuksia koskevan poliittisen 

keskustelun pitkässä kehityskaaressa se jatkaa johdonmukaisesti eläinten oikeuksien kehittämistä 

siihen suuntaan, johon olemme jo valmiiksi etenemässä.367 

Joka tapauksessa on otettava huomioon, että perustuslakiuudistus edellyttää juridisen 

rationaalisuuden lisäksi myös poliittista tahtoa. Uudistuksen tulee osua poliittiseen aikaikkunaan, 

jolloin perustuslain uudistus on laajemminkin ajankohtainen, ja eläinten perusoikeuksia koskeva 

muutos tulisi liittää myös muihin aikamme suuriin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen, 

lajikatoon ja pandemioihin. Näkisin, että elämme tällä hetkellä sellaista ennennäkemätöntä 

muutoksen aikaa, että perustuslakiuudistus on vähintäänkin lähivuosikymmeninä ajankohtainen. 

7 Lopuksi 
 

Olen tarkastellut tässä tutkimuksessa sitä, mikä vaikutus eläinten perusoikeuksilla olisi rikosoikeuden 

alalla. Pyrin tutkimuksessani osoittamaan, kuinka eläinten perusoikeudet vaikuttaisivat eläinten 

hyvinvoinnin paremmin turvaavalla tavalla laintulkintaan, lainsoveltamiseen ja lainsäädäntötyöhön, 

selkiyttäisivät eläinsuojelukriminalisointien taustalla olevaa oikeushyvää ja tarjoaisivat eläimille, 

jotka ovat jo nykyisellään rikosoikeudellisia suojelusubjekteja, keinoja viedä rikosoikeudellisia 

oikeuksiaan täytäntöön edustajan välityksellä. 

Toisaalta olen pyrkinyt osoittamaan, että rikosoikeus voi toimia luontevana sytykkeenä ja 

lähtöpisteenä eläinten perusoikeuksille, sillä eläinten rikosoikeudellinen asema on jo nykyhetkellä 

muihin oikeudenaloihin verrattuna melko edistyksellinen. Olen myös tarkastellut eläimen 

 
366 Suomen Eläinoikeusjuristit ry: Ehdotus eläinten perusoikeuksista. Saatavilla verkossa: 

https://www.elaintenvuoro.fi/suomen-elainoikeusjuristit/#ehdotus (vierailtu 4.3.2021). 
367 Rautiainen ym. 2021, s. 4. 
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oikeudellista asemaa ja oikeussubjektiutta laajemmin ja pyrkinyt poistamaan perinteisestä 

oikeussubjektikäsityksestä seuraavia oikeusteoreettisia esteitä eläinten oikeuksien tieltä. Jos 

siirrymme perinteisestä, 1800-luvun saksalaisesta oikeustieteestä juurensa juontavasta oikeus- ja 

oikeussubjektikäsityksestä modernimpaan oikeussubjektikäsitykseen ja myönnämme eläinten olevan 

jo nykyisellään oikeussubjekteja suhteellisessa mielessä, kuten rikosoikeudellisia suojelusubjekteja, 

voi tämä osaltaan edesauttaa eläinten perusoikeuksien tunnustamista. 

Olen tutkimuksessa pohtinut myös eläinten perusoikeuksien optimaalista sisältöä kahden 

vaihtoehtoisen mallin eli subjektiivisten perusoikeuksien ja julistusluonteisen ”eläinperusoikeuden” 

kautta. Subjektiiviset perusoikeudet, joihin liittyvää Suomen eläinoikeusjuristien ehdotusta 

kommentoin tutkielman kuudennessa luvussa, ovat julistusluonteista perusoikeuskirjausta 

tehokkaammin suojattuja ja täytäntöönpantavissa, mutta merkitsevät hyvin radikaalia muutosta 

nykyiseen oikeustilaan, mistä syystä niiden toteutumista voidaan pitää epärealistisempana. 

Julistusluonteisella, perustuslain 20 §:n ympäristöperusoikeutta rakenteeltaan muistuttavalla 

eläinperusoikeudella taas olisi todennäköisesti paremmat toteutumismahdollisuudet, ja se sopisi 

luontevasti perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuteen, mutta ei välttämättä tarjoaisi ratkaisua osaan 

merkittävistä eläinten oikeudellista asemaa koskevista ongelmista, eikä julistusluonteisen säännöksen 

asema intressipunninnassa ihmisten subjektiivisia perusoikeuksia vastaan olisi kovin vahvalla 

pohjalla. 

Aulis Aarnio toteaa kieltäessään eläinten oikeussubjektiuden ja eläinten oikeuksien mahdollisuuden 

seuraavaa: ”Näin asiat juridisesti ovat, vaikka yrittäisimmekin hyvää hyvyyttämme määritellä 

eläimillekin oikeudet. Ne pysyvät ”oikeuksina”. – Eläinten hyvinvoinnin kannalta olisikin uskoakseni 

hyödyllisintä ponnistella yhteisesti eläinten suojelun hyväksi ja jättää oikeudet ja velvollisuudet 

niille, joille ne kuuluvat – ihmisille.”368 On totta, että juridisia keinoja eläinten hyvinvoinnin 

suojelemiseen on useita muitakin kuin perusoikeudet. Eläinten hyvinvointia voi pyrkiä turvaamaan 

kielloilla ja muilla toimintanormeilla, oikeudellisilla periaatteilla ja muilla tavoitenormeilla, kieltoja 

tai oikeuksia tehostavilla oikeudellisilla sanktioilla, oikeussuojakeinoilla tai esimerkiksi valvovilta 

viranomaisilta tai muilta elimiltä sekä eläinten kanssa tekemisissä olevilta edellytettävillä 

pätevyysvaatimuksilla.369 Olen kuitenkin eri mieltä Aarnion kanssa siitä, että eläinten asemaa ei voisi 

tai tulisi vahvistaa säätämällä uusia, vahvempia oikeuksia. Se, että perinteisen, 1800-luvulta peräisin 

olevan tahtoteorian mukaan oikeudet kuuluvat vain ihmisille, ei tarkoita, ettemme nyky-

yhteiskunnassa ja oikeusjärjestelmässä voisi haastaa tätä näkemystä – varsinkin, kun tahtoteoria ei 

 
368 Aarnio 2005a, s. 54. 
369 Kurki 2013, s. 440. 
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yleisemminkään vastaa nykyistä ymmärrystämme oikeuksista, kuten olen pyrkinyt edellä 

osoittamaan.  

Oikeus ei ole muuttumaton monoliitti eikä pelkkä rauhallinen tiedon asia, vaan intressien taistelua, 

jatkuvan ankaran mittelön ja muutoksen aluetta.370 Jhering on katsonut, että oikeusinstituutiot ovat 

usein tulosta valtakamppailusta, joka on ratkennut tunnustamalla päteväksi jokin uusi, aiemmin 

merkityksettömänä nähty intressi. Eläinten perusoikeudet on yksi esimerkki tällaisesta intressistä. 

Vaikka intressien suojelu on oikeuden ytimessä, tällaisen uuden intressin suojattavaksi saaminen voi 

olla armottoman kamppailun takana. Ihmisten olemassa olevat perusoikeudet toimivat oikeuden 

kehityksessä tällöin tärkeänä vastavoimana, sillä Jheringiä mukaillen ne intressit, jotka on jo 

oikeusjärjestyksessä tunnustettu, ovat jatkuvasti ikään kuin puolustusvalmiudessa. Uuden intressin 

nostaminen edellisten rinnalle merkitsee väistämättä intressikamppailun käynnistymistä uudelleen.371 

Kamppailu on kuitenkin tarpeellista, sillä ilman sitä oikeuden kehittymistä ei tapahtuisi. 

Nuotion tavoin näen rikosoikeuden aktiivisena muutosvoimana, jonka tehtäviin kuuluu positiivisten 

yhteiskunnallisten vaikutusten ja muutosten aikaansaaminen.372 Eläinten oikeudet tekevät tuloaan, ja 

nyt on korkea aika eläinten oikeudellista asemaa koskevalle uudelleenarvioinnille ja eläinten 

oikeuksien huomioimiselle myös juridisessa käsitteenmuodostuksessa. Katson, että tämä muutos voi 

hyvin lähteä rikosoikeudesta. Samalla muutos voi toimia luontevana seuraavana askeleena 

rikosoikeuden modernisaatiossa ja vuoden 1995 perusoikeusuudistuksesta alkunsa saaneessa 

perusoikeuksien ja rikosoikeuden yhä kasvavassa vuorovaikutuksessa. 

Pyrin tutkimuksessani argumentoimaan eläinten oikeudellisen aseman vahvistamisen puolesta ennen 

kaikkea juridisten, en moraalisten argumenttien turvin. Sallin kuitenkin yhden moraalia koskevan 

nähdäkseni tutkimuksen aihepiiriin hyvin osuvan Lappi-Seppälän sitaatin lopuksi: ”Moraali, sen 

enempää kuin oikeuskaan, ei uinu jossakin valmiina löytäjäänsä odottaen. Samalla tavalla kuin 

oikeus, myös moraali on tahdon asia.”373 

 
370 Rudolf von Jheringiä mukaillen Nuotio 2001a, s. 294, joka viittaa edelleen von Jhering, Rudolf: Der Zweck im Recht 

I, s. 186–200. 
371 von Jheringiä mukaillen Nuotio 2001a, s. 307, joka viittaa edelleen von Ihering, Rudolf: Der Kampf um’s Recht. 

Vierzehnte Auflage. Wien 1900, s. 9–13. 
372 Nuotio, Kimmo: Rikosoikeustutkimuksen arvot ja tehtävät. Teoksessa Hirvonen, Ari (toim.): Kohti 2000-luvun 

rikosoikeutta. Helsingin yliopiston rikos- ja prosessioikeuden laitoksen julkaisuja. Helsinki 1994 (Nuotio 1994), s. 122. 
373 Lappi-Seppälä 1987, s. 61–62. 
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