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Tutkimuksen aiheena on meriturvallisuustutkinnan sijoittuminen oikeudelli-
seen kenttään sekä sen suhde rikosoikeudellisen vastuun kohdentamiseen. 
Tutkimuksen lähtökohta on monitieteinen oikeustiede. Oikeutta tarkastel-
laan myös turvallisuusteorioiden näkökulmasta. Tässä ulkoisessa näkökul-
massa ei ole sitouduttu voimassaolevaan oikeuteen. Menetelmää voidaan 
kuvata diskursiiviseksi, koska erilaisia käsityksiä tarkastellaan suhteessa toi-
siinsa. Voimassa olevan oikeuden selvittämisessä hyödynnetään perinteisen 
lainopin metodeja. 

Meriturvallisuustutkinta sijoittuu perinteisessä oikeudellisessa jaottelussa 
erityishallinto-oikeuteen, kansainväliseen oikeuteen sekä merioikeuteen. 
Turvallisuustutkintaa voidaan kokonaisuutena pitää omana oikeudenala-
naan, koska se täyttää kirjallisuudessa oikeudenaloille asetetut tunnusmer-
kit. Siinä on muista oikeudenaloista poikkeavia periaatteita, kuten tulevai-
suusorientoituneisuus ja turvallisuuslähtöisyys, jotka on mahdollista esittää 
yleisinä oppeina. Turvallisuustutkinnan normistoon ja sen soveltamiseen 
liittyy juuri tälle oikeudenalalle ominaisia käsitteitä kuten kuuleminen, tut-
kintaselostus, turvallisuussuositus ja suositusseuranta. Turvallisuustutkinta 
nojaa moraaliperiaatteiltaan ja eettisiltä arvoiltaan turvallisuusteorioihin. 
Sen poliittisena tavoitteena on yleisen turvallisuuden parantaminen onnet-
tomuuksista ja vaaratilanteista oppimalla. Nämä oikeudenalakohtaiset ta-
voitteet ilmentävät oikeudenalan itsenäisyyttä. 

Tutkimuksessa annetaan viisi suositusta turvallisuustutkinnan ja rikosoi-
keudellisen vastuun kohdentamisen välisen suhteen selkeyttämiseksi. Tut-
kimukseen perustuen suositetaan, että 1) sekä esitutkintaa että oikeuden-
käyntiä koskeviin prosessisääntöihin kirjataan turvallisuustutkintaselostuk-
sen hyödyntämiskielto; 2) huolimattomuuteen perustuvaa rikosoikeudellista 
vastuuta kohdennettaessa arvioidaan nykyistä paremmin henkilön tosiasial-
linen subjektiivinen toisintoimimismahdollisuus; 3) tavallisina tekomuotoina 
kriminalisoidut tuottamukselliset teot ja laiminlyönnit dekriminalisoidaan; 
4) turvallisuustutkinnan salassa pidettävän tiedon luovuttaminen esitutkin-
ta- ja syyttäjäviranomaisille olisi mahdollista vain ylitörkeiden rikosten koh-
dalla; sekä 5) viranomaisten positiivisista toimivaltariidoista tehdään jatko-
tutkimus. 



 iv 

The subject of this research is the placement of maritime safety investigation 
in the context of the legal field and its relationship to the legal determination 
of criminal liability in cases under review. The initial inquiry of this research 
is the review of the related literature multidisciplinary law. Also, jurisdiction 
is viewed from the perspective of accepted safety theories. In this external 
perspective, there is no commitment to existing law. The research method 
utilized can be described as discursive because different perceptions are con-
sidered in relationship to each other. The methods of traditional jurispru-
dence are applied to determine the law in force. 

The maritime safety investigation is in the traditional legal division area 
of accepted special administrative law, international law and maritime law. A 
safety investigation, as a whole, can be considered as its own field of law, as it 
meets the criteria set forth in legal fields as reviewed in the related literature 
search. A safety investigation has principles that differ from other fields of 
law, such as future-orientation and safety orientation, which can be present-
ed as general doctrines. The application of the norms in a safety investigation 
involves concepts specific to this area of law, such as a hearing, an investiga-
tion report, a safety recommendation and a follow-up on the implementation 
of safety recommendations. Safety investigation is based on safety theories in 
terms of its moral principles and ethical values. The political goal of the safe-
ty investigation is to improve public safety by learning from the accidents and 
incidents reviewed using the accepted safety investigation procedures. The, 
afore mentioned, sector specific objectives reflect the independence of the 
safety investigation field of law. 

There are five recommendations posited from the research study to clari-
fy the relation between safety investigations and the determination of crimi-
nal liability in the review of an accident or incident. The recommendations 
revealed from the study include the following: 1) the rules of procedure for 
both pre-trial and judicial proceedings shall not permit the use of the safety 
investigation report, 2) when determining criminal liability for negligence, an 
enhanced method of assessment must be made of the person's actual subjec-
tive available options to the person to act in a different manner than the per-
son acted, 3) the acts of negligence or omissions which are not determined to 
be egregious will be decriminalized, 4) the disclosure of information in a 
safety investigation will not be available in pre-trial investigation to prosecu-
torial authorities unless determined to be an egregious offence, and 5) in cas-
es of positive conflicts of jurisdiction between authorities further additional 
research will be required. 



 v 

Kreikkalaisten keksimä sana filosofia merkitsee viisauden rakastamista.1 
Sokrateen mukaan ”sitä, joka on suoraa päätä halukas maistamaan kaikkia 
tiedonaloja, joka ryhtyy ilomielin oppimaan eikä koskaan saa kylläkseen, me 
täydellä syyllä nimitämme filosofiksi.”2 

Tässä tutkimuksessa olen selvittänyt ja kuvannut turvallisuustutkinnan 
sijoittumista oikeudelliseen kenttään ja syventynyt pohtimaan erityisesti me-
riturvallisuustutkinnan ja oikeudellisen vastuun kohdentamisen rajapintaa ja 
siihen liittyvää problematiikkaa. Samalla olen päätynyt pohtimaan, mikä täs-
sä maailmassa on oikeastaan tärkeää. Millä oikeudella valtiot sääntelevät 
ihmisten toimintaa ja millä keinoin ihmiset saadaan toimimaan yhteiskun-
nan ja ihmiskunnan parhaaksi ja mikä ylipäätään on tuo ihmiskunnan paras? 

Tutkimuksestani tuli huomattavasti kriittisempi ja vähemmän konserva-
tiivinen kuin sitä suunnitellessani ajattelin. Minkkisen mukaan oikeustieteen 
ja kritiikin suhde on aina ollut ongelmallinen. Kriittistä oikeustiedettä pide-
tään helposti poliittisena tutkimuksena, jossa tieteellinen objektiivisuus ja 
asenteellinen subjektiivisuus muodostavat epäilyttävän liiton.3 Tutkijan vel-
vollisuutena on kuitenkin peittelemättä tuoda esiin ne näkökulmat ja perus-
tellut parannusehdotukset, jotka tutkimuksessa nousevat esiin. Ja toisaalta 
mikä olisi parempi palkinto tutkijalle kuin mahdollisuus vaikuttaa siihen, 
että maailmasta tulisi entistäkin parempi paikka elää. 

Oikeusvaltiossa rangaistavuuden perustana oleva toisintoimimismahdol-
lisuus pitäisi ottaa tosissaan. Turvallisuuden näennäinen arvostaminen syyt-
tömiä tuomitsemalla edistää ennemminkin mielivaltaa kuin tukee hyvän tur-
vallisuuskulttuurin muodostumista. En ole työssäni halunnut tuhlata sanoja 
rikosoikeuden puolustamiseen vaan ”nostanut kissan pöydälle”. Olen löytä-
nyt itseni kyseenalaistamasta rikosoikeudellista jumalankuvaa tai vähintään-
kin vaatimassa, että se noudattaa itse itselleen asettamia periaatteita.4 

Kun suunnittelin tutkimuksen tekemistä meriturvallisuustutkinnasta, ky-
symykseksi nousi, minkä pitäisi olla pääaineeni oikeustieteellisessä tiede-
kunnassa. Mielestäni oli ja on edelleen selvää, että meriturvallisuustutkinta 
kuuluu osaksi kansainvälistä oikeutta. Kansainvälisen oikeuden jatko-
opiskelijapaikat olivat kuitenkin täynnä. Pohdittavaksi tuli, miten turvalli-
suustutkinta muutoin sijoittuu oikeudelliseen kenttään. Tutkimustyön aika-
na tuo kysymys nousi yhä vahvemmin esille. 

Tutkimuksen lähtökohtana on ollut käytännön tarve selkeyttää turvalli-
suustutkinnan suhdetta oikeudellisen vastuun kohdentamiseen. Tutkimus-
suunnitelmassani olin muotoillut tähän liittyen kaksi tutkimuskysymys-
                                                   
1 Hadot, Pierre 2010, s. 16. 
2 Platon 2011, s. 201. 
3 Minkkinen, Panu 1992, s. 722. 
4 Ks. Hirvonen, Ari 1996, s. 121 ja 124.  
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tä: 1) Millaisia eri oikeudenalojen välisiä jännitteitä turvallisuustutkintaan 
liittyy? 2) Millainen turvallisuustutkinnan asema on Suomen ja Italian oi-
keusjärjestelmissä? Ilmeni, että nämä molemmat kysymykset liittyivät paljon 
suurempaan kokonaisuuteen eli kysymykseen siitä, miten turvallisuustutkin-
ta ylipäätään sijoittuu oikeudelliseen kenttään. Toisaalta tutkimuksessa ei 
jäänyt tilaa suunniteltuun oikeusvertailuun Suomen ja Italian välillä. 

Tutkimuksen tekemisessä on ollut etua siitä, että olen toiminut Onnetto-
muustutkintakeskuksen hallintopäällikkönä vuodesta 2013. Hallinnollisten 
asioiden lisäksi työnkuvaani kuuluu muun muassa turvallisuustutkijoiden 
esimiehenä toimiminen sekä turvallisuustutkinnan kotimainen ja kansainvä-
linen yhteistyö. Vuonna 2018 olen virkani puolesta osallistunut turvallisuus-
tutkintalain muutosten5 valmisteluun. Täten tutkijan roolin lisäksi minulla 
on turvallisuustutkintalain suhteen myös käyttäjän ja tekijän taidot.6 

Olen kiitollinen suomalaiselle yhteiskunnalle siitä, että se tukee jatkuvaa 
oppimista. Olen valmistunut Turun oikeustieteellisestä tiedekunnasta vuon-
na 2000 oikeustieteen kandidaatiksi. Syventävät opintoni tein ympäristöoi-
keudesta ja pro gradu -työni käsitteli pakollista ympäristövahinkovakuutusta. 
Valmistumiseni jälkeen auskultoin Kokkolan käräjäoikeudessa ja sain vara-
tuomarin arvonimen vuonna 2001. Tuomioistuimessa työskentely antoi ar-
vokasta kokemusta myös tämän väitöskirjan tekemiseen. Jatkoin opiskeluja 
työelämän ohella ja valmistuin vuonna 2013 Tampereen teknillisestä yliopis-
tosta ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelmasta diplomi-
insinööriksi. Pääaineenani oli turvallisuustekniikka. Tohtoriopinnoissani 
olen toivoakseni pystynyt hyödyttämään suomalaista yhteiskuntaa yhdistä-
mällä näiden kahden tieteenhaaran tietoja ja taitoja.  

Olen tutkimuksessani lähestynyt käytännön tarpeista noussutta kysymyk-
senasettelua kahdesta eri näkökulmasta filosofisesti pohdiskellen. Tutkimuk-
seni toivottavasti edistää tiedeyhteisöjen välistä keskustelua ja toimii tulkki-
na tieteidenvälisen tiedon hyödyntämisessä. Itselleni tämä tutkimukseen si-
sältyvä ajatustyö on ollut antoisaa ja omakin perspektiivini on tutkimuspro-
sessin aikana jälleen kerran laajentunut. Toivon, että tämä väitöskirja antaa 
muille mahdollisuuden seurata ajatustenkulkuani ja selkeyttää sen ymmär-
tämistä, mistä onnettomuuksissa ja vaaratilanteissa on oikeastaan kysymys 
ja miten turvallisuuden parantamista lähestytään nykymaailmassa kovin eri-
laisista näkökulmista. 

Tiedostan, että tutkimuksessa käyttämäni kieli poikkeaa osin oikeustie-
teellisen tutkimustradition mukaisesta kielestä. Tavoitteenani on ollut, että 
tutkimus olisi ymmärrettävä sekä oikeustieteilijöille että turvallisuusteorioi-
den osaajille. Välillä värikäskin kielenkäyttöni on mielestäni perusteltua, jot-
ta tutkimuksessa esille tulleet ristiriidat eri tieteenhaarojen välillä erottuvat 
selvästi. Tutkijana koen velvollisuudekseni korostaa niitä epäkohtia, joita 
olen oikeusjärjestelmässämme havainnut. Vain epäkohdat tunnistamalla ja 
                                                   
5 Laki turvallisuustutkintalain muuttamisesta (187/2019) tuli voimaan 16.6.2019. 
6 Sokrateen mukaan kutakin kohdetta vastaa käyttäjän, tekijän ja jäljittelijän taito. Ks. Pla-
ton 2011, s. 356. 
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tunnustamalla voimme kehittää oikeusjärjestelmästämme entistä oikeuden-
mukaisemman. Se, että tutkimukseni on omiaan herättämään keskustelua, 
on askel kohti muutosta. 

Koska johtopäätökseni ja suositukseni ovat osittain jopa radikaaleja, en 
odota, että maailma yhtäkkiä muuttuisi. Toivon kuitenkin, että tämä tutki-
mus otetaan vastaan sen ansaitsemalla vakavuudella ja että se avaisi uuden 
näkökulman oikeustieteelliseen keskusteluun. Toivottavasti keskustelu saa 
riittävästi vettä myllyynsä ja johtaa ajan oloon myös oikeudenmukaisempaan 
aineelliseen rikosoikeuteen. Ainakin voin katsoa itseäni tyytyväisenä peiliin 
tietäen, että olen omalta osaltani tehnyt jotain oikeudenmukaisemman maa-
ilman eteen. 

Kiitän ohjaajaani professori Sakari Melanderia tutkimukseni ohjaamises-
ta ja opastamisestani jatko-opinnoissani. Hänellä on uskomaton kyky nähdä 
sekä kokonaisuuksia että tarttua detaljeihin. Hänen avullaan on ollut helppo 
löytää tiedon lähteille. Hän on rohkaissut ja kannustanut ilmaisemaan selke-
ästi omia näkemyksiäni, jotka paikoitellen kritisoivat vahvastikin nykyistä 
rikosoikeudellisen vastuun kohdentamista. 

Kiitän myös Onnettomuustutkintakeskuksen johtajana toiminutta Veli-
Pekka Nurmea kannustamisesta jatko-opintoihin sekä niiden tukemisesta 
omalla laajalla kokemuksellaan ja tietotaidoillaan. Hänen myönteinen suh-
tautumisensa tutkimuksen tekemiseen on ollut tärkeää. Nurmi on tekniikan 
tohtori sekä Tampereen yliopiston dosentti. Ohjausryhmäni jäsenenä hän on 
antanut arvokkaan tuen pohtiessani sitä, miten tuon tutkimuksessani esille 
turvallisuusteorioita. Hän on myös myöntänyt minulle kahteen otteeseen 
opintovapaata tutkimukseni sujuvan etenemisen mahdollistamiseksi. Nurmi 
siirtyi Onnettomuustutkintakeskuksen johtajan virasta Teollisuuden Voima 
Oyj:n (TVO) turvallisuusjohtajaksi 1.1.2022 alkaen. Toivon hänelle menestys-
tä uudessa tehtävässään. 

Väitöskirjani esitarkastajina toimivat professori Minna Kimpimäki ja oi-
keustieteen tohtori, dosentti Mika Launiala. Kiitän heitä molempia paneu-
tumisesta käsikirjoitukseeni. Heidän julki lausumat havaintonsa ja kehittä-
misehdotuksensa ovat mahdollistaneet käsikirjoitukseni laadun parantami-
sen. Professori Matti Tolvasta kiitän lupautumisesta vastaväittäjäkseni. Odo-
tan innolla mahdollisuutta keskustella tutkimuksestani hänen kanssaan. 

Suuri kiitos ystävälleni varatuomari, filosofian maisteri Eeva Attilalle! 
Hänen kanssaan olen vuosien ajan käynyt vertaiskeskusteluja jatko-
opiskelijan arjesta. Hänen lukuisat huomionsa käsikirjoituksestani auttoivat 
sen saamista esitarkastuskuntoon. Samoin kiitän suurella lämmöllä äitiäni 
oppikirjailija, lehtori Marjatta Koivistoa käsikirjoitukseni kommentoimisesta 
ennen esitarkastusta. Ilokseni varmistui, että teksti on luettavaa myös ei-
juristin näkökulmasta. Muutoinkin olen kiitollinen vanhemmilleni siitä tues-
ta ja kannustuksesta jota olette minulle antaneet. Teihin voi aina luottaa. Tu-
kea ja apua olen tähän projektiin saanut myös oikeustieteen lisensiaatti Tiina 
Väisäseltä ja kauppatieteiden tohtori Leena Kostianderilta. Kiitos teille! 
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Väitöskirjaprosessin aikana elämä on tuonut eteen monia käänteitä. Koh-
ta tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun ostimme rakkaani kanssa unelmiemme 
asunnon ensimmäiseksi yhteiseksi kodiksemme. Kiitos rakkaani yhdessä 
kulkemisesta ja käsikirjoituksen kommentoinnista sen viimeistelyvaiheessa! 

Helsingin yliopisto ja Merenkulun säätiö ovat tukeneet tätä tutkimusta 
apurahojen muodossa. Olen niistä kiitollinen. 

 
 

Tampereella 25. päivänä tammikuuta 2022 
 
VT, DI Hannamari Helke 
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Onnettomuuksista aiheutuu henkilö-, ympäristö-, omaisuus- ja varallisuus-
vahinkoja. Inhimillisen kärsimyksen ja muiden seurausten välttämiseksi on-
nettomuuksia pyritään ennaltaehkäisemään. Tapahtuneiden onnettomuuk-
sien ja vaaratilanteiden tutkinta on tärkeä osa järjestelmällistä riskienhallin-
taa.7 Vakavimpien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden turvallisuustutkinta 
on annettu yhteiskunnan tehtäväksi. 

Turvallisuustutkintalain (525/2011) myötä onnettomuustutkintaa ryhdyt-
tiin kutsumaan muiden maiden vanavedessä myös Suomessa turvallisuus-
tutkinnaksi. Muutoksen tavoitteena on ollut korostaa tutkinnan tavoitetta.8 

Turvallisuustutkinnan tavoitteena on turvallisuustutkintalain 1.1 §:n mu-
kaan yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden 
ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen. 
Turvallisuustutkinnassa selvitetään tapahtumien kulku, syyt ja seuraukset 
sekä annetaan turvallisuussuosituksia vastaavien tilanteiden estämiseksi. 
Turvallisuustutkinnalla on merkittävä rooli pyrittäessä kohti parempaa ja 
turvallisempaa elämää ja elinympäristöä.9 

Turvallisuustutkintaa tehdään itsenäisesti ja riippumattomasti.10 Vaikka 
turvallisuustutkinnalle on lainsäädännöllä luotu oma kuplansa, tehdään sitä 
kuitenkin vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa. Merkittävimmäk-
si, joskus hieman ongelmalliseksikin, rajapinnaksi on muodostunut suhde 
oikeudellisen vastuun kohdentamiseen. Piironenkin on tutkimuksessaan to-
dennut, että turvallisuustutkinnan ja oikeudellisen tutkinnan11 välinen rajan-
veto ei ole aina selvä.12 Tässä tutkimuksessa keskitytään meriturvallisuustut-
kinnan ja merionnettomuuksia koskevan rikosoikeudellisen vastuun kohden-
tamisen näkökulmiin, tavoitteisiin ja keskinäiseen vuorovaikutussuhteeseen. 

 

                                                   
7 Helke, Hannamari 2012, s. 1. 
8 Helke, Hannamari 2012, s. 1–2. 
9 Helke, Hannamari 2012, s. 1. 
10 Turvallisuustutkintalain 8.1 §:n mukaisesti oikeusministeriön yhteydessä toimiva Onnet-
tomuustutkintakeskus tekee turvallisuustutkintaa itsenäisesti ja riippumattomasti. 
11 Oikeudellisella tutkinnalla tarkoitetaan tässä oikeudellisen vastuun kohdentamiseen täh-
täävää tutkintaa. 
12 Piironen, Juha 2013, s. 105. 
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Merenkulkua koskeva lainsäädäntö pohjautuu edelleen vuonna 1609 esitel-
tyyn merenkulun vapauden periaatteeseen. Luonnonoikeuden lähtökohdista 
katsoen kaikilla on oikeus kulkea meritse ja käydä kauppaa kenen tahansa 
kanssa.13 Kauppamerenkulku on kansainvälisen kaupan selkäranka. 80 % 
kansainvälisen kaupan volyymistä ja 70 % sen arvosta kulkee meritse. Vuon-
na 2015 maailman kauppalaivaston suuruus oli 89 464 alusta.14 Vuonna 2014 
yksistään Euroopan unionin ja muun maailman välisen kansainvälisen kau-
pan kokonaisarvo oli 3 383 miljardia euroa.15 Merenkulku on Suomelle tär-
keää, sillä sen viennistä noin 90 % ja tuonnista noin 70 % hoidetaan merit-
se.16 

Turvallisuuden kannalta kriittisissä organisaatioissa, joihin merenkulun 
toimijatkin kuuluvat, turvallisuuden hallinnan parantaminen on erityisen 
tärkeää. Tappioiden välttämisen lisäksi pyritään yrityksen maineen säilyttä-
miseen. Turvallisuuden varmistamiseen ja kehittämiseen kiinnitetäänkin 
paljon huomiota.17 

Ympäristömme muuttuu jatkuvasti. Täten tulevien tapahtumien kulkuun 
sisältyy aina tiettyä epävarmuutta eli riskiä.18 Kun riski on olemassa, on myös 
tarve ymmärtää sitä. Yhteiskunta ja käyttämämme järjestelmät muuttuvat 
yhä monimutkaisemmiksi. Teknologia kehittyy kiihtyvällä nopeudella. Glo-
baalissa maailmassa yritykset kilpailevat maailmanlaajuisesti keskenään. 
Riskien ymmärtäminen ja riskienhallinta on aina vain tärkeämpää. Tiedon 
puutteen sijaan lähes aina työn tekemiseen liittyvää tietoa on tarjolla aivan 
liian paljon käytettävissä olevaan aikaan nähden. On väistämätöntä, että se, 
mitä teemme on kompromissi sen välillä, mitä täytyy tehdä pysyäksemme 
aikataulussa, ja sen välillä, mitä meidän pitäisi tehdä hallitaksemme riskit ja 
välttääksemme niiden realisoitumisen. Joudumme siis valitsemaan tehok-
kuuden ja perusteellisuuden välillä.19 

Henkilö-, ympäristö-, omaisuus- ja varallisuusvahinkojen välttämiseksi 
on tarkoituksenmukaista pyrkiä onnistuneeseen suoritukseen. Saman koli-
kon kääntöpuolena on estää asioiden epäonnistuminen sekä pyrkiä toissijai-
sesti estämään vahinkojen aiheuttamat seuraukset. Tavoitteeseen pääse-
miseksi on välttämätöntä tietää, miksi jotain tapahtuu.20 Onnettomuuksien 

                                                   
13 Grotius, Hugo 1609. 
14 UNCTAD 2015. 
15 Eurostat 2016. 
16 Koivurova, Timo – Ringbom, Henrik – Kleemola-Juntunen, Pirjo 2017, s. 82. 
17 Reiman, Teemu – Oedewald, Pia 2008, s. 17–18 ja Helke, Hannamari 2012, s. 5. 
18 Jos asiat varmuudella tapahtuvat tai ovat tapahtumatta, tilanteeseen ei sisälly riskiä. Ks. 
Hollnagel, Erik 2009, s. 2. 
19 Hollnagel, Erik 2009, s. 2–3. 
20 Hollnagel, Erik 2009, s. 8. 
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syiden systemaattinen tutkiminen auttaa keskittymään olennaiseen ja se 
toimii kulmakivenä turvallisuuden parantamisessa.21 

Turvallisten prosessien suunnittelemisessa hyödynnetään riskianalyyse-
jä.22 Riskianalyysissä arvioidaan mahdollisten ei-toivottujen tapahtumien 
todennäköisyys ja vakavuus. Riskin suuruus saadaan näiden kahden tulo-
na.23 Riskianalyysin perusteella päätetään ja suoritetaan tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet riskien poistamiseksi tai niiden alentamiseksi hyväksyttävälle 
tasolle. Riskiä voidaan pienentää joko sen toteutumisen todennäköisyyttä 
alentamalla tai vähentämällä sen toteutumisesta aiheutuvia seurauksia. 

Etukäteen tehtävästä riskienhallinnasta huolimatta asiat eivät aina mene 
suunnitellusti. Tällöin riskienhallintaa on mahdollista kehittää toteutuneiden 
ei-toivottujen tapahtumien perusteella. Tässä esiin astuu turvallisuustutkin-
ta. Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen 
tapahtuneista onnettomuuksista ja vaaratilanteista oppimalla. Yleisen turval-
lisuuden lisäämisellä tarkoitetaan muun muassa ihmisen hengen ja tervey-
den sekä ympäristön ja omaisuuden suojaamista.24 Turvallisuustutkinta pe-
rustuu onnettomuuksien syntyä koskevien turvallisuusteorioiden soveltami-
seen. Turvallisuusteorioiden tieteenala on melko uusi. Sen teoriat ovat kehit-
tyneet nopeasti viimeisten vuosikymmenten aikana. 

Suomessa onnettomuuksia on tutkittu turvallisuuden parantamiseksi 
vuodesta 1932.25 Ensimmäinen merionnettomuustutkinta aloitettiin vuonna 
1972, jolloin valtion omistuksessa ollut ruoppaaja Nostaja upposi Pietarsaa-
ren edustalla. Tutkinnan teki kauppa- ja teollisuusministeriön asettama tut-
kintatoimikunta merilakiin (167/1939) vuonna 1967 lisättyjen säännösten 
nojalla. Nykyisin merionnettomuudet tutkitaan 1.3.1996 toimintansa aloitta-
neessa Onnettomuustutkintakeskuksessa (OTKES). Vesiliikenneonnetto-
muuksien tutkinta siirtyi keskuksen toimivaltaan vuonna 1997.26 Onnetto-
muustutkintakeskukseen on keskitetty vakavimpien onnettomuuksien ja vaa-
ratilanteiden turvallisuustutkinta onnettomuuskohteesta riippumatta. On-
nettomuustutkintakeskus on turvallisuustutkintalain 8 §:n mukaan itsenäi-
nen ja riippumaton virasto, joka toimii oikeusministeriön yhteydessä. 

Nykyisin merionnettomuuksien tutkinnasta säädetään 1.6.2011 voimaan 
tulleessa turvallisuustutkintalaissa. Lain voimaantulon myötä onnettomuus-
tutkintaa (accident investigation) on ryhdytty Suomessa kutsumaan turvalli-
suustutkinnaksi (safety investigation). Tämä korostaa tutkinnan suorittami-
sen tavoitteita ja tutkinnan itsenäisyyttä suhteessa muihin onnettomuuden 
jälkeen mahdollisesti suoritettaviin tutkintoihin ja selvityksiin. Turvallisuus-
tutkinta-termi on vakiintunut käyttöön kansainvälisissä sopimuksissa sekä 

                                                   
21 Kjellén, Urban. 2000, s. 3 ja 146 ja Helke, Hannamari 2012, s. 5. 
22 Hollnagel, Erik 2009, s. 8. 
23 Riski = todennäköisyys x vakavuus. Usein todennäköisyys ja vakavuus arvioidaan asteikol-
la 1–5, jossa 5 tarkoittaa erittäin todennäköistä ja erittäin vakavaa. Tällöin riskin asteikoksi 
muodostuu 1–25, jossa 25 tarkoittaa sietämätöntä riskiä. 
24 HE 204/2010 vp, s. 28. 
25 Piironen, Juha 2013, s. 19. 
26 HE 204/2010 vp, s. 5−6. 
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Euroopan unionin lainsäädännössä.27 Turvallisuustutkintaa ja onnettomuus-
tutkintaa voidaan pitää toistensa synonyymeinä. Tosin turvallisuustutkinta 
voi kohdentua muuhunkin vakavan tapahtumaan kuin onnettomuuteen.28 
Tässä tutkimuksessa käytän enimmäkseen modernimpaa ja tavoitehakui-
sempaa turvallisuustutkinta-termiä. 

Paras tapa parantaa meriturvallisuutta on säännellä sitä kansainvälisesti. 
Ensimmäiset merenkulkua koskevat kansainväliset sopimukset on solmittu 
1800-luvun puolessa välissä.29 Myös onnettomuuksien tutkinnan historia 
juontaa juurensa 1800-luvulle, jolloin höyrylaivojen myötä sattui aiempaa 
vakavampia onnettomuuksia.30 Vuodesta 1948 alkaen yleissopimuksessa ih-
mishengen turvallisuudesta merellä (International Convention for the Safety 
of Life at Sea) eli SOLAS-yleissopimuksessa on ollut myös turvallisuustutkin-
taa määrittäviä säännöksiä.31 Kansainvälisillä sopimuksilla ja muilla velvoit-
teilla pyritään enenevässä määrin turvallisuustutkinnan standardointiin ja 
harmonisointiin. Samoin niillä pyritään kiinteämpään kansainväliseen yh-
teistyöhön. Myös rajanvetoa turvallisuustutkinnan ja esitutkintaviranomai-
sen suorittaman oikeudellisen tutkinnan välillä yritetään selkeyttää.32 

Kansainvälinen oikeus asettaa valtioille velvoitteita, joiden mukaan nii-
den tulee toimia. Velvoitteet voivat koskea välittömästi valtiosuhteita, mutta 
ne voivat kohdistua myös valtion sisäisiin oloihin.33 Merionnettomuuksien 
tutkintaa koskevissa kansainvälisissä säädöksissä velvoitetaan valtiot järjes-
tämään turvallisuustutkinta tietyllä tavalla. Näillä toimintatapamalleilla on 
suora vaikutus viranomaisiin, yrityksiin ja yksilöihin. Koska merionnetto-
muudet koskevat tyypillisesti useita valtioita (esimerkiksi lippuvaltiota, ran-
tavaltiota ja uhrien kotimaata) on tärkeää, että turvallisuustutkintaa koskeva 
lainsäädäntö on kansainvälistä ja sen suhde oikeudellisen vastuun kohden-
tamiseen on yhtenäinen ja yksiselitteinen. Sekä Suomessa että ulkomailla on 
tiedostettu, että turvallisuustutkinnan tuloksia pyritään aika ajoin käyttä-
mään sen tavoitteen vastaisesti myös oikeudellisen vastuun kohdentamiseen. 
Tilanteen hallintaa vaikeuttaa, että oikeudellisen vastuun kohdentaminen 
saatetaan ratkaista eri valtiossa kuin missä turvallisuustutkintaa tehdään. 
Tosiasialliset mahdollisuudet riippumattoman turvallisuustutkinnan tekemi-
seen vaihtelevat. Oikeudellisen sääntelyn tavoitteiden laajentuminen ja to-
teutuminen ovat suorassa yhteydessä yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen 
kehitykseen sekä niitä ohjaaviin yhteiskuntapoliittisiin ideologioihin.34 Eu-
roopan tasolla vallitseva tilanne voidaan karkeasti jakaa kahtia. Pohjois- ja 
Länsi-Euroopassa turvallisuustutkinnalla on suhteellisen vakiintunut asema 
yhteiskunnassa. Sen sijaan Etelä- ja Itä-Euroopan maissa riippumattomia 

                                                   
27 HE 204/2010 vp, s. 28. 
28 Turvallisuustutkintalain nojalla voidaan tutkia myös poikkeuksellisia tapahtumia. 
29 IMO 2019a. 
30 Brockmann, R. John 2005, s. 7. 
31 Piironen, Juha 2013, s. 23. 
32 HE 204/2010 vp, s. 10. 
33 Hakapää, Kari 2010, s. 21. 
34 Laakso, Seppo 1990, s. 14. 
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turvallisuustutkintaviranomaisia on perustettu vasta 2010-luvulla ja niiden 
asema yhteiskunnallisina toimijoina on vasta alkanut selkeytyä. Selkeää posi-
tiivista kehitystä on viimeksi mainittujen osalta tapahtunut tämän tutkimuk-
sen aikana. 

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) alainen Kansainvälisen merenkulku-
alan neuvoa-antava järjestö IMCO (the Inter-Governmental Maritime Con-
sultative Organization) perustettiin 1948 Geneven sopimuksella.35 Sen käy-
tännön toiminta aloitettiin 1958.36 Järjestön nimi muutettiin vuonna 1982 
Kansainväliseksi merenkulkujärjestöksi (International Maritime Organiza-
tion) eli IMOksi.37 IMO on YK:n erityisjärjestönä pääjärjestöstä erillinen oi-
keushenkilö.38 IMOn rooli kansainvälisen merioikeuden kehittämisessä on 
laajalti tunnustettu ja arvostettu. Se tekee sekä aloitteita sopimusmuutosten 
aikaansaamiseksi että on mukana sopimusneuvotteluissa.39 Kansainvälinen 
merenkulku on säännelty lähes kokonaisuudessaan IMOssa tehdyin yleisso-
pimuksin.40 IMOssa on 174 jäsenvaltiota ja kolme tarkkailijajäsentä.41  

Merionnettomuuksien tutkintaa koskevia säännöksiä on useissa kansain-
välisissä yleissopimuksissa ja IMOn päätöslauselmissa, joista keskeisiä ovat 
seuraavat:  
- UNCLOS eli Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimus (SopS 

50/1996), 
- SOLAS eli Kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta 

merellä (SopS 11/1981), 
- CLL eli Kansainvälinen lastiviivayleissopimus 1966 (SopS 52/1968), 
- MARPOL 73/78 eli Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan 

meren pilaantumisen ehkäisemisestä (SopS 51/1983), 
- SOLAS-yleissopimuksen liitteen XI-1 luvun 6 sääntö, merionnettomuuk-

sien tutkintaa koskevat kansainväliset standardit ja suositetut menetel-
mät sekä 

- IMOn päätöslauselma Merionnettomuuksien ja merellä sattuneiden vaa-
ratilanteiden turvallisuustutkinnan kansainvälisiä normeja ja suositeltuja 
käytäntöjä koskeva säännöstö (onnettomuustutkintasäännöstö) 
(MSC.255(84)).42 
Merionnettomuustutkinnan sääntely on Euroopan unionissa osa liiken-

nepolitiikkaa ja kuuluu jaetun toimivallan alaan. Sekä Euroopan unioni että 
sen jäsenvaltiot voivat antaa oikeudellisesti sitovia säädöksiä turvallisuustut-
kinnasta.43 Merionnettomuuksien tutkinnasta on säädetty Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivillä 2009/18/EY meriliikennealan onnetto-

                                                   
35 IMO 2019a. 
36 Malmberg, Lars-Göran 2000, s. 287. 
37 IMO 2019a. 
38 Hakapää, Kari 2010, s. 123. 
39 Fitzmaurice, Malgosia – Elias, Olufemi 2005, s. 89 ja 92. 
40 Piironen, Juha 2013, s. 24. 
41 Tilanne 26.10.2019. IMO 2019b. 
42 Päivitetyn listan pohjana on käytetty Piirosen listausta. Ks. Piironen, Juha 2013, s. 13. 
43 Piironen, Juha 2013, s. 83. 
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muuksien tutkinnan perusperiaatteista ja neuvoston direktiivin 1999/35/EY 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/59/EY muuttamises-
ta, jäljempänä merionnettomuusdirektiivi. Merionnettomuusdirektiivi tuli 
voimaan 17.6.2011. Lisäksi meriturvallisuustutkintaa koskee komission ase-
tus (EU) N:o 1286/2011 merionnettomuuksien ja merellä sattuneiden vaara-
tilanteiden tutkintaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/18/EY 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti kehitetyistä yhteisistä menette-
lytavoista, jäljempänä komission asetus merionnettomuustutkinnan yhteisis-
tä menettelytavoista. 

Merionnettomuusdirektiivin 1 artiklan 2 kohdan mukaan turvallisuustut-
kinnassa ei saa olla kyse vastuun määrittämisestä eikä syyllisyyden kohden-
tamisesta. Tutkintaselostuksessa täytyy kuitenkin täydellisesti ilmoittaa on-
nettomuuden syyt, vaikka syyllisyys tai vastuu voitaisiin niistä päätellä. Me-
rionnettomuusdirektiivin 9 artiklassa säädetään luottamuksellisuudesta. 
Esimerkiksi todistajanlausuntoja, muita lausuntoja, selontekoja ja muistiin-
panoja, jotka tutkintaelin on hankkinut tai saanut turvallisuustutkinnan ai-
kana, ei saa antaa muita tarkoituksia kuin turvallisuustutkintaa varten, paitsi 
jos kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo, että tietojen 
julkaisemiseen on yleisen edun kannalta pakottava syy.44 

Turvallisuustutkintalain 1.2 §:ssa on erikseen säädetty, että turvallisuus-
tutkintaa ei tehdä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi. Hallituksen esi-
tyksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu, että tutkinnassa ei hanki-
ta aineistoa esimerkiksi rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisen tai vastaavan 
taloudellisen vastuun toteuttamista varten. Vastuukysymysten selvittämisen 
rajaamista pois tutkinnan piiristä edellyttävät Euroopan unionin lainsäädän-
tö ja kansainväliset sopimukset, joiden mukaan turvallisuustutkinta on teh-
tävä oikeudellisesta tutkinnasta riippumatta. Käytännön tutkintatoimia on 
usein kuitenkin tarkoituksenmukaista tehdä yhteistyössä esimerkiksi poliisin 
tai muiden viranomaisten kanssa.45 

Useimpiin onnettomuuksiin vaikuttavat monenlaiset toisiinsa liittyvät 
syytekijät.46 Vastuukysymykset rajataan turvallisuustutkinnan ulkopuolelle, 
jotta tutkinnassa saataisiin selville kaikki välittömät ja välilliset syyt.47 Kaikil-
le osapuolille on tärkeää olla selvää, että turvallisuustutkinnan tavoitteena on 
yksinomaan selvittää, mitä on tapahtunut, sekä antaa suosituksia vastaavien 
onnettomuuksien välttämiseksi. Turvallisuusteorioihin pohjautuen ketään ei 
muutoinkaan tulisi rangaista virheistä tai unohduksista. Vain törkeästä vä-
linpitämättömyydestä eli suoranaisesta piittaamattomuudesta tulisi rangais-
ta.48 Piittaamattomuus voi ilmetä tietoisena riskinottona tai huolimattomana 
asenteena.49 Suomessa huolimattomuus on kuitenkin tapauksesta riippuen 
                                                   
44 2009/18/EY. 
45 HE 204/2010 vp, s. 28. 
46 Sklet, Snorre. 2004, s. 17 ja Helke, Hannamari 2012, s. 11. 
47 Piironen, Juha 2013, s.105. 
48 Kletz, Trevor A. 1988, s. 3, Helke, Hannamari 2012, s. 10 ja rikosoikeuskomitean mietintö 
1976:72, s. 111. 
49 Tolvanen, Matti 1999, s. 383. 
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rangaistavaa törkeän muodon lisäksi myös niin sanotussa tavallisessa muo-
dossa.50 Yleensä virheitäkin tehneet henkilöt ovat halukkaita edesauttamaan 
turvallisuustutkinnan onnistumista. 

Turvallisuustutkinnasta ei ole juurikaan tehty oikeustieteellistä tutkimus-
ta. Suomessa aiheesta tehdyt oikeustieteelliset tutkimukset rajoittuvat lähin-
nä opinnäytetöihin.51 Piirosen vuodelta 2013 olevan väitöskirjan aiheena on 
ollut ”Turvallisuustutkinta - Turvallisuustutkintaa sääntelevä lainsäädäntö ja 
sen suhde kansainvälisiin sopimusmääräyksiin ja EU-oikeuteen”. Piirosen 
kysymyksenasettelu kiinnittyy pääasiassa abstraktin normiharmonian prob-
lematiikkaan. Siinä on keskitytty selvittämään, onko Suomen kansallinen 
lainsäädäntö rakenteellisesti oikeellista ja onko se aineellisesti oikeellista 
suhteessa kansainväliseen oikeuteen ja EU-oikeuteen.52 Aiemmin vuonna 
2005 Piironen on tehnyt lisensiaattityön aiheesta ”Euroopan unioni onnet-
tomuustutkinnan sääntelijänä”.53 Oksanen on vuonna 2013 tehnyt pro gradu 
-tutkielmansa aiheesta ”Itsekriminointisuoja ja ilmailun just culture erityi-
sesti poikkeamailmoituksissa ja turvallisuustutkinnassa”.54 

Hollantilaisen Aart A. van Wijkin väitöskirja Aircraft Accident Inquiry in 
the Netherlands julkaistiin vuonna 1974.55 Ruotsalainen Lars-Göran Malm-
berg on tutkinut siviili-ilmailun ja meriliikenteen onnettomuustutkintaa kos-
kevien kansainvälisten sopimusten kehittymistä sekä niiden soveltamista 
vuonna 2000 julkaistussa tutkimuksessaan.56 

Tämän väitöskirjatutkimukseni ohella kirjoitin vuonna 2019 pykäläkom-
mentaarin turvallisuustutkintalaista. Edita Publishing Oy julkaisi sen nimellä 
Turvallisuustutkintalaki – tulkinta ja käytäntö.57 Kirjan kirjoittamisen ja jul-
kaisemisen yhtenä kimmokkeena olivat 16.6.2019 voimaantulleet turvalli-
suustutkintalain muutokset, joiden valmisteluun osallistuin virkani58 puoles-
ta. Lakikommentaarissa olen osin hyödyntänyt tämän tutkimuksen tuolloin 
vielä julkaisemattomia tuloksia, mistä johtuen olen viitannut kyseiseen kir-
jaan useassa kohtaa tätä tutkimusta. Kyseinen kirja on turvallisuustutkinnan 
yleisteos, jossa olen oikeudellisesta näkökulmasta käynyt läpi koko turvalli-
suustutkintaprosessin. En olekaan katsonut tarpeelliseksi käsitellä uudestaan 
tässä tutkimuksessa turvallisuustutkintaprosessia kokonaisuutena vaan olen 
keskittynyt ja syventynyt nimenomaan meriturvallisuustutkinnan ja oikeu-

                                                   
50 Frände, Dan 2012, s. 191. Lievän tuottamuksen käsitettä ei nykyiseen rikosoikeuteen sisäl-
ly. Sen sijaan lievän tuottamuksen käsite esiintyy vahingonkorvausoikeudessa, jossa se toi-
mii perusteena työntekijän vastuun poissulkemiseksi. Rikoslain tiettyjen rikostyyppien ran-
gaistavuus edellyttää kuitenkin, ettei rikosta ole pidettävä vähäisenä. Ks. Frände, Dan 2012, 
s. 191–192. 
51 Piironen, Juha 2013, s. 7. 
52 Piironen, Juha 2013, s. 11. 
53 Piironen, Juha 2005, s. 3−4. 
54 Oksanen, Heikki 2013. 
55 Piironen, Juha 2013, s. 7. 
56 Malmberg, Lars-Göran 2000. 
57 Helke, Hannamari 2019. 
58 Hannamari Helke on toiminut Onnettomuustutkintakeskuksen hallintopäällikkönä 
1.12.2013 alkaen. 
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dellisen vastuun kohdentamisen rajapintaan. Toisaalta olen tässä tutkimuk-
sessa paneutunut pohtimaan laajasti turvallisuustutkinnan sijoittumista oi-
keudelliseen kenttään. 

Suomessa myös merioikeudellista tutkimusta on tehty niukasti59 vaikka 
Suomella on merkittävä rooli osana kansainvälistä meriklusteria. Vuonna 
2017 ilmestyneessä Koivurovan, Ringbomin ja Kleemola-Juntusen kirjassa 
Merioikeus ja Itämeri tarjotaan Itämerioikeuden lisäksi yleissivistystä koko 
merioikeuden kentästä. Edellinen suomenkielinen yleisesitys merioikeudesta 
oli Hakapään kirja Uusi kansainvälinen merioikeus60 vuodelta 1988.61 Kum-
massakaan kirjassa ei ole käsitelty turvallisuustutkintaa. 

Meriturvallisuustutkintaa koskevalle oikeudelliselle tutkimukselle on siis 
selkeästi tilaa oikeudellisen tutkimuksen kentässä. Sille on myös käytännön 
tarvetta. Vaikka väitöskirjan ensisijainen tavoite on tieteellisen tutkimuksen 
tekeminen, tämä tutkimus hyödyttää toivottavasti myös käytännössä suoma-
laista yhteiskuntaa ja laajemminkin turvallisuustutkintaan jotenkin sidoksis-
sa olevia tahoja. Näin myös siitä syystä, että turvallisuustutkinta liittyy olen-
naisesti ihmisoikeuksienkin kansainväliseen toteutumiseen. 

Rikosoikeutta on perinteisesti pidetty kansallisena oikeudenalana ja kuulu-
van valtion suvereniteetin ydinalueeseen. Osa rikoksista kuitenkin ylittää 
kansallisvaltioiden rajat ja 1900-luvun alussa on alettu valmistella kansain-
välisiä rikosoikeudellisia yleissopimuksia.62 Yleisen kansainvälistymiskehi-
tyksen lisäksi myös ihmisoikeusajattelun vahvistuminen näkyy rikosoikeu-
den kansainvälistymisen taustasyynä.63 Tässä tutkimuksessa relevantti kan-
sainvälisen rikosoikeuden näkökulma on nimenomaan ihmisoikeusnäkökul-
ma yleisine oikeusperiaatteineen. 

Rikosoikeuden kansainvälistymisen lisäksi se on myös eurooppalaistu-
nut.64 Eurooppalainen rikosoikeus sisältää sekä Euroopan unionin rikosoi-
keuden että Euroopan neuvoston rikosoikeudellisesti merkittävän oikeu-
den.65 Euroopan neuvoston rikosoikeuteen luetaan rikosoikeudellisesti mer-
kittävät Euroopan ihmisoikeussopimuksen (yleissopimus ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi) määräykset, Euroopan ihmisoikeustuomio-
istuimen rikosoikeudellisesti merkittävä tulkintakäytäntö sekä Euroopan 
neuvoston puitteissa muuten toteutettu rikosoikeudellinen yhteistyö.66 

Yleismaailmallisten ihmisoikeusperiaatteiden mukaan rikoksesta epäilty 
ei ole velvollinen myötävaikuttamaan syyllisyytensä selvittämiseen. Tätä pe-

                                                   
59 Petman, Jarna 2015. 
60 Hakapää, Kari 1988. 
61 Koivurova, Timo – Ringbom, Henrik – Kleemola-Juntunen, Pirjo 2017, s. 9. 
62 Ks. esim. Kimpimäki, Minna 2015, s. 25 ja Melander, Sakari 2015a, s. 1–2. 
63 Kimpimäki, Minna 2015, s. 26. 
64 Kimpimäki, Minna 2015, s. 26. 
65 Ks. esim. Kimpimäki, Minna 2015, s. 26–27 ja Melander, Sakari 2015a, s. 32. 
66 Melander, Sakari 2015a, s. 23. 
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riaatetta kutsutaan itsekriminointisuojaksi. Periaatteesta on säädetty kansa-
laisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuk-
sen (KP-sopimus) 14 artiklan 3 g kohdassa. Tähän perustuu myös syytetyllä 
oleva oikeus poiketa totuudesta. Syytetty voi siis vastoin parempaa tietoaan-
kin vaieta tai kiistää häntä vastaan esitetyn tosiseikan taikka kertoa väärin 
tapahtumien kulun.67 

Itsekriminointisuojaa ei ole erikseen mainittu Euroopan ihmisoikeusso-
pimuksessa taikka Suomen perustuslaissa. Itsekriminointisuoja on kuitenkin 
tärkeä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin elementti, ja sen vuoksi se sisäl-
tyy Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohdan ja Suomen perus-
tuslain 21 §:n takaamaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Suomen 
perustuslain (731/1999) 21.2 §:n mukaisesti oikeudenmukaisen oikeuden-
käynnin takeet turvataan lailla. Esitutkintalain (805/2011) 4 luvun 3 §:ssä 
sekä oikeudenkäymiskaaren (4/1734) 17 luvun 6 ja 18 §:ssä säädetään rikok-
sesta epäillyn oikeudesta olla myötävaikuttamatta rikoksensa selvittämi-
seen.68 

Suomessa poliisilla on laaja oikeus tietojen saamiseen.69 Poliisilain 
(872/2011) 4 luvun 2.1 §:n perusteella poliisilla on oikeus saada viranomai-
selta virkatehtävien suorittamiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat salassapi-
tovelvollisuuden estämättä, jollei sellaisen tiedon tai asiakirjan antamista 
poliisille tai tietojen käyttöä todisteena ole laissa nimenomaisesti kielletty tai 
rajoitettu. Turvallisuustutkintaan liittyvien asiakirjojen salassapidosta on 
säädetty viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999), 
jäljempänä julkisuuslaki, 24.1,8 §:ssa. Turvallisuustutkintalain 39.2 §:ssa on 
erikseen kielletty ja rajoitettu aineiston luovuttamista esitutkinta- ja syyttäjä-
viranomaiselle.  Tällainen rajoitus on ilmeisen harvinainen, sillä Helmisen, 
Kuusimäen ja Rantaeskolan mukaan ”Sellaisia säännöksiä ei liene annettu, 
joissa nimenomaan olisi kielletty tiedon tai asiakirjan antaminen poliisille”.70 

Välittömyysperiaatteella tarkoitetaan prosessioikeudessa lähinnä oikeu-
denkäyntimenettelyn välittömyyttä. Tuomioistuimen ratkaisun tulee perus-
tua välittömästi siihen, mitä käsittelyssä on esitetty, eikä pöytäkirjaan tai 
muuhun kirjalliseen aineistoon. Välittömyyden vaatimus koskee varsinaisen 
todistelun lisäksi asianosaisten lausumia.71 

Välittömyysperiaate edellyttää, että tuomion perusteina käytetään mah-
dollisuuksien mukaan alkuperäisiä todisteita ja ensikäden todistuskeinoja.72 
KP-sopimuksen 14 artiklan 3 e kohdan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
6 artiklan 3 d kohdan mukaan syytetyllä on oikeus kuulustella niin syyttäjän 
kuin omat todistajansa. Varsinaisten todistajien lisäksi syytetyllä on oikeus 

                                                   
67 Jokela, Antti 2018, s. 83–84. 
68 Ks. tarkemmin itsekriminointisuojan sopimus- ja säädösperustasta Launiala, Mika 2013, 
s. 8–11. Huomaa kuitenkin oikeudenkäymiskaaren asiaa koskevien pykälien muuttuminen 
vuoden 2016 alusta. 
69 Helminen, Klaus – Kuusimäki, Matti – Rantaeskola, Satu 2012, s. 431. 
70 Helminen, Klaus – Kuusimäki, Matti – Rantaeskola, Satu 2012, s. 433. 
71 Ks. esim. Jokela, Antti 2018, s. 21. 
72 Ks. esim. Jokela, Antti 2018, s. 21 ja Tapanila, Antti 2004, s. 25–28. 
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kuulustella myös asiantuntijoita, joiden lausumia käytetään todisteina asias-
sa. 73 Koposen mukaan on tärkeää, että käsittelyssä täsmentyy selkeästi se, 
mikä on asiassa huomioon otettavaa oikeudenkäyntiaineistoa.74 Mikäli oi-
keudenkäynnissä on vedottu todisteena lausumaan, joka on annettu ennen 
oikeudenkäyntiä, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä on 
edellytetty syytetyllä olleen ainakin jossain menettelyn vaiheessa mahdolli-
suuden olla vastatusten lausuman antaneen henkilön kanssa. Puolustuksella 
on myös pitänyt olla mahdollisuus esittää tälle tuolloin kysymyksiä. Merki-
tystä on annettu myös sille, onko lausuma ollut jutussa ainoa syytettyä vas-
taan esitetty todiste.75 Aineellisen totuuden turvaamisen lisäksi todistelun 
välittömyydellä on myös itsearvoista merkitystä erityisesti rikosasioissa.76 

Vuoden 2016 alusta alkaen oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 12.5 §:n mu-
kaan ”Turvallisuustutkintalaissa (525/2011) tarkoitettu Onnettomuustutkin-
takeskuksen virkamies, tutkintaryhmän jäsen tai muu turvallisuustutkintaan 
osallistuva ei saa todistaa siitä, mitä hän on tehtävässään saanut tietää on-
nettomuudesta. Tuomioistuin voi kuitenkin velvoittaa edellä tarkoitetun 
henkilön todistamaan, jos erittäin tärkeät syyt ottaen huomioon asian laatu, 
todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta ja seuraukset sen esittämi-
sestä sekä muut olosuhteet sitä vaativat.” Aiemmin vastaava säännös oli tur-
vallisuustutkintalain 40 §:ssä. Todettakoon, että ennen turvallisuustutkinta-
lain voimaantuloa turvallisuustutkintaa tekevillä ei Suomessa ollut todista-
miskieltoa. 

Turvallisuustutkintalain voimassa ollessa on kertynyt jonkin verran oi-
keuskäytäntöä siitä, voiko turvallisuustutkintaselostuksia hyödyntää todis-
teena rikosoikeudenkäynnissä. Tähän liittyen olen tässä tutkimuksessa lan-
seerannut uutena käsitteenä tutkintaselostusten hyödyntämättömyyssuo-
jan.77 Tällä varmistetaan osaltaan turvallisuustutkinnan erillisyys oikeudelli-
sen vastuun kohdentamisesta. 

Sellaisilla vaarallisilla elämänalueilla kuin liikenne huolellisuusvelvoitteet 
on säännelty hyvin yksityiskohtaisesti. Vesiliikennettä koskevat omat sää-
döksensä. Näille on ominaista, että niissä on kriminalisoitu lainsäädännössä 
asetettujen kieltojen, sääntöjen tai velvoitteiden rikkominen. Rikottaessa 
toimintaa sääntelevistä normeista ilmeneviä turvallisuusmääräyksiä vastaan 
otetaan kielletty riski. Lainsäätäjä on etukäteen arvioinut riskin kielletyn 
luonteen.78 

Ihmisten käyttäytymiseen vaikuttavat ympäristön vaatimukset, odotuk-
set, normit ja arvot. Täten myös se organisaatio, jossa henkilö toimii, vaikut-

                                                   
73 Ks. esim. Jokela, Antti 2018, s. 560. 
74 Koponen, Pekka 2011, s. 200. 
75 Ks. esim. Jokela, Antti 2018, s. 560. 
76 Ks. esim. Jokela, Antti 2018, s. 22. 
77 Asiaa sinänsä olen käsitellyt jo vuonna 2019 julkaistussa kirjassani. Ks. Helke, Hannamari, 
2019, s. 168–184. 
78 Nuutila, Ari-Matti 1997, s. 144−145. 
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taa henkilön käyttäytymiseen.79 Turvallisuuskriittiset työtehtävät ja toimin-
not tehdään aina organisaatioissa. Organisaatiot suunnittelevat, käyttävät ja 
huoltavat teknologiaa. Organisaatiot myös hyödyntävät tai jättävät hyödyn-
tämättä turvallisuuden hallintaan liittyvää tietoa. Tämän takia organisaatio-
käyttäytymisen näkökulma on keskeinen turvallisuuden hallinnassa ja onnet-
tomuuksien synnyssä.80 Tämä turvallisuustutkinnassa keskeinen näkökulma 
on huomioitu osittain myös rikosoikeudessa. Oikeushenkilö voidaan rikos-
lain 9 luvun 2 §:n mukaan tuomita yhteisösakkoon muun muassa silloin, kun 
sen toiminnassa ei ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta 
rikoksen ehkäisemiseksi. Tällainen vastuu tulee kuitenkin kyseeseen rikos-
lain 9 luvun 1 §:n mukaan vain niiden rikosten yhteydessä, joiden kohdalla 
siitä on erikseen säädetty. 

Oikeutta voidaan pitää kansakunnan tuntojen varassa elävänä kokonai-
suutena. Jos oikeudenkäyttö rajoittuu lakikirjan lukemiseen, se kadottaa yh-
teytensä todellisuuteen ja muuttuu juurettomaksi. Kysymys oikeuden sisäl-
löstä koskee yhteiskunnan kehityksen suuntaa.81 Jotta tuomioistuimet voisi-
vat varmistaa oikeusturvan toteutumisen, materiaalisen oikeuden sääntöjen 
tulee edustaa oikeuskäsittelyn aikaisia yhteiskunnallisia käsityksiä.82 Aarnion 
mukaan lainopin paradigmaan voidaankin lukea myös käsitys siitä, että arvot 
ja arvostukset voivat olla mukana lainopillisessa päättelyssä.83  

Oikeusturvan saamisen yleisenä ongelmana on, että yhden seikan tai ide-
an korostaminen aiheuttaa helposti sen, että toiselle peruslähtökohdalle riit-
tää vähemmän huomiota. Tällöin tämä heikko kohta voi aiheuttaa oikeustur-
van saamatta jäämisen. Oikeusturvakysymyksiä ratkaistaessa on yleensä aina 
kaksi osapuolta, joista useimmiten vain toinen voittaa. Toinen vastaavasti 
yleensä häviää ja usein myös katsoo etujaan ja oikeusturvaansa loukatun.84 
Aarnion mukaan oikeusturvan toteutumisen edellytyksenä on ennustetta-
vuus.85 

Rikosoikeudellista tutkimusta on tehty paljon, mutta rikosoikeuden, pro-
sessioikeuden ja turvallisuustutkinnan suhdetta ja rajapintaa ei ole juurikaan 
tutkittu, vaikka näiden välille muodostuu merkityksellisiä jännitteitä. Piiro-
nen on tutkimuksessaan sivunnut aihetta ja todennut, että turvallisuustut-
kinnan ja oikeudellisen tutkinnan väliset rajanvetokysymykset eivät aina ole 
selviä.86 Tämän tutkimuksen aikana syntyneessä pykäläkommentaarissa 

                                                   
79 Hollnagel, Erik 2018, s. 20. Ks. myös Hollnagel, Erik 2018, s. 17. Organisaatio voidaan 
määritellä pysyväksi henkilöiden yhteenliittymäksi, joka on sitoutunut toimimaan tietyn 
yhteisen päämäärän eteen.  
80 Reiman, Teemu – Oedewald, Pia 2008, s. 24–25 ja Helke, Hannamari 2012, s. 11. Ks. 
myös Laitinen, Ahti – Aromaa, Kauko 2005, s. 125. Organisaatiorikollisuuden teoriassa pää-
paino on organisaatioiden rakenteissa, päämäärissä ja organisaatioiden toimintaympäris-
töissä. 
81 Hallberg, Pekka 1997, s. 12. 
82 Aalto, Jorma S. 1971, s. 214. 
83 Aarnio, Aulis 1989, s. 60. 
84 Aalto, Jorma S. 1971, s. 214−215. 
85 Aarnio, Aulis 1984, s. 126. 
86 Piironen, Juha 2012, s. 105. 
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Turvallisuustutkintalaki – tulkinta ja käytäntö87 olen käsitellyt muun ohessa 
myös turvallisuustutkinnan ja oikeudellisen vastuun kohdentamisen rajapin-
taa. Molempien tutkintamuotojen (turvallisuustutkinta ja rikostutkinta) vii-
mekätisenä tarkoituksena ja tavoitteena on turvallisuuden parantaminen ja 
onnettomuuksien ehkäiseminen. Rikosoikeus käyttää torjumisen keinona 
rankaisemista. Ajatuksena on, että ihmiset aiheuttavat onnettomuudet huo-
limattomuudellaan syyllistyessään tuottamukselliseen rikokseen ja että hen-
kilöillä olisi ollut mahdollisuus ja velvollisuus toimia huolellisemmin. Ran-
gaistuksilla katsotaan olevan sekä erityisestävä että yleisestävä vaikutus. Ih-
misten ohjausvälineenä rikosoikeutta on menneisyyteen katsova ja vaiku-
tusmahdollisuuksiltaan monin tavoin vajavainen.88 Turvallisuustutkinta taas 
lähtee siitä, että onnettomuus ei ole yksittäisen henkilön syy tai että joka ta-
pauksessa on tärkeämpää estää vastaavat onnettomuudet tai rajoittaa niiden 
seurauksia tulevaisuudessa kuin saattaa virheen tehnyt henkilö vastuuseen 
teostaan. Tätä rikosoikeuden ja turvallisuustutkinnan rajapintaa, jossa rikos-
prosessioikeudella on ratkaiseva asema, ei ole juurikaan tutkittu. Kuitenkin 
kysymys on merkittävä myös kansainvälisesti, mistä johtuen puuttuvan oi-
keudellisen tutkimuksen tekeminen on tarpeellista. 

Oikeustieteellisen tutkimuksen lähtökohtana on usein innovatiivinen oivallus 
jostain asiasta tai jonkin ilmiön ihmettely. Oikeustieteessä voidaan tulkita 
lainsäädäntöä ja analysoida oikeutta myös historiallisena ja yhteiskunnalli-
sena ilmiönä.89 Benthamin (1748–1832) mukaan oikeustieteellä on kaksi teh-
tävää: voimassa olevan oikeuden kuvaaminen sekä kriittisyys voimassa ole-
vaa oikeutta kohtaan.90 

Oikeudellisen sääntelyn taustalla on aina yhteiskunnallisia tavoitteita.91 
Samalla kun oikeus toimii vallankäytön välineenä, se toimii myös sen pidäk-
keenä. Ideaalitilanteessa tahto (voluntas) ja järki (ratio) ovat tasapainossa 
keskenään.92 Lakitekstit ovat vaikuttavuuteen tähtääviä tekstejä, jotka pyrki-
vät aikaansaamaan jotain tulevaisuudessa.93 Kun lainsäätäjä on hahmottanut 
tavoitteensa, arvioinut toimintavaihtoehtonsa ja muodostanut käsityksensä 
vaikutussuhteista, sen on päätettävä minkä toimintavaihtoehdon priorisoi.94 
Voidaankin puhua arvoperiaatteista ja tavoiteperiaatteista. Arvoperiaatteet 

                                                   
87 Helke, Hannamari 2019. 
88 Hassemer, Winfried 1989, s. 398. 
89 Hirvonen, Ari 2011, s. 5–6. 
90 Tolonen, Juha 1989, s. 79–80, jossa viitataan Jeremy Benthamin kirjaan ”A Fragment on 
Government” vuodelta 1776. 
91 Wennberg, Mikko 2001, s. 16. 
92 Tuori, Kaarlo 2007, s. 5. 
93 Karhu, Juha 2019, s. 153–154. 
94 Klami, Hannu Tapani 1977b, s. 8. 
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johdetaan jostakin arvosta kuten kohtuus oikeudenmukaisuudesta. Tavoite-
periaatteet ilmentävät puolestaan toimintatapoja, joilla pyritään edistämään 
jotakin yhteisön asettamaa tavoitepäämäärää. Tavoitepäämääränä voi olla 
esimerkiksi turvallisuus. Tavoiteperiaatteeseen nojaavien argumenttien tulisi 
tukea valittua ratkaisua ja osoittaa ratkaisun edistävän ja suojelevan tavoite-
päämäärää koko yhteisön eduksi.95 

Sokrateen mukaan hallitsija ei tähtää omaan etuunsa vaan antaa mää-
räyksiään hallittavansa edun mukaan.96 Toisaalta lainsäädäntö voi käytän-
nössä olla myös epäoikeudenmukaista, julmaa ja alistavaa. Tieteen tehtävänä 
on arvioida lainsäädäntöä ja kritisoida sitä, jos se osoittautuu sopimattomak-
si tai tekopyhäksi.97 Kant on omassa ajattelussaan päätynyt vähintäänkin pe-
rusteltuun epäilyyn siitä, että maailmankaikkeuden rakennetta kuvaavien 
ideoiden välisten keskinäisten kiistojen taustalta löytyy näennäisesti viisaita 
perusteluja. Kun kyseenalaistamme nämä perusteet, voimme päästä oikeille 
jäljille sen silmänlumeen paljastamiseksi, joka on meitä niin kauan johtanut 
harhaan.98 Kyseenalaistettaessa olemassa olevaa lainsäädäntöä on kuitenkin 
pyrittävä varomaan liiallista viisauden kuvitelmaa, joka hävittää pelon ja voi 
johtaa häpeämättömyyteen. Liiassa itsevarmuudessa on se vaara, että aihee-
seen perehtymätön kuvittelee itsestään liikoja eikä kunnioita parempansa 
mielipidettä.99 Toisaalta vain riittävä rohkeus, ennakkoluulottomuus ja ava-
rakatseisuus voi viedä tiedettä eteenpäin. 

Meriturvallisuustutkintaa koskevien kansainvälisten ja kansallisten sää-
dösten tavoitteena on mahdollistaa riippumaton turvallisuustutkinta, jonka 
avulla meriturvallisuutta pystytään tehokkaasti parantamaan. Syytetyn oi-
keuksien ja turvallisuustutkinnassa saatujen tietojen luottamuksellisuuden 
yhdistelmän tavoitteena on varmistaa, että turvallisuustutkinnassa olisi 
mahdollisuus saada käyttöön kaikki asiaan liittyvä tieto. Asetelma luo jännit-
teen turvallisuustutkinnan ja rikosoikeudellisen vastuun kohdentamisen vä-
lille. Tuota rajapintaa säännellään rikosprosessioikeuden keinoin. Toisaalta 
asiaan vaikuttaa myös rikosoikeudellisen vastuun ala ja sen määrittäminen. 
Ehkä vielä ongelmallisempi asetelma on vahingonkorvausvastuun kohden-
tamisessa. Siellä vastaajaa eivät ole turvaamassa syytetyn oikeudet. Esimer-
kiksi vakuutusyhtiöiden tiedetään joissain tapauksissa odottaneen Onnetto-
muustutkintakeskuksen laatiman tutkintaselostuksen julkaisemista ennen 
vakuutuskorvauspäätöksen tekemistä. Kuten Piirosenkin100 tutkimuksesta 
käy ilmi, turvallisuustutkinnassa saatujen tietojen luottamuksellisuus ja käyt-
tämättömyys oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi ei ole täysin selvä. Oi-
keus saa reaalisen ilmenemismuotonsa viranomaiskäytännöissä mukaan lu-
kien tuomioistuintoiminta.101 Henkilöiden oikeusturvan kannalta on kuiten-
                                                   
95 Pöyhönen, Juha 1988, s. 54–55. 
96 Platon 2011, s. 30. 
97 Duff, R. A. 1991, s. 94. 
98 Kant, Immanuel 2013, s. 306. 
99 Platon 1999, s. 92–93. 
100 Piironen, Juha 2012. 
101 Wennberg, Mikko 2001, s. 85–86. 



 14 

kin erittäin tärkeää tietää jo etukäteen, voidaanko heidän turvallisuustutkin-
nassa kertomaansa hyödyntää oikeudellisen vastuun kohdentamisessa. Tä-
män tietoisuuden mahdollistamiseksi asian tulee olla selvä myös turvalli-
suustutkintaa ja oikeudellista tutkintaa tekeville. Näin myös silloin, kun on-
nettomuudella on kansainvälisiä ulottuvuuksia. 

Tutkimukseni motiivina on tuoda päivänvaloon turvallisuustutkinnan ja 
oikeudellisen vastuun kohdentamisen rajapinnan haasteita sekä antaa vas-
tauksia niiden ratkaisemiseksi. Tutkimuksessani olen voinut paneutua tähän 
asiaan sille kuuluvalla intensiteetillä ja virkaroolini unohtaen. Onnekseni 
samalla kun olen etsinyt ja löytänyt vastauksia omaa virkatyötäni helpotta-
maan ja tukemaan minulla on ollut mahdollisuus jakaa ajatukseni myös tie-
deyhteisön kanssa. 

Tutkimuksen kokoava teema on vuorovaikutus turvallisuustutkintaa te-
kevien ja oikeudellista vastuuta kohdentavien viranomaisten välillä. Tarkas-
telen kansainvälistä ja kansallista oikeutta erityisesti dialogisuuden ja institu-
tionaalisten toimijoiden välisten suhteiden näkökulmasta. Pyrin oikeustie-
teen keinoin jäsentämään turvallisuustutkinnan asemaa suhteessa rikosoi-
keudellisen vastuun kohdentamiseen ja samalla parantamaan viranomaisten 
ja tuomioistuinten työn ennustettavuutta. Kansalaisten käyttäytymistä ei 
voida ohjata oikeaan suuntaan, jolleivat viranomaiset tunne ja systemaatti-
sesti seuraa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lakien normatiivisesta luontees-
ta johtuen niiden tehtävänä on ohjata kansalaisten käyttäytymistä eikä en-
nustaa viranomaisten toimintaa.102 On kuitenkin huomattava, että lait ohjaa-
vat myös viranomaisten toimintaa. Kansalaisten tulee voida luottaa siihen, 
että viranomaiset toimivat (keskenään) johdonmukaisesti ja lakia tarkoin 
noudattaen. Oikeustieteen tehtävänä on selvittää voimassaolevien oikeus-
sääntöjen sisältöä. Tämä sisältää sekä oikeuden voimassaolon selvittämisen 
että niiden sisällön tulkitsemisen.103  

Samat kysymykset turvallisuustutkinnan ja oikeudellisen vastuun koh-
dentamisen rajapinnassa nousevat esille myös muissa valtioissa kuin Suo-
messa. Täten tutkimuksellani on myös kansainvälistä merkitystä. 

 

Tutkimukseni vastaa kolmeen tutkimuskysymykseen: 
1. Miten turvallisuustutkinta sijoittuu oikeudelliseen kenttään? 
2. Miten ehkäistä onnettomuuksia ja vaaratilanteita? – Rikosoikeuden 

keinot turvallisuusteorioiden valossa 
3. Miten turvallisuustutkinta ja oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi 

tehtävä rikostutkinta vaikuttavat toinen toisiinsa ja miten niiden raja-
pinnassa on toimittava? 

                                                   
102 Summers, Robert 1982, s. 64 ja Wennberg, Mikko 2001, s. 87. 
103 Aarnio, Aulis 1989, s. 47–48. 
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Tutkimukseni rakenne noudattelee tutkimuskysymyksiä. Olen varannut kul-
lekin tutkimuskysymykselle yhden luvun. Käsittelen tutkimuskysymykset 
edellä mainitussa järjestyksessä luvuissa 2–4. Tutkimuskysymyksiä käsitte-
leviä lukuja ennen on johdanto ja niiden jälkeen luvussa 5 tarkastelen tutki-
mustuloksia kokonaisuutena sekä vedän yhteen tutkimuksen johtopäätökset 
ja annan toimenpidesuositukset. 

Tarkastelen ensimmäistä tutkimuskysymystäni ”Miten turvallisuustutkin-
ta sijoittuu oikeudelliseen kenttään?” luvussa 2. Olen pyrkinyt luomaan ko-
konaiskuvan siitä, mitä meriturvallisuustutkinta on, miten sitä säännellään ja 
miten turvallisuustutkinta sijoittuu oikeudelliseen kenttään. Ensimmäiseen 
tutkimuskysymykseeni vastaaminen luo edellytykset hahmottaa turvallisuus-
tutkintaan liittyvien eri oikeudenalojen välisiä suhteita. Turvallisuustutkin-
nan oikeudellisen asemoitumisen sisäistäminen luo raamit sen ymmärtämi-
selle, miten tämä pieni mutta pippurinen oikeudenala toimii perinteisten 
oikeudellisten mammuttien seurassa. Tavoitteena on myös selvittää, voi-
daanko turvallisuustutkintaan liittyvää lainsäädäntöä perustellusti pitää 
omana oikeudenalanaan. 

Toinen tutkimuskysymykseni ”Miten ehkäistä onnettomuuksia ja vaarati-
lanteita? – Rikosoikeuden keinot turvallisuusteorioiden valossa” saa vas-
tauksena luvussa 3. Käsittelen siinä onnettomuuksien syntyyn liittyviä tur-
vallisuusteorioita ja peilaan turvallisuusteorioita vasten olemassa olevaa ri-
kosoikeutta. Luvun rakenne ei lähde perinteisestä rikosoikeudellisesta jäsen-
telystä vaan se pohjaa turvallisuusteorioille ominaiseen systematiikkaan. 
Tutkimuskysymyksen jatkokehittelynä nousee pintaan lisäkysymyksiä: Pys-
tytäänkö tuottamuksellisia tekoja ja laiminlyöntejä todella vähentämään ri-
kosoikeuden keinoin? Miten toisintoimimismahdollisuutta tulisi nykypäivä-
nä tulkita? Tavoitteena on tieteidenvälisin keinoin tarjoilla turvallisuusteori-
oiden anti rikosoikeuden asiantuntijoiden käyttöön ja edelleen pureskelta-
vaksi. Kokonaisuutena lähestymistavan erilaisuus saattaa olla sen verran 
suuri, että sen nieleminen vaatii juristilta perusteellista pureskelua. 

Kolmanteen tutkimuskysymykseeni ”Miten turvallisuustutkinta ja oikeu-
dellisen vastuun kohdentamiseksi tehtävä rikostutkinta vaikuttavat toinen 
toisiinsa ja miten niiden rajapinnassa on toimittava?” vastaamiselle olen va-
rannut luvun 4. Tutkin siinä turvallisuustutkinnan ja rikostutkinnan käytän-
nön rajapintaa ja siinä ilmeneviä ongelmakohtia. Esitän tunnistamiini on-
gelmakohtiin tulkintaratkaisuja sekä suosituksia lainsäädännön selventä-
miseksi. 

Turvallisuustutkinnan päätavoitteena on tuottaa tietoa turvallisuuden pa-
rantamiseksi. Kansainvälisellä sääntelyllä on pyritty turvaamaan riippuma-
ton meriturvallisuustutkinta, jolla eri valtioiden viranomaiset voivat yhteis-
työssä toistensa kanssa tuottaa parasta mahdollista tietoa tapahtuman syistä 
sekä antaa tutkinnan perusteella suosituksia turvallisuuden kehittämiseksi. 
Tiedon kerääminen turvallisuuden parantamiseksi on koettu yhteiskunnalli-
sesti niin tärkeäksi tavoitteeksi, että turvallisuustutkinnan tiedonsaantioi-
keudet ovat poikkeuksellisen vahvat. Yhteiskunnassa on kuitenkin muitakin 
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toimijoita, jotka pyrkivät onnettomuuteen liittyvään tiedonsaantiin ja aineel-
liseen totuuteen. Kysymykseksi nousee, turvaako nykyinen lainsäädäntö tur-
vallisuustutkinnan tavoitteen toteutumisen mahdollistamalla riittävästi luot-
tamuksellisen tiedon luottamuksellisena pysymisen. Tutkimuksessa havain-
nollistan sitä problematiikkaa, joka rakentuu eri toimijoiden erilaisten tavoit-
teiden välille. Toisaalta tuon tutkimuksessa esille myös sen, miten eri toimi-
joiden sujuvalla yhteistyöllä voidaan edistää yhteiskunnallisten tavoitteiden 
saavuttamista. Tutkimukseni tavoitteena on saada tieteellistä tietoa siitä, mi-
ten hyvin olemassa oleva oikeusjärjestys tukee turvallisuustutkinnan tavoit-
teita. 

Tieteenalat kehittyvät jatkuvasti. Kehittyminen tapahtuu yrityksen ja ereh-
dyksen kautta. Ongelman ilmettyä yritämme ratkaista sen ja oppia virheis-
tämme.104 Tieteelliset teoriat syntyvät kuolemaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että 
uudet teoriat syntyvät, kehittyvät ja lopulta korvautuvat uusilla teorioilla. 
Muutostahti vaihtelee mutta itse muutos on väistämätön.105 Tieteen kehitty-
misen edellytyksenä on, että sen perusteet asetetaan riittävän usein kriittisen 
punninnan alaisiksi.106 

Oikeustiede on pohjimmiltaan argumentaatiota eli punnittujen väitteiden 
ja perustelujen esittämistä. Sen tiedemalli eroaa radikaalisti luonnontietei-
den tiedemallista.107 Oikeuden tutkimuksen tieteenhaarat jaetaan kolmeen 
kokonaisuuteen: lainoppiin eli oikeusdynamiikkaan, oikeusteoriaan sekä oi-
keuden monitieteisiin eli oikeuden yleistieteisiin.108 Tässä tutkimuksessa 
hyödynnän sekä lainopin että oikeuden monitieteiden metodeja. 

Tämän tutkimuksen päämetodina on lainoppi. Lainoppi tutkii sitä, mikä 
on voimassaolevaa oikeutta ja mikä merkitys laista ja muista oikeuslähteistä 
löytyvällä materiaalilla on.109 Lainopin metodina on voimassa olevan oikeu-
den tulkinta ja systematisointi sekä oikeusperiaatteiden arvosidonnainen 
punninta ja tasapainottaminen niiden ilmentämien yhteiskunnallisten arvo- 
ja tavoiteperusteiden valossa.110 Lainopin avulla voidaan löytää ratkaisuja 
käytännössä esiintyviin oikeudellisiin ongelmiin.111 

Oikeudellisen sääntelyn alan laajentumisesta on seurannut, että oikeudel-
lisessa tulkinnassa on tarve juridisen erityisasiantuntemuksen lisäksi ei-
                                                   
104 Popper, Karl R. 2000, s. 111–113 ja Tesi, Maristella Amisano 2017, s. 395. 
105 Tesi, Maristella Amisano 2017, s. 395–396. 
106 Backman, Eero 1980, s. 12. 
107 Husa, Jaakko – Mutanen, Anu – Pohjolainen, Teuvo 2008, s. 13. 
108 Hirvonen, Ari 2011, s. 21. 
109 Hirvonen, Ari 2011, s. 23. 
110 Siltala, Raimo 2003, s. 137–138. Ks. myös Jonkka, Jaakko 1998, s. 1260. Jonkan mukaan 
perusoikeuksien kollisiotilanne konkretisoituu ehkä eniten kriminalisointeja pohdittaessa. 
Kulloisessakin tilanteessa on etsittävä perusoikeuksien optimaalista toteutumista. 
111 Hutchinson, Terry 2017, s. 38. 
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juridiseen erityisasiantuntemukseen. Laintulkinnan ja lakia soveltavan pää-
töksenteon problematiikan hallitseminen edellyttää metodologista pluralis-
mia eli monitieteisyyttä. Monitieteisyydessä useampien tieteenalojen tuloksia 
hyödynnetään oikeudellisten kysymysten ratkaisemisessa.112 

Meriturvallisuustutkintaa ohjaavan lainsäädännön tarkoituksena on edis-
tää mahdollisimman vaikuttavan turvallisuustutkinnan tekemistä, jotta yh-
teiskunnan kannalta vahingollisia merionnettomuuksia ja niiden seurauksia 
voitaisiin vähentää. Tästä syystä arvioin tutkimuksessani voimassa olevaa 
oikeutta ensisijaisesti turvallisuusteorioiden näkökulmasta. Viitekehyksen 
ymmärtämiseksi on tarkoituksenmukaista tutustuttaa lukija myös onnetto-
muuksien syntyä ja niiden ehkäisemisestä koskeviin turvallisuusteorioihin. 
Tämä auttaa sen hahmottamisessa, mihin kansainvälisillä säädöksillä on py-
ritty tai mihin niillä turvallisuustutkinnan tavoitteiden näkökulmasta pitäisi 
pyrkiä. Turvallisuusteorioiden näkökulma onnettomuuksien syntyyn auttaa 
myös luomaan yhtenäisemmän kuvan siitä, mitä onnettomuudet ovat, ja eri-
tyisesti siihen, mikä on ihmisten rooli onnettomuuksien syntymisessä.113 

Luvussa 2 tutkin turvallisuustutkinnan sijoittumista oikeudelliseen kent-
tään. Ensimmäiseksi kuvaan turvallisuustutkinnassa käytettyä terminologiaa 
suhteessa rikosoikeudessa käytettäviin käsiteisiin. Tämä on tärkeää, jotta eri 
lähtökohdista tutkimustani lukevilla henkilöillä olisi mahdollisuus ymmärtää 
tutkimukseni semantiikka ja sitä kautta myös tutkimuksen tulokset keske-
nään samalla tavalla. Käsitemäärittelyn jälkeen olen kuvannut lyhyesti tur-
vallisuustutkinnan suomalaista historiaa. Tämän jälkeen olen kuvannut tur-
vallisuustutkinnan tarkoitusta, sisältöä, metodeja ja toimintaympäristöä. Ta-
voitteena on ollut luoda lukijalla käsitys turvallisuustutkinnasta. Turvalli-
suustutkinnan idean tuntemus on perusedellytys tutkimukseni sisällön seu-
raamiselle ja ymmärtämiselle. Tiivistäessäni turvallisuustutkinnan sisältöä 
olen samalla luokitellut ja systematisoinut turvallisuustutkintaan liittyviä 
säännöksiä uudella tavalla. Esimerkiksi turvallisuustutkinnan tiedonkeruun 
systematisointi neljään osa-alueeseen luvussa 2.1.5 esitetyllä tavalla on tä-
män tutkimustyön tulosta. 

Annettuani lukijalle käsityksen turvallisuustutkinnasta on ollut mahdol-
lista aloittaa pohdinta turvallisuustutkinnan suhteesta muihin oikeudenaloi-
hin (ks. erityisesti luvut 2.2 ja 2.5). Olen lähtenyt liikkeelle perinteisistä jo 
tunnetuista ja käytetyistä jaotteluista. Olen pyrkinyt systematisoimaan tur-
vallisuustutkintaa koskevan normiaineiston sijoittumista oikeusjärjestykseen 
ja tätä kautta koko oikeusjärjestelmään. Tutkimusprosessin aikana minun on 
ollut pakko hyväksyä se tosiasia, että oikeudenalat lomittuvat keskenään kie-
toutuen yhä tiiviimmin toisiinsa muodostaen samalla lähinnä jonkinlaisen 
matriisin.114 

Ajatusten rakentamisessa ja esittämisessä hyödynnän joukko-oppia. Run-
sas kuvien käyttö ei ole oikeustieteessä tyypillistä. Piirtämällä on kuitenkin 
                                                   
112 Laakso, Seppo 1990, s. 51–52. 
113 Hollnagel, Erik 2002, s. 1. 
114 Ks. esim. Gustafsson, Håkan 2002, s. 406 ja 414 sekä Tuori, Kaarlo 2004, s. 1198. 
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mahdollista havainnollistaa ja kuvata asioiden välisiä suhteita yksiselittei-
semmin ja ymmärrettävämmin kuin kirjoittamalla. Joukko-opin luonteva 
käyttö oikeustieteellisen tutkimuksen yhteydessä on yksi osoitus tutkimuk-
seni monitieteisyydestä. Kuin varkain ja itse siihen enempää huomiota kiin-
nittämättä rupesin piirtämään luonnontieteille ominaisia joukko-opin kuvia 
hahmottaakseni itselleni turvallisuustutkinnan suhdetta oikeusjärjestyksen 
muihin osa-alueisiin. Toivon kuvien auttavan myös lukijaa hahmottamaan 
turvallisuustutkinnan asemoitumista oikeusjärjestelmässämme. 

Luvussa 2.5.6 olen tutkinut erityisesti Tuorin teorian pohjalta sitä, muo-
dostaako turvallisuustutkinta oman itsenäisen oikeudenalansa. Tuorin mu-
kaan oikeudenalat poikkeavat toinen toisistaan (1) yleisten oppien osalta, (2) 
oikeudellisilta käsitteiltään sekä (3) moraaliperiaatteiltaan115, eettisiltä ar-
voiltaan ja poliittisilta tavoitteiltaan.116 Koska turvallisuustutkintaa ei ole 
aiemmin käsitelty tästä näkökulmasta, olen itse luonut ehdotelman turvalli-
suustutkinnan yleisistä opeista, oikeudellisista käsitteistä, sekä moraaliperi-
aatteista, eettisistä arvoista ja poliittisista tavoitteista. Tämän jälkeen olen 
arvioinut, toteutuvatko turvallisuustutkinnan osalta itsenäisen oikeudenalan 
kriteerit. 

Luvussa 2.6 jään vielä pohtimaan kontrollipolitiikkaa ja turvallisuutta pe-
rusoikeutena. 

Tieteen tunnusmerkit löytyvät tutkimusprosessista, niistä tavoista ja me-
netelmistä, joilla tieteellistä tietoa tavoitellaan, hankitaan, muodostetaan ja 
perustellaan.117 Tutkijan tulokset voidaan katsoa päteviksi vasta kun ne ovat 
läpikäyneet julkisen tieteellisen keskustelun ja kritiikin.118 Tutkimuksessa on 
tärkeää teknisen osaamisen lisäksi ymmärtää säännösten systematiikka ja 
niistä syntyvä järjestelmällinen kokonaisuus sekä se, miksi tällaiseen ratkai-
suun on päädytty.119 

Luvun 2 tarkoituksena on asemoida turvallisuustutkinta oikeudelliseen 
kenttään. Lähden liikkeelle turvallisuustutkinnan sekä siihen liittyvän toi-
mintaympäristön kuvaamisesta. Näkemykseni turvallisuustutkinnasta erilli-
senä oikeudenalana saattaa herättää myös vastakkaisia näkemyksiä vaikka 
olenkin päätynyt lopputulokseen jo olemassa olevia ja hyväksyttyjä teorioita 
soveltaen. Aina on kuitenkin lähdettävä liikkeelle jostakin. Jatkossa mallia 
voi vapaasti parantaa niin omasta kuin jonkun toisenkin toimesta. 

Luvun 3 ideana on toimia tulkkina kahden itselleni läheisen mutta keske-
nään kovin erilaisen tieteenhaaran välillä. Luvun alussa käsittelen rangais-
tuksen oikeutusta ja rikosoikeudellisen vastuun kohdentamista. Nämä toimi-
vat johdantona erityisesti niille lukijoille, joilla ei ole oikeustieteellistä koulu-
tusta. Käytän rikosoikeudellisen vastuun kohdentamisen käsitettä viittaa-
maan koko rikosprosessiin esitutkinnasta mahdolliseen tuomioon asti. Ri-
                                                   
115 Moraaliperiaatteet muuttuvat oikeudellisiksi periaatteiksi kun ne saavat taakseen institu-
tionaalisen tuen. Ks. Tolonen, Hannu 2003, s. 42. 
116 Tuori, Kaarlo 2001, s. 12. 
117 Niiniluoto, Ilkka 2002, s. 81. 
118 Niiniluoto, Ilkka 2002, s. 83. 
119 Aarnio, Aulis 1989, s. 49. 
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kosoikeudellisen vastuun kohdentamisen käsite viittaa tässä tutkimuksessa 
myös yleisemmin rikosoikeudellisen vastuun alaan ja sen määrittämiseen. 
Tiedostan, että käytän tässä tutkimuksessa rikosoikeudellisen vastuun koh-
dentamisen käsitettä laajemmassa merkityksessä kuin mitä sitä yleensä ri-
kosoikeudellisessa kirjallisuudessa käytetään. Olen päätynyt tähän ratkai-
suun siitä syystä, että olen halunnut luoda kokonaiskuvan onnettomuuksiin 
ja vaaratilanteisiin liittyvästä rikosoikeudellisesta näkökulmasta, jota varten 
turvallisuustutkintaa ei turvallisuustutkintalain 1.2 §:n mukaan tehdä. Olen-
kin lainannut oikeudellisen vastuun kohdentamisen käsitteen turvallisuus-
tutkintalaista. Tässä laajemmassa kontekstissa on tarkoituksenmukaista 
ymmärtää rikosoikeudellisen vastuun kohdentaminen laajemmaksi kysy-
mykseksi kuin vastuun jakautumiseksi erilaisten organisaatioiden sisällä. 
Kysymys on ylipäätään syyllisyyden käsitteestä ja syyllisen määrittämisestä. 

Luvussa 3 huomioin toiseen tutkimuskysymykseeni vastatessani onnet-
tomuuksien ehkäisemiseen liittyvät teoriat niin turvallisuusteorioiden kuin 
kriminologiankin näkökulmasta. Uutuusarvoa tuottaa näiden kahden näkö-
kulman yhdistäminen. Sekä turvallisuustutkinnassa että rikosoikeudessa py-
ritään onnettomuuksien vähentämiseen. Näiden kahden oikeudenalan keinot 
poikkeavat kuitenkin toisistaan johtuen niiden taustalla olevista toisistaan 
poikkeavista teoreettisista malleista. Jotta voimme arvioida näiden erilaisten 
näkökulmien tehokkuutta suhteessa oikeuspoliittisiin päämääriin, meidän 
tulee huomioida olemassa oleva tieto yli tieteenalojen. 

Luvussa 3.3 jäsennän onnettomuuksien syntyä turvallisuusteorioiden nä-
kökulmasta ja peilaan rikosoikeutta tuohon kontekstiin. Luvussa käydään 
läpi myös turvallisuusteorioiden perusteita, jotta oikeustieteilijöiden olisi 
mahdollisuus oppia ja ymmärtää mistä onnettomuuksien synnyssä on nyky-
tiedon valossa kysymys. Tarkastellessani rikosoikeudellisen vastuun lähtö-
kohtia kytkien tarkastelun turvallisuusteorioihin olen synnyttänyt jotain ai-
van uutta. Luvussa 3.3 ei ole kyse turvallisuustutkinnan tai rikosoikeuden 
menettelyistä vaan aineellista rikosoikeutta peilataan turvallisuusteorioihin. 
Kyse on kahden näkökulman keskustelusta, jossa rikosoikeudellinen traditio 
kohtaa modernit turvallisuusteoriat. Kohtaako oikeustieteen Goljat turvalli-
suusteorioissa oman Daavidinsa? Voisiko taistelun sijaan löytyä sopu, jossa 
yleinen turvallisuus ja oikeudenmukaisuus olisi voittaja? 

Luvusta 3.3 korostuu monitieteinen oikeustiede. Olen halunnut tarkastel-
la rikosoikeudellisen vastuun näkökulmaa onnettomuuksiin nimenomaan 
turvallisuusteorioiden perspektiivistä.120 Luvun 3.3 rakenne pohjaa turvalli-
suusteorioiden käsitykseen onnettomuuksien syntymisestä. Monitieteisissä 
oikeustieteissä tyypilliseen tapaan näkökulmani on ulkoinen, tarkkailijan 
näkökulma, jossa en ole sitoutunut voimassaolevaan oikeuteen.121 Tutkimuk-
sen menetelmää voidaan tältä osin kuvata myös diskursiiviseksi, koska tar-
kastelen erilaisia käsityksiä suhteessa toisiinsa.122 
                                                   
120 Hirvonen, Ari 2011, s. 28. 
121 Hirvonen, Ari 2011, s. 29. 
122 Nuotio, Kimmo 1998, s. 12. 
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Olen mielestäni onnistunut peilaamaan rikosoikeudellisten seuraamusten 
mielekkyyttä tai oikeastaan mielettömyyttä reaalimaailmaan, jossa onnetto-
muuksien syyt ovat paljon moninaisemmat kuin rikosoikeudessa perinteises-
ti nähdään. Toivon että tämä tutkimukseni osa avaa juristeille uuden mutta 
ymmärrettävän näkökulman tuottamuksellisiin ja laiminlyöntirikoksiin. Toi-
saalta toivon luvussa 3 pystyväni vastaamaan turvallisuustutkijoiden kysy-
mykseen siitä, miten ihmeessä juristit kuvittelevat, että rikosoikeus voisi jo-
tenkin ehkäistä onnettomuuksia. Lukua 3 kirjoittaessani sain lainoppineilta 
ihmettelyä siitä, miksi kirjoitan auki aivan juridiikan perusasioita. Turvalli-
suusteorioiden osuutta taas pidettiin syvällisenä. Toisaalta turvallisuusteori-
oiden osaajien näkökulmasta ihmeteltiin turvallisuustutkinnan perusasioi-
den esiin nostamista ja pidettiin oikeudellista osuutta syvällisenä. Lopputu-
los lienee siis jokseenkin tasapainossa. Tärkeää on, että teksti on ymmärret-
tävää molempien tieteenharjoittajien näkökulmasta. Uutuusarvoa tuottaa 
toimiminen kahden tieteenalan välisenä tulkkina. 

Luonnonoikeusteoria lähtee siitä ajatuksesta, että on olemassa oikeaa oi-
keutta ja että tämän tavoittelemiseksi on olemassa tiedollinen menetelmä. 
Oikeusjärjestelmän ulkopuolisen tiedon hyödyntäminen on tärkeässä roolis-
sa, kun pyritään selvittämään sitä, mitä on tämä oikea oikeus. Tutkimukses-
sani pohdinkin sitä, mitkä arvot olisi asetettava positiivisen oikeuden perus-
taksi ja laintulkinnan pohjaksi.123 

Itsellenikin tuli loppujen lopuksi yllätyksenä, miten radikaalilta kuulosta-
van lopputuloksen kahden näkökulman systemaattinen yhdistäminen tuotti. 
Päädyin esittämään niin sanottujen tavallisten tuottamuksellisten tekojen ja 
laiminlyöntien rangaistavuuden poistamista eli dekriminalisointia. Nuotion 
mukaan rikosoikeustutkimuksessa olennaisinta on kysymysten jäsentäminen 
ja niiden arvojen osoittaminen, joiden varassa konkreettinen lainsoveltami-
nen voi olla hyväksyttävää.124 Tässä tutkimuksessa osoitan avoimesti tie-
teidenvälisin keinoin, että rikosoikeus ei nykyisellään kaikilta osin kunnioita 
niitä perusarvoja, joita se itse itselleen asettaa. Suomessa rangaistaan ihmisiä 
teoista, joissa heillä ei ole ollut tosiasiallista toisintoimimismahdollisuutta. 

Tällä oikeustieteellisellä tutkimuksella on myös eettinen lähtökohta. Olen 
tutkinut sitä, johtavatko turvallisuustutkinnan ja oikeudellisen vastuun koh-
dentamisen lainsäädäntö sääntöeettisesti tarkasteltuna samaan lopputulok-
seen kuin seurauseettisesti tarkasteltuna olisi oikein. Tutkimuksen oikeuspo-
liittisena päämääränä on ollut tuottaa tutkimustietoa eettisesti oikeiden lain-
säädäntö- ja laintulkintaratkaisujen löytämiseen. Olen mielestäni pystynyt 
osoittamaan, että tuottamuksellisten ja laiminlyöntirikosten rangaistavuus 
on vähintäänkin kyseenalainen silloin, kun kyse ei ole törkeästä tekomuodos-
ta.125 

                                                   
123 Laakso, Seppo 1990, s. 37. 
124 Nuotio, Kimmo 1998, s. 25. 
125 Oma asiansa on se, milloin tekomuoto katsotaan törkeäksi. 
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Tätä tutkimusta voidaan pitää myös sosio-oikeudellisena tutkimuksena, 
jossa on hyödynnetty kriittistä lainoppia.126 Kriittinen tarkastelu pohjautuu 
tutkimuksen monitieteiseen lähestymistapaan. Tavoitteena on ollut tarkas-
tella toisaalta turvallisuustutkinnan ja oikeudellisen vastuun kohdentamisen 
rajapintaa mutta myös tarkastella kriittisesti rikosoikeudellisen vastuun mal-
lin tarkoituksenmukaisuutta onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Valitsemalla 
oikeuden ulkopuolisen tarkastelukulman on ollut mahdollisuus irtautua ri-
kosoikeudellisesta ajattelusta ja tarkastella rikosoikeutta kriittisemmin kuin 
jos olisin tehnyt tarkastelun oikeuden sisäisestä näkökulmasta.127 

Myös kriittisen lainopin tulee pohjata objektiiviseen tieteelliseen tarkaste-
luun. Tämän tutkimuksen pohjana on voimassa olevan rikosoikeuden pei-
laaminen turvallisuusteorioihin. Täten tutkimus ei edusta, eikä sen pidäkään 
edustaa, subjektiivista näkökulmaa. Kritiikki olemassa olevaa rikosoikeutta 
kohtaan pohjaa turvallisuusteorioihin eli tieteelliseen tietoon. Uutta on tä-
män tiedon hyödyntäminen rikosoikeudellisessa tutkimuksessa. Tutkimuk-
sessa esitellään sekä turvallisuusteorioiden että rikosoikeuden ajattelumallit, 
koska vain nämä tuntemalla on mahdollisuus tehdä johtopäätelmiä siitä, mi-
ten ne sopivat tai ovat sopimatta yhteen.128 

Luvussa 4 tarkastelun kohteena ovat turvallisuustutkintaprosessin ja ri-
kosprosessin keskinäissuhteet. Lähestyn teoria edellä käytännön ongelmati-
lanteita turvallisuustutkinnan ja rikosoikeudellisen vastuun kohdentamisen 
rajapinnassa. Voimassa olevan oikeuden selvittämisessä hyödynnän perintei-
sen lainopin metodeja. Jotta tutkimus täyttäisi yhteiskunnallisen tehtävänsä, 
tutkijalla on oltava episteemisesti eli tiedollisesti sisäinen näkökulma. Olen-
kin pyrkinyt jäljittelemään tiedollisesti tuomarin tai hallintovirkamiehen 
toimintaa tulkintoja tehdessäni, jotta onnistuisin tarjoamaan oikeusyhteisön 
odottamaa informaatiota oikeusjärjestyksen sisällöstä.129 Vaikka kyseessä on 
tieteellinen tutkimus, pyrin pohdintojen lisäksi tarjoamaan loppupäätelmiä, 
joista olisi iloa ja hyötyä myös käytännön juristille. 

Lakipositivistisesta perinteestä johtuen Suomessa on yleensä sitouduttu 
oikeusnormin muodolliseen voimassaolokäsitteeseen. Tämä antaa käytän-
nölliset eväät oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen. On kuitenkin mah-
dollista ja joskus myös tarpeen suhtautua kriittisesti voimassa olevaan posi-
tiiviseen oikeuteen.130 Tällainen kritiikki tarvitsee kuitenkin tuekseen luon-
nonoikeudellisia ja moraalifilosofisia pohdintoja.131 Ei ole mitään syytä olet-
taa, etteikö rikosoikeuteemme sisältyisi valuvikoja ja vääryyksiä.132 

Laintulkintaongelmat voidaan ryhmitellä neljään eri tyyppiin. Ensinnäkin 
lain kirjaimen ja tarkoituksen välillä voi olla ristiriita (rheton kai dianoia). 
Toiseksi kaksi tai useampi laki voivat olla keskenään ristiriidassa (antino-
                                                   
126 Cownie, Fiona – Bradney, Anthony, s. 42. 
127 Minkkinen, Panu 2017, s. 146–147. 
128 Minkkinen, Panu 2017, s. 149–150. 
129 Aarnio, Aulis 1989, s. 52 ja 57. 
130 Laakso, Seppo 1990, s. 38. 
131 Uotila, Jaakko 1982, s. 293. 
132 Lappi-Seppälä, Tapio – Nuotio, Kimmo 2019, s. 197. 
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mia). Kolmanneksi lain sanamuoto voi olla moniselitteinen (amfibolia). Nel-
jänneksi tapaukseen soveltuva laki voi puuttua, mutta ratkaisu voidaan ana-
logien kautta perustaa samantapaisia tapauksia koskeviin normeihin (syllo-
gismos).133 

Korrespondenssiteorian eli vastaavuusteorian mukaan totuus on vastaa-
vuutta todellisuuden ja siitä esitetyn väitteen välillä. Kyse on siis kielen ja 
maailman välisestä suhteesta. Väitelause on tosi, kun se vastaa todellisuut-
ta.134 Tarkoituksena on lainsäädännön oikeellisuuden lisäksi tarkastella, mi-
ten turvallisuustutkinnan tavoitteet käytännössä toteutuvat. 

Nuotion mukaan oikeustiede voi ottaa itselleen kahdenlaisen tehtävän. Se 
voi joko tutkia oikeutta sellaisena kuin se on tai sitten se voi tutkia sitä, mil-
lainen oikeuden tulisi olla.135 Tässä tutkimuksessa on näitä molempia piirtei-
tä. Oikeuden toiminnallisen yhteyden ymmärtäminen ei tarkoita sitä, että 
laintulkinnassa voitaisiin syrjäyttää perinteinen oikeudellinen argumentaatio 
ja siirtyä puhumaan suoraan yhteiskuntapoliittisista tavoitteista. Perusoi-
keusnäkökulmakin velvoittaa lainsäätäjää edistämään yhteiskuntapoliittisia 
tavoitteita aina oikeudellisesti hyväksyttävässä muodossa. Lakia ei saa sovel-
taa siten, että laki pelkistyisi pelkkään tavoitteeseensa, vaan tulkinta tulee 
aina suhteuttaa muihin oikeusjärjestyksen perustaviin arvoihin ja tavoittei-
siin.136 Perus- ja ihmisoikeuksilla sekä demokratia- ja vallanjakoperiaatteilla 
tulee olla tärkeä rooli yhteiskunnallisen kokonaisnäkemyksen välittäjinä. 
Lainsäädännön osaset tulee sovittaa yhteen yhteiskunnan toiminnan kannal-
ta mielekkäällä tavalla niin, että ne muodostavat tarkoituksenmukaisen ko-
herentin kokonaisuuden.137 Koherenssi ei ole itseisarvo mutta ilman sitä oi-
keuden keskeiset periaatteet kuten yhdenvertaisuus, oikeusvarmuus ja lain-
käytön ennakoitavuus eivät voi toteutua.138 Kun tutkimuksessa on ensin sel-
vitetty olemassa oleva vallitseva oikeudentila, on mahdollisuus arvioida sitä, 
olisiko oikeusjärjestystä tarpeen muuttaa joiltain osin. Jos muutokset ovat 
tarpeen, on vielä selvitettävä, miten oikeusjärjestystä tulisi muuttaa. 

Tutkimuksen tekemistä on tukenut se, että minulla on virkatyöni johdosta 
erinomainen perusymmärrys tutkimuksen viitekehyksestä ja siinä ilmene-
västä käytännön problematiikasta. Olen työskennellyt Onnettomuustutkinta-
keskuksen hallintopäällikkönä vuodesta 2013. Virkanimikkeestäni huolimat-
ta työnkuvani on paljon muutakin kuin hallintoasioiden hoitamista. Minulla 
on ollut mahdollisuus perehtyä myös käytännön tutkintatyöhön sekä osallis-
tua aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön muiden turvallisuustutkintavi-
ranomaisten kanssa. 

Kiinteä yhteyteni Onnettomuustutkintakeskukseen voidaan nähdä riskinä 
objektiivisen tutkimuksen kannalta. Tutkimuksen tekemisessä on huomioi-
tava eettiset näkökohdat. Minun on pitänyt olla tarkkana siinä, että en paljas-
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ta tutkimuksessani virkatyössäni saamaani salassa pidettävää tietoa, vaikka 
nämä tiedot ovatkin voineet edesauttaa tutkimuksen tekemistä ja erityisesti 
sen suuntaamista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisiin onnet-
tomuustapauksiin liittyvien viittauksien pitää löytyä julkisista lähteistä joi-
den saaminen on ollut mahdollista julkisin tiedoin.139 Tämän periaatteen 
noudattaminen on ollut selkeää. Haastavampaa on ollut omien päätelmien ja 
yleisen turvallisuustutkintaa koskevan tiedon esittämisen eettisesti ja oikeal-
la tavalla rajaten. Olen käyttänyt ohjenuorana sitä, että voin kirjoittaa sa-
moista asioista, mistä voisin kertoa esimerkiksi julkisella luennolla tai joista 
voisin kertoa haastattelussa, jos joku muu tekisi tutkimusta turvallisuustut-
kinnasta. Käytännössä tiedon rajaaminen on tapahtunut tätäkin tiukemmin, 
koska tieteellisessä tutkimuksessa tiedon oikeellisuuden takaamiseksi tiedon 
lähde tulee olla selvitettävissä. Täten en ole voinut tekstissä käyttää niitä ko-
kemukseen perustuvia esimerkkejä, joiden lähdettä en ole voinut salassapi-
tosyistä yksilöidä. Tämä on välillä tuntunut jopa epäreilulta, koska jos joku 
muu olisi tehnyt tämän tutkimuksen, hän olisi voinut hyödyntää minua tieto-
lähteenään ja viitata tekemäänsä haastatteluun. Tosin täytyy muistaa, että 
yksittäisen henkilön haastatteleminen ei lähtökohtaisesti täytä tieteellisten 
menetelmien vaatimuksia vaan asiantuntijahaastattelujen käyttäminen edel-
lyttää jollakin tavalla strukturoitua lähestymistapaa. 

Toisaalta tutkijan rooli antaa minulle mahdollisuuden lausua nyt ääneen 
omia näkemyksiäni, joita en välttämättä virkaroolissani voisi tuoda esiin. On 
ollut myös antoisaa pohtia asioita laajasti pyrkimättä löytämään ratkaisua 
yksittäiseen ongelmaan. Tutkijan ääni on toisella tavalla vapaa ja vahva kuin 
lakiin sidotun virkamiehen. 

Aihepiiriin liittyvät verkostoni ovat helpottaneet tutkimuksen tekemistä. 
Verkostojenkin hyödyntämisessä on pitänyt olla tarkkana siinä, että tausta-
keskusteluja käydessä keskustelun toinen osapuoli tietää, käynkö keskustelua 
virkaroolissani vai tutkijan roolissa. Tämän olen tuonut aina selkeästi esille 
niin suullisesti kuin myös esimerkiksi sähköpostia käyttäessäni. Virallisia 
haastatteluja en ole käyttänyt tutkimuksen tekemiseen. Sen sijaan olen hyö-
dyntänyt taustakeskusteluja löytääkseni tiedon lähteille tai saadakseni pallot-
teluseinän ajatuksilleni. Tämän vuoksi tutkimus ei myöskään sisällä viittauk-
sia haastatteluihin. Siitä huolimatta on ollut eettisesti oikein kertoa, mitä 
varten keskusteluja on käyty tai materiaalia pyydetty.  

Hallamaan, Lötjösen, Sorvalin ja Launiksen mukaan monet näyttävät 
ajattelevan, että tehtäessä humanistis-yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tar-
koitusperät pyhittävät tutkijan käyttämät keinot. Vaikka tutkija ei rikkoisi-
kaan lakia, tutkimuksen kohteeksi joutuneet ihmiset voivat silti tuntea, että 
heidän yksityisyyttään on loukattu. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos 
luottamuksellisesti käytyä, vaikeaa aihetta koskevaa keskustelua on salassa 
myöhemmin käytetty tutkimusaineiston osana. Tutkija voi olla sokea sille, 
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tapahtuma-ajan perusteella. 



 24 

että hänen käyttämänsä aineiston keruu- ja analyysimenetelmät voivat vai-
keuttaa tutkittavien asemaa. Tutkija voi tuloksista raportoidessaan tulla lei-
manneeksi tutkimansa ihmisryhmän tai kohdistaa näihin vahingoittavaa jul-
kista huomiota silloinkin, kun hän on huolehtinut aineiston anonymisoinnis-
ta.140 Wibergin mukaan tiede ei kuitenkaan saa vahingoittaa kohdettaan. Yh-
teiskuntatieteissä tämä tarkoittaa sitä, että se ei saa vahingoittaa tutkimiaan 
ihmisiä eikä heidän suhteitaan.141 

Tutkijan tehtävänä on tuottaa mahdollisimman totuudenmukaista ja 
olennaista tietoa yhteiskunnasta. Tukijan pitää selvittää totuus pohtimatta 
liikaa sitä, kenen kannalta totuus on hyödyllinen ja kenen kannalta haitalli-
nen.142 

Wiberg korostaa, että yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tehtävä on ni-
menomaan kuvata, selittää ja ennustaa sekä ymmärtää inhimillisiä vuorovai-
kutussuhteita ja prosesseja sekä niiden seurauksia. Tämä vaatii yleensä tut-
kimuskohteen kriittistä arviointia. Vaikka moni yhteiskuntatieteellisen tut-
kimuksen paljastuksen kohteeksi joutunut voi pitää tätä vahingoittamisena, 
juuri tällaista tutkimusta pidetään yleensä moraalisesti arvokkaana ja hyö-
dyllisenä. Yhteiskuntatieteilijöiltä nimenomaan edellytetään tutkimusta, jos-
sa paljastetaan oleellisia asioita yhteiskunnasta.143 

Perusasenteeni on turvallisuusteoriamyönteinen ja täten tutkimuksen pe-
ruslähtökohtana on ollut ajatus siitä, että turvallisuustutkinnan onnistumista 
ei tulisi vaarantaa oikeudellisen vastuun kohdentamiseen liittyvillä proses-
seilla. Toki juristina ymmärrän hyvin myös rikosoikeuden lähtökohdat. Oh-
jaajani professori Sakari Melander on puolestaan syvällisesti perehtynyt ni-
menomaan rikosoikeuteen. Tämä asetelma on luonut työn kannalta positiivi-
sen asetelman, joka on varmistanut sen, että molempien tutkintamuotojen 
näkökulma on otettu huomioon. 

Objektiivisuus on tutkimuksen teossa yksi keskeisimmistä arvoista. Pi-
dänkin tärkeänä, että olen tunnistanut jo ennen tutkimustyön aloittamista 
riskitekijäksi mahdollisen puolueellisen asenteeni. Kun riski on tunnistettu ja 
avoimesti myönnetty, sen realisoitumista on huomattavasti helpompi välttää. 

Tekijän ja ohjaajan välillä vallitsee luonnollisesti ohjaussuhteesta johtuva 
valta-asetelma. Tuon valta-aseman tunnistaminenkin on tärkeää. Minä olen 
ohjaajani kanssa suunnilleen samaa ikäluokkaa ja meillä molemmilla on 
merkittävä, vaikkakin kovin erilainen, ura ja työkokemus. Tämä on omalta 
osaltaan tasapainottanut suhdetta ja edesauttanut tasavertaisten kriittisten-
kin keskustelujen käymistä. Teen uraani yliopistomaailman ulkopuolella ja 
jatko-opintojeni suurimpana intressinä on ollut kehittyä ammatillisesti sekä 
tehdä tieteellistä tutkimusta tärkeäksi kokemastani aiheesta, jossa minulla 
on erityistä annettavaa niin tiedeyhteisölle kuin käytännön toimijoillekin. 
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Näin ollen ohjaajan suosioon hakeutuminen eettisesti epäilyttävillä perusteil-
la ei ole ollut kohdallani relevantti riskitekijä. 

Tutkimustyön aikana kirjoitin lakikommentaarin turvallisuustutkintalais-
ta. Kirjassa hyödynsin myös tietoa, joka minulle oli kertynyt tutkimustyössä-
ni. Itseplagioinnin välttämiseksi olen siis tarvittavin osin viitannut väitöskir-
jassani itse kirjoittamaani Edita Publishing Oy:n julkaisemaan teokseen. Sa-
moin olen asianmukaisin viittauksin käyttänyt lähteenä vuonna 2012 teke-
määni diplomityötä silloin, kun olen tässä tutkimuksessa nostanut esille sa-
moja asioita, joita olen aikoinaan diplomityössäni käsitellyt. Yleistietoa olen 
kuitenkin normaalin tavan mukaisesti voinut tutkimuksessani esittää ilman 
viittauksia aiempiin teksteihini. Itseplagioinnin välttämisessä on paikoin ol-
lut haastavaa kirjoittaa eri sanoin jo kerran itse kirjoittamani ja julkaisemani 
teksti. Toisen ihmisen tekstin uudelleen muotoilu on paljon helpompaa, kos-
ka eri ihmiset kirjoittavat automaattisesti toisistaan poikkeavilla tyyleillä. 
Tämä muotoilukysymys on ollut tärkeä siitä näkökulmasta, etten pelkkien 
viittausten lisäksi ole päätynyt pitkiin siteerauksiin. 

Vaikka tutkimuksen aihe on kansainvälinen, se on rajattu suomalaiseen vii-
tekehykseen. Tarkoitukseni oli tämän tutkimuksen puitteissa tehdä myös 
oikeusvertaileva osuus, jossa olisin verrannut Suomen ja Italian oikeusjärjes-
tyksiä aihepiirin osalta. Tutkimustyön edetessä päädyin kuitenkin rajaamaan 
oikeusvertailun tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Ensinnäkin siitä näytti 
muodostuvan ennemminkin rönsy kuin keskeinen osa tutkimusta. Toiseksi 
se olisi tehnyt tutkimukseni laajemmaksi kuin mitä väitöstutkimuksen ohjeet 
sallivat. 

Oikeustieteelle tyypilliseen tapaan tutkimuksen tulokset eivät ole suoraan 
sovellettavissa kansainväliseen käyttöön, koska luonnontieteistä poiketen 
oikeustieteellinen tutkimus on aina sidoksissa siihen oikeussysteemiin, jota 
se käsittelee.144 On kuitenkin huomattava, että tässä tutkimuksessa käsiteltä-
vä turvallisuusteoria sekä meriturvallisuustutkinnan kansainvälinen säädös-
pohja sekä rikosoikeuden yleiset opit ovat kansainvälisestikin katsottuna jok-
seenkin yhtenäisiä. Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ovatkin rele-
vantteja Suomea laajemmin, vaikka tässä niihin pureudutaankin suomalai-
sesta oikeuskehyksestä käsin. Toki on selvää, että mitä syvemmälle yksityis-
kohtiin mennään, sitä enemmän eroavuuksia löytyy. 

Työ on rajattu vakavien merionnettomuuksien tutkintaan. Työn rajaami-
nen yhteen liikennemuotoon on tarkoituksenmukainen, koska näin olen saa-
nut tutkimuksen laajuuden sopivaksi. Toisaalta voidaan perustellusti olettaa, 
että tutkimuksen tuloksia voidaan rajauksesta huolimatta ainakin osittain 
hyödyntää myös muilla turvallisuustutkinnan osa-alueilla. Samasta syystä 
turvallisuustutkinnan ja oikeudellisen vastuun kohdentamiseen tähtäävän 
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tutkinnan rajapinnan osalta olen voinut hakea referenssiä osittain myös 
muilta tutkintahaaroilta kattavamman lähdeaineiston saamiseksi. 

Piironen145 on väitöskirjassaan kartoittanut meriturvallisuustutkintaa 
koskevan kansainvälisen säädösaineiston vuonna 2013. Olen hyödyntänyt 
hänen keräämäänsä pohjatietoa tämän tutkimuksen lähtöaineistona. Olen 
keskittynyt tässä tutkimuksessa sen selvittämiseen, mitä itsenäiseltä ja riip-
pumattomalta turvallisuustutkinnalta edellytetään ja miten turvallisuustut-
kinnan erillisyys rikosoikeudellisen vastuun kohdentamisesta pitäisi järjes-
tää, miten se on järjestetty ja miten se käytännössä toimii.  

Olen kokonaisuudessaan kuvannut suomalaisen turvallisuustutkintapro-
sessin juridisesta näkökulmasta vuonna 2019 kirjoittamassani Turvallisuus-
tutkinta – tulkinta ja käytäntö -kirjassa. Täten tässä tutkimuksessa ei ole ol-
lut tarpeen kuvata turvallisuustutkintaprosessin kokonaisuutta vaan keskit-
tyä siihen nimenomaan tämän tutkimuksen kannalta relevantein osin. Tur-
vallisuustutkinnan lähestymistapa poikkeaakin näissä kahdessa teoksessani 
toinen toisistaan. 

Rikosoikeudellisen vastuun kohdentamisen lisäksi oikeudellisen vastuun 
kohdentamiseen kuuluu jo mainittu vahingonkorvausvastuun kohdentami-
nen sekä myös hallinnollisessa prosessissa lupa- ja valvontaviranomaisen 
suorittama oikeudellisen vastuun kohdentaminen. Siltä osin kuin käsittelen 
tässä tutkimuksessa turvallisuustutkinnan sijoittumista oikeudelliseen kent-
tään, pyrin huomioimaan kaikki edellä mainitut osa-alueet. Sen sijaan rajaan 
oikeudellisen vastuun kohdentamisen esitutkinta- ja rikosprosessiin, jotta 
tutkimuksen laajuus pysyisi tarkoituksenmukaisena. Todettakoon, että eri-
tyisesti merenkulun osalta vahingonkorvausvastuun kohdentamisen ja tur-
vallisuustutkinnan rajapinnan ongelmallisuutta lisää (tai näkökulmasta riip-
puen vähentää) se, että suuri osa merenkulun vahingonkorvausasioista käsi-
tellään riitatapauksissa yleisten tuomioistuinten sijaan välimiesmenettelyssä. 
Välimiesmenettelyssä käytettävissä olevaa aineistoa ei ole rajattu ja turvalli-
suustutkintaselostukset eivät käytännössä saa siinä suojaa. Turvallisuustut-
kinnassa kerättyä salassa pidettävää aineistoa niissäkään ei kuitenkaan pys-
tytä käyttämään. 

Tutkin myös, millainen suoja turvallisuustutkinnassa kerätyillä tiedoilla 
on ja millainen suoja niillä tulisi olla suhteessa oikeudellisen vastuun selvit-
tämiseen. Milloin tiedon luottamuksellisuus väistyy merionnettomuusdirek-
tiivin mainitseman yleisen edun nimissä? Koska oikeus on yhteiskunnallinen 
järjestys, jolla tavoitellaan tiettyjen yhteiskunnallisten asiaintilojen saavut-
tamista ja ylläpitoa, edellyttää säännösten tulkinta tietoa oikeusjärjestyksen 
takana olevista arvoista ja päämääristä. Yksittäistä oikeusnormia ei voida 
tulkita kuin suhteessa siihen funktionaaliseen kokonaisuuteen, johon se kuu-
luu.146 Oikeustieteellistä tutkimusta ei voikaan tehdä erillään moraalista eikä 
siitä yhteiskunnasta, jonka tahdonilmaisu tutkittava säädös on.147 
                                                   
145 Piironen, Juha 2013. 
146 Wennberg, Mikko 2001, s. 117. 
147 Cascavilla, Michele 2018, s. 274. 
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Tässä tutkimuksessa on tieteidenvälinen näkökulma, jotta voisin vastata 
myös siihen kysymykseen, miksi turvallisuustutkinnan ja oikeudellisen vas-
tuun kohdentamisen suhde on muodostunut juuri sellaiseksi kuin se on 
muodostunut. Tavoiteltuun päämäärään pääsemiseksi on tarpeen huomioida 
myös moraali, normit, tavat ja tottumukset sekä jaetut arvot, jotka luovat 
perustan yhtenäiselle yhteiskunnalle.148 Pyrkimyksenäni on tavoitella totuut-
ta kriittisesti asiantuntemuksen ja perehtyneisyyden kautta sulkematta pois 
erilaisia vaihtoehtoja ja ollen sortumatta ennakkokäsitysten viemäksi. Ta-
voitteena on luoda kokonaiskuva inhimillisestä ilmiöstä, joka liittyy onnet-
tomuuksien syntymiseen ja niistä oppimiseen.149 

 

Tässä tutkimuksessa käyttämäni tutkimusaineisto jakaantuu kolmeen osaan: 
1) säädöksiin, kansainvälisiin sopimuksiin ja muihin virallislähteisiin, 2) kir-
jallisuuteen sekä 3) oikeustapauksiin ja turvallisuustutkintaselostuksiin. 
Säädösten, kansainvälisten sopimusten sekä virallislähteiden osalta olen pe-
rehtynyt IMO:n sopimuksiin ja kodifikaatioihin, EU-säädöksiin, kotimaiseen 
lainsäädäntöön sekä esitöihin. Kirjallisuuden osalta olen perehtynyt sekä 
turvallisuusteorioita käsittelevään kirjallisuuteen että juridiseen kirjallisuu-
teen. Käytännön esimerkkien kuvaamiseksi lähdeaineistona on käytetty myös 
julkisia turvallisuustutkintaselostuksia sekä esitutkintaviranomaisen, syyttä-
jän ja tuomioistuimen päätöksiä. 
 

                                                   
148 Cascavilla, Michele 2018, s. 274. 
149 Ks. Nuvolone, Pietro 1987, s. 13–14. Nuvolone kuvaa sen tärkeyttä, että juristi ei eristäydy 
norsunluutorniinsa vaan ottaa huomioon myös ympäröivän maailman. 
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Onnettomuudet ovat suunnittelemattomia ei-toivottuja tapahtumia, jotka 
aiheuttavat menetyksiä. Tästä syystä onnettomuuksien syntyä pyritään eh-
käisemään. Onnettomuuden käsitteeseen on sisäänrakennettuna se, että ku-
kaan ei ole halunnut aiheuttaa sitä eikä kukaan ole tavoitellut siitä aiheutu-
neita seurauksia.150 

Tärkeä keino turvallisuuden parantamisessa on hyödyntää aiemmista on-
nettomuuksista ja vaaratilanteista eli läheltä piti -tilanteista saatavissa olevat 
opit. Tämä toteutetaan parhaiten onnettomuuksien ja vaaratilanteiden syi-
den systemaattisella tutkimisella eli turvallisuustutkinnalla. Otettaessa oppia 
aiemmista onnettomuuksista ja vaaratilanteista pystytään turvallisuutta 
olennaisesti parantamaan. Turvallisuustutkinta toimiikin kulmakivenä vas-
taavien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ennalta ehkäisemisessä.151 Tur-
vallisuustutkinnan tarkoituksesta, siihen liittyvistä toimivaltuuksista sekä 
turvallisuustutkinnan prosessista säädetään turvallisuustutkintalaissa. 

Koska onnettomuuksien jälkipuintiin liittyy tyypillisesti muitakin proses-
seja kuin turvallisuustutkintaprosessi, on ollut tarpeen säännellä myös siitä, 
miten nämä prosessit suhtautuvat toinen toisiinsa. Tämä sääntely on tehty 
pääsääntöisesti turvallisuustutkintalaissa, joka edustaa erityislainsäädäntöä. 
Johtotähtenä on, että turvallisuustutkinta on oma erillinen prosessinsa, joka 
on irrallaan muista prosesseista kuten rikosprosessista, hallinto-, valvonta- ja 
lupaprosessista sekä mahdollisesta erillisestä vahingonkorvausvastuuta kos-
kevasta siviiliprosessista. 

Suomi on pieni maa ja on tarkoituksenmukaista hyödyntää tehokkaasti 
sen voimavaroja. Lisäksi onnettomuuspaikkoja on vain yksi, joten viran-
omaisten ja muidenkin asiaan liittyvien toimijoiden tarpeet on sovitettava 
yhteen ja mahdollistettava kaikkien työn onnistuminen. Yhteistyöhön ja toi-
mintojen yhteensovittamiseen liittyvät kysymykset nousevat yleismaailmalli-
sesti esille aika ajoin ja tämä tutkimus keskittyykin tähän osa-alueeseen liit-
tyviin ongelmakohtiin. 

                                                   
150 Kjellén, Urban 2000, s. 3 ja Helke, Hannamari 2012, s. 5. 
151 Kjellén, Urban 2000, s. 3 ja 146 ja Helke, Hannamari 2012, s. 5. 
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Turvallisuustutkinnassa käytetty onnettomuuden käsite on käytännössä 
tulkittu sisällöllisesti laajemmaksi kuin rikosoikeudellinen tapaturman käsi-
te. Yleiskielessä onnettomuutta ja tapaturmaa pidetään kuitenkin synonyy-
meinä.152 Tämä on omiaan aiheuttamaan terminologista sekaannusta. 

Rikoslaissa käytetään tapaturman käsitettä sitä määrittelemättä. Rikos-
lain 3 luvun 7 §:ssä, jossa säädetään yleisesti tuottamuksesta, on rangaista-
vuuden ulkopuolelle rajattu teko, joka perustuu pikemminkin tapaturmaan 
kuin tuottamukseen. Tapaturmaksi katsotaan siis sellainen tunnusmerkistön 
toteuttaminen, jota ei voida pitää sen enempää tahallisena kuin tuottamuk-
sellisenakaan. Teon luokitteleminen tapaturmaksi alittaa rangaistusvastuun 
vähimmäisedellytykset.153 Tapaturmassa tekijä on noudattanut olosuhteiden 
edellyttämää ja häneltä vaadittava huolellisuusvelvollisuutta tai hänellä ei ole 
ollut kykyä noudattaa tällaista. Näin siitä huolimatta, että lopputulos ei ole 
ollut toivottava.154  

Turvallisuustutkinnassa onnettomuudella tarkoitetaan sen sijaan kaikkia 
suunnittelemattomia ei-toivottuja tapahtumia.155 Ei-toivotulla tapahtumalla 
viitataan siihen, että sitä ei ole aiheutettu tahallaan. Täten turvallisuustut-
kinnan onnettomuuskäsite sisältää rikosoikeudellisen tapaturma-käsitteen 
lisäksi myös tuottamukselliset rikokset ja laiminlyöntirikokset. Turvallisuus-
tutkinnassa teko luokitellaan siis onnettomuudeksi, vaikka tekijä ei olisikaan 
noudattanut huolellisuusvelvollisuuttaan ja hänellä olisi periaatteessa ollut 
mahdollisuus toimia toisin, jos tekijän tarkoituksena ei ole ollut vahingon 
aikaan saaminen. Tahalliset teot jäävät onnettomuusmääritelmän ulkopuo-
lelle. 

Tahallisen teon käsitteet sekä rikosoikeudessa että turvallisuustutkinnas-
sa vastaavat paremmin toisiaan. Turvallisuustutkinnan tahallisuus-käsite on 
kuitenkin merkitykseltään lähellä yleiskieltä kuin taas rikosoikeuden tahalli-
suus-käsite poikkeaa osittain sanan yleiskielisestä merkityksestä.156 On sel-
vää, että rikosoikeudellinen tahallisuuden ydinaluetta edustava tarkoitusta-
hallisuus (dolus determinatus) käsitetään myös turvallisuustutkinnassa ta-
hallisuudeksi. Tarkoitustahallisuudessahan tekijän nimenomaisena tarkoi-
tuksena157 on ollut aikaansaada kyseinen seuraus. Sen sijaan rikosoikeudelli-

                                                   
152 Kielitoimiston sanakirjan mukaan onnettomuus tarkoittaa turmaa, tapaturmaa, vauriota, 
vahinkoa ja katastrofia. Vastaavasti tapaturmalla tarkoitetaan vahingossa, tahattomasti (ih-
miselle) sattuvaa onnettomuutta, vahinkoa ja turmaa. Kotimaisten kielten keskus 2020. 
153 HE 44/2002 vp, s. 69 ja 99. 
154 On huomattava, että vaikka teko katsottaisiin tuottamukselliseksi, tuomioistuin voi jättää 
tekijän rangaistukseen tuomitsematta rikoslain 6 luvun 12 §:n perusteella. Tällaisia perustei-
ta ovat esimerkiksi tekijän kokonaisuutena arvostellen vähäinen syyllisyys (1 kohta), rinnas-
tettavuus anteeksiannettavaan tekoon joko tekoon tai tekijään liittyvästä erityisestä syystä (3 
kohta) ja rangaistuksen kohtuuttomuus tai tarkoituksettomuus (4 kohta). 
155 Kjellén, Urban 2000, s. 3. Ks. myös Heinrich, Herbert William – Petersen, Dan – Roos, 
Nestor 1980, s. 23. Heinrichin mukaan onnettomuus on suunnittelematon ja hallitsematon 
tapahtuma, jossa esineen, aineen, henkilön tai säteilyn toiminta tai reaktio johtaa henkilöva-
hinkoihin tai niiden todennäköisyyteen. 
156 Korkka-Knuts, Heli – Helenius, Dan – Frände, Dan 2020, s. 181. 
157 On hyvä tiedostaa, että tarkoitus ja teon motiivi eivät ole sama asia. Motiivit liittyvät teon 
syyhyn ja vaikuttavat teon moitittavuuden arvioimiseen. Heinonen, Olavi – Koskinen, Pekka 
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sen tahallisuuden kattamat varmuustahallisuus (dolus directus) ja todennä-
köisyystahallisuus (dolus eventualis) voivat osittain rajautua turvallisuustut-
kinnankin tahallisuuskäsitteen ulkopuolelle.158  

Syyllisyysperiaate on yksi keskeisimpiä rikosoikeuden yleisiä periaatteita. 
Sen ydinsisältö on, että rangaistusvastuu edellyttää tekijän subjektiivista 
syyllisyyttä (nulla poena sine culpa). Objektiivinen vastuu eli tuottamuksesta 
riippumaton vastuu on kielletty.159 Syyllisyysperiaatteen taustalla on vahva 
ajatus yksilöstä autonomisena ja itsenäisenä toimijana. Jotta rikosvastuu 
voidaan kohdistaa tekijään, tämän on pitänyt suhtautua tekoon moitittavalla 
tavalla.160 Rikosoikeudessa tekijän syyllisyys pyritään lähtökohtaisesti arvi-
oimaan tekijän subjektiivisesta näkökulmasta.161 Teoriassa tämä merkitsee 
tekijän huolimattomuuden täysin yksilökohtaista arviointia.162 Vain syyllisiä 
tulee rangaista ja syyllisyys edellyttää nimenomaan subjektiivista syyllisyyttä. 
Rikosoikeudellinen vastuu pohjaa moraalisen vastuun tapaan vapaaseen tah-
toon. Siihen taas liittyy niin sanottu kontrolliehto, eli toimijaa voidaan pitää 
vastuullisena teostaan vain, jos teko on toimijan hallinnassa.163 Tämä taas 
edellyttää toisintoimimismahdollisuutta.164 

Käytännössä tuomioistuimet eivät kuitenkaan noudata täysin yksilökoh-
taista arviointia vaan nojautuvat kokemuslausekkeisiin. Niillä viitataan kyp-
syydeltään, koulutukseltaan ja kokemuksiltaan tietynlaisten ihmisten ylei-
seen kykyyn selviytyä vastaavasta tilanteesta. Tästä syntyy epäoikeudenmu-
kaisuutta. Frände näkee, että tätä epäoikeudenmukaisuuspotentiaalia ei voi-
da poistaa, jos oikeudenkäyntikulut halutaan pitää siedettävinä.165 Kustan-

                                                                                                                                                
– Lappi-Seppälä, Tapio – Majanen, Martti – Nuotio, Kimmo – Nuutila, Ari-Matti – Rautio, 
Ilkka 2002, s. 109. 
158 Ks. tahallisuuden lajeista esim. Korkka-Knuts, Heli – Helenius, Dan – Frände, Dan 2020, 
s. 185–201 ja Heinonen, Olavi – Koskinen, Pekka – Lappi-Seppälä, Tapio – Majanen, Martti 
– Nuotio, Kimmo – Nuutila, Ari-Matti – Rautio, Ilkka 2002, s. 109–110. Onnettomuustut-
kintakeskus on tutkinut kolmen ihmisen kuolemaan johtaneen tulipalon kerrostalossa Tam-
pereella 22.11.2010. Palo sai alkunsa, kun kerrostalon katutasossa sijaitseva pitseria sytytet-
tiin tahallaan palamaan aamuyöllä eli kyseessä ei ollut onnettomuus. Turvallisuustutkinta-
selostuksessa käytetään kuitenkin onnettomuus-sanaa muiden tutkintaselostusten tapaan. 
Onnettomuustutkintakeskus ei tutkinut palon sytyttämistä eikä sen motiiveja teon tahalli-
suudesta johtuen vaan tutkinta kohdistui palon aiheuttamiin tarkoitettua laajempiin ja va-
kavampiin seurauksiin. Vaikka palon alku oli tahallinen ja poikkeuksellisen raju, turvalli-
suustutkinnan keinoin oli mahdollisuus parantaa yleistä turvallisuutta tahattomienkin palo-
jen varalta. OTKES B2/2010Y, s. 6. 
159 Melander, Sakari 2015b, s. 54. 
160 Melander, Sakari 2016, s. 142. 
161 Aalto-Heinilä, Maija 2019, s. 197. 
162 Frände, Dan 2012, s. 193. 
163 Aalto-Heinilä, Maija 2019, s. 197. 
164 Rikosoikeudessa edellytetään, että henkilöllä on ollut sekä kyky että tilaisuus toimia lain 
edellyttämällä tavalla. Ks. esim. Melander, Sakari 2016, s. 183. Kuitenkaan ihmisen toisin-
toimismahdollisuus ei ole niin itsestään selvää kuin on ajateltu. Ks. toisintoimimismahdolli-
suudesta esim. Visala, Aku 2018, s. 89–94 sekä Aalto-Heinilä, Maija 2019, s. 198. Toimijan 
mahdollisuutta toimia toisin kutsutaan pelivaravapaudeksi (leeway freedom) erotuksena 
lähdevapaudesta (source freedom). Lähdevapaudessa vapaan tahdon edellytykseksi ymmär-
retään se, että henkilö jossain mielessä synnyttää itse omat tekonsa eli on niiden lähde. 
165 Frände, Dan 2012, s. 193. 
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nusperustelu sotii kuitenkin vahvasti vastaan sitä rikosoikeuden yleistä peri-
aatetta, että henkilöä on pidettävä syyttömänä, jollei toisin voida todistaa. 

Turvallisuustutkinnassa arvioinnin subjektiivisuus tekijän näkökulmasta 
on vielä rikosprosessia korostetumpi. Turvallisuustutkinnassa onnettomuu-
den määrittelyssä ratkaisevaa on yksinomaan henkilön subjektiivinen pyrki-
mys, joka ei sisällä vahingon tavoittelua, kun taas rikosoikeudessa arvioidaan 
henkilön toiminnan oikeellisuutta. Voidaan ajatella, että turvallisuustutkin-
nassa vallitsee positiivinen ihmiskuva, jossa jokaisen lähtökohtaisesti ajatel-
laan toimivan parhaansa mukaan. Tällä ajattelulla on toki jonkinlainen vas-
taavuus rikosoikeudelliseen syyttömyysolettamaan. Eron näiden kahden alan 
välillä tekee se, että turvallisuustutkinnassa ei ylipäätään ole tarkoitus hakea 
syyllisiä vaan vain syitä. Täten koko syyllisyyskysymyksen pohdinta jätetään 
turvallisuustutkinnan ulkopuolelle. Rikosoikeudessa taas nimenomaan pyri-
tään määrittelemään, kenen syy jokin asia oli. Rikosoikeudessa aiheutuneelle 
vahingolle166 tai vaaratilanteelle halutaan löytää vastuutaho eli syyllinen. 

Vaaratilanteet jaetaan rikosoikeustieteessä abstraktiin vaarantamiseen ja 
konkreettiseen vaarantamiseen. Konkreettisissa vaarantamisrikoksissa edel-
lytetään, että käsillä olleesta yksittäisestä teosta on aiheutunut konkreettinen 
tosiasiallinen vaara tietylle oikeushyvälle. Abstraktisten vaarantamisrikosten 
rangaistavuus perustuu yleispreventiiviseen tavoitteeseen. Vaikka teosta ei 
sillä kertaa aiheutuisi konkreettista vaaratilannetta, teko voi olla omiaan ai-
heuttamaan vaaraa.167 Turvallisuustutkinnassa tutkittavat vaaratilanteet ovat 
niin sanottuja läheltä piti -tilanteita, joissa vakavan onnettomuuden vaara on 
ollut ilmeinen.168 Turvallisuustutkinnan vaaratilanne-käsite vastaa pitkälti 
rikosoikeudellista konkreettista vaaratilannetta.  

                                                   
166 Vahinko-sanan käyttö on myös moniselitteinen. Yleiskielessä vahinko voi tarkoittaa myös 
onnettomuutta tai tapaturmaa. Tässä työssä vahingolla viitataan kuitenkin ei toivottuihin 
seurauksiin. Rikosoikeudessa vahingonkorvausta voidaan joutua maksamaan myös tahal-
laan aiheutetuista vahingoista. Tällöin vahinkoa tarkastellaan ei-toivottuna tapahtumana 
vahingon kärsijän eikä sen aiheuttajan näkökulmasta. 
167 Melander, Sakari 2016, s. 134 ja 136–137. Hassemerin mukaan abstraktit vaarantamisri-
kokset helpottavat syyksilukemista koska ne oikeuttavat luopumaan vahinkoon liittyvästä 
syy-yhteyden vaatimuksesta. Epäselväksi jää, onko abstrakteilla vaarantamisrikoksilla sel-
laista yleisestävää vaikutusta, jota niillä väitetään tavoitellun ja jonka perusteella kriminali-
sointeihin on päädytty. Ks. Hassemer, Winfried 1989, s. 399. 
168 Ks. esimerkiksi suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain muuttamisesta annetun 
lain (282/1995) 2 §. 
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Todettakoon, että Suomessa turvallisuustutkinnan keinoin voidaan tutkia 
myös poikkeuksellinen tapahtuma. Turvallisuustutkintalain 31 §:n mukaan 
poikkeuksellisella tapahtumalla tarkoitetaan sellaista erittäin vakavaa kuo-
lemaan johtanutta taikka yhteiskunnan perustoimintoja uhannutta tai vaka-
vasti vaurioittanutta tapahtumaa, joka ei ole onnettomuus. Tämä määritelmä 
sisältää erittäin vakavia rikoksia. Jokelan169 ja Kauhajoen170 kouluampumi-
set, 8-vuotiaan lapsen murha171 ja Turun puukotukset172 on tutkittu poik-
keuksellisina tapahtumina. Myös koronaepidemian ensimmäisestä vaiheesta 
Suomessa173 on tehty poikkeuksellisen tapahtuman tutkinta. 

Olen käsitellyt turvallisuustutkintaa ja sen prosessia laaja-alaisesti turval-
lisuustutkintalakia käsittelevässä lakikommentaarissani174. Tämän vuoksi 
tässä tutkimuksessa ei ole tarpeen käsitellä kovinkaan laajasti turvallisuus-
tutkintaprosessia yleensä vaan syvennyn tilanteisiin, joissa turvallisuustut-
kintaprosessi ja rikosoikeudellisen vastuun kohdentamiseen tähtäävä proses-
si kohtaavat tai joissa niiden kohtaamista tulee aktiivisesti välttää. Käyn tässä 
                                                   
169 Oikeusministeriön julkaisuja 2009:2. 
170 Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 11/2010. 
171 Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 32/2013. 
172 OTKES P2017-01. 
173 OTKES P2020-01. 
174 Helke, Hannamari 2019. 
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tutkimuksessa kuitenkin läpi turvallisuustutkinnan prosessin pääpiirteet ko-
konaiskuvan luomiseksi lukijalle. 

Modernin turvallisuustutkinnan, johon kuuluvat myös itsenäisyys ja riippu-
mattomuus, historian lähtölaukauksena Suomessa voidaan katsoa olleen 
ruoppaaja Nostajan uppoaminen Pietarsaaren edustalla 6.9.1972 noin kello 
03.45. Onnettomuudessa kuoli 16 aluksen laivaväkeen kuulunutta henkilöä. 
Neljä pelastui. Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti merilain (237/67) 
259 §:n nojalla 7.9.1972 tutkijalautakunnan selvittämään ruoppaaja Nostajan 
kaatumista ja siihen johtaneita syitä sekä laatimaan ehdotuksensa aluksen ja 
työkoneen rajatapausten meriturvallisuuden parantamiseksi. Tutkijalauta-
kunnan esityksestä huolimatta ruoppaaja Nostajaa ei kuitenkaan nostettu 
kokonaisena. Tätä perusteltiin kustannussyillä. Tutkijalautakunnalla ei ollut 
mahdollisuutta suorittaa aluksella tutkimuksia eikä se saanut tutkinnassa 
tarvittavia alusta koskevia materiaaleja. Täten tutkijalautakunta ei myöskään 
pystynyt antamaan varmaa käsitystä ruoppaaja Nostajan uppoamissyistä.175 

Oikeusministeriö asetti ruoppaaja Nostajan uppoamisen jälkeen 
13.9.1972 kahden henkilön työryhmän laatimaan perusselvityksen suuron-
nettomuuksien tutkinnan järjestämisestä. Hallituksen esityksen muotoon 
kirjoitettu työryhmän ehdotus suuronnettomuuksien tutkinnasta176 luovutet-
tiin oikeusministeriölle 19.11.1974. Työryhmä ehdotti, että suuronnetto-
muuksien tutkintajärjestelmän keskeisistä periaatteista säädettäisiin laissa 
suuronnettomuuksien tutkinnasta. Järjestelmän tavoitteena olisi yleisen tur-
vallisuuden lisääminen sekä onnettomuuksien ehkäiseminen. Suuronnetto-
muuden tutkinnan ehdotettiin olevan pakollista alasta riippumatta. Ehdo-
tuksen mukaan suuronnettomuudeksi olisi katsottu onnettomuus, josta on 
aiheutunut huomattavia vahinkoja ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. 
Tutkinnasta olisi huolehtinut suoraan valtioneuvoston alainen suuronnetto-
muuksien tutkintalautakunta, joka olisi toiminut valtioneuvoston kanslian 
yhteydessä. Lakiehdotuksen mukaan tutkinnassa olisi selvitetty onnetto-
muuden välilliset ja suoranaiset syyt, kulku ja seuraukset. Tutkinnassa olisi 
kiinnitetty erityistä huomiota työoloihin, ennalta ehkäiseviin turvallisuus-
toimiin ja pelastuspalveluun. Vastuukysymysten selvittely ei olisi kuulunut 
lautakunnalle. Työryhmän lausunnosta pyydettiin lausunnot yli 60 taholta177. 
Enemmistö lausunnonantajista kannatti onnettomuustutkinnan uudistamis-
ta siten kuin työryhmä oli ehdottanut. Kuitenkin esimerkiksi kauppa- ja teol-
lisuusministeriö sekä ilmailuhallitus pitivät onnettomuuksien tutkinnan kes-

                                                   
175 Ruoppaaja Nostajan tutkijalautakunnan selvitys 1973-02-20 ruoppaaja Nostajan uppoa-
misesta Pietarsaaressa 1972-09-06, s. 1, 11 ja 24–25. 
176 Oikeusministeriön lainsäädäntöosaston julkaisu 17/1974. 
177 Lausunnoista on laadittu tiivistelmä. Ks. Oikeusministeriön lainsäädäntöosaston julkaisu 
15/1975. 



 34 

kittämistä epätarkoituksenmukaisena.178 Suuronnettomuuksien tutkinnasta 
ei tässä vaiheessa annettu hallituksen esitystä eduskunnalle. 

Perustuslakivaliokunta otti kantaa suuronnettomuuksien tutkinnan kehit-
tämiseen lausuessaan 4.3.1976 eduskunnan oikeusasiamiehen vuoden 1974 
toimintakertomuksesta. Perustuslakivaliokunta katsoi, etteivät suuronnet-
tomuuksien tutkintaa koskevat säännökset olleet riittäviä, vaan Suomi tarvit-
sisi pikaisesti suuronnettomuuksien tutkintaa koskevaa uutta lainsäädäntöä. 
Perustuslakivaliokunta edellytti valmistelutoimien viivytyksetöntä loppuun 
suorittamista.179 

Perustuslakivaliokunta palasi asiaan käsitellessään hallituksen vuoden 
1977 toimintakertomusta, koska suuronnettomuuksien tutkintaa koskevaa 
lainsäädäntöä ei vieläkään ollut tuotu eduskunnan käsiteltäväksi. Perustus-
lakivaliokunta totesi, että suuronnettomuuksien tutkinta Suomessa ei ollut 
riittävän yhtenäistä. Yhtenäisen toimintatavan sijaan onnettomuustutkintaa 
suoritettiin eri alojen lainsäädäntöön, viranomaisten sisäisiin ohjeisiin ja eri-
laisten yhteisöjen sopimiin järjestelyihin perustuen. Myös tutkintojen tavoit-
teet erosivat toisistaan. Mikään tutkintajärjestelmistä ei myöskään ollut riit-
tävän kattava kaikkien onnettomuuksiin liittyvien merkittävien tekijöiden 
selvittämiseksi. Perustuslakivaliokunta piti tärkeänä suuronnettomuuksien 
tutkinnan ja sitä koskevan lainsäädännön kiireellistä kehittämistä. Valiokun-
nan mukaan tavoitteena tuli olla kaikkien suuronnettomuuksien asianmu-
kainen tutkiminen. Tutkinnan onnistumiseksi valiokunta piti tärkeänä, että 
onnettomuuksien tutkiminen voitaisiin aloittaa mahdollisimman pian onnet-
tomuuden satuttua. Tästä syystä tutkinnallisen valmiuden tulisi olla riittävä 
ja onnettomuuksista tulisi saada nopeasti ilmoitukset tutkinnan järjestämis-
vastuussa olevalle viranomaiselle. Valiokunta korosti tutkinnan puolueetto-
muuden merkitystä. Tämän vuoksi perustuslakivaliokunta katsoi, että tutkin-
taelimen asettamisen tulisi olla valtioneuvoston tehtävä ja tutkintaelin tulisi 
sijoittaa hallinnollisesti sellaisen ministeriön alaisuuteen, jonka hallinnon-
alalla on kaikkein vähiten odotettavissa suuronnettomuuksia ja jolla muutoin 
on parhaat edellytykset huolehtia onnettomuustutkintaan liittyvistä tehtävis-
tä. Perustuslakivaliokunta edellytti, että vuodesta 1972 vireillä olleet valmis-
telutoimenpiteet suuronnettomuuksien tutkintaa koskevaksi lainsäädännöksi 
saatetaan viipymättä päätökseen.180 

Oikeusministeriö asetti 18.5.1979 työryhmän valmistelemaan suuronnet-
tomuuksien tutkintaa koskevia säädösehdotuksia. Työryhmässä oli jäseniä 
oikeusministeriön lisäksi sisäasiainministeriöstä, puolustusministeriöstä, 
liikenneministeriöstä sekä kauppa- ja teollisuusminieriöstä. Työryhmän mie-

                                                   
178 Oikeusministeriön lainsäädäntöosaston julkaisu 17/1974, s. 1–3, PeVM 61/1978 vp, s. 1, 
Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 1/1981, s. 18–20 ja HE 83/1984 vp, s. 10–
11. 
179 PeVM 4/1976 vp, s. 2, Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 1/1981, s. 20 ja 
HE 83/1984 vp, s. 11. 
180 PeVM 61/1978 vp, s. 1–3, Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 1/1981, s. 21–
22 ja HE 83/1984 vp, s. 11–12. 
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tintö181 valmistui 13.2.1981. Siihen sisältyvä ehdotus hallituksen esitykseksi 
laiksi suuronnettomuuksien tutkinnasta perustui paljolti vuoden 1974 ehdo-
tukseen. Siinä kuitenkin huomioitiin aiemmasta ehdotuksesta saatu palaute. 
Lausunnoissaan Ilmailuhallitus ja lento-onnettomuuksien tarkastuslauta-
kunta sekä puolustusministeriö ja pääesikunta vastustivat ehdotetun järjes-
telmän ulottamista niiden toimialoille.182 

Lopulta 24.5.1984 hallitus antoi eduskunnalle esityksen laiksi suuronnet-
tomuuksien tutkinnasta sekä laeiksi ilmailulain ja merilain 259 §:n muutta-
misesta (HE 83/1984 vp). Esitys pohjautui eräin muutoksin, lisäyksin ja 
täsmennyksin vuonna 1981 valmistuneeseen työryhmän mietintöön.183 Laki 
suuronnettomuuksien tutkinnasta (373/1985) tuli voimaan 1.1.1986. Ruop-
paaja Nostajan uppoamisesta ehti siis kulua reilut 13 vuotta ennen kuin 
Suomeen saatiin keskitetty suuronnettomuuksien tutkintajärjestelmä. 

Suuronnettomuuksien tutkinnan yleistä järjestämistä ja suunnittelua var-
ten Suomessa toimi 1.1.1986–29.2.1996 oikeusministeriön alainen suuron-
nettomuustutkinnan suunnittelukunta. Suuronnettomuuksien tutkinnasta 
annetun lain 2 §:n perusteella voitiin suuronnettomuuksien lisäksi tutkia 
myös suuronnettomuuksien vaaratilanteet niiden lajista riippumatta. Ideana 
oli, että kaikki suuronnettomuudet ja niiden vaaratilanteet tutkittaisiin sa-
moja periaatteita ja samanlaista menettelyä noudattaen.184 

Suuronnettomuustutkinnan suunnittelukunta oli pysyvä valtion komitea, 
vaikkakin valtioneuvosto asetti sen aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Suun-
nittelukunnassa työskenteli onnettomuuksien tutkintaan perehtyneitä eri 
alojen asiantuntijoita. Suunnittelukunnan tehtävänä oli tarvittaessa käynnis-
tää alustavat tutkimukset, kunnes valtioneuvosto oli asettanut suuronnetto-
muuksien tutkinnasta annetun lain 5 §:n nojalla tutkintalautakunnan tutki-
maan erikseen kutakin suuronnettomuutta.185 

Suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain muuttamisesta annetulla 
lailla (282/1995) suuronnettomuustutkinnan suunnittelukunnan toiminta 
lakkasi ja sen tilalle perustettiin 1.3.1996186 toimintansa aloittanut, pysyvä 
itsenäinen ja riippumaton tutkintaviranomainen – Onnettomuustutkinta-
keskus. Samalla suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain nimike 
muutettiin laiksi onnettomuuksien tutkinnasta (jäljempänä onnettomuustut-
kintalaki). 

Onnettomuustutkintakeskuksen toimiala oli edeltäjäänsä (suuronnetto-
muustutkinnan suunnittelukuntaa) laajempi. Onnettomuustutkintakeskuk-
selle siirtyivät suuronnettomuuksien ja niiden vaaratilanteiden tutkinnan 

                                                   
181 Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 1/1981. 
182 Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 1/1981 ja HE 83/1984 vp, s. 12. 
183 HE 83/1984 vp, s. 12. 
184 HE 83/1984 vp, s. 1. 
185 Suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain perusteella tutkittiin yhteensä 21 suuron-
nettomuutta tai suuronnettomuuden vaaratilannetta. HE 204/2010 vp, s. 5.  
186 Lain suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain muuttamisesta (282/1995) voimaan-
tulosta on säädetty asetuksella eräiden ilmailua ja onnettomuuksien tutkintaa koskevien 
lakien voimaantulosta (60/1996). 
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lisäksi aiemmin Ilmailulaitokselle kuuluneiden ilmailuonnettomuuksien tut-
kinta sekä Ratahallintokeskukselle kuuluneiden rautatieonnettomuuksien187 
tutkinta.188 Onnettomuustutkintalain 5 §:n mukaan suuronnettomuuden tut-
kintalautakunnan asetti edelleen valtioneuvosto. Suuronnettomuuden vaara-
tilanteen sekä ilmailussa ja raideliikenteessä tapahtuneen onnettomuuden ja 
sen vaaratilanteen tutkintalautakunnan asetti oikeusministeriö. Tutkintalau-
takunnat toimivat Onnettomuustutkintakeskuksen yhteydessä. 

Vesiliikenneonnettomuuksien tutkinta siirtyi Onnettomuustutkintakes-
kuksen tehtäväksi vuotta myöhemmin eli 1.3.1997.189 Aiemmin vesiliikenne-
onnettomuuksia tutkivat vuoden 1939 merilakiin (167/1939) vuonna 1967 
lisättyjen säännösten perusteella kauppa- ja teollisuusministeriön ja myö-
hemmin liikenneministeriön asettamat tutkintatoimikunnat. Saman sisältöi-
nen säännös oli myös vuoden 1994 merilain (674/1994) 18 luvun 15 §:ssä.190  

Samassa yhteydessä tutkintalautakuntien asettamista koskevaa onnetto-
muustutkintalain 5 §:ää muutettiin siten, että muiden kuin suuronnetto-
muuksien tutkintalautakunnan asetti jatkossa oikeusministeriön sijaan On-
nettomuustutkintakeskus. Tutkintalautakunnat toimivat edelleen Onnetto-
muustutkintakeskuksen yhteydessä. Maaliskuusta 1997 Onnettomuustutkin-
takeskuksen tehtävänä oli siis tutkia yleisen turvallisuuden lisäämiseksi ja 
onnettomuuksien ehkäisemiseksi suuronnettomuudet ja niiden vaaratilan-
teet niiden laadusta riippumatta sekä tarkemmin määritellyt ilmailu-, raide-
liikenne- ja vesiliikenneonnettomuudet.191 

Turvallisuustutkintalaki, jolla kumottiin onnettomuustutkintalaki 
1.6.2011, laajensi edelleen Onnettomuustutkintakeskuksen toimialaa. Turval-
lisuustutkintalaki sisältää säännökset myös poikkeuksellisten tapahtumien 
turvallisuustutkintaa varten. Turvallisuustutkintalain 31 §:n mukaan poik-
keuksellisella tapahtumalla tarkoitetaan sellaista erittäin vakavaa kuolemaan 
johtanutta taikka yhteiskunnan perustoimintoja uhannutta tai vakavasti vau-
rioittanutta tapahtumaa, joka ei ole onnettomuus.192 Tämä turvallisuustut-
kinnan käyttöalueen laajennus juontaa juurensa Jokelan ja Kauhajoen kou-
lusurmiin. Niitä ei voitu tutkia onnettomuustutkintalain perusteella, koska 
kyse ei ollut onnettomuuksista vaan rikollisista teoista. Koulusurmien tutki-
miseksi turvallisuustutkinnan keinoin säädettiin taannehtiva erityislaki193. 
                                                   
187 Tämä toimialan laajennus tehtiin lailla suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 
muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (6/1996), joka tuli samoin voimaan 1.3.1996 
asetuksella eräiden ilmailua ja onnettomuuksien tutkintaa koskevien lakien voimaantulosta 
(60/1996). Ratahallintokeskus oli aloittanut toimintansa vain vajaa vuosi aiemmin eli 
1.7.1995. Tätä ennen rautatieonnettomuudet tutki Valtionrautatiet. Ks. HE 204/2010 vp, s. 
5. 
188 HE 204/2010 vp, s. 5. 
189 Muutos toteutettiin lailla onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain muuttamisesta 
(97/1997). 
190 HE 204/2010 vp, s. 5–6. 
191 HE 204/2010 vp, s. 6. 
192 Ks. poikkeuksellisten tapahtumien turvallisuustutkinnasta Helke, Hannamari 2021, s. 
110–114. 
193 Jokelan koulusurman 7.11.2007 jälkeen annettiin hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 
Jokelan koulukeskuksessa sattuneiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta 
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Valtioneuvosto nimitti kumpaakin tapausta varten oman tutkintalautakun-
nan. Tutkintalautakunnat toimivat oikeusministeriön yhteydessä ja ne luo-
vuttivat tapahtumia koskevat tutkintaselostukset ministeriölle. Erityislain-
säädännön eduskuntakäsittelyn aikana sekä perustuslakivaliokunta että hal-
lintovaliokunta pitivät tärkeänä sen selvittämistä, olisiko onnettomuustut-
kintalakia tarkoituksenmukaista muuttaa siten, että jatkossa vastaavien ta-
pahtumien tutkinta voitaisiin tehdä sen nojalla.194 

Kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia on tutkittu vuodesta 
1968 osana liikenneturvallisuustyötä.195 Vakuutusyhtiöiden liikenneturvalli-
suustoimikunta VALT perusti tuolloin Uudenmaan lääniin koeluontoisena 
liikennevahinkojen tutkijalautakunnan. Sittemmin lautakunnat levisivät 
kaikkiin lääneihin.196 Onnettomuustutkintalain käsittelyn (HE 294/1994 vp) 
yhteydessä liikennevaliokunta (LiVM 22/1994 vp) ja hallintovaliokunta 
(HaVL11/1994 vp) ottivat kantaa myös tieliikenneonnettomuuksien tutkin-
taan. Tieliikenneonnettomuuksien suuren määrän takia niiden tutkintaa, 
suuronnettomuuksia lukuun ottamatta, ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi 
sisällyttää Onnettomuustutkintakeskuksen tehtäviin. Tie- ja maastoliiken-
teen onnettomuuksien tutkinnasta annettiin myöhemmin oma lakinsa. Laki 
tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta (24/2001) tuli voimaan 
1.10.2001. Onnettomuuksien tutkinnasta vastasi Liikennevakuutuskeskus.197 
Raportit julkaistiin Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan 
(VALT) nimen alla.198 Tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta on 
1.1.2017 alkaen säädetty tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 
annetussa laissa (1512/2016). Tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tut-
kintavastuu organisoitiin Liikennevakuutuskeskuksessa erillisenä yksikkönä 
toimivalle Onnettomuustietoinstituutille (OTI). Onnettomuustietoinstituutti 
koordinoi kuolemaan johtaneiden tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien 
riippumatonta tutkintaa ja hallinnoi niistä kerättyä tietoa.199 Voimassa oleva 
laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta vastaa monin osin 
turvallisuustutkintalain sisältöä. Onnettomuustutkintakeskus tutkii tie- ja 
maastoliikenteen suuronnettomuudet. Se voi myös ottaa tutkittavakseen 
muun tie- ja maastoliikenneonnettomuuden.200 

Sotilasilmailuonnettomuuksien turvallisuustutkinnasta säädetään sotilas-
ilmailuonnettomuuksien tutkinnasta annetussa laissa (526/2011). Sen 2 §:ssä 

                                                                                                                                                
(HE 51/2008 vp) 16.5.2008. Lain eduskuntakäsittelyn aikana tapahtui Kauhajoen koulu-
surma 23.9.2008. Tämän johdosta sekä perustuslakivaliokunta (PeVL 19/2008 vp) että hal-
lintovaliokunta (HaVM 13/2008 vp) ehdottivat lain soveltamisalan laajentamista koskemaan 
myös Kauhajoen koulusurman tutkintaa. Eduskunta hyväksyikin lakiesityksen muutettuna 
ja antoi vastauksensa hallitukselle 28.10.2008 (EV 104/2008 vp). Laki eräiden kuolemaan 
johtaneiden tapahtumien tutkinnasta (662/2008) tuli voimaan 4.11.2008. 
194 PeVL 19/2008 vp, s. 5 ja HaVM 13/2008 vp, s. 2. 
195 HE 204/2010 vp, s. 6. 
196 HE 83/1984 vp, s. 6. 
197 HE 204/2010 vp, s. 6. 
198 Liikennevakuutuskeskus 2021a, OTIn tutkimukset. 
199 Liikennevakuutuskeskus 2021b, Onnettomuustietoinstituutti. 
200 Ks. tarkemmin Helke, Hannamari 2019, s. 31–32. 
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tutkinnan tarkoitus määritellään samalla tavoin kuin turvallisuustutkintalain 
1 §:ssä. Puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 27.3 §:n mukaan ilma-
voimien esikunnan yhteydessä toimii sotilasilmailuviranomaisena ilmailu-
laissa (864/2014) tarkoitettu sotilasilmailun viranomaisyksikkö. Sotilasil-
mailuonnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 4 §:n mukaan sotilasilmai-
luviranomaisen on tutkittava turvallisuututkintalain 2.1,2 §:ssa tarkoitetut 
sellaiset onnettomuudet ja vakavat vaaratilanteet, jotka koskevat yksinomaan 
ilmailulain 2 §:ssä tarkoitettua sotilasilmailua. Sotilasilmailuviranomainen 
voi myös tutkia muun yksinomaan sotilasilmailua koskevan onnettomuuden 
ja vaaratilanteen tai tehdä niitä koskevan teematutkinnan. Turvallisuustut-
kintalain 4 §:n nojalla Onnettomuustutkintakeskus kuitenkin tutkii yksin-
omaan sotilasilmailua koskevan onnettomuuden, jos kyseessä on suuronnet-
tomuus tai sen vaaratilanne taikka jos onnettomuuden uhrina on asevelvolli-
suuslaissa (1438/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta anne-
tussa laissa (194/1995) tarkoitettua palvelusta suorittava.201 

Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on turvallisuustutkintalain 1.1 §:n mu-
kaisesti yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilantei-
den ennalta ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen 
torjuminen. Yleisen turvallisuuden lisäämisellä tarkoitetaan muun muassa 
ihmisen hengen ja terveyden sekä ympäristön ja omaisuuden suojaamista.202 
Turvallisuustutkintalain 1.2 §:ssa on nimenomaisesti säädetty, että turvalli-
suustutkintaa ei tehdä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi. 

Turvallisuustutkinnassa haetaan vastauksia siihen, mitä tapahtui, miksi 
tapahtui ja miten vastaavat tapahtumat voitaisiin jatkossa estää. Sääntelyn 
taustalla on ainakin osittain pyrkimys perusoikeuksien turvaamiseen. Tur-
vattavia perusoikeuksia ovat etenkin oikeus elämään ja henkilökohtaiseen 
turvallisuuteen, ympäristöperusoikeus sekä omaisuuden suoja.203 Turvalli-
suustutkinnan tuloksia suosituksineen hyödynnetään myös kansalliseen ko-
konaisturvallisuuteen liittyvän varautumisen seurannassa ja kehittämises-
sä.204 

Turvallisuustutkinnalla vaikutetaan yleiseen turvallisuuteen kahdella ta-
voin. Ensisijaisena tarkoituksena on lisätä yleistä turvallisuutta selvittämällä 
onnettomuuden välittömät ja välilliset syyt, antamalla niiden perusteella tur-
vallisuussuosituksia ja tällä tavoin ehkäistä vastaavien onnettomuuksien ja 
vaaratilanteiden toistumista tulevaisuudessa. Toisaalta jos vastaavilta onnet-
tomuuksilta ja vaaratilanteilta ei kuitenkaan voitaisi välttyä, tutkinnassa sel-
vitetään myös se, miten vastaavien onnettomuuksien aiheuttamia vahinkoja 
voidaan vähentää, rajata ja torjua. Myös vahinkojen torjumiseksi tulevaisuu-

                                                   
201 Ks. tarkemmin Helke, Hannamari 2019, s. 29–30. 
202 HE 204/2010 vp, s. 28. 
203 PeVL 62/2010 vp, s. 3. 
204 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017, s. 28. 
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dessa voidaan antaa turvallisuussuosituksia.205 Näiden laista ilmenevien teh-
tävien ohella turvallisuustutkinta parantaa kokonaisturvallisuutta myös li-
säämällä kansalaisten kriisinsietokykyä. Erityisesti onnettomuuteen osallisil-
le ja uhrien omaisille on tärkeää voida luottaa siihen, että heitä kohdannut 
onnettomuus otetaan yhteiskunnassa vakavasti ja sen syyt tutkitaan perus-
teellisesti riippumattoman ammattitaitoisen viranomaisen toimesta. Tapah-
tumien ymmärtäminen helpottaa myös niistä yli pääsemistä. Riippumaton 
turvallisuustutkinta on hallinnon oikeusperiaatteiden206 mukaisesti myös 
puolueetonta. Turvallisuustutkinnan puolueettomuus tarkoittaa käytännössä 
muun muassa sitä, että siinä huomioidaan vain objektiivisesti katsoen rele-
vantit seikat toisaalta mitään niistä pois jättämättä.207 

Turvallisuustutkinnassa voi paljastua myös konkreettinen onnetto-
muusuhka. Tämän takia Onnettomuustutkintakeskukselle on turvallisuus-
tutkintalain 25 §:ssä säädetty velvollisuus ilmoittaa havaitusta turvallisuutta 
uhkaavasta puutteesta tai viasta asianomaiselle viranomaiselle jo tutkinnan 
aikana. Näin viranomainen saa viivytyksettä tiedon ongelmista, jotka viran-
omaisen on uusien onnettomuuksien estämiseksi kiireellisesti korjattava.208 

Turvallisuustutkintalain 1.2 §:ssa säädetään erikseen turvallisuustutkin-
nan suhteesta oikeudellisiin selvitystoimiin. Sen mukaan turvallisuustutkin-
taa ei tehdä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, 
että turvallisuustutkinnan tarkoituksena ei ole onnettomuuteen tai vaarati-
lanteeseen liittyvien vastuukysymysten selvittäminen. Tutkinnassa ei myös-
kään hankita aineistoa esimerkiksi rikos- tai vahingonkorvausoikeudellisen 
tai vastaavan taloudellisen vastuun toteuttamista varten. Rajaus sisältyy asi-
allisesti jo turvallisuustutkintalain 1.1 §:iin. Siitä on kuitenkin säädetty vielä 
nimenomaisesti erikseen, koska vastuukysymysten selvittämisen nimen-
omaista rajaamista pois tutkinnan piiristä edellyttävät myös Euroopan unio-
nin lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset. Niiden mukaan turvallisuus-
tutkinta on tehtävä oikeudellisesta tutkinnasta riippumatta. Käytännön tut-
kintatoimia on kuitenkin usein tarkoituksenmukaista tehdä yhteistyössä 
esimerkiksi poliisin tai muiden viranomaisten kanssa.209 

Useimpiin onnettomuuksiin vaikuttavat monenlaiset toisiinsa liittyvät 
syytekijät.210 Vastuukysymykset rajataan turvallisuustutkinnan ulkopuolelle, 
jotta tutkinnassa saataisiin selville kaikki välittömät ja välilliset syyt.211 On 
tärkeää, että kaikille osapuolille olla selvää turvallisuustutkinnan tavoitteena 
olevan ainoastaan sen selvittäminen, mitä on tapahtunut sekä sen perusteella 
suositusten antaminen vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi. Turvalli-
suustutkinnan tarkoitusta selitettäessä on tarpeen korostaa, että turvallisuus-
tutkinnassa ilmi tulleiden seikkojen johdosta ketään ei rangaista mahdollisis-
                                                   
205 HE 204/2010 vp, s. 28. 
206 Ks. hallintolain 6 §. 
207 Ks. Mäenpää, Olli – Fenger, Niels 2019, s. 169. 
208 HE 204/2010 vp, s. 28. 
209 HE 204/2010 vp, s. 28. 
210 Sklet, Snorre. 2004, s. 17 ja Helke, Hannamari 2012, s. 11. 
211 Piironen, Juha 2013, s.105. 
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ta virheistä tai unohduksista. Turvallisuustutkintaan liittyvä ideologia lähtee 
siitä, että vain törkeästä välinpitämättömyydestä tulisi rangaista.212 Rankai-
semattomuuden periaate mahdollistaa sen, että asiasta tietävät voivat itseään 
vaaraan saattamatta antaa kaikki tietonsa turvallisuustutkinnan käyttöön ja 
samalla täysimääräisesti osallistua yleisen turvallisuuden parantamiseen. 
Turvallisuustutkinnan ja oikeudellisen tutkinnan välinen rajanveto ei valitet-
tavasti kuitenkaan ole aina selvä.213 

Turvallisuustutkinnassa pyritään aineelliseen totuuteen. Turvallisuustutkin-
talain 5 §:ssä säädetään siitä, mitä asioita Onnettomuustutkintakeskuksen 
tekemässä tutkinnassa selvitetään. Tutkinnan laajuus riippuu aina yksittäi-
sen tutkittavan tapauksen erityispiirteistä.214 

Turvallisuustutkintalain 5.1 §:ssa on yleisluonteinen luettelo seikoista, 
jotka jokaisessa turvallisuustutkinnassa tulee selvittää.215 Sen mukaan turval-
lisuustutkinnassa selvitetään ensinnäkin tapahtumaketju kausaalisuhteineen 
eli tapahtumien kulku, syyt ja seuraukset sekä tehdyt pelastustoimet ja vi-
ranomaisten toiminta. 

Tapahtumien kulun selvittämisellä tarkoitetaan tapahtumahetkellä val-
linneiden olosuhteiden toteamista ja tapahtumien vaiheiden kuvaamista. 
Turvallisuustutkinnassa pyritään selvittämään kaikki onnettomuuteen tai 
vaaratilanteeseen johtaneet syyt.216 Turvallisuustutkintaa tehdään systeemi-
sestä näkökulmasta ja tutkinnassa sen selvittäminen, mitä kukakin teki, on 
vain lähtökohta laajemmalle tutkinnalle. Tutkinnassa selvitetään merkityk-
sellisiin tapahtumiin vaikuttaneet olosuhteet. Olosuhteet on tulkittava laajas-
ti siten, että niillä ei tarkoiteta pelkästään tapahtumapaikan olosuhteita.217 

Syyllä tarkoitetaan sekä välillisiä että välittömiä syitä eli erilaisia tapah-
tuman taustalla olevia tekijöitä sekä siihen vaikuttaneita tekijöitä.218 Turval-
lisuustutkinnan tarkoituksena on löytää myös onnettomuuksien taustalla 
olevat piilevät turvallisuusongelmat. Turvallisuusongelmien havaitseminen 
edellyttää oikea-aikaista ja suunnitelmallista turvallisuustutkintaa. Turvalli-
suustutkinnan tulee olla riittävän laaja, jotta sillä saavutetaan riittävä vaikut-
tavuus. Jokaisessa turvallisuustutkinnassa tulee perehtyä henkilöihin, ympä-
ristöön, varusteisiin, menetelmiin ja toimintamalleihin sekä organisaatiosta 
ja sen ulkopuolelta tuleviin vaikutuksiin.219 

Turvallisuustutkinnassa tutkitaan laajasti sellaiset tapahtumaan myötä-
vaikuttaneet tekijät ja taustatekijät, joiden liittyminen toinen toisiinsa on 

                                                   
212 Kletz, Trevor A. 1988, s. 3 ja Helke, Hannamari 2012, s. 10. 
213 Piironen, Juha 2013, s.105. 
214 HE 204/2010 vp, s. 31. 
215 HE 204/2010 vp, s. 31. 
216 HE 204/2010 vp, s. 31. 
217 IMO resolution A.1075(28), chapter 5.11.1. 
218 HE 204/2010 vp, s. 31. 
219 IMO resolution A.1075(28), chapter 5.1. 
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muodostanut vaarallisen kokonaisuuden. Tällaisia voi löytyä esimerkiksi työ- 
ja toimintatavoista, omaksutusta turvallisuustasosta ja turvallisuuskulttuu-
rista, johtamisesta, koulutuksesta sekä säädöksistä ja ohjeistuksesta. Vaikka 
onnettomuuden tai vaaratilanteen syy vaikuttaisi ilmeiseltä, voi kuitenkin 
olla tarpeen selvittää turvallisuustutkinnan keinoin, miksi inhimillisestä toi-
minnasta on seurannut tuhoisa onnettomuus tai sen vaaratilanne. Turvalli-
suustutkinnassa voidaan ottaa kantaa myös siihen, onko turvallisuuden edis-
tämiseen osoitettu riittävästi voimavaroja.220 

Turvallisuustutkinnassa selvitetään ja kuvataan myös onnettomuuden tai 
vaaratilanteen seuraukset. Onnettomuuden tai vaaratilanteen jälkeisiä tapah-
tumia ja esimerkiksi tapahtumaan osallisten toipumista ja heidän saamaansa 
psykososiaalista tukea seurataan mahdollisuuksien mukaan tutkinnan val-
mistumiseen asti. Käytännössä tarkastelun pääpaino on kuitenkin tapahtu-
man jälkeisissä viikoissa.221 

Turvallisuustutkinnassa selvitetään aina myös tehdyt pelastustoimet ja 
viranomaisten toiminta. Näitä kehittämällä voidaan sekä ehkäistä uusia on-
nettomuuksia ja vaaratilanteita että torjua niistä aiheutuvia vahinkoja. Tur-
vallisuustutkinnassa voidaankin tutkia esimerkiksi poliisin, hätäkeskuslai-
toksen, sairaankuljetuksen, sosiaaliviranomaisten tai ministeriön toiminta 
tapahtuman yhteydessä.222 Turvallisuustutkinnassa voidaan selvittää sekä 
ennen tapahtumaa että sen jälkeen tehdyt toimet. 

Turvallisuustutkintalain 5.2 §:ssa säädetään eräistä turvallisuustutkinnan 
kohteeksi otettavista erityisistä seikoista.223 Momentilla täsmennetään tur-
vallisuustutkintalain 5.1 §:ssa tarkoitettua tutkinnan sisältöä. 

Turvallisuustutkintalain 5.2 §:n mukaan turvallisuustutkinnassa selvite-
tään, onko turvallisuus otettu riittävästi huomioon onnettomuuteen johta-
neessa toiminnassa sekä onnettomuuden tai vaaran aiheuttajina taikka koh-
teina olleiden laitteiden ja rakenteiden suunnittelussa, valmistuksessa, ra-
kentamisessa ja käytössä. Tämä tarkoittaa sen selvittämistä, ovatko onnet-
tomuuteen tai vaaratilanteeseen liittyvät laitteet ja rakenteet asianmukaisia 
ja onko niiden käytössä huomioitu turvallisuuskysymykset. Rakenteellisten 
vikojen, kuten suunnittelu- ja valmistusvirheiden havaitsemisella on tärkeä 
merkitys uusien vastaavien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäisemi-
sen kannalta.224 

Lisäksi turvallisuustutkintalain 5.2 §:n mukaan selvitetään, onko johta-
mis-, valvonta- ja tarkastustoiminta asianmukaisesti järjestetty ja hoidettu. 
Tämä tarkoittaa muun muassa sen selvittämistä, ovatko vastuusuhteet selvät 
ja kyseisellä alalla vaadittavien johtamisjärjestelmien määräysten mukai-
set.225 Valvonta- ja tarkastustoiminnan selvittäminen on ymmärrettävä laa-
jasti. Sillä tarkoitetaan sekä organisaation sisäistä toimintaa että ulkopuoli-
                                                   
220 HE 204/2010 vp, s. 31. 
221 HE 204/2010 vp, s. 31–32 ja Helke, Hannamari 2019, s. 34. 
222 HE 204/2010 vp, s. 32. 
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sen tahon, kuten luokituslaitoksen226 ja viranomaisten, toimintaa. Yleisen 
turvallisuuden parantamiseksi on olennaista perehtyä seikkoihin, jotka ylei-
semmällä tasolla ovat vaikuttaneet onnettomuuden tai vaaratilanteen syn-
tyyn. Tällä tavoin turvallisuustutkinnalla on mahdollisuus saavuttaa mahdol-
lisimman laajat vaikutukset. Organisaatiotutkinnassa on tärkeää perehtyä 
niin asiakirjoihin kuin todellisiin käytäntöihin. Näin voidaan muodostaa ku-
va sekä siitä, miten organisaation on suunniteltu toimivan, että siitä, miten 
se käytännössä toimii. Maailma näyttäytyy usein kovin erilaiselta johdon ja 
toteuttavan portaan silmin katsottuna.227 

Tarvittaessa turvallisuustutkintalain 5.2 §:n mukaan on myös selvitettävä 
mahdolliset puutteet turvallisuutta ja viranomaisia koskevissa säännöksissä 
ja määräyksissä. Näiden tutkinnassa on ennen kaikkea selvitettävä, vastaa-
vatko ne yleisen turvallisuuden vaatimuksia.228 Toisin kuin rikostutkinnassa, 
turvallisuustutkinnassa ei olla kahlehdittuna olemassa olevaan lainsäädän-
töön vaan turvallisuustutkinnassa voidaan ehdottaa parannuksia myös sää-
döksiin. Turvallisuustutkinnan mahdollisuudet parantaa turvallisuutta ovat-
kin tässä mielessä rajattomat. Turvallisuustutkinnassa on nimenomaan oi-
keus ja velvollisuus kiinnittää huomiota myös säädösten ja määräysten mah-
dollisiin puutteisiin sekä niiden yleistä turvallisuutta heikentävään epätarkoi-
tuksenmukaisuuteen.229 

Todisteiden loogiseksi järjestelemiseksi ja analysoimiseksi turvallisuus-
tutkinnassa hyödynnetään erilaisia menetelmiä. Jokaisessa menetelmässä on 
omat hyvät ja huonot puolensa.230 Käytettävää menetelmää valittaessa on 
syytä ottaa huomioon tutkittavan onnettomuuden luonne. Valittavan mene-
telmän tulee parhaalla mahdollisella tavalla tukea nimenomaan kyseistä tur-
vallisuustutkintaa. Turvallisuustutkijoiden on tärkeää sisäistää onnetto-
muuksien syntyyn liittyvät teoriat ja niihin pohjautuva ajattelutapa. Analyy-
simenetelmien systemaattinen käyttäminen varmistaa turvallisuustutkinnan 
laatua. Samalla turvallisuustutkinnasta tulee läpinäkyvämpi. 

Koska turvallisuustutkinta pohjaa turvallisuusteorioihin, se on kehittynyt 
turvallisuusteorioiden kehittymisen vanavedessä. Turvallisuustutkinta auttaa 
ymmärtämään yhä paremmin, miksi onnettomuuksia syntyy. Alun perin tur-
vallisuustutkinta on ollut pitkälti teknistä tutkintaa. Sitten alettiin tutkia 
myös ihmisen toiminnan vaikutusta onnettomuuksiin. Nykyään turvallisuus-
tutkinnassa huomioidaan myös organisaatiotaso käytäntöineen. Ammattitai-
toisen turvallisuustutkinnan välttämättömänä edellytyksenä on systeemisen 
näkökulman hyödyntäminen turvallisuustutkinnassa. Turvallisuustutkinnas-
sa voi ja siinä myös tulee kyseenalaistaa olemassa olevien säädösten, mää-
räysten ja ohjeiden tarkoituksenmukaisuus. 

                                                   
226 Luokituslaitos on alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettu yksityisoikeudel-
linen oikeushenkilö. 
227 Helke, Hannamari 2019, s. 36. 
228 HE 204/2010 vp, s. 32. 
229 Helke, Hannamari 2019, s. 36–37. 
230 IMO resolution A.1075(28), chapter 5.11.1. 
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Turvallisuustutkintaprosessia voidaan verrata sipulin kuorimiseen. Yhden 
kerroksen sisältämien syiden ja niistä kumpuavien suositusten alta löytyy 
uusia kerroksia. Sipulista kuorittavat kerrokset kuvaavat myös turvallisuus-
tutkinnan kehittymistä. Uloimmat eli ensin kuorittavat kerrokset sisältävät 
onnettomuuden välittömiä teknisiä syitä. Niiden alta paljastuvat ihmisten 
toimintaan liittyvät kerrokset parannusehdotuksineen. Näiden alta löytyvät 
sisemmät kerrokset liittyvät puolestaan systeemin johtamisessa ja organisaa-
tiossa oleviin heikkouksiin. Tutkittaviin kerroksiin kuuluvat myös viran-
omaisten toiminnan ja lainsäädännön tutkiminen. Näidenkin alta voi vielä 
löytyä esimerkiksi markkinoihin ja yleiseen maailmankatsomukseen liittyviä 
näkökulmia. Jos onnettomuuksien tutkinnassa huomioitaisiin vain uloin ker-
ros, jäisi turvallisuuden parantamisessa huomioon ottamatta valtava määrä 
onnettomuuden synnystä saatavilla olevaa tietoa. Vaikuttavassa turvallisuus-
tutkinnassa ja turvallisuussuositusten laadinnassa tulee ottaa huomioon 
kaikki kerrokset. Jos turvallisuustutkinnassa huomioitaisiin vain onnetto-
muuden tai vaaratilanteen välittömät syyt, pystyttäisiin ehkäisemään vain 
saman onnettomuuden toistuminen. Kiinnittämällä huomio perimmäisiin 
piileviin syihin pystytään sen sijaan ennalta ehkäisemään laajemmin saman 
tyyppisiä onnettomuuksia.231 

Turvallisuustutkinta eroaa tieteellisestä tutkimuksesta. Ne ovat kuitenkin 
sukua keskenään. Molemmissa pyritään totuuden löytämiseen. Tieteellisessä 
tutkimuksessa on yleistä, että tutkimusta tehdessä tutkimustietoa sovelletaan 
yleisestä yksittäiseen eli looginen päättely tehdään deduktion avulla. Turval-
lisuustutkinnassa taas edetään yksittäisestä tapauksesta yleiseen eli käyte-
tään induktiopäättelyä. Yhtä tapausta tutkittaessa näkökulmaa pyritään laa-
jentamaan siten, että yksittäistapauksen perusteella voidaan antaa yleisem-
piä suosituksia ja näin parantaa yleistä turvallisuutta. Validin induktiopäätte-
lyn osaaminen on turvallisuustutkijan ydinosaamista. 

Tieteenalat kehittyvät virheiden ja erehdysten kautta.232 Myös turvalli-
suutta pyritään parantamaan virheistä oppimalla. Turvallisuustutkinta on 
nimenomaan tämän oppimisen väline. Turvallisuustutkijan tehtävänä on 
tunnistaa ne kohdat, jotka ovat kriittisiä onnettomuuden syntymisen kannal-
ta.233 Tässä apuun tulevat analyysimenetelmät, jotka auttavat tutkijaa ratkai-
semaan, mitkä tapahtumat kuuluvat onnettomuusprosessiin ja mitkä ei-
vät.234 Tapahtumien solmupisteiden esiin nostaminen on välttämätöntä 
kompleksisten syy-seuraussuhteiden ymmärtämiseksi, mutta samalla ne yk-
sinkertaistavat todellisuutta. Pääasia kuitenkin on, että turvallisuustutkija 
tunnistaa kohdat, jotka ovat tärkeitä vastaavien onnettomuuksien ehkäise-
miseksi tulevaisuudessa.235 Näiden perusteella turvallisuustutkinnassa anne-
taan suosituksia turvallisuuden parantamiseksi. 

                                                   
231 Kletz, Trevor A. 1988, s. 1 ja Helke, Hannamari 2012, s. 8. 
232 Tesi, Maristella Amisano 2017, s. 403. 
233 Reason, James 2008, s. 130. 
234 Sklet, Snorre 2004, s. 20 ja Helke, Hannamari 2012, s. 10. 
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Turvallisuustutkintaa varten Onnettomuustutkintakeskuksella on erittäin 
vahvat tiedonsaantioikeudet. Turvallisuustutkintalain toimivaltasäännökset 
sisältävät rajoituksia perusoikeuksiin, kuten yksityiselämän, kotirauhan ja 
luottamuksellisen viestin suojaan, liikkumisvapauteen sekä omaisuudensuo-
jaan.236 Turvallisuustutkintalain säätämisen yhteydessä tietojensaantioi-
keuksia on täsmennetty aiemmin voimassa olleeseen onnettomuustutkinta-
lakiin ja -asetukseen nähden.237 Turvallisuustutkinnan tiedonhankintakeino-
ja ovat (1) paikkatutkinta ja tekninen tutkinta, (2) asiakirjat mukaan lukien 
teletunnistetiedot, (3) suullinen tiedonhankinta sekä (4) selvitykset ja lau-
sunnot. 

Turvallisuustutkinnan tutkintaedellytysten turvaamiseksi turvallisuustutkin-
taa tekevällä on turvallisuustutkintalain 19.1 §:n mukaisesti oikeus välittö-
mästi päästä onnettomuuspaikalle sekä tutkia siellä onnettomuuteen liittyviä 
esineitä, laitteita ja rakenteita. Turvallisuustutkintaa tekevällä on turvalli-
suustutkintalain 22 §:n perusteella myös oikeus ottaa haltuun ja tarkastaa 
esineitä ja asiakirjoja, jos se on välttämätöntä turvallisuustutkinnan toimit-
tamiseksi. Tutkintaa tekevä saa tehdä tarkastettaville esineille kokeita ja ir-
rottaa esineistä osia sekä ottaa näytteitä, jos se on turvallisuustutkinnan 
kannalta välttämätöntä. Tutkintaa tekevällä on myös oikeus päästä kulkuvä-
lineisiin, toimitiloihin ja muihin tiloihin sekä alueille, jos siten voidaan saada 
tarpeellista tietoa turvallisuustutkintaan. Kotirauhan piiriin meneminen 
edellyttää kuitenkin sen välttämättömyyttä turvallisuustutkinnalle. Onnet-
tomuustutkintakeskuksen asiantuntijalla on oikeus päästä pysyväisluontei-
seen asumiseen käytettyyn tilaan vain Onnettomuustutkintakeskuksen vir-
kamiestä avustaessaan tai jos tällaisessa tilassa on samanaikaisesti muun 
viranomaisen virkamies suorittamassa toimivaltaansa kuuluvia tehtäviä.238 
Paikkatutkintaa ja teknistä tutkintaa sekä sen rajapintaa esitutkinnan kanssa 
käsitellään tarkemmin tämän tutkimuksen luvussa 4.3. 

Turvallisuustutkintalain 19.2 §:n mukaisella onnettomuuspaikan eristä-
misellä rajoitetaan vähäisessä määrin perustuslain 9.1 §:ssa suojattua liik-
kumisvapautta. Rajoitus on sidottu välttämättömyysvaatimukseen ja mää-
räys on peruutettava heti, kun se ei enää ole tutkinnan kannalta välttämätön. 
Perustuslakivaliokunta on pitänyt säännöstä oikeasuhtaisena.239 

                                                   
236 PeVL 62/2010 vp, s. 3. 
237 PeVL 62/2010 vp, s. 2. 
238 Ks. PeVL 39/2016 vp, s. 5–6, jossa perustuslakivaliokunta sähköturvallisuuslain säätämi-
sen yhteydessä katsonut, että kotirauhan piiriin kohdistuvat tarkastusvaltuudet merkitsevät 
oikeutta puuttua merkittävällä tavalla perustuslailla jokaiselle turvattuun kotirauhan suo-
jaan. Tämän vuoksi niissä on kyse merkittävästä julkisen vallan käytöstä eikä ulkopuolisella 
asiantuntijalla ole oikeutta ulottaa valvontatoimia pysyväisluonteiseen asumiseen käytettyi-
hin tiloihin. 
239 PeVL 62/2010 vp, s. 7. 
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Turvallisuustutkintaa tekevän oikeus ottaa haltuun esineitä sekä tehdä 
niille kokeita sekä irrottaa niistä osia merkitsee puuttumista perustuslain 
15 §:ssä turvattuun omaisuuden suojaan. Perustuslakivaliokunta on pitänyt 
oikeasuhtaisena ja asianmukaisena, että turvallisuustutkintalain 22.1 §:n 
mukainen oikeus on rajattu tutkinnan kannalta välttämättömiin tilanteisiin, 
minkä lisäksi tutkinnasta esineille aiheutuneista vahingoista maksetaan tur-
vallisuustutkintalain 45.3 §:n perusteella täysi korvaus.240 

Perustuslain 10.1 §:n mukaan jokaisen kotirauha on turvattu. Toisaalta 
perustuslain 10.3 §:n nojalla lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaa-
miseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä.241 
Perustuslakivaliokunta on katsonut, että turvallisuustutkintaa voidaan tehdä 
kotirauhan piirissä, vaikka sen yhteys perusoikeuksien turvaamiseen perus-
tuslain 10.3 §:ssa tarkoitetussa merkityksessä saattaakin olla esimerkiksi pa-
lotarkastuksia etäisempi. Yleisesti voidaan kuitenkin arvioida, että turvalli-
suustutkinnalla ehkäistään tulevaisuuden perusoikeusuhkia (onnetto-
muusuhkia).242 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota siihen, 
että yleinen turvallisuus ei ole perusoikeus, joten sen lisäämisellä ei voida 
perustella kotirauhan piiriin ulottuvaa tarkastusoikeutta. Sen sijaan tarkas-
tusoikeutta voidaan perustella perustuslain 7.1 §:ssa turvatulla kunkin henki-
lökohtaisella turvallisuudella.243 Yleisen turvallisuuden parantaminen turval-
lisuustutkinnan keinoin (kollektiivinen hyvä) ja oikeus henkilökohtaiseen 
turvallisuuteen (yksilön oikeus) liitetään perustuslakivaliokunnan käytän-
nössä kuitenkin melko suoraviivaisesti ja abstraktilla tasolla yhteen.244 Oleel-
lista on riittävän läheinen ja selvä yhteys myös henkilökohtaiseen turvalli-
suuteen perustuslaissa turvattuna yksilöllisenä oikeutena.245 

                                                   
240 PeVL 62/2010 vp, s. 6–7. Ks. myös PeVL 51/2006 vp, s. 5–6. 
241 Ks. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 2020:11, s. 8. EU:n perusoikeuskirjassa tur-
vattu kotirauhan suoja ei ole kaikilta osin yhtenevä perustuslain turvaaman kotirauhan suo-
jan kanssa. Esimerkiksi perustuslain 10.3 §:n sisältämä kvalifioitu lakivaraus aiheuttaa sen, 
että perusoikeuskirjan kanssa yhdenmukaistakin EU-sääntelyä on toisinaan vaikeaa sovittaa 
yhteen Suomen valtiosäännön kanssa.  
Ks. myös PeVL 39/2016 vp, s. 6 ja PeVM 4/2018 vp, s. 6. Perustuslakivaliokunta on toisi-
naan tarkastellut sellaisia kotirauhan suojan piiriin puuttuvia toimenpiteitä, joiden perusteet 
eivät aivan ongelmitta ole olleet katsottavissa kuuluviksi perustuslain 10.3 §:n mukaisiin 
perusteisiin. Perustuslakivaliokunnan mukaan kotirauhan suojan rajoittaminen on ollut 
perustuslakivaliokunnassa esillä tilanteissa, joissa EU-lainsäädännöstä johtuva toimival-
tasääntely ei ole mahdollistanut tarkastustoimivaltuuden rajoittamista perustuslain 10 §:n 3 
momentissa edellytetyllä tavalla, ja sääntelyä on jouduttu arvioimaan EU:n sekundaarilain-
säädännön etusijaperiaatteen kautta. 
242 PeVL 62/2010 vp, s. 5 ja PeVL 39/2016 vp, s. 5. Ks. myös PeVL 31/1998 vp, s. 2. 
243 PeVL 62/2010 vp, s. 5. Vastaavaan tapaan perustuslakivaliokunta (PeVL 7/1997, s. 2) on 
pitänyt DNA-tunnisteen määrittämistä ongelmattomana henkilökohtaista koskemattomuut-
ta koskevan perustuslain sääntelyn kannalta, koska se parantaa edellytyksiä selvittää törkei-
tä rikoksia ja on täten omiaan lisäämään jokaisen oikeutta turvallisuuteen. Ks. myös PeVL 
35/1997 vp, s. 3. 
244 Vastaavaan tapaan Viljanen, Veli-Pekka 2001, s. 169. 
245 Viljanen, Veli-Pekka 2001, s. 172. 
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Turvallisuus muodostuu kahdesta eri ulottuvuudesta: yksilöllisestä ja kol-
lektiivisesta turvallisuudesta. Yksilön turvallisuudella tarkoitetaan yksilön 
oikeutta turvallisuuteen sekä kokemusta subjektiivisesta turvallisuudesta. 
Kollektiivinen turvallisuus taas jakautuu yleiseen yhteiskunnalliseen järjes-
tykseen ja turvallisuuteen (public safety) sekä kansalliseen turvallisuuteen 
(national security). Perusoikeustulkinnassa yksilöllinen ja kollektiivinen tur-
vallisuus voivat toteutua myös samanaikaisesti eli sekä yksilön oikeutena että 
yksilön oikeuden rajoitusperusteena.246 

Turvallisuustutkintalain 20 ja 21 §:ssä säädetään tiedonsaannista turvalli-
suustutkintaan. Tutkintaa varten on käytännössä mahdollista saada salassa-
pitosäännösten estämättä kaikki tutkinnan kannalta välttämätön tieto sekä 
laajasti tutkinnan kannalta tarpeellisia tietoja. Turvallisuustutkintaa tekevä 
saa tiedot pyytämällä eli prosessissa ei tarvita esimerkiksi oikeuden päätöstä. 
Turvallisuustutkintalain 20 §:ssä on erikseen säädetty, että viranomaisilta ja 
muilta julkista tehtävää hoitavilta tiedot on oikeus saada maksutta. 

Turvallisuustutkintalain 20 §:n mukaan turvallisuustutkinnan toimitta-
miseksi on oikeus saada (1) tarpeelliset tiedot asiaa koskevan poliisi- ja esi-
tutkinnan aineistosta ja kuolemansyynselvityksestä, (2) tarpeelliset tiedot 
poliisin, pelastustoimen, hätäkeskuksen, terveydenhuollon viranomaisten ja 
muiden viranomaisten toiminnasta onnettomuuden yhteydessä ja varautu-
misesta onnettomuuksiin, (3) tarpeelliset tiedot onnettomuuteen liittyvän 
kulkuneuvon, laitteen ja opastin- ja liikenteenohjausjärjestelmän toimintaa, 
onnettomuuden olosuhteita sekä puhe- ja viestiliikennettä rekisteröivistä 
laiteista ja muista vastaavista tallentimista, (4) välttämättömät tiedot onnet-
tomuuteen osallisen terveydentilasta ja (5) muut tiedot, jotka ovat tapahtu-
mien kulun, onnettomuuden tai vaaratilanteen syntyyn tai seurauksiin vai-
kuttaneiden tekijöiden taikka näihin rinnastettavien seikkojen selvittämisek-
si välttämättömiä. Turvallisuustutkinnan kannalta välttämättömät tiedot on 
oikeus saada myös yksityiseltä toimijalta. Turvallisuustutkintalain 21 §:n 
mukaisesti turvallisuustutkintaa tekevällä on oikeus saada myös (6) tutkin-
nan kannalta välttämättömät teletunnistetiedot. Teletunnistetietojen käyttö 
turvallisuustutkinnassa mahdollistui turvallisuustutkintalain myötä.247 

Perustuslakivaliokunta on arvioinut turvallisuustutkinnan tiedonsaanti-
oikeutta perustuslain yksityiselämän suojaa koskevan 10.1 §:n kannalta. Pe-
rustuslain sääntely antaa mahdollisuuden tavallisella lailla rajoittaa yksityis-
elämän suojaa sekä toteuttaa rajoituksia henkilötietojen suojaan, kunhan 
laissa otetaan asianmukaisesti huomioon ne vaatimukset, joita perusoikeuk-
sien rajoittamiseen yleisesti liittyy.248 Rajoituksissa on otettava huomioon 
perusoikeuksien yleiset ja myös erityiset rajoitusedellytykset. Viranomaisen 

                                                   
246 Widlund, Joonas 2020, s. 137 ja Tuori, Kaarlo 1999, s. 920–923. 
247 HE 204/2010 vp, s. 45. 
248 PeVL 62/2010 vp, s. 3. Ks. myös PeVL 7/2000 vp, s. 2, PeVL 23/2006 vp, s. 2 ja PeVL 
19/2008 vp, s. 2–3. 
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tietojensaantioikeus ja tietojen luovuttamismahdollisuus voivat liittyä jonkin 
tarkoituksen kannalta "tarpeellisiin tietoihin", jos tarkoitetut tietosisällöt on 
pyritty luettelemaan laissa tyhjentävästi. Jos taas tietosisältöjä ei ole samalla 
tavoin luetteloitu, sääntelyyn pitää sisällyttää vaatimus "tietojen välttämättö-
myydestä" jonkin tarkoituksen kannalta.249 

Perustuslakivaliokunta on käytännössään katsonut, että salassapitosään-
nösten edelle menevässä tietojensaantioikeudessa on viime kädessä kysymys 
siitä, että tietoihin oikeutettu viranomainen tarpeineen syrjäyttää ne perus-
teet ja intressit, joita salassapitovelvollisuudella suojataan. Mitä yleisluontei-
sempi tietojensaantiin oikeuttava sääntely on, sitä suuremmaksi kasvaa vaa-
ra suojattavien intressien automaattisesta syrjäytymisestä. Vastaavasti mitä 
selkeämmin ja täsmällisemmin tietojensaantioikeus kytketään säännöksissä 
asiallisiin edellytyksiin, sitä todennäköisemmin yksittäistä tietojensaanti-
pyyntöä joudutaan myös käytännössä perustelemaan. Samalla myös tietojen 
luovuttajan mahdollisuus arvioida pyyntöä luovuttamisen laillisten edellytys-
ten kannalta paranee. Mikäli tietojen luovuttaja kieltäytyy tietojen antami-
sesta, asia voidaan saattaa ulkopuolisen viranomaisen (tuomioistuimen) tut-
kittavaksi. Tämä mahdollisuus on tärkeä tiedonsaannin ja salassapitointres-
sin yhteensovittamiseksi.250 

Perustuslakivaliokunta on pitänyt turvallisuustutkintalain 20.1 §:n 1–
4 kohdan mukaista sääntelyä tietojensaantioikeudesta käytäntönsä valossa 
asianmukaisena. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin katsonut tarpeelliseksi 
kiinnittää nimenomaista huomiota siihen, että turvallisuustutkintalain 
20.1,3 §:n perusteella tutkinnan toimittamiseksi on mahdollista saada tietoja 
myös puhe- ja viestiliikennettä rekisteröivistä laitteista. Nämä tallenteet voi-
vat sinänsä sisältää myös henkilöiden välisiä luottamuksellisia viestejä. Pe-
rustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan kysymys ei kuitenkaan ole perus-
tuslain 10 §:ssä tarkoitetun luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan 
puuttumisesta. Tämä johtuu sekä toiminnan luonteesta että henkilöiden 
viestien taltiointia koskevasta tietoisuudesta.251 

Perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella turvallisuustutkintalain 
20.1,5 §:ää on täsmennetty eduskuntakäsittelyn aikana.252 Hallituksen esi-
tyksen mukaan tutkintaa tekevällä olisi ollut oikeus saada salassapitosään-
nösten estämättä muut välttämättömät tiedot.253 Yleissäännös olisi perustus-
lakivaliokunnan mukaan näyttänyt mahdollistavan suhteellisen laajan ja yk-
silöimättömän oikeuden tietojen saamiseen muun muassa salassa pidettävis-
tä henkilötiedoista. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin tiedostanut, että 
turvallisuustutkinnassa on toisaalta kyse toiminnasta, jossa onnettomuuk-
sien ja vaaratilanteiden moninaisen luonteen vuoksi on ennakolta vaikea 
                                                   
249 PeVL 17/2016 vp, s. 5–6 ja PeVL 12/2019 vp, s. 3. 
250 PeVL 62/2010 vp, s. 3–4. Ks. myös PeVL 7/2000 vp, s. 3–4, PeVL 7a/2000 vp, s. 2–3, 
PeVL 14/2002 vp, s. 3, PeVL 42/2010 vp, s. 3, PeVL 17/2016, s. 6, PeVL 12/2019 vp, s. 4 ja 
PeVL 21/2020 vp, s. 6. 
251 PeVL 62/2010 vp, s. 4–5. 
252 PeVL 62/2010 vp, s. 4. 
253 HE 204/2010 vp, s. 77. 
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määritellä, miltä viranomaistaholta ja minkä sisältöisiä tietoja tutkinnassa 
voidaan tarvita. Tämän vuoksi perustuslakivaliokunta on katsonut, että täl-
laisen sääntelyn yhteydessä väljemmäksi jäävä tietojensaantioikeus sidottuna 
välttämättömyysvaatimukseen ei muodostu perustuslain vastaiseksi eten-
kään, kun otetaan huomioon, että tietoja saavien piiri on hyvin rajoitettu ja 
tietojen saamisen tarkoitus on melko suppea. Valiokunta on kuitenkin pitä-
nyt asianmukaisena täsmentää ehdotettua turvallisuustutkintalain 
20.1,5 §:ää määrittelemällä esimerkinomaisesti joko kysymykseen tulevia 
tietosisältöjä tai niitä seikkoja, joiden vuoksi salassa pidettävien tietojen 
saaminen voi olla välttämätöntä. Perustuslakivaliokunta on katsonut, että 
tällöin säännöstä voidaan myös täydentää rinnastuvuusmaininnalla.254 

Perustuslain 10.2 ja 10.4 §:n luottamuksellisen viestin salaisuutta koske-
van sääntelyn ensisijaisena tarkoituksena on suojata luottamukselliseksi tar-
koitetun viestin salaisuutta ulkopuolisilta. Viestin salaisuuteen liittyen pe-
rusoikeuden erityisiä rajoitusedellytyksiä asetetaan perustuslain 10.4 §:ssa. 
Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön mukaan teletunnistetieto-
jen katsotaan jäävän luottamuksellisen viestin salaisuutta suojaavan perusoi-
keuden ydinalueen ulkopuolelle. Tunnistetietojen salaisuuden suojaan puut-
tuvan sääntelyn on kuitenkin täytettävä perusoikeuksien rajoittamisen yleiset 
edellytykset, kuten vaatimukset sääntelyn tarkkarajaisuudesta ja sääntelyn 
taustalla olevan perusteen hyväksyttävyydestä.255 

Onnettomuuden tai vaaratilanteen syiden selvittämisen kannalta voi olla 
ratkaisevaa saada tieto siitä, onko onnettomuuspaikalla olleesta liittymästä 
oltu yhteydessä toisiin liittymiin. Turvallisuustutkintalain 21 §:n mukaan 
tutkintaa tekevä voi saada teletunnistetietoja vain, jos tiedot ovat välttämät-
tömiä tutkittavan onnettomuuden tai vaaratilanteen kulun, syyn tai seuraus-
ten selvittämiseksi. Säännös ei mahdollista tiedon saamista viestin sisällös-
tä.256 Perustuslakivaliokunnan mukaan sääntely täyttää perusoikeusrajoitus-
ten hyväksyttävyydelle, oikeasuhtaisuudelle sekä täsmällisyydelle ja tarkka-
rajaisuudelle asetetut vaatimukset.257 

Käytännössä teletunnistetietoja pyydetään turvallisuustutkintaa varten 
suhteellisen harvoin. Tietopyynnöt rajataan mahdollisimman suppeasti niin 
määrällisesti kuin ajallisestikin eli vain välttämättömiin tietoihin.258 

Turvallisuustutkintalain 46 §:n mukaan Onnettomuustutkintakeskus voi 
velvoittaa antamaan 20 ja 21 :ssä tarkoitetut tiedot sekä 22.1 §:ssa tarkoitetut 

                                                   
254 PeVL 62/2010 vp, s. 4. 
255 PeVL 62/2010 vp, s. 4. Ks. myös PeVL 7/1997 vp, s. 1–2, PeVL 26/2001 vp, s. 3, PeVL 
9/2004 vp, s. 4, PeVL 10/2004 vp, s. 4, PeVL 16/2004 vp, s. 6, ja PeVL 23/2006 vp, s. 2–3. 
256 Turvallisuustutkintalain 34.2 §:ssä säädetään erikseen, että poikkeuksellisen tapahtuman 
tutkintaa varten asetetulla tutkintaryhmällä on oikeus saada myös tutkinnan tarkoituksen 
kannalta välttämättömät tiedot mahdollisen esitutkinnan aineistoon sisältyvien luottamuk-
sellisten viestien sisällöstä. Säännös vastaa perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella 
säädetyn eräiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta annetun lain 7.3 §:a, eikä 
perustuslakivaliokunnalla ole ollut siitä perustuslain kannalta huomautettavaa. Ks. tarkem-
min PeVL 19/2008 vp, s. 3-4 ja PeVL 62/2010 vp, s. 5. 
257 PeVL 62/2010 vp, s. 4. 
258 Helke, Hannamari 2019, s. 106. 
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esineet ja asiakirjat. Onnettomuustutkintakeskus voi asettaa velvoitteen te-
hosteeksi uhkasakon. Uhkasakkoa ei kuitenkaan saa asettaa luonnolliselle 
henkilölle silloin, kun henkilöä on aihetta epäillä rikoksesta ja tiedot liittyvät 
rikosepäilyn kohteena olevaan asiaan. Rajaus liittyy itsekriminointisuojaan. 

Turvallisuustutkintalain 23 §:ssä säädetään turvallisuustutkinnan suullisista 
tiedonhankintakeinoista. Niitä ovat kuuleminen ja alustava puhuttelu. Tur-
vallisuustutkintaa tekevä voi alustavasti puhutella tai kuulla onnettomuuteen 
osallisia, asiantuntijoita ja jokaista, jolta voidaan olettaa saatavan tutkinnas-
sa tarvittavia tietoja. 

Turvallisuustutkintalakia koskevasta hallituksen esityksestä poiketen hal-
lintovaliokunta katsoi, ettei kuulemisen tule olla kuultavalle vapaaehtoista. 
Eduskuntakäsittelyn aikana lakiehdotuksen 23.3 §:a muutettiin. Sen sijaan, 
että siinä olisi säädetty kuulemisen vapaaehtoisuudesta, siinä säädetään vel-
vollisuudesta kertoa kuultavalle hänen oikeuksistaan ja asemastaan kuulemi-
sessa. Kuulemiseen ei liity sanktion uhkaa. Turvallisuustutkintalakiin ei ole 
otettu säännöstä kuultavan totuudessapysymisvelvollisuudesta. Hallituksen 
esityksen perusteluissa on kuitenkin viitattu rikosoikeudelliseen perätöntä 
lausumaa viranomaismenettelyssä (RL 15:2) koskevaan vastuuseen.259 

Turvallisuustutkintaa varten onnettomuustutkintakeskus voi myös teettää 
turvallisuustutkintalain 24 §:n perusteella erityistä asiantuntemusta vaati-
vasta seikasta selvityksen muulla viranomaisella tai yksityisellä toimijalla tai 
pyytää tältä määrätystä asiasta lausunnon. Tällaiset selvitykset ovat tutkintaa 
avustavia toimia. Käytännössä ulkopuoliselta yritykseltä tai yksityishenkilöltä 
voidaan tilata vaikkapa yksittäisiä onnettomuuden tai vaaratilanteen osateki-
jöihin liittyviä mittauksia ja testejä. Tilattavat selvitykset voivat kuitenkin 
olla myös laajempia kokonaisuuksia.260 

Turvallisuustutkintaselostus on tiivis selvitys onnettomuudesta ja sen 
syistä, käytetyistä tutkintametodeista sekä annettavista turvallisuussuosituk-
sista.261 Turvallisuustutkintalain 27 §:n mukaisesti tutkintaselostus on aina 
julkinen. Tutkintaselostus sisältää selostuksen onnettomuuden kulusta, on-
nettomuuteen johtaneista tekijöistä ja onnettomuuden seurauksista. Tutkin-
taselostuksen kirjoittamisessa pyritään täsmällisyyden lisäksi selkeyteen ja 
ymmärrettävyyteen. Tavoitteena on yksiselitteinen helposti ymmärrettävä 
teksti.262 
                                                   
259 HE 204/2010 vp, s. 47–48 ja 78, HaVM 40/2010 vp, s. 5 ja Helke, Hannamari 2019, 
s. 119. 
260 HE 204/2010 vp, s. 48. 
261 Kjellén, Urban 2000, s. 178–179 ja Helke, Hannamari 2012, s. 11. 
262 Sklet, Snorre 2004, s. 20 ja Helke, Hannamari 2012, s. 11. 
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Turvallisuuden kehittämisen kannalta olennainen osa tutkintaselostusta 
ovat tutkinnan perusteella annettavat turvallisuussuositukset. Turvallisuus-
suositukset voidaan turvallisuustutkintalain 27.2 §:n mukaan osoittaa viran-
omaisille ja muille toimijoille.263 Niissä suositellaan toimenpiteitä yleisen 
turvallisuuden lisäämiseksi, uusien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden eh-
käisemiseksi, vahinkojen torjumiseksi sekä pelastus- ja muiden viranomais-
ten toiminnan tehostamiseksi. Turvallisuustutkinnassa on tärkeää selvittää 
välittömien syiden lisäksi tapahtuman välilliset syyt, joiden avulla onnetto-
muuden syitä voidaan yleistää. Yleistyksen pohjalta on mahdollista antaa 
suosituksia, joiden toteuttamisella on mahdollisimman laajakantoiset posi-
tiiviset vaikutukset. 

Turvallisuussuositukset voidaan osoittaa tapahtumaorganisaatiolle, jol-
loin ne keskittyvät teknisiin, inhimillisiin, toiminnallisiin tai organisaatioon 
liittyviin tekijöihin. Suosituksia annettaessa on syytä kiinnittää huomiota 
myös tapahtumaorganisaatiota ylempien tasojen muutostarpeisiin, jotka 
koskevat esimerkiksi säädöksiä tai viranomaisten tarkastuskäytäntöjä. Tur-
vallisuussuositusten laatimisessa ennakkoluuloton ja avoin mieli on eduk-
si.264 Jotta annettavat suositukset pantaisiin todennäköisemmin täytäntöön, 
tutkintaryhmän on hyvä käydä mahdollisista korjaavista toimenpiteistä ja 
niiden merkityksestä avointa keskustelua tutkittavien organisaatioiden joh-
don kanssa jo etukäteen.265 Tämä ei tarkoita sitä, että tutkittavilta organisaa-
tioilta pyydettäisiin lupaa suositusten antamiseen. Sen sijaan tarkoituksena 
on varmistaa, että suosituksen kohteena oleva organisaatio ymmärtää ja si-
säistää suosituksen taustat. Samalla varmistutaan myös suosituksen tarkoi-
tuksenmukaisesta kohdentamisesta.266 

Valmistuttuaan tutkintaselostus lähetetään suositusten saajille turvalli-
suussuositusten toimeenpanoa varten. Onnettomuustutkintakeskus seuraa 
täytäntöönpanon edistymistä.267 Turvallisuussuositusten seurannasta sääde-
tään turvallisuustutkintalain 30 §:ssä. 

Turvallisuustutkinnassa lainsäädäntö ei käytännössä juurikaan rajoita ai-
neellisen totuuden selvittämistä.268 Turvallisuustutkinnan tiedonhankinta-
keinot ovat laajat ja joustavasti turvallisuustutkintaa tekevien käytössä. Tur-
vallisuustutkinnassa onkin mahdollisuus kokonaisvaltaiseen syvälliseen tut-
kintaan, mikä on ylivoimainen etu esimerkiksi esitutkintaan nähden. Turval-
lisuustutkinnassa selvitetään erityisesti esimerkiksi järjestelmäongelmia, joi-

                                                   
263 Turvallisuustutkintalain 27.4 §:ssa on säädetty poikkeus turvallisuussuositusten kohden-
tamiseen. Turvallisuustutkintalain 27.2 §:ssa säädetystä poiketen rautatieliikenteessä tapah-
tuneen onnettomuuden tai vaaratilanteen johdosta laaditun tutkintaselostuksen turvalli-
suussuosituksia ei voida osoittaa yksityisille toimijoille. 
264 Sklet, Snorre 2004, s. 26 ja Helke, Hannamari 2012, s. 10. 
265 Kjellén, Urban 2000, s. 178 ja Helke, Hannamari 2012, s. 10. 
266 Ks. tarkemmin Helke, Hannamari 2019, s. 132–135. 
267 Kjellén, Urban 2000, s. 178 ja Helke, Hannamari 2012, s. 11. 
268 Toisin on rikosprosessissa, jossa on monia oikeudellisia todistelunrajoitteita. Sen sijaan 
myös turvallisuustutkinnassa aineellisen totuuden selvittämistä rajoittavat erilaiset tosiasial-
liset todistelunrajoitteet. Ks. tosiasiallisista todistelunrajoitteista esim. Jämsä, Jurkka 2020, 
s. 65. 
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ta esitutkinnassa ja rikosoikeudenkäynnissä ei yleensä pystytä eikä myöskään 
pyritä selvittämään. Turvallisuustutkinnassa selvitetään siis sellaisia laajem-
pia kokonaisuuksia, jotka esitutkinnassa ja rikosoikeudenkäynnissä rajautu-
vat rikosprosessin ulkopuolelle. On huomattava, että turvallisuustutkinnassa 
näytöllä ei ole myöskään samanlaista muodollista merkitystä kuin sillä on 
rikosprosessissa. Turvallisuustutkinnassa ei tarvitse todistaa asioita aukot-
tomasti, jotta tutkinnan perusteella voitaisiin antaa turvallisuussuositus. 
Tutkintaselostuksesta pitää toki ilmetä, jos jokin seikka on jäänyt tutkinnassa 
epävarmaksi. On huomattava, että tutkintaselostus tehdään nimenomaisesti 
vain turvallisuuden parantamiseksi. Tämän vuoksi sen käyttöä oikeudellisis-
sa prosesseissa tulee välttää. Turvallisuustutkintaselostuksen käytettävyyttä 
rikosprosessissa ja siihen liittyvää problematiikkaa käsitellään tarkemmin 
tämän tutkimuksen luvussa 4.8. 

Turvallisuustutkintalain 42.1 §:n mukaan turvallisuustutkintaan liittyviä tut-
kintatoimia tehdään yhteistoiminnassa samassa asiassa esitutkintaa tai kuo-
lemansyyn tutkintaa tekevän viranomaisen kanssa. Yhteistoimintaa voidaan 
kuitenkin tehdä vain siinä laajuudessa kuin Onnettomuustutkintakeskus kat-
soo yhteistoiminnan olevan tarkoituksenmukaista turvallisuustutkinnan 
kannalta. 

Yhteistyötä koskevassa asiassa Onnettomuustutkintakeskuksen päätök-
senteon taustalla on pitkälti intressipunnintamalli. Tälle mallille on tunnus-
omaista, että päätöksenteko pohjautuu sääntelyinformaation lisäksi keske-
nään mahdollisesti erisuuntaisten intressien arviointiin ja niiden keskinäi-
seen punnitsemiseen. Lainsäädäntöä säädettäessä ei ole voitu yksityiskohtai-
sesti säännellä jokaista vastaan tulevaa tilannetta, vaan lainsäädäntöön on 
kirjattu yleiset punnintakriteerit päätöksenteon pohjaksi. Mitä joustavampia 
normit ovat, sitä enemmän intressi- ja tavoiteristiriidan ongelma nousee uu-
destaan esille säännösten soveltamisvaiheessa.269 

Turvallisuustutkintalain yhteistyötä ja virka-apua koskeva 42.1 § on sovel-
tamisen näkökulmasta harkintanormi. Soveltamistilanteessa Onnettomuus-
tutkintakeskuksen on harkittava, onko yhteistyö tarkoituksenmukaista tur-
vallisuustutkinnan kannalta. Jos tuo tarkoituksenmukaisuuden kriteeri täyt-
tyy, yhteistyötä on tehtävä. Muussa tapauksessa yhteistyö ei ole sallittua. 
Tarkoituksenmukaisuutta harkittaessa on syytä huomioida turvallisuustut-
kinnan tavoite, josta säädetään turvallisuustutkintalain 1 §:ssä. Turvallisuus-
lähtöisyys toimii yleisenä oikeusperiaatteena, johon peilaten sinänsä melko 
avointa harkintavaltaa käytetään. Punnintaa tehtäessä on huomioitava sekä 
yhteistyön positiivinen vaikutus yleisen turvallisuuden lisäämiseen että yh-
teistyön negatiivinen sivuvaikutus siihen, että turvallisuustutkinnalla edistet-
täisiin sen tarkoituksen vastaisesti oikeudellisen vastuun kohdentamista. 
Päätöksiä ei voi tehdä vain kätevyysnäkökulmasta vaan Onnettomuustutkin-
                                                   
269 Ks. intressipunnintamallista esim. Mäenpää, Olli 2020a, s. 12–13. 
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takeskuksen on harkinnassaan huomioitava kansainväliset velvoitteet tutkin-
tojen erillisyydestä. Viranomaisten tehdessä yhteistyötä kukin viranomainen 
käyttää laissa sille säädettyjä toimivaltuuksia. 

Onnettomuustutkintakeskuksella on myös oikeus virka-apuun miltä ta-
hansa viranomaiselta. Turvallisuustutkintalain 42.2 §:n mukaan Onnetto-
muustutkintakeskuksella on oikeus saada pyynnöstä poliisilta, Puolustus-
voimilta ja Rajavartiolaitokselta virka-apua turvallisuustutkinnassa ja sen 
turvaamisessa. Turvallisuustutkintalain 42.3 §:ssa säädetään lisäksi siitä, että 
muidenkin viranomaisten on Onnettomuustutkintakeskuksen pyynnöstä teh-
tävä toimivaltaansa kuuluvia, turvallisuustutkinnan tarkoituksen kannalta 
välttämättömiä selvityksiä ja tutkimuksia, joita Onnettomuustutkintakeskus 
ei voi itse tehdä, sekä annettava sille muutakin sen tarvitsemaa virka-apua. 

Virka-apua koskevassa sääntelyssä on kysymys Onnettomuustutkintakes-
kuksen toiminnasta ja sille kuuluvien tehtävien suorittamisesta Onnetto-
muustutkintakeskuksen johdon alaisuudessa siten, että Onnettomuustutkin-
takeskuksella on mahdollisuus käyttää tehtävässään muiden viranomaisten 
henkilöstöä ja välineistöä.270 

Viranomaisen toimivaltuuksien sääntely on merkityksellistä perustuslain 
2.3 §:ssa säädetyn oikeusvaltioperiaatteen kannalta. Mainitun lainkohdan 
mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin, ja kaikessa julkisessa 
toiminnassa on tarkoin lakia noudatettava. Lähtökohtana on, että julkisen 
vallan käytön tulee aina olla palautettavissa eduskunnan säätämässä laissa 
olevaan toimivaltaperusteeseen.271 

Perustuslakivaliokunta on käytännössään suhtautunut pidättyvästi mah-
dollisuuteen poiketa toimivaltaista viranomaista koskevista säännöksistä. 
Erityisesti perusoikeuskytkentäisen sääntelyn yhteydessä perustuslakivalio-
kunta on pitänyt välttämättömänä, että toimivaltainen viranomainen ilme-
nee laista yksiselitteisesti tai muuten täsmällisesti tai että ainakin viran-
omaisten toimivaltasuhteiden lähtökohdat ja toimivallan siirtämisen edelly-
tykset ilmenevät laista riittävän täsmällisesti.272 Turvallisuustutkintaan vir-
ka-apua antava käyttää virka-apua antaessaan turvallisuustutkintalain toimi-
valtuuksia. 

Viranomaisten toiminnan yhteensovittamiseen liittyy käytännössä myös 
haasteita. Yhteistyötä ja virka-apua käsitellään tarkemmin tämän tutkimuk-
sen luvussa 4.1. 

                                                   
270 Ks. Sisäministeriön työryhmän mietintö 2020, s. 83.  
271 Sisäministeriön työryhmän mietintö 2020, s. 83, PeVL 51/2006 vp, s. 2 ja PeVL 9/2014 
vp, s. 3. 
272 Ks. PeVL 51/2006 vp, s. 9, PeVL 19/2009 vp, s. 4, PeVL 21/2009 vp, s. 5, PeVL 2/2012 
vp, s. 3, PeVL 32/2012 vp, s. 6, PeVL 3/2014 vp, s. 4 ja PeVL 9/2014 vp, s. 3. 
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Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden kansainvälisyydestä johtuen valtioiden 
välinen yhteistyö onnettomuus- ja vaaratilanteissa sekä niiden selvittämises-
sä on tärkeää.273 Näin saadaan tyydytettyä kaikkien intressivaltioiden tar-
peet. Onkin tarkoituksenmukaista standardoida ja harmonisoida turvalli-
suustutkintaa kansainvälisin sopimuksin ja muin velvoittein. Yhtenäisillä 
toimintatavoilla luodaan edellytykset kiinteämmälle kansainväliselle yhteis-
työlle sekä yhden yhteisen turvallisuustutkinnan tekemiselle kustakin onnet-
tomuudesta ja vaaratilanteesta.274 Samalla voidaan korostaa ja edistää turval-
lisuustutkinnan tarkoitusta sekä selkeyttää rajanvetoa turvallisuustutkinnan 
ja esitutkintaviranomaisen suorittaman oikeudellisen tutkinnan välillä.275 

Turvallisuustutkintaa säännellään kansainvälisin sopimuksin, EU-
oikeudella ja kansallisella lainsäädännöllä. Täten turvallisuustutkinta on osa 
kansainvälistä oikeutta.276 Kansainväliset normit ikään kuin valuvat EU-
oikeuden kautta vahvistettuina kansalliseen lainsäädäntöön, jossa niitä voi-
daan edelleen tehostaa ja tarkentaa. Kansainväliset normit luovat siten tur-
vallisuustutkinnan juridisen ytimen, jota laajennetaan eurooppalaisella ja 
edelleen kansallisella lainsäädännöllä. 
 

                                                   
273 Esimerkiksi meriliikenteessä alukset seilaavat lippuvaltionsa aluevesien lisäksi usein 
myös sekä aavalla merellä että muiden valtioiden aluevesillä. Alusten miehistöt voivat olla 
monikansallisia. Mahdollisten matkustajien ja lastinomistajien kotimaat voivat olla moni-
naisia. Alusten suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito on voinut tapahtua muualla kuin 
aluksen lippuvaltiossa. Kansainvälisestä toimintaympäristöstä johtuen myös onnettomuudet 
koskettavat tyypillisesti useampaa kuin yhtä valtiota eivätkä lainkaan välttämättä tapahdu 
aluksen kotivesillä. 
274 Yhden yhteisen turvallisuustutkinnan tekeminen parantaa tutkinnan lopputulosta ja te-
hostaa olemassa olevien tutkintaresurssien käyttöä. 
275 HE 204/2010 vp, s. 10. 
276 Vastaavasti esimerkiksi immateriaalioikeutta pidetään yleisesti kansainvälisenä oikeu-
denalana, koska kansainvälisillä yleissopimuksilla on huomattava merkitys immateriaalioi-
keudellisten normien kansainvälisessä harmonisoinnissa. Ks. Pihlajarinne, Taina 2009, 
s. 19. 
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Turvallisuustutkintaa alettiin aikoinaan kehittää ja säännellä liiken-
nealakohtaisesti. Turvallisuustutkinnan historia juontaa juurensa 1800-
luvun kansainväliseen merenkulkuun. Höyrylaivojen myötä sattui aiempaa 
vakavampia onnettomuuksia, joiden tutkimista pidettiin tärkeänä.277 Yhä 
edelleen turvallisuustutkintaa käsitellään kansainvälisesti osana liikenne-
muotokohtaista sääntelyä. YK:ssä merenkulun turvallisuustutkintaa säännel-
lään ja ohjataan IMO:n toimesta. Vastaavasti ilmailun turvallisuustutkinnan 
sääntely ja ohjaus kuuluu YK:ssa kansainväliselle siviili-ilmailujärjestö 
ICAO:lle (International Civil Aviation Organization). 

EU:ssakin turvallisuustutkinta on mielletty osaksi liikennemuotokohtais-
ta turvallisuuden parantamista. Turvallisuustutkintaan liittyvät EU-tason 
tehtävät on sijoitettu Euroopan meriturvallisuusvirastoon eli EMSAan (Eu-
ropean Maritime Safety Agency), Euroopan unionin lentoturvallisuusviras-
toon eli EASAan (European Union Aviation Safety Agency) ja Euroopan 
unionin rautatievirastoon eli ERAan (European Union Agency for Railways). 
Myös turvallisuustutkinnan lainsäädännön valmistelu EU:ssa on vahvasti 
liikennemuotokohtaisesti organisoitua.  

On merkille pantavaa, että kaikki turvallisuustutkintaa koskevat kansain-
väliset sopimukset ja EU-lainsäädäntö koskevat liikennettä. Luonnollisena 
seurauksena on, että suuressa osassa valtioita turvallisuustutkinta on myös 
organisoitu liikennemuotokohtaisesti ja se on sijoitettu osaksi liikenneminis-
teriön toimialaa. Vähitellen niin sanottujen multimodaalien tutkintaorgani-
saatioiden määrä on kuitenkin kasvanut. Multimodaalilla tutkintaorganisaa-

                                                   
277 Brockmann, R. John 2005, s. 7. 
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tiolla tarkoitetaan turvallisuustutkintaelintä, joka tekee turvallisuustutkintaa 
yhtä liikennemuotoa laajemmalla mandaatilla. Suomessa ja muutamassa 
muussa maassa turvallisuustutkinnan alaa on laajennettu koskemaan muita-
kin elämänalueita kuin liikennettä. 

 

Käytännön turvallisuustutkintatyön kannalta tärkeimmät Suomea sitovat 
kansainväliset sopimukset ja säädökset ovat 

- meriliikenteessä SOLAS-sopimuksen nojalla annettu onnettomuus-
tutkintasäännöstö279, merionnettomuusdirektiivi280 ja komission ase-
tus merionnettomuustutkinnan yhteisistä menettelytavoista281 

- ilmailussa Chicagon sopimuksen liite 13282 ja EU:n ilmailuonnetto-
muusasetus283 ja 

                                                   
278 Liikenneoikeudella tarkoitan tässä liikenteeseen kohdistuvaa lainsäädäntöä liikennemuo-
dosta riippumatta. Vastaavalla ajatuksella lääketieteessä käytetään vakiintuneesti termiä 
liikennelääketiede. 
279 IMO Resolution MSC.255(84). 
280 2009/18/EY. 
281 Komission asetus (EU) N:o 1286/2011, annettu 9 päivänä joulukuuta 2011, merionnetto-
muuksien ja merellä sattuneiden vaaratilanteiden tutkintaan Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin 2009/18/EY 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti kehitetyistä yhteisistä menet-
telytavoista. 
282 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949) liite 13. 
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- rautatieliikenteessä rautatieturvallisuusdirektiivin284 luku V.285 
Meriturvallisuustutkintaa koskevaa sääntelyä tarkastellaan tarkemmin tä-
män tutkimuksen luvussa 2.3. 

Useiden jäsenvaltioiden multimodaalit turvallisuustutkintaviranomaiset 
ovat peräänkuuluttaneet liikennemuotojen välistä harmonisointia turvalli-
suustutkinnan alalla. Tämä helpottaisi sekä turvallisuustutkinnan kehittä-
mistä että turvallisuustutkijoiden käyttöä yli liikennemuotokohtaisten rajo-
jen. Välillä tuntuu, että harmonisoinnin sijaan EMSA, EASA ja ERA pyrkivät 
ennemmin vahvistamaan omaa itsenäisyyttään kuin tekemään keskinäistä 
yhteistyötä. Tämä ei ole omiaan kehittämään turvallisuustutkintaa kokonai-
suutena. 

Suuressa osassa merellisiä asioita Suomi joutuu implementoimaan kansain-
välistä sääntelyä, EU-sääntely mukaan lukien, ilman sen suurempaa liikku-
mavaraa. Täytäntöönpanovaiheessa politiikalle ei siis jää juurikaan liikku-
mavaraa vaan säännökset on vietävä osaksi suomalaista oikeusjärjestystä 
lähes sellaisinaan. Suomen kannalta onkin tärkeää, että se osallistuu aktiivi-
sesti kansainvälisten sopimusten ja lainsäädännön valmisteluun, koska siinä 
vaiheessa säädöksiin on vielä mahdollista vaikuttaa. Esimerkiksi merioikeus-
yleissopimuksen neuvotteluissa Suomi pyrki edistämään sekä merenkulun 
vapautta että valtioiden vastuuta toimintansa aiheuttamista vaaroista.286 

Kansainvälistä oikeutta on perinteisesti pidetty yhtenä julkisoikeuden 
lohkona. Kansainvälisten sopimusten määräykset eivät kuitenkaan vaikuta 
vain Suomen suhteisiin muihin valtioihin ja kansainvälisten järjestöjen suun-
taan. Kansainväliset sopimukset voivat vaikuttaa suoraan kansalaisten ar-
keen ja tulla sovellettaviksi niin hallintoviranomaisissa kuin tuomioistuimis-
sa.287 

Suomen oikeusjärjestelmä on dualistinen. Tämä tarkoittaa sitä, että kan-
sainvälinen oikeus ja valtion sisäinen oikeus ovat erillisiä oikeusjärjestyk-
siä.288 Kansainvälisen sopimuksen hyväksyminen perustuslain 94.1 §:n mu-
kaisesti synnyttää ainoastaan kansainvälisoikeudellisia vaikutuksia.289 Jotta 
dualistisessa valtiossa sopimusmääräykset kuuluisivat kansalliseen oikeus-
järjestykseen, ne on erikseen saatettava sen osaksi.290 Suomessa valtiosopi-
musten voimaan saattamisesta on säädetty perustuslain 95.1 §:ssa. Jos sopi-
                                                                                                                                                
283 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä loka-
kuuta 2010 , siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta ja ehkäisemi-
sestä ja direktiivin 94/56/EY kumoamisesta. 
284 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/798, annettu 11 päivänä touko-
kuuta 2016, rautateiden turvallisuudesta. 
285 Helke, Hannamari 2019, s. 29. 
286 Koivurova, Timo – Ringbom, Henrik – Kleemola-Juntunen, Pirjo 2017, s. 11 ja 27. 
287 Tuori, Kaarlo 2001, s. 9. 
288 Koivurova, Timo – Ringbom, Henrik – Kleemola-Juntunen, Pirjo 2017, s. 25–26. 
289 Tuori, Kaarlo 2001, s. 9. 
290 Koivurova, Timo – Ringbom, Henrik – Kleemola-Juntunen, Pirjo 2017, s. 25–26. 
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mus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, ne on saatettava 
voimaan lailla eli eduskuntakäsittelyn kautta. Muussa tapauksessa voimaan-
saattaminen voidaan hoitaa asetuksella. 

Sopimusmääräysten voimaansaattaminen voidaan tehdä joko inkorpo-
raatiolla tai transformaatiolla. Inkorporaatiolla tarkoitetaan sopimusmää-
räysten saattamista sellaisenaan voimaan niin sanotulla blankomuotoisella 
lailla. Transformaatiota käytettäessä sopimusmääräykset saatetaan kansalli-
sesti voimaan asiasisällöltään sopimusmääräyksiä vastaavin kansallisin 
säännöksin.291 

Meriturvallisuustutkintaa koskevien kansainvälisten sopimusten ja EU-
lainsäädännön voimaansaattamistapaa voidaan inkorporaatio–
transformaatio-jaottelua käytettäessä luonnehtia sekamuotoiseksi. Turvalli-
suustutkintalakiin on koottu soveltamisalaltaan yleiseen lakiin kelpaavat so-
pimusmääräykset sekä tarpeelliseksi katsotut selventävät tai tarkentavat 
säännökset. Muiden sopimusmääräysten osalta valtionsisäinen voimaansaat-
taminen on jätetty toisaalta inkorporaation ja toisaalta turvallisuustutkinta-
laissa olevan viittauksen varaan. Turvallisuustutkintalain 4.1 §:ssa säädetään 
erikseen, että turvallisuustutkinnassa noudatetaan turvallisuustutkintalain 
lisäksi Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjä ja Suomea sitovissa 
kansainvälisissä sopimuksissa määrättyjä tarkempia menettelytapoja.292 

Sekamuotoisen voimaansaattamisen seurauksena normistosta saattaa 
muodostua vaikeaselkoinen ja mutkikas.293 Turvallisuustutkintalakiin on 
kuitenkin koottu kaikkein keskeisin asiasisällöllinen sääntely sekä perusoi-
keuksien kannalta merkitykselliset asiat. Toisaalta turvallisuustutkintalaki on 
pystytty pitämään suppeana, yksinkertaisena ja selkeänä, kun siihen ei ole 
ryhdytty säännönmukaisesti laajemmin toistamaan kansainväliseen säänte-
lyyn sisältyviä sektorikohtaisia erityissäännöksiä. Tärkeää on myös se, että 
kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisen sääntelyn välillä ei ole ristirii-
taa.294  

Mikäli kansallisten ja kansainvälisten säännösten välille olisi kuitenkin 
jäänyt epäselvyyttä tai ristiriitaisuutta, epäselvää kansallista säännöstä on 
mahdollisuuksien mukaan tulkittava niin, että se on sopusoinnussa kansain-
välisten säännösten sanamuodon, tarkoituksen ja päämäärän kanssa. Kan-
sainvälisoikeudellinen tulkintalähtökohta on selvä. Suomi ei voi perustella 
kansainvälisen velvoitteen noudattamatta jättämistä omalla puutteellisella 
kansallisella lainsäädännöllä.295 Transformaatiota, myös osittaista sellaista, 

                                                   
291 Sihto, Juha 2006, s. 3. 
292 Helke Hannamari 2019, s. 28. Vastaavasti Sihto, Juha 2006, s. 3–4. 
293 Sihto, Juha 2006, s. 4. 
294 Ks. LaVM 4/2003 vp, s. 3–5, jossa eduskunnan lakivaliokunta on käsitellessään EU 2000 
-oikeusapusopimuksen hyväksymistä ja valtionsisäistä voimaansaattamista koskevaa halli-
tuksen esitystä kritisoinut sekamuotoisesta voimaansaattamisesta johtuvaa sääntelyn mut-
kikkuutta ja vaikeaselkoisuutta perusoikeusääntelyyn kohdistuvien täsmällisyyden ja tarkka-
rajaisuuden vaatimusten kannalta. 
295 Sihto, Juha 2006, s. 5. 
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käytettäessä mahdollisten ristiriitaisuuksien todennäköisyys kuitenkin pie-
nenee olennaisesti.296 

Puhuttaessa meriturvallisuustutkinnasta on selvää, että se on osa merioi-
keutta. Meriturvallisuustutkintaa koskevat säännökset tulevat YK:n alaisista 
yleissopimuksista sekä niitä implementoivasta EU-lainsäädännöstä sekä näi-
tä molempia implementoivasta kansallisesta lainsäädännöstä. Turvallisuus-
tutkintaa koskevien säännösten implementoinnissa on käytetty jonkin verran 
Suomella ollutta liikkumavaraa. Turvallisuustutkintalakiin on otettu joitain 
kansainvälistä lainsäädäntöä tiukentavia normeja, joilla turvallisuustutkin-
nan asemaa on nostettu minimitasosta ylöspäin. Turvallisuustutkintalailla on 
myös yhtenäistetty eri toimialoilla tapahtuneiden onnettomuuksien ja vaara-
tilanteiden turvallisuustutkinnan menettelytapoja. 

Meriturvallisuustutkintaa koskeva normisto on monikehäinen. Monike-
häisyydellä tarkoitetaan sitä, että yhteistyöhön sovellettavat säännöt riippu-
vat toisen valtion sijoittumisesta sääntelyn kehille. Tehtäessä yhteistyötä Eu-
roopan unionin jäsenvaltioiden kesken yhteistyö perustuu sekä kansainväli-
siin sopimuksiin että Euroopan unionin lainsäädäntöön. Kun yhteistyötä 
tehdään kolmannen valtion kanssa, yhteistyön pohjana toimivat ainoastaan 
kansainväliset sopimukset. Kansainvälisten sopimusten yhdenmukaiseksi 
tulkitsemiseksi on laadittu myös erilaisia kansainvälisiä ei-sitovia ohjeita.297 

 

                                                   
296 Lehtimaja kuvaa Suomessakin aiemmin yleistä blankolakien käyttöä taikasauvan-
omaiseksi keksinnöksi, joka on armelias kuin karvalankamatto. Sen alle on helppo lakaista 
näkymättömiin kiusalliset roskat eli kansainvälisten sopimusmääräysten ja valtionsisäisen 
lainsäädännön suhdetta koskevat epäselvyydet. Ks. Lehtimaja, Lauri 1988, s. 420. 
297 Vastaavasti Sihto, Juha 2006, s. 9–11. 
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Valtion ratifioimat kansainväliset sopimukset ovat osa sitovaa lainsää-
däntöä. Oikeudellisesti velvoittavista kansainvälisistä sopimuksista on pidet-
tävä erillään esimerkiksi YK:n alaisten erityisjärjestöjen toimialansa puitteis-
sa antamat suositukset. Suositukset eivät kuulu vahvasti velvoittavien oikeus-
lähteiden alaan. Niillä voi kuitenkin tarkoituksensa mukaisesti olla laintul-
kintaa ja harkinnan käyttöä ohjaava merkitys. Kategorisesti suosituksia ei 
voida lukea myöskään sallittujen asia-argumenttien ryhmään.298 

Kansainvälisen yhteistyön tiimoilta on valmistunut myös erilaisia ei-
sitovia ohjeita, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja samalla myös hel-
pottaa kansainvälisten meriturvallisuustutkintojen tekemistä. Tällaisille oh-
jeilla voitaneen antaa vastaava merkitys kuin oikeudelliselle kirjallisuudelle. 
Täten niitä voidaan pitää sallittuina oikeuslähteinä. 

Meriturvallisuustutkinnan sääntelyn perustana toimivat kansainväliset so-
pimukset. Niiden valmistelu ja hallinnointi kuuluu Yhdistyneiden kansakun-
tien alaiselle Kansainväliselle merenkulkujärjestölle, jonka päämaja sijaitsee 
Lontoossa. 

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO (International Maritime Organ-
ization) on Yhdistyneiden kansakuntien alainen erityisjärjestö. Sen nimi oli 
vuoteen 1982 asti Kansainvälisen merenkulkualan neuvoa-antava järjestö 
IMCO (the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization). Järjes-
tö perustettiin vuonna 1948 Geneven sopimuksella.299 Järjestön käytännön 
toiminta aloitettiin kuitenkin vasta vuonna 1958.300 Ottaen huomioon me-
renkulun tuhansien vuosien perinteet järjestö on perustettu yllättävän myö-
hään.301 IMOssa on 174 jäsenvaltiota ja kolme tarkkailijajäsentä.302 

IMOn tehtävänä on mahdollistaa turvallinen kansainvälinen kauppa me-
riympäristöä pilaamatta. Se pyrkii tavoitteisiinsa kokouksin, noin neljällä-
kymmenellä yleissopimuksella, noin tuhannella säännöstöllä sekä suosituk-
silla.303 

Merenkulun osalta turvallisuustutkintaa koskeva velvoite pohjautuu nel-
jään kansainväliseen yleissopimukseen sekä IMOn päätöslauselmiin. Nämä 
käydään meriturvallisuustutkintaan liittyviltä osin läpi tässä luvussa. 

Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimusta (SopS 50/1996) 
(UNCLOS, the United Nations Convention on the Law of the Sea) sovelletaan 
kaikilla maailman merillä. Sopimus astui voimaan vuonna 1994, ja Suomi 

                                                   
298 Laakso, Seppo 1990, s. 80. 
299 IMO 20019a: Brief History of IMO. 
300 Malmberg, Lars-Göran 2000, s. 287. 
301 Fasulo, Linda 2015, s. 214. 
302 IMO 2019b: Member States, IGOs and NGOs. 
303 Fasulo, Linda 2015, s. 214. 
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tuli sen jäseneksi vuonna 1996. Merioikeusyleissopimusta kutsutaan yleisesti 
merten perustuslaiksi.304 

Merioikeusyleissopimuksen 2 artiklan mukaan rantavaltion täysivaltai-
suus ulottuu sen maa-alueen ja sisäisten aluevesien edustalla sekä saaristo-
vesien edustalla olevaan merialueeseen, jota nimitetään aluemereksi. Täysi-
valtaisuus ulottuu aluemeren yläpuolella olevaan ilmatilaan sekä aluemeren 
pohjaan sisustoineen. 

Merioikeusyleissopimuksen 94 artiklan 7 kohdassa säädetään turvalli-
suustutkintavelvoitteesta ja siihen liittyvästä lippuvaltioperiaatteesta. Sen 
mukaan jokainen valtio on velvollinen tutkituttamaan pätevällä henkilöllä tai 
henkilöillä kaikki aavalla merellä tapahtuneet merivahingot ja merenkul-
kuonnettomuudet, joissa sen lippua käyttävä alus on ollut osallisena ja joissa 
toisen valtion kansalaiset ovat menettäneet henkensä tai loukkaantuneet va-
kavasti tai toisen valtion alukset tai laitteet ovat vaurioituneet vakavasti tai 
on aiheutunut vakavaa vahinkoa meriympäristölle. Lippuvaltio ja kyseinen 
toinen valtio tekevät yhteistyötä jälkimmäisen toimeenpanemassa meriva-
hingon tai merenkulkuonnettomuuden tutkinnassa. 

Merioikeusyleissopimuksen mukaan merioikeuden yksityiskohtaisia 
sääntöjä tulee kehittää kansainvälisissä järjestöissä. Tällainen maininta on 
esimerkiksi meriturvallisuuden ja meriympäristön pilaantumista koskevissa 
artikloissa. Merioikeusyleissopimus välttää näin sääntelyn jäädyttämisen 
tiettyyn ajankohtaan tai tekniseen ratkaisuun mutta ohjaa kuitenkin tulevaa 
sääntelyä kanavoimalla ratkaisut kansainvälisiin instituutioihin kansallisten 
ratkaisujen sijasta.305 

Kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä eli 
SOLAS-yleissopimus (International Convention for the Safety of Life at Sea) 
on kansainvälinen meriturvallisuutta käsittelevä sopimus. Vuoden 1974 
SOLAS-yleissopimus on astunut voimaan vuonna 1980.306 IMOn piirissä ja 
myös yleisesti SOLAS-yleissopimusta pidetään maailman tärkeimpänä meri-
turvallisuutta koskevana sopimuksena.307 

Ensimmäinen SOLAS-yleissopimus solmittiin vuonna 1914 vastauksena 
Titanicin uppoamiseen vuonna 1912. SOLAS-yleissopimus uudistettiin vuon-
na 1929. Kolmas SOLAS-yleissopimuksen versio hyväksyttiin heti IMOn pe-
rustamisen jälkeen vuonna 1948.308 Vuosien 1948, 1960 ja 1974 SOLAS-
yleissopimukset ovat sisältäneet lippuvaltion velvollisuuden tutkia merion-
nettomuus, mikäli tutkinta saattaa auttaa identifioimaan säädöksistä johtu-
                                                   
304 Koivurova, Timo – Ringbom, Henrik – Kleemola-Juntunen, Pirjo 2017, s. 9–10 ja 25. 
305 Koivurova, Timo – Ringbom, Henrik – Kleemola-Juntunen, Pirjo 2017, s. 22–23. 
306 IMO 2020b: International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974. 
307 Fasulo, Linda 2015, s. 214 ja IMO 2020b: International Convention for the Safety of Life 
at Sea (SOLAS), 1974. 
308 Fasulo, Linda 2015, s. 214 ja IMO 2020b: International Convention for the Safety of Life 
at Sea (SOLAS), 1974. 
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via syitä onnettomuuden taustalla.309 Lippuvaltion lisäksi rantavaltiolla on 
oikeus tutkia onnettomuus, joka on tapahtunut sen sisä- tai aluevesillä, koska 
nämä alueet kuuluvat valtion suvereniteetin piiriin.310 

SOLAS-yleissopimuksen liitteen I luvun 21 sääntö koskee onnettomuuk-
sia. Sen mukaisesti sopimusvaltiot ovat sitoutuneet tutkimaan jokaisen lip-
punsa alla purjehtivalle alukselle sattuneen onnettomuuden, milloin ne kat-
sovat tutkimuksen voivan auttaa ratkaisemaan, mitkä muutokset nykyisiin 
sääntöihin saattaisivat olla toivottavia. Sopimusvaltiot ovat sitoutuneet toi-
mittamaan IMOlle asianmukaiset tiedot näiden tutkimusten tuloksista. 
IMOn antaessa näiden tutkimustietojen perusteella tiedonantoja tai suosi-
tuksia se ei saa paljastaa kyseessä olevaa alusta tai sen kansallisuutta eikä 
panna vastuuta alukselle tai henkilölle tai vihjata sellaiseen. 

SOLAS-yleissopimuksen liitteen XI-1 lukuun on koottu merenkulun tur-
vatoimia tehostavat erityismääräykset. Sen 6 sääntö koskee merionnetto-
muuksien ja merellä sattuneiden vaaratilanteiden tutkintaa koskevia lisävaa-
timuksia. Tämän 6 säännön mukaan jokaisen valtion tulee tutkia merionnet-
tomuudet ja merellä sattuneet vaaratilanteet ottaen huomioon SOLAS-
yleissopimuksen liitteen I luvun 21 säännön sekä noudattaen SOLAS-
yleissopimuksen nojalla annettua onnettomuustutkintasäännöstöä. Onnet-
tomuustutkintasäännöstön I ja II osa ovat sitovia eli niiden määräyksiä on 
noudatettava täysimääräisesti. Sen sijaan onnettomuustutkintasäännöstön 
III osa sisältää ohjeita ja selityksiä, jotka eivät ole velvoittavia. Ne on kuiten-
kin otettava mahdollisimman suuressa määrin huomioon, jotta onnetto-
muustutkintasäännöstöä sovellettaisiin entistä yhdenmukaisemmin. 

Merenkulun kansainvälisestä luonteesta johtuen merionnettomuuksien tut-
kinta vaatii kansainvälistä yhteistyötä. Yhteistyön helpottamiseksi on ollut 
tarpeen luoda yhteinen standardi, jota merionnettomuuksien turvallisuus-
tutkinnassa sovelletaan.311 

SOLAS-yleissopimuksen nojalla annettu merionnettomuuksien ja merellä 
sattuneiden vaaratilanteiden turvallisuustutkinnan kansainvälisiä normeja ja 
suositeltuja käytäntöjä koskeva säännöstö (onnettomuustutkintasäännöstö) 
on hyväksytty 16.5.2008 IMOn päätöslauselmalla MSC.255(84). Se on tullut 
voimaan 1.1.2010.312 Suomi on implementoinut onnettomuustutkintasään-
nöstön siten, että se on tullut Suomen osalta voimaan 30.6.2011 eli samaan 
aikaan turvallisuustutkintalain kanssa.313 

Onnettomuustutkintasäännöstössä on kolme osaa: I Yleiset sopimuseh-
dot (kohdat 1–3), II Pakolliset standardit (kohdat 4–14) ja III Suositetut me-

                                                   
309 IMO resolution MSC.255(84), s. 4. 
310 IMO resolution MSC.255(84), s. 4. 
311 IMO resolution MSC.255(84), s. 1–2. 
312 IMO resolution MSC.255(84), s. 1–2. 
313 L 527/2011, TpA 80/2011 ja SopS 79–80/2011. 
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netelmät (kohdat 15–26). Kaksi ensimmäistä osaa ovat SOLAS-
yleissopimuksen mukaisesti valtioita sitovia ja niitä on pakko noudattaa. 
Suositeltuja menetelmiä tulisi soveltaa mahdollisuuksien mukaan kansallisen 
lainsäädännön rajoissa.314 

Perustuslain 94.1 §:n mukaan eduskunta hyväksyy muun ohella sellaiset 
valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsää-
dännön alaan kuuluvia määräyksiä. Perustuslakiuudistuksen voimaantulon 
jälkeen on perustuslakivaliokunnan linjauksien pohjalta vakiintunut tavaksi, 
että eduskunta hyväksyy sen suostumusta vaativat valtiosopimukset ja muut 
kansainväliset velvoitteet kokonaisuudessaan. Tämä vastaa myös perustus-
lain 94.1 §:n sanamuotoa.315 

Perustuslakivaliokunta ei ole kuitenkaan nähnyt ehdotonta estettä sille, 
että eduskunnan hyväksyminen rajataan joissakin poikkeuksellisissa tilan-
teissa koskemaan pelkästään lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. 
Edellytyksenä tällaiselle poikkeukselle on, että eduskunnan hyväksymistä 
vaativa osa muodostaa sen muista osista selvästi erillisen ja niistä yhtä hyvin 
teknisesti kuin asiallisesti riippumattoman, itsenäisen kokonaisuuden.316 

Perustuslakivaliokunta on katsonut, että eduskunnan suostumus onnet-
tomuustutkintasäännöstön muutokselle sekä sen I ja II osalle on ollut tar-
peen. Sen sijaan säännöstön III osa muodostaa perustuslakivaliokunnan 
kannan mukaan velvoitteen muista osista selvästi erillisen ja niistä niin tek-
nisesti kuin asiallisesti riippumattoman kokonaisuuden, joka ei myöskään 
sisällä eduskunnan suostumusta koskevia määräyksiä.317 Hallituksen esityk-
sen perusteluissa onnettomuustutkintasäännöstön III osan erillisyyttä on 
perusteltu sekä sen suositusluonteisuudella että sen valtiosopimuksille tun-
nusomaisesta muuttamismääräyksestä oleellisesti poikkeavalla muuttamis-
menettelyllä.318 Perustuslakivaliokunnan linjan mukaisesti eduskunnan hy-
väksyminen onkin poikkeuksellisesti rajattu koskemaan vain eduskunnan 
hyväksymistä vaativien velvoitteiden määräyksiä. Tästä johtuen III osa on 
voitu jättää myös julkaisematta säädöskokoelman julkaisusarjassa.319 
                                                   
314 IMO resolution MSC.255(84), s. 1–2. 
315 Ks. PeVL 11/2000 vp, s. 3, PeVL 45/2000 vp, s. 3, PeVL 24/2001 vp, PeVL 11/2003 vp, 
s. 2, PeVL 24/2004 vp, PeVL 36/2006 vp, s. 3 ja PeVL 13/2008 vp, s. 3. 
316 Ks. PeVL 18/2002 vp, PeVL 24/2004 vp ja PeVL 16/2008 vp, s. 2–3. 
317 PeVL 62/2010 vp. 
318 HE 204/2010 vp, s. 66. Onnettomuustutkintasäännöstön osaan III muutokset tekee 
IMO:n meriturvallisuuskomitea työjärjestyksensä mukaisesti. 
319 PeVL 62/2010 vp. Ks. myös PeVL 24/2004 vp, s. 4. Valtiosopimusta ei ole kaikissa ta-
pauksissa välttämätöntä julkaista sopimussarjassa. Suomen säädöskokoelmasta annetun 
lain (188/2000) 9.1,1 §:n perusteella valtioneuvosto tai ministeriö voi erityisestä syystä päät-
tää, että muuta kuin eduskunnan hyväksymistä edellyttävää valtiosopimusta ei julkaista 
sopimussarjassa, jos sopimuksen määräykset ovat yleiseltä merkitykseltään vähäisiä. Ky-
seessä olevan pykälän yksityiskohtaisten perustelujen mukaan tällä voidaan tarkoittaa esi-
merkiksi tilanteita, joissa sopimusmääräykset koskevat vain selvästi rajattua suppeaa henki-
löpiiriä, kuten tietyn ammatin- tai elinkeinonharjoittajia (HE 174/1999 vp, s. 22). Suomen 
säädöskokoelmasta annetun lain 9.2 §:n, sellaisena kuin se on muutettu lailla Suomen sää-
döskokoelmasta annetun lain muuttamisesta (1197/2010), mukaan ministeriön on tällaisissa 
tapauksissa pidettävä valtiosopimus yleisessä tietoverkossa yleisön saatavilla. Sopimussar-
jassa on myös julkaistava ilmoitus valtiosopimuksen julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa 
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Onnettomuustutkintasäännöstön hyväksymisen pilkkominen ja vain osit-
tainen julkaiseminen kotimaisille kielille käännettynä ei ole omiaan edistä-
mään sovellettavan säännöskokonaisuuden selkeyttä. Turvallisuustutkintaan 
liittyvä normisto muodostuu muutoinkin laajasta ja monikerroksisesta nor-
mistosta, jonka hahmottaminen on haastavaa. Onnettomuustutkintasään-
nöstön III osan poikkeavasta muuttamismenettelystä johtuen perustuslaki-
valiokunnan ratkaisu lienee kuitenkin ollut tarkoituksenmukainen. 

Onnettomuustutkintasäännöstöllä pyritään edistämään maailmanlaajui-
sesti yhteistä lähestymistapaa turvallisuustutkintaan.320 Koska niiden valti-
oiden määrä, jotka teoriassa voivat osallistua meriturvallisuustutkintaan, on 
vuosikymmenten saatossa huomattavasti kasvanut, myös mahdolliset oikeu-
delliset ja prosessuaaliset erot valtioiden välillä ovat kasvaneet. Onnetto-
muustutkintasäännöstössä on tunnistettu merionnettomuuksien tutkintaa 
koskevien säännösten erot sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. 
Samalla se kuitenkin lyö lukkoon tietyt pakolliset vaatimukset, joita jokaisen 
valtion tulee turvallisuustutkinnassa noudattaa. Päämääränä on varmistaa 
puolueeton meriturvallisuustutkinta, joka hyödyttää niin lippu- ja rantaval-
tiota kuin myös IMOa ja yleisesti merenkulkualaa.321 

Onnettomuustutkintasäännöstön mukaan säännöstön tavoitteena on tar-
jota yhteinen lähestymistapa merionnettomuuksien ja -vaaratilanteiden tut-
kinnan johtamiseen. Meriturvallisuustutkinnassa ei pyritä osoittamaan syyl-
lisyyttä tai määrittelemään vastuuta. Sen sijaan meriturvallisuustutkinnan 
tavoitteena on estää merionnettomuuksia ja merellisiä vaaratilanteita. Ta-
voitteen toteutumiseen pääseminen edellyttää ensinnäkin systemaattista ja 
laadukasta turvallisuustutkintaa sekä toiseksi tutkintaselostusten toimitta-
mista IMO:lle turvallisuustiedon keräämiseksi merenkulun turvallisuuden 
kehittämisen pohjaksi.322 

Onnettomuuden tai vaaratilanteen syiden asianmukainen selvittäminen 
edellyttää oikea-aikaista ja asianmukaisia metodeja hyödyntävää turvalli-
suustutkintaa. Tutkinnassa ei tällöin tyydytä välittömiin syihin vaan siinä 
mennään paljon syvemmälle perehtyen tapahtumaolosuhteisiin, jotka ovat 
voineet vaikuttaa onnettomuuden tai vaaratilanteen syntyyn ja jotka voivat 
aiheuttaa vastaavia onnettomuuksia tai vaaratilanteita jatkossakin. Turvalli-
suustutkinta pitäisikin nähdä siinä valossa, että tarkoituksena on tutkia koko 
vastuuketjun toimintaa ja olosuhteita.323 

Meriturvallisuustutkinnan pitäisi olla erillinen ja itsenäinen kaikista 
muista tutkinnoista. Kuitenkaan onnettomuustutkintasäännöstön tarkoituk-
sena ei ole estää muita tutkintamuotoja, mukaan lukien siviili-, rikos- ja hal-
lintoprosesseja varten tehtävät tutkinnat.324 Toisaalta turvallisuustutkinnalla 
                                                                                                                                                
ja viranomaisesta, jolta on saatavissa jäljennös valtiosopimuksesta ja joka antaa sopimukses-
ta tietoja suomeksi ja ruotsiksi. 
320 IMO resolution MSC.255(84), s. 4. 
321 IMO resolution MSC.255(84), s. 5. 
322 IMO resolution MSC.255(84), osa I kohta 1.1. 
323 IMO resolution MSC.255(84), osa III kohta 16.5. 
324 IMO resolution MSC.255(84), osa I kohta 1.2. 



 64 

pitäisi olla sama prioriteettiasema kuin muilla tutkinnoilla, mukaan lukien 
saamaa onnettomuutta koskeva esitutkinta, jolla tähdätään rikosoikeudelli-
sen vastuun kohdentamiseen. Tämän mukaisesti turvallisuustutkijoilta ei 
pitäisi estää pääsyä todisteisiin silloinkaan, kun jokin muu taho tekee tutkin-
taa samaan onnettomuuteen tai vaaratilanteeseen liittyen.325 Lisäksi on 
huomattava, että turvallisuustutkintaselostukseen kirjoitettavia onnetto-
muuden tai vaaratilanteen taustatekijöitä ei ole tarkoitus rajata sen johdosta, 
että niistä voisi mahdollisesti päätellä syyllisyys- tai vastuukysymyksiä.326 

Jokaisessa valtiossa tulee olla meriturvallisuustutkintaviranomainen.327 
Valtioiden tulee varmistaa, että niiden kansallinen lainsäädäntö mahdollistaa 
turvallisuustutkinnan ja takaa turvallisuustutkijoille pääsyn alukselle, mah-
dollisuuden kuulla kapteenia, miehistöä ja muita asiaan osallisia sekä hank-
kia todistusaineistoa turvallisuustutkintaa varten.328 Valtioiden tulee varmis-
taa, että heidän turvallisuustutkijansa ovat itsenäisiä ja riippumattomia. Tur-
vallisuustutkinnan tuloksista pitää voida raportoida ilman, että kukaan hen-
kilö tai mikään organisaatio, johon tutkinnan tulokset voivat vaikuttaa, voisi 
ohjata tutkintaa tai sekaantua siihen.329 

Onnettomuustutkintasäännöstön 12 kohdassa säädetään tiedon keräämi-
sestä merenkulkijoilta. Merenkulkijoita tulee informoida turvallisuustutkin-
nan luonteesta ja tarkoituksesta. Heille tulee kertoa (1) riskeistä, jotka liitty-
vät itsekriminoinnin vaaraan, (2) oikeudesta vaieta sekä olla puhumatta itse-
ään vastaan sekä (3) todisteiden suojaamisesta. Merenkulkijoille on sallittava 
myös mahdollisuus oikeudelliseen apuun. Muiden todistajien informoimises-
ta on vastaava säännös onnettomuustutkintasäännöstön kohdassa 24. Se ei 
kuitenkaan ole valtioita velvoittava.330 

Tutkintaselostukset ovat aina julkisia. Ne saatetaan yleisön ja merenkul-
kualan saataville. Lisäksi hyvin vakavien merionnettomuuksien tutkinta-
selostukset on toimitettava IMO:lle. IMO:lle pitää toimittaa myös muita on-
nettomuuksia ja vaaratilanteita koskeva tutkintaselostus, jos se sisältää tieto-
ja, joilla voidaan tulevaisuudessa vähentää merionnettomuuksia ja -
vaaratilanteita tai vähentää niiden vakavuutta.331 

Jos turvallisuustutkinnan aikana tulee ilmi tai nousee epäilys siitä, että 
kyseessä onkin tahallaan aiheutettu vahinko, turvallisuustutkintaviranomai-
sen tulisi pyrkiä välittömästi varmistamaan, että asiasta vastaava meriturval-
lisuusviranomainen on tietoinen asiasta.332 

                                                   
325 IMO resolution MSC.255(84), osa III kohta 16.4. 
326 IMO resolution MSC.255(84), osa I kohta 1.2 ja osa III kohta 16.2. 
327 IMO resolution MSC.255(84), osa II kohta 4. 
328 IMO resolution MSC.255(84), osa II kohta 8. 
329 IMO resolution MSC.255(84), osa II kohta 11. 
330 IMO resolution MSC.255(84), osa II kohta 12 ja osa III kohta 24. 
331 IMO resolution MSC.255(84), osa II kohta 14. 
332 IMO resolution MSC.255(84), osa III kohta 19. 
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IMO on 4.12.2013 hyväksynyt onnettomuustutkintasäännöstön soveltamis-
ohjeet päätöslauselmalla A.1075(28). Soveltamisohjeiden taustalla on tarve 
tarjota tutkijoille apua onnettomuustutkintasäännöstön yhdenmukaiseen 
soveltamiseen kansallisen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tavoitteena on 
yhdenmukaistaa turvallisuustutkinnan johtamista. Yhdenmukaiset toiminta-
tavat ovat erityisen tärkeitä johtuen merenkulun kansainvälisestä luonteesta. 
Intressivaltioiden välinen sujuva yhteistyö on tärkeää turvallisuustutkinnassa 
onnettomuuksien ja vaaratilanteiden olosuhteiden ja syiden selvittämisek-
si.334 

Soveltamisohjeilla on tarkoitus antaa käytännön neuvoja systemaattiseen 
meriturvallisuustutkintaan. Samalla on tarkoitus antaa tilaa myös analyysi-
menetelmien kehittymiselle. Yleisenä tavoitteena on tukea turvallisuustut-
kintaa siten, että vastaavien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden toistumi-
selta vältyttäisiin.335 

Viimekätinen tavoite meriturvallisuustutkinnassa on edistää meriturvalli-
suutta ja suojella meriympäristöä. Tavoite saavutetaan tunnistamalla järjes-
telmällisessä turvallisuustutkinnassa turvallisuuspuutteita ja suosittamalla 
korjaavia toimenpiteitä merenkulkualalle. Turvallisuustutkinnan tavoitteena 
ei ole määrittää vastuukysymyksiä eikä osoittaa syyllisiä.336 

Soveltamisohjeilla on tarkoitus lisätä myös koko merenkulkualan tietoi-
suutta inhimillisten, organisatoristen, ympäristöllisten, teknisten ja ulkopuo-
listen tekijöiden vaikutuksesta merellisiin onnettomuuksiin. Tiedon lisään-
tymisen merenkulkuyhteisössä pitäisi johtaa siihen, että ala kiinnittää näihin 
asioihin riittävästi huomiota jo ennalta, jolloin merelliset onnettomuudet 
vähenevät myös sitä kautta. Paremmalla etukäteissuunnittelulla voitaisiin 
säästää henkiä, aluksia, lastia ja meriympäristöä.337 

Meriturvallisuustutkijoiden kansainvälinen foorumi MAIIF (Marine Accident 
Investigators’ International Forum) on voittoa tavoittelematon yhteisö, joka 
on omistautunut meriturvallisuuden parantamiselle ja merien pilaantumisen 
ehkäisemiselle vaihtamalla meriturvallisuustutkinnoissa saatuja ideoita, ko-
kemuksia ja tietoja. Yhteisön päämääränä on edistää ja kehittää meriturvalli-
suustutkintaa sekä vaalia meriturvallisuustutkijoiden välistä yhteistyötä ja 
viestintää. Yhteisön jäseneksi otetaan meriturvallisuustutkintaa tekeviä vi-

                                                   
333 Guidelines to assist investigators in the implementation of the casualty investigation code 
(IMO resolution A.1075(28)). 
334 IMO resolution A.1075(28), s. 2. 
335 IMO resolution A.1075(28), kohta 1.1. 
336 IMO resolution A.1075(28), kohta 1.2. 
337 IMO resolution A.1075(28), kohta 1.3. 
338 MAIIF Investigation Manual. 
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ranomaisia.339 MAIIF on hallitustenvälisenä järjestönä (Intergovernmental 
Organization) tehnyt yhteistyösopimuksen Kansainvälisen merenkulkujärjes-
tö IMOn kanssa. Sillä on tästä johtuen tarkkailijan asema (observer status) 
IMOssa.340 

Osana meriturvallisuustutkinnan kehittämistä MAIIF on julkaissut laajan 
tutkintakäsikirjan (MAIIF Investigation Manual) meriturvallisuustutkijoiden 
käyttöön. Tutkintakäsikirjalla ei ole juridista asemaa, mutta sen tarkoitukse-
na on toimia tukimateriaalina kansallisille meriturvallisuustutkintaviran-
omaisille, jotka tekevät IMOn onnettomuustutkintasäännöstön alaan kuulu-
vaa turvallisuustutkintaa.341 

MAIIFin tutkintakäsikirjaan on koottu esimerkkejä parhaista käytännöis-
tä. Se tarjoaa turvallisuustutkijoille perustan, jolle he voivat rakentaa tarvit-
tavat taidot tehdäkseen tehokasta ja vaikuttavaa turvallisuustutkintaa.342 
Tutkintakäsikirjan teossa ovat olleet mukana IMO, EMSA ja useat kansalliset 
turvallisuustutkintaviranomaiset kuten Australian ATSB343, Yhdistyneiden 
kuningaskuntien MAIB344, Yhdysvaltojen NTSB345 ja Kanadan TSB346.347 
Ideana ja tavoitteena on jakaa IMOnkin asianmukaisina pitämiä ohjeita 
IMOn onnettomuustutkintasäännöstön soveltamiseen.348 

Ensimmäinen kansainvälinen lastiviivayleissopimus on vuodelta 1930.349 
Voimassa olevan vuoden 1966 kansainvälisen lastiviivayleissopimuksen CLL 
(International Convention on Load Lines) tarkoituksena on vahvistaa yh-
denmukaiset periaatteet ja säännöt siitä, kuinka syvään kansainvälisillä mat-
koilla kulkevat alukset saadaan lastata silmällä pitäen hengen ja omaisuuden 
turvaamista merellä. Yleissopimus on tullut voimaan vuonna 1968.350  

SOLAS-yleissopimuksen lisäksi vuoden 1966 kansainvälinen lastivii-
vayleissopimus sisältää lippuvaltion velvollisuuden tutkia merionnettomuus, 
mikäli tutkinta saattaa auttaa identifioimaan säädöksistä johtuvia syitä on-
nettomuuden taustalla.351 Kansainvälisen lastiviivayleissopimuksen 23 artik-

                                                   
339 MAIIF 2020: Maritime Safety through investigation and cooperation. 
340 IMO 2020: Intergovernmental Organizations which have concluded agreements of coop-
eration with IMO. Valtioiden välisiä järjestöjä, jotka ovat tehneet IMOn kanssa yhteistyöso-
pimuksen, on yhteensä 63. 
341 MAIIF Investigation Manual, s. 1. 
342 MAIIF Investigation Manual, s. 1. 
343 Australian Transport Safety Bureau. 
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346 Transportation Safety Board of Canada. 
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349 IMO 2020c: International Convention on Load Lines. 
350 SopS 52/1968 ja IMO 2020c: International Convention on Load Lines. Kansainvälinen 
lastiviivayleissopimus on tullut kansainvälisesti voimaan 21.7.168 ja Suomen osalta 
15.8.1968. 
351 IMO resolution MSC.255(84), s. 4. 
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lan mukaan jokainen sopimusvaltio sitoutuu tutkimaan jokaisen onnetto-
muuden, joka kohtaa aluksia, joista se on vastuussa ja jotka ovat kansainväli-
sen lastiviivayleissopimuksen määräysten alaisia, kun se katsoo, että turvalli-
suustutkinta voisi auttaa ratkaisemaan, mitkä muutokset yleissopimukseen 
saattaisivat olla toivottavia. Lisäksi jokainen sopimusvaltio sitoutuu toimit-
tamaan IMOlle asianmukaiset tiedot näiden tutkimusten tuloksista. Mitkään 
näihin tietoihin perustuvat IMOn tiedonannot tai suositukset eivät saa pal-
jastaa kyseessä olevia aluksia tai niiden kansallisuutta eivätkä millään tavoin 
määrätä tai merkitä vastuuta millekään alukselle tai henkilölle tai vihjata täl-
laiseen vastuuseen. Säännös vastaa sisällöllisesti SOLAS-yleissopimuksen 
liitteen I luvun 21 sääntöä. 

Vuoden 1973 kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pi-
laantumisen ehkäisemisestä muutettuna vuoden 1978 pöytäkirjalla352 eli 
MARPOL 73/78 (International Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships) on yksi tärkeimmistä meriympäristösopimuksista. Sopimusko-
konaisuus tuli voimaan vuonna 1983. Sen tarkoituksena on lopettaa meriym-
päristön tahallinen pilaaminen sekä rajoittaa mahdollisimman vähäiseksi 
vahingossa tapahtuvat pilaavien aineiden päästöt merellisessä ympäristössä. 

 MARPOL 73/83 yleissopimuksen 12 artikla koskee aluksia kohtaavia on-
nettomuuksia. Sen 1 kohdan mukaan jokainen sopimusvaltio sitoutuu toimit-
tamaan tutkimuksen jokaisesta sääntöjen ja määräysten alaiselle lippunsa 
alla purjehtivalle alukselleen tapahtuvasta onnettomuudesta, joka on huo-
mattavasti vahingoittanut meriympäristöä. Saman artiklan 2 kohdan mu-
kaan jokainen sopimusvaltio sitoutuu toimittamaan IMOlle tiedot turvalli-
suustutkinnan tuloksista, mikäli se arvelee tietojen voivan olla avuksi harkit-
taessa, millä tavoin kyseessä olevaa yleissopimusta olisi ehkä syytä muuttaa. 

IMO ja kansainvälinen työjärjestö ILO (International Labour Organizati-
on)354 ovat 1.7.2006 hyväksyneet ohjeet merenkulkijoiden oikeudenmukai-
sesta kohtelusta merionnettomuuksien yhteydessä. Päätöksessä on tunnistet-
tu tarve merimiesten erityiseen suojeluun turvallisuustutkinnan aikana.355 

Päätöksen taustalla on muun muassa huoli merenkulkijoiden oikeuden-
mukaisesta kohtelusta, koska merionnettomuuksien jälkeiset merenkulkijoi-
ta vastaan käydyt oikeudenkäynnit ovat yleistyneet. Järjestöt ovat tuoneet 

                                                   
352 Vuoden 1978 pöytäkirjalla vastattiin vuosien 1976–1977 tankkerionnettomuuksien ryöp-
pyyn. Koska vuoden 1973 MARPOL-yleissopimus ei ollut vielä tullut voimaan, vuoden 1978 
pöytäkirja liitettiin osaksi jo olemassa olevaa emosopimusta. Ks. IMO 2020d: International 
Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL). 
353 Guidelines on fair treatment of seafarers in the event of a maritime accident (Resolution 
LEG.3(91)). 
354 ILO on IMOn tapaan Yhdistyneiden kansakuntien alainen järjestö. 
355 IMO resolution MSC.255(84), s. 4. 
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esille myös sen, että merenkulkijat eivät välttämättä ole tietoisia heihin vai-
kuttavista rantavaltioiden lainsäädännöistä ja oikeusprosesseista. Päätökses-
sä on viitattu myös ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen (the 
Universal Declaration of Human Rights), kansalais- ja poliittisia oikeuksia 
koskevaan yleissopimukseen (the International Covenant on Civil and Politi-
cal Rights) ja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaan 
kansainväliseen yleissopimukseen356 (the International Covenant on Eco-
nomic, Social and Cultural Rights), jotka yhdessä muodostavat kansainväli-
sen ihmisoikeuksien normiston.  

Päätöksessään IMO ja ILO muun muassa kehottavat valtioita tutkimaan 
nopeasti onnettomuudet, jotta merenkulkijoiden epäoikeudenmukainen koh-
telu voidaan välttää. Samoin päätöksessä kehotetaan kaikkia valtioita hyväk-
symään menettelyt merenkulkijoiden nopean kotiuttamisen ja alukseen pa-
laamisen mahdollistamiseksi merionnettomuuksien jälkeen.357 

EU:n toimivalta merellisissä asioissa ulottui aluksi vain kalastuksen säänte-
lyyn. Vähitellen unionin toimivalta laajeni meriympäristön suojeluun ja me-
renkulun sääntelyyn. Ajatus yhtenäisestä meripolitiikasta heräsi vasta 2000-
luvun puolella. Komissio julkaisi Euroopan unionin yhdennetyn meripolitii-
kan 10.10.2007358. Se hyväksyttiin myös EU:n valtionpäämiesten Eurooppa-
neuvostossa. EU:n meripolitiikan tavoitteita ovat muun muassa meriturvalli-
suus ja merten pilaamisen ehkäiseminen.359 

Samaa tavoitetta eli meriturvallisuuden varmistamista ja alusten aiheut-
taman pilaantumisen ehkäisemistä varten perustettiin Euroopan meriturval-
lisuusvirasto EMSA (European Maritime Safety Agency) 27.6.2002 annetulla 
asetuksella.360 EMSAn keskustoimipaikka sijaitsee Lissabonissa. EMSAn teh-
tävänä on muun muassa jäsenvaltioiden ja komission välisen yhteistyön hel-
pottaminen yhteisen menettelytavan kehittämiseksi onnettomuustutkintaa 
varten merionnettomuuksien tutkinnasta sovittujen kansainvälisten periaat-
teiden mukaisesti. Menettelytavoissa on otettava asianmukaisesti huomioon 
jäsenvaltioiden erilaiset oikeusjärjestelmät. EMSAn tulee myös tukea jäsen-
valtioita vakavien merionnettomuuksien tutkintaan liittyvissä toimissa sekä 
laadittujen onnettomuusraporttien analysoimisessa.361 Turvallisuustutkin-
nan itsenäisyyden ja riippumattomuuden kannalta on huomionarvoista, että 
turvallisuustutkinta kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. 

                                                   
356 SopS 6/1976. 
357 Resolution A.987(24). 
358 KOM(2007) 575 lopullinen. 
359 Koivurova, Timo – Ringbom, Henrik – Kleemola-Juntunen, Pirjo 2017, s. 29–30. 
360 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1406/2002, annettu 27 päivänä 
kesäkuuta 2002, Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta, 1 art. 
361 EY 1406/2002, 2 art. e alakohta. 
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Meriturvallisuustutkintaa sääntelee Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi 2009/18/EY meriliikennealan onnettomuuksien tutkinnan peruspe-
riaatteista ja neuvoston direktiivin 1999/35/EY ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/59/EY muuttamisesta, jäljempänä merionnet-
tomuusdirektiivi. Merionnettomuusdirektiivi on pitänyt kansallisesti imple-
mentoida viimeistään 17.6.2011.362 Suomessa implementointi on tehty turval-
lisuustutkintalailla, joka tuli voimaan 1.6.2011.  

Euroopan unionin ajatuksena on ollut omalta osaltaan edistää SOLAS-
sopimuksen nojalla annetun onnettomuustutkintasäännöstön implementoin-
tia merionnettomuusdirektiivin avulla. Merionnettomuusdirektiivi sisältää 
asiallisesti IMOn onnettomuustutkintasäännöstön kaikki kolme lukua. Täten 
onnettomuustutkintasäännöstön kolmaskin, vain suosituksia sisältävä luku, 
on Euroopan unionin toimin käytännössä muutettu jäsenvaltioita sitovaksi. 
Tämä on omiaan lisäämään turvallisuustutkinnan yhdenmukaisuutta sekä 
kansainvälisesti mutta erityisesti unionin alueella. 

Merionnettomuusdirektiivin tarkoituksena on parantaa meriturvallisuut-
ta ja ehkäistä alusten aiheuttamaa pilaantumista sekä pienentää uusien me-
rionnettomuuksien riskiä. Tavoitteeseen pyritään ensinnäkin helpottamalla 
turvallisuustutkinnan ripeää toteuttamista sekä merionnettomuuksien ja me-
rellisten vaaratilanteiden analysointia syiden selvittämiseksi. Toiseksi pyri-
tään varmistamaan, että turvallisuustutkinnasta suosituksineen annetaan 
täsmällistä ja ajankohtaista tietoa.363 

Merionnettomuusdirektiivissä säädetään erikseen, että turvallisuustut-
kinnassa ei saa olla kyse vastuun määrittämisestä eikä syyllisyyden kohden-
tamisesta. Jäsenvaltioiden on kuitenkin varmistettava, että turvallisuustut-
kintaa tekevä tutkintaelin ei pidättäydy ilmoittamasta merionnettomuuden 
tai vaaratilanteen syitä täydellisesti sen vuoksi, että tutkinnan tuloksista voi-
daan päätellä syyllisyys tai vastuu.364 

Jäsenvaltioiden on määriteltävä turvallisuustutkinnan oikeudellinen 
asema niin, että turvallisuustutkinta voidaan suorittaa mahdollisimman te-
hokkaasti ja nopeasti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että turvallisuustut-
kinnat ovat riippumattomia rikostutkinnasta ja muusta rinnakkaisesta tut-
kinnasta, jotka suoritetaan oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi eli vas-
tuun määrittämiseksi tai syyllisyyden kohdentamiseksi. Samoin jäsenvaltioi-
den on varmistettava, että turvallisuustutkinta ei aiheetta esty, keskeydy tai 
viivästy oikeudellisen vastuun kohdentamiseen tähtäävän tutkinnan vuok-
si.365 

Turvallisuustutkintaa varten jäsenvaltiolla tulee olla puolueeton ja pysyvä 
tutkintaelin, jolla on tarvittavat valtuudet. Turvallisuustutkijoilla tulee olla 
asianmukainen pätevyys sekä merionnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin liit-
                                                   
362 2009/18/EY, 25 art. 1 kohta. 
363 2009/18/EY, 1 art. 1 kohta. 
364 2009/18/EY, 1 art. 2 kohta. 
365 2009/18/EY, 4 art. 1 kohta. 
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tyviä seikkoja koskeva asiantuntemus. Yksittäisillä tutkijoilla on oltava käy-
tännön tietoja ja kokemusta niiltä aloilta, jotka liittyvät heidän tavanomaisiin 
tutkintatehtäviinsä. Lisäksi on varmistettava, että tarvittaessa käyttöön saa-
daan nopeasti muuta sopivaa asiantuntemusta.366 On huomattava, että meri-
turvallisuustutkintaan tarvittava moniammatillinen tietopohja on paljon laa-
jempaa kuin pelkästään merenkulkukokemus. Merenkulun osaamisen lisäksi 
turvallisuustutkinnassa tarvitaan tapauksesta riippuen asiantuntemusta on-
nettomuuksien synnyn teoriasta, ihmisen käyttäytymisestä, organisaatioiden 
toiminnasta, laivanrakennuksesta, automaatiotekniikasta, satamaoperoinnis-
ta, infrastruktuurista, lainsäädännöstä ynnä muusta sellaisesta. 

Merionnettomuusdirektiivin soveltamisalaan kuuluvat merionnettomuu-
det ja vaaratilanteet, joissa (a) on osallisena jonkin jäsenvaltion lipun alla 
purjehtiva alus, (b) joka tapahtuu jäsenvaltion aluemerellä tai sisäisellä alue-
vedellä tai (c) joka koskee muuta jäsenvaltion merkittävää etua. Soveltamis-
alan ulkopuolelle jäävät merionnettomuudet ja vaaratilanteet, joissa on osal-
lisena ainoastaan (a) sota- tai joukkojenkuljetusaluksia tai muita aluksia, jot-
ka ovat jäsenvaltion omistuksessa tai käytössä ja joita käytetään ainoastaan 
valtion muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, (b) aluksia, jotka eivät kulje 
konevoimalla, alkeellista rakennetta olevia puualuksia tai ei-ammattimaises-
sa käytössä olevia huvialuksia ja -veneitä, jollei niillä ole miehistöä ja jollei 
niillä kuljeteta yli 12 matkustajaa kaupallisessa tarkoituksessa, (c) sisävesillä 
liikennöiviä sisävesialuksia, (d) alle 15 metrin pituisia kalastusaluksia tai (e) 
rannikon edustalla olevia kiinteitä porausyksikköjä. 

Merionnettomuusdirektiivissä merionnettomuudet ja vaaratilanteet jae-
taan kolmeen eri luokkaan: hyvin vakaviin onnettomuuksiin, vakaviin onnet-
tomuuksiin sekä muihin onnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin. Tämä jaottelu 
vaikuttaa onnettomuuden tutkimisvelvollisuuteen sekä velvollisuuteen pe-
rustella tapahtuman tutkimatta jättäminen.367 

Merionnettomuusdirektiivin mukaan jäsenvaltiolla on tutkintavelvolli-
suus sellaisten hyvin vakavien merionnettomuuksien jälkeen, (a) joissa on 
ollut osallisena kyseisen jäsenvaltion lipun alla purjehtiva alus riippumatta 
onnettomuuden tapahtumapaikasta, (b) jotka ovat tapahtuneet sen alue-
merellä taikka sisäisillä aluevesillä riippumatta siitä, minkä lipun alla alus tai 
alukset purjehtivat tai (c) jotka koskevat merkittävässä määrin kyseistä jä-
senvaltiota riippumatta tapahtumapaikasta ja siitä, minkä lipun alla alus tai 
alukset purjehtivat.368 

Harkitessaan vakavan merionnettomuuden taikka muun onnettomuuden 
tai vaaratilanteen tutkimista tutkintaelimen on merionnettomuusdirektiivin 
mukaan otettava huomioon merionnettomuuden tai vaaratilanteen vaka-
vuus, alus- ja/tai lastityyppi sekä se, missä määrin turvallisuustutkinnan tu-
lokset olisivat omiaan edistämään uusien onnettomuuksien ja vaaratilantei-

                                                   
366 2009/18/EY, 8 art. 1 ja 2 kohta. 
367 2009/18/EY, 5 art. 1 ja 2 kohta. 
368 2009/18/EY, 5 art. 1 kohta. 
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den ehkäisemistä.369 Turvallisuustutkinta on aloitettava mahdollisimman 
pian, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua onnettomuudesta 
tai vaaratilanteesta.370 

Kustakin merionnettomuudesta tai vaaratilanteesta tehdään pääsääntöi-
sesti vain yksi turvallisuustutkinta. Jos turvallisuustutkinta koskee useampaa 
valtiota, näiden on yhteistyössä sovittava, mikä niistä johtaa kyseistä turvalli-
suustutkintaa. Jos turvallisuustutkintaa, jossa jäsenvaltiot ovat osallisina, 
johtaa kolmas maa, eikä se noudata johtamassaan turvallisuustutkinnassa 
merionnettomuuden tai merellä sattuneen vaaratilanteen tutkintaa koskevaa 
IMO:n säännöstöä, jäsenvaltioiden tulee kuitenkin tehdä asiassa rinnakkai-
nen turvallisuustutkinta.371 

Turvallisuustutkinta tehdään siinä laajuudessa kuin sen katsotaan parhai-
ten edistävän merionnettomuusdirektiivin tavoitteen toteutumista sekä eh-
käisevän uusia onnettomuuksia ja vaaratilanteita.372 Tutkinnan laajuudesta, 
tutkintamenettelyistä ja käytännön järjestelyistä päättää tutkintaa johtavan 
jäsenvaltion tutkintaelin yhteistyössä muiden tutkintaan osallistuvien jäsen-
valtioiden kanssa.373 Tutkintaselostus johtopäätöksineen ja mahdollisine 
suosituksineen on pyrittävä julkaisemaan 12 kuukaudessa tapahtumapäiväs-
tä.374 

Kunkin jäsenvaltion on kansallisessa oikeusjärjestelmässään varmistetta-
va, että sen tutkintaelimelle ja turvallisuustutkijoille annetaan kaikki turvalli-
suustutkinnan suorittamiseen vaikuttavat tiedot.375 Toisaalta kunkin jäsen-
valtion on varmistettava, että turvallisuustutkintaa varten saatuja tietoja ei 
anneta muuhun kuin turvallisuustutkintaan, paitsi jos tietojen julkaisemi-
seen on yleisen edun kannalta pakottava syy.376 

Komissio on 9.12.2011 antanut asetuksen (EU) N:o 1286/2011 merionnetto-
muuksien ja merellä sattuneiden vaaratilanteiden tutkintaan Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivin 2009/18/EY 5 artiklan 4 kohdan mukaises-
ti kehitetyistä yhteisistä menettelytavoista, jäljempänä komission asetus me-
rionnettomuustutkinnan yhteisistä menettelytavoista. Merionnettomuusdi-
rektiivin 5 artiklan 4 kohdan perusteella tutkintaelimen on meriturvallisuus-
tutkintaa tehdessään noudatettava mainitulla komission asetuksella vahvis-
tettuja merionnettomuuksien tai merellä sattuneiden vaaratilanteiden tut-
kinnan yhteisiä menettelytapoja. Tutkijat voivat kuitenkin erityistapauksessa 
poiketa näistä yhteisistä meriturvallisuustutkinnan menettelytavoista, jos se 

                                                   
369 2009/18/EY, 5 art. 2 kohta. 
370 2009/18/EY, 5 art. 5 kohta. 
371 2009/18/EY, 7 art. 1 kohta ja 12 art. 
372 2009/18/EY, 5 art. 3 kohta. 
373 2009/18/EY, 5 art. 3 kohta ja 7 art. 1 kohta. 
374 2009/18/EY, 14 art. 2 kohta. 
375 2009/18/EY, 8 art. 4 kohta. 
376 2009/18/EY, 9 art. 
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on heidän ammattikokemukseensa perustuvan harkinnan mukaan tarpeen 
tutkinnan tavoitteiden saavuttamiseksi.377 

Komission asetuksen mukaiset yhteiset menettelytavat on koottu kyseisen 
asetuksen liitteeseen.378 Menettelytapojen tarkoituksena on vahvistaa yhtei-
nen lähestymistapa meriturvallisuustutkintoihin sekä esittää hyvän turvalli-
suustutkinnan ominaispiirteet. Kyseessä ei ole tarkistusluettelo vaan turvalli-
suustutkijoiden on käytettävä ammatillista harkintaa ja hyödynnettävä kou-
lutustaan ottaakseen huomioon kunkin tutkittavan tapauksen ominaispiir-
teet.379 

Meriturvallisuustutkinnan yhteisten menettelytapojen mukaan, päätettä-
essä muiden kuin hyvin vakavien onnettomuuksien tai vaaratilanteiden tut-
kinnasta, voidaan merionnettomuusdirektiivin 5 artiklan 2 kohdassa luetel-
tujen seikkojen lisäksi ottaa huomioon muun muassa 
- turvallisuustutkinnasta saatavissa oleva mahdollinen turvallisuushyöty, 
- onnettomuuden julkisuusarvo, 
- onko onnettomuus osa selvästi tunnistettavaa kehityslinjaa, 
- onnettomuuden mahdolliset seuraukset, 
- saatavilla ja mahdollisesti saatavilla olevat voimavarat tarpeiden ollessa 

ristiriitaiset, sekä mahdollinen keskeneräisten tutkintojen suuri määrä, 
- tutkimatta jättämiseen liittyvät riskit, 
- miehistölle ja/tai matkustajille aluksella aiheutuneet vakavat vammat, 
- ympäristönsuojelun kannalta herkkien alueiden pilaantuminen, 
- aluksen merkittävät rakenteelliset vauriot sekä 
- sataman keskeisien toimintojen keskeytyminen tai keskeytymisen uh-

ka.380 

Merionnettomuusdirektiivin mukaisesti jäsenvaltiot ovat tiiviissä yhteistyös-
sä komission kanssa perustaneet pysyvän yhteistyöjärjestelmä PCF:n (Per-
manent Cooperation Framework), jonka avulla niiden tutkintaelimet voivat 
tehdä keskenään yhteistyötä kyseisen direktiivin tavoitteiden saavuttamisek-
si.381 PCF toimii Euroopan tasolla turvallisuustutkintavirastojen virallisena 
yhteistyöverkostona.382 Komissio on hyväksynyt PCF:n työjärjestyksen täy-
täntöönpanoasetuksellaan.383 

                                                   
377 2009/18/EY, 5 art. 4 kohta. 
378 EU 1286/2011, 1 art. 
379 EU 1286/2011, liitteen osa A. 
380 EU 1286/2011, liitteen osa B kohta 2.2. 
381 2009/18/EY, 10 art. 1 kohta. 
382 Helke, Hannamari 2019, s. 53. 
383 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 651/2011, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2011, 
jäsenvaltioiden ja komission yhteistyössä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/18/EY 10 artiklan mukaisesti perustaman pysyvän yhteistyöjärjestelmän työjärjestyk-
sen hyväksymisestä. 
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PCF kokoontuu käytännössä kerran vuodessa.384 Sen työssä keskitytään 
pääasiassa sopimaan parhaista yhteistyömuodoista. Asioista pyritään saavut-
tamaan yhteisymmärrys, mutta tarvittaessa päätökset tehdään yksinkertai-
sella äänten enemmistöllä.385 Yhteistyöjärjestelmän jäsenten kesken käydyt 
keskustelut ovat luottamuksellisia.386 PCF kokousten pääkohdat julkaistaan 
EMSAn internet-sivuilla.387 

PCF:ssä käsiteltäviä asioita valmistellaan kokousten välissä valmistelua 
varten nimetyissä alaryhmissä.388 Alaryhmät raportoivat yhteistyöjärjestel-
mälle.389 

PCF:n puitteissa on työstetty ei-sitovaa ohjeistusta meriturvallisuustut-
kintaa tekevien viranomaisten käyttöön. 

Onnettomuustutkintakeskus huolehtii turvallisuustutkintalain 8.2,4 §:n mu-
kaan turvallisuustutkinnan alaan liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä. 
Osana tätä toimintaa se on solminut muutamia yhteistoiminta-asiakirjoja 
muiden valtioiden tutkintaelinten kanssa. 

Meriturvallisuustutkintaan liittyen Onnettomuustutkintakeskus on sopi-
nut yhteistyöstä vuonna 2011 Islannin, Kanadan, Norjan ja Ruotsin sekä 
vuonna 2013 Viron turvallisuustutkintavirastojen kanssa. 

Merionnettomuusdirektiivin 21 artiklan mukaisesti direktiivin säännökset 
eivät estä jäsenvaltiota toteuttamasta meriturvallisuutta koskevia lisätoi-
menpiteitä, jotka eivät kuulu merionnettomuusdirektiivin soveltamisalaan. 
Edellytyksenä tällaisille lisätoimenpiteille on, että ne eivät ole merionnetto-
muusdirektiivin vastaisia eivätkä mitenkään estä tai haittaa sen tavoitteiden 
saavuttamista.390 

Turvallisuustutkintaa, meriturvallisuustutkinta mukaan lukien, säännel-
lään Suomessa turvallisuustutkintalailla. Turvallisuustutkintalaki on hyvin 
sopusoinnussa Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten sekä EU-
säädösten kanssa. Tämän lisäksi turvallisuustutkintalaki vastaa sisällöllisesti 
moderneja turvallisuusteorioita ja on täten muodollisen pätevyytensä ja te-
hokkuutensa lisäksi myös sisällöllisesti pätevä. 

Turvallisuustutkintalain 1 §:n mukaan turvallisuustutkinnan tarkoitukse-
na on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilantei-

                                                   
384 Helke, Hannamari 2019, s. 53. PCF:n työjärjestyksen mukaan puheenjohtaja kutsuu yh-
teistyöjärjestelmän koolle Euroopan meriturvallisuusviraston tiloihin vähintään kerran vuo-
dessa (EU 651/2011, 8 art. 1 kohta). 
385 EU 651/2011, 7 art. 1 ja 3 kohta. 
386 EU 651/2011, 11 art. 
387 Ks. http://www.emsa.europa.eu/pcf.html. 
388 Helke, Hannamari 2019, s. 53 ja EU 651/2011, 8 art. 2 kohta. 
389 EU 651/2011, 8 art. 2 kohta. 
390 2009/18/EY, 21 art. 
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den ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjumi-
nen. Turvallisuustutkintaa ei tehdä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi. 
Turvallisuustutkintalain 8.1 §.n mukaan turvallisuustutkintaa varten oi-
keusministeriön yhteydessä on Onnettomuustutkintakeskus. Keskus suorit-
taa tehtävänsä itsenäisesti ja riippumattomasti. 

Turvallisuustutkintalain 2.1,1 §:n nojalla Onnettomuustutkintakeskuksen 
on tutkittava kaikki suuronnettomuudet. Suuronnettomuudella tarkoitetaan 
onnettomuutta, jota on kuolleiden tai loukkaantuneiden taikka ympäristöön, 
omaisuuteen tai varallisuuteen kohdistuneiden vahinkojen määrän taikka 
onnettomuuden laadun perusteella pidettävä erityisen vakavana. Turvalli-
suustutkintalain 2.1,4 §:n mukaan Onnettomuustutkintakeskuksella on tut-
kintavelvollisuus myös meriliikenteessä tapahtuneen hyvin vakavan onnet-
tomuuden johdosta. Onnettomuustutkintakeskuksen on tutkittava myös vas-
taava onnettomuus sisävesiliikenteessä. 

Turvallisuustutkintalain 2.2 §:n nojalla Onnettomuustutkintakeskus voi 
tutkia myös suuronnettomuuden vaaratilanteen tai muun onnettomuuden tai 
vaaratilanteen. Lisäksi Onnettomuustutkintakeskus voi tehdä turvallisuus-
tutkintalain 2.3 §:n nojalla teematutkinnan. Teematutkinnalla tarkoitetaan 
useista samankaltaisista onnettomuuksista tai vaaratilanteista tehtyä yhteistä 
tutkintaa. 

Turvallisuustutkintalain 4.1 §:n perusteella turvallisuustutkinnassa nou-
datetaan turvallisuustutkintalain lisäksi, mitä onnettomuuksien tutkintaa 
koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä säädetään ja Suomea sitovas-
sa kansainvälisessä velvoitteessa määrätään. 

Turvallisuustutkintalain 5 §:n mukaan turvallisuustutkinnassa selvitetään 
tapahtumien kulku, syyt ja seuraukset sekä tehdyt pelastustoimet ja viran-
omaisten toiminta. Tutkinnassa selvitetään erityisesti, onko turvallisuus otet-
tu riittävästi huomioon onnettomuuteen johtaneessa toiminnassa sekä on-
nettomuuden tai vaaran aiheuttajina taikka kohteina olleiden laitteiden ja 
rakenteiden suunnittelussa, valmistuksessa, rakentamisessa ja käytössä. Li-
säksi selvitetään, onko johtamis-, valvonta- ja tarkastustoiminta asianmukai-
sesti järjestetty ja hoidettu. Tarvittaessa on myös selvitettävä mahdolliset 
puutteet turvallisuutta ja viranomaisia koskevissa säännöksissä ja määräyk-
sissä. 

Onnettomuustutkintakeskuksen alueellisesta toimivallasta säädetään tur-
vallisuustutkintalain 6 §:ssä. Turvallisuustutkintalain 6.1 §:n mukaan turval-
lisuustutkinta voidaan tehdä onnettomuudesta, joka on tapahtunut Suomes-
sa. Rantavaltioiden aluevedet ja aluemeri kuuluvat niiden alueellisen suvere-
niteetin piiriin. Täten aluemeren ulkoraja määrittää valtion suvereniteetin eli 
täysivaltaisuuden ulkorajan.391 Suomen aluemerellä392 tapahtuneet onnetto-

                                                   
391 Koivurova, Timo – Ringbom, Henrik – Kleemola-Juntunen, Pirjo 2017, s. 35 ja 40. 
392 Suomi levensi vuonna 1995 aluemerensä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta täy-
teen merioikeusyleissopimuksen sallimaan 12 meripeninkulmaan. Poikkeuksista merkittävin 
on Suomenlahdella keskiviivan pohjoispuolelle jätetty itä-länsisuuntainen 3 meripeninkul-
man levyinen aavan meren käytävä. Viro on jättänyt keskiviivan eteläpuolelle vastaavan 
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muudet ja vaaratilanteet ovat siis tapahtuneet Suomessa. Turvallisuustutkin-
talain 6.1 §:n nojalla voidaan lisäksi tutkia vesiliikenneonnettomuus, joka on 
tapahtunut Saimaan kanavan vuokra-alueella. 

Turvallisuustutkintalain 6.2 §:n mukaan Suomen ulkopuolella tapahtu-
neesta onnettomuudesta voidaan tehdä turvallisuustutkinta siten kuin onnet-
tomuuksien tutkintaa koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä sääde-
tään tai Suomea sitovassa kansainvälisessä velvoitteessa määrätään. Tämä 
tarkoittaa sitä, että Onnettomuustutkintakeskus on velvollinen tutkimaan 
hyvin vakavan merionnettomuuden, joka on sattunut Suomen lipun alla pur-
jehtivalle alukselle Suomen ulkopuolella. Onnettomuustutkintakeskuksella 
on oikeus osallistua Suomen ulkopuolella sattuneen onnettomuuden tai vaa-
ratilanteen tutkintaan myös silloin, kun Suomi on jostain muusta syystä in-
tressivaltio kyseessä olevassa onnettomuudessa tai vaaratilanteessa. 

Turvallisuustutkintalain 6.3 §:ssä on vielä erikseen säädetty, että onnet-
tomuuden tai vaaratilanteen Suomeen kohdistuneet seuraukset sekä muut 
turvallisuustutkintalain 5 §:ssä tarkoitetut seikat voidaan tutkia onnetto-
muuden tapahtumapaikasta riippumatta siltä osin kuin ne koskevat Suomen 
viranomaisten ja onnettomuuteen osallisten suomalaisten toimintaa. 

Tässä luvussa käsitellään sitä, mitä merellisellä onnettomuudella ja vaarati-
lanteella tarkoitetaan. Lisäksi käsitellään sitä, mitä asioita niiden satuttua 
tulee hoitaa ja kenen toimesta. Toimintaympäristö käsittää olosuhteiden li-
säksi tapauksessa relevantit viranomais- ja muut toimijat. 

Tavoitteena on johdattaa lukija siihen toimintaympäristöön, jossa muun 
toiminnan ohella meriturvallisuustutkinta ja mahdollinen esitutkinta koh-
taavat ensimmäisen kerran. Toimintaa ohjaavat kansainväliset sopimukset ja 
lainsäädäntö muodostavat moninaisen kokonaisuuden. Taustoituksella on 
tarkoitus tukea vuorovaikutusta oikeustieteen ja sen yhteiskunnallisen taus-
tateeman välillä, johon tämä tutkimus paneutuu. 

IMOn onnettomuustutkintasäännöstön kohdassa 2.9 on määritelty merion-
nettomuus. Merionnettomuudella tarkoitetaan tapahtumaa tai tapahtuma-
sarjaa, joka on johtanut johonkin seuraavista ja joka liittyy välittömästi aluk-
sen toimintaan: 

1. henkilön kuolema tai vakava loukkaantuminen, 
2. henkilön katoaminen alukselta, 
3. aluksen menettäminen, oletettu menettäminen tai hylkääminen, 
4. aluksen aineelliset vahingot, 

                                                                                                                                                
käytävän, jolloin käytävän kokonaisleveys on 6 meripeninkulmaa. Ks. Koivurova, Timo – 
Ringbom, Henrik – Kleemola-Juntunen, Pirjo 2017, s. 44–45. 
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5. aluksen karilleajo tai vaurioituminen tai aluksen osallisuus yhteen-
törmäykseen, 

6. aluksen ulkopuolella olevien merenkulun rakenteiden aineelliset va-
hingot, jotka voivat vakavasti vaarantaa aluksen, toisen aluksen tai 
henkilön turvallisuuden taikka 

7. aluksen tai alusten vaurioiden aiheuttama vakava ympäristövahinko 
tai vakavan ympäristövahingon mahdollisuus. 

Merionnettomuudella ei kuitenkaan tarkoiteta tahallista tekoa tai laimin-
lyöntiä, jonka tarkoituksena on aiheuttaa haittaa aluksen turvallisuudelle, 
henkilölle tai ympäristölle. 

IMOn onnettomuustutkintasäännöstön 2.22 kohdan mukaan hyvin vaka-
valla merionnettomuudella tarkoitetaan merionnettomuutta, joka aiheuttaa 
aluksen täydellisen menettämisen, kuoleman tai vakavan ympäristövahin-
gon. 

Turvallisuustutkintalain 2.1,1 §:n mukaan suuronnettomuudella tarkoite-
taan onnettomuutta, jota on kuolleiden tai loukkaantuneiden taikka ympäris-
töön, omaisuuteen tai varallisuuteen kohdistuneiden vahinkojen määrän 
taikka onnettomuuden laadun perusteella pidettävä erityisen vakavana. Me-
rellä tapahtuneelle suuronnettomuudelle on tyypillistä, että samanaikaisesti 
on menehtynyt tai ainakin hengenvaarassa yli kymmenen henkilöä. Ainakin 
osa heistä saattaa olla kadoksissa.393 

Meripelastuslain 2 § 12 kohdan mukaan monialaonnettomuudella tarkoi-
tetaan onnettomuutta tai vaaratilannetta, jossa vaara uhkaa ihmishengen 
ohella ympäristöä, alusta, sen lastia tai muuta omaisuutta. Kauppa-aluksille 
sattuvat onnettomuudet ovat huomattavasti useammin monialaonnetto-
muuksia kuin suuronnettomuuksia. 394 

IMO:n onnettomuustutkintasäännöstön 2.10 kohdan mukaan merellä 
sattuneella vaaratilanteella tarkoitetaan muuta tapahtumaa tai tapahtuma-
sarjaa kuin merionnettomuutta, joka liittyy välittömästi aluksen toimintaan 
ja joka on vaarantanut aluksen, aluksella olevien henkilöiden tai muun hen-
kilön taikka ympäristön turvallisuuden tai vaarantaisi jonkin näistä, ellei ti-
lannetta korjattaisi. Merellä sattuneella vaaratilanteella ei kuitenkaan tarkoi-
teta tahallista tekoa tai laiminlyöntiä, jonka tarkoituksena on aiheuttaa hait-
taa aluksen turvallisuudelle, henkilölle tai ympäristölle.395 

                                                   
393 Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma, Onnetto-
muuksien luokittelu, s. 6. 
394 Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma, Onnetto-
muuksien luokittelu, s. 7. 
395 On huomattava, että meriturvallisuustutkintaan liittyvä vaaratilanteen määritelmä poik-
keaa meripelastukseen liittyvästä vaaratilanteen määritelmästä. Meripelastuslaissa vaarati-
lanteella tarkoitetaan kyseessä olevan lain 2 §:n 1 kohdassa määritellyn mukaisesti 
a) tilannetta, jolloin vallitsee epävarmuus ihmisen turvallisuudesta merellä taikka jolloin 

muuten on aihetta ryhtyä toimenpiteisiin mahdollisen avuntarpeen selvittämiseksi (epä-
varmuustilanne); 

b) tilannetta, jolloin voidaan olettaa ihmisen turvallisuuden vaarantuneen merellä tai jol-
loin avuntarpeen selvittämiseksi suoritetut tiedustelut ovat olleet tuloksettomia (hälytys-
tilanne); 
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Kuten edellä olevista määritelmistä ilmenee, sekä onnettomuus että vaa-
ratilanne voivat johtua joko aktiivisesta toiminnasta tai passiivisuudesta eli 
laiminlyönnistä. Olennaista kuitenkin on, että kenenkään tarkoituksena ei 
ole ollut tahallaan aiheuttaa haittaa aluksen turvallisuudelle, ihmisille tai 
ympäristölle. 

Merellisiin onnettomuuksiin liittyy ihmisten, omaisuuden ja ympäristön pe-
lastamiseen ja suojelemiseen liittyviä tehtäviä. Meripelastus voi merellisten 
onnettomuuksien lisäksi liittyä ilma-alusten onnettomuuksiin merellä. Meri-
pelastusta koskeva terminologia on suomalaisessa lainsäädännössä hieman 
sekava. 

Merellä tapahtuvasta etsinnästä ja pelastuksesta säädetään Suomessa me-
ripelastuslailla (1145/2001) ja sen nojalla annetulla valtioneuvoston asetuk-
sella meripelastuksesta (37/2002). Meripelastuslain 1 §:n mukaan meripelas-
tustoimella tarkoitetaan Suomen meripelastustoimen vastuualueella vaaras-
sa olevien ihmisten etsimistä ja pelastamista, heille annettavaa ensihoitoa 
sekä vaaratilanteeseen liittyvän radioviestinnän hoitamista. Hengenpelasta-
miseen tähtäävää meripelastuksen osaa nimitetään siis meripelastustoimeksi 
eikä meripelastukseksi. Kuitenkin meripelastustoimea sääntelevän lain ni-
mike on meripelastuslaki.  

Merilain (674/1994) 16 luvussa taas säädetään merionnettomuuteen liit-
tyvien omaisuusvahinkojen torjuntaan eli aluksen ja lastin pelastamiseen 
tähtäävästä toiminnasta. Sitä kutsutaan merilaissa meripelastukseksi. Ky-
seistä toimintaa hoitavat lähtökohtaisesti yksityiset yritykset. Merilain mu-
kainen meripelastus määritellään merilain 16 luvun 1 §:n 1 kohdassa toimen-
piteeksi, johon ryhdytään haaksirikkoutuneen tai vaarassa olevan aluksen tai 
muun omaisuuden avustamiseksi kulkuvesillä. Kyse on siis alukseen ja lastiin 
kohdistusvasta pelastamisesta. 

                                                                                                                                                
c) tilannetta, jolloin on ilmeistä, että ihminen on vaarassa merellä ja välittömän avun 

tarpeessa (hätätilanne). 
Ks. myös Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma, On-
nettomuuksien luokittelu, s. 1. 
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Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (SopS 50/1996), 
jäljempänä merioikeusyleissopimus, 98 artiklan 2 kohta velvoittaa kaikki 
rantavaltiot järjestämään ja ylläpitämään riittävän tehokkaan etsintä- ja pe-
lastuspalvelujärjestelmän turvallisuuden takaamiseksi merellä ja ilmassa. 
Olosuhteiden niin vaatiessa jokaisen rantavaltion tulee ryhtyä tämän tarkoi-
tuksen toteuttamiseksi alueellisiin järjestelyihin naapurivaltioidensa kanssa. 

Merioikeusyleissopimusta tarkempana ja täten myös keskeisempänä me-
ripelastusta koskevana sopimuksena voidaan pitää vuoden 1979 kansainvä-
listä yleissopimusta etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä (International 
Convention on Maritime Search and Rescue) eli niin sanottua Hampurin so-
pimusta (SopS 89/1986). Sopimuksessa ja sen liitteessä luodaan henkilöiden 
etsintä ja pelastustoimien osalta kansainvälisen meripelastuksen perusta se-
kä määritellään suoritevaatimukset rannikkovaltioiden meripelastusjärjes-
telmille. Suomi on liittynyt Hampurin sopimukseen 6.12.1986.396 

Merellä tapahtuvan etsintä- ja pelastuspalvelun operatiivisessa toimin-
nassa noudatetaan ICAOn ja IMOn yhteisen lento- ja meripelastuskäsikirjan 
eli kolmiosaisen IAMSAR-käsikirjan (International Aeronautical and Mari-
time Search and Rescue Manual) periaatteita.397 Etsinnällä (search) tarkoite-
taan hädässä olevien henkilöiden paikantamista.398 Pelastamisella (rescue) 

                                                   
396 Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma, Merelli-
seen suur- ja monialaonnettomuuteen liittyvä keskeinen normisto, s. 2. 
397 Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma, Merelli-
seen suur- ja monialaonnettomuuteen liittyvä keskeinen normisto, s. 1. 
398 IAMSAR Manual, s. xix. 



 79 

tarkoitetaan hädässä olevien henkilöiden hakemista, ensihoidon tarjoamista 
sekä heidän kuljettamistaan turvalliseen paikkaan.399 

Myös SOLAS-yleissopimukseen sisältyy velvoite etsinnän ja pelastuksen 
järjestämisestä merellä. Sen liitteen V luvun 15 sääntö velvoittaa kaikki ran-
tavaltiot ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin rannikollansa merihädässä 
olevien henkilöiden paikallistamiseksi ja pelastamiseksi. 

Suomi on mukana myös useissa IMOn alaisissa sopimuksissa, jotka kos-
kevat meriympäristön pilaantumisen ehkäisemistä, meriympäristövahinko-
jen torjuntaa, vahinkojen korvaamista ja vahinkovastuun rajoittamista. Sa-
moin Suomi on sopimusosapuolena kansainvälisissä alusöljyvahinkojen kor-
vaamista ja korvausvastuuta koskevissa sopimuksissa.400 

Suomen johtava meripelastusviranomainen on meripelastuslain (1145/2001) 
3 §:n mukaan Rajavartiolaitos. Se vastaa meripelastustoimen järjestämisestä 
ja yhteensovittamisesta. Meripelastustoimenpiteet kohdistuvat ihmisten pe-
lastamiseen, kun taas pelastuslaissa säädetään ympäristön pelastamisesta ja 
merilaissa aluksen ja siinä olevan omaisuuden pelastamisesta. Monialaon-
nettomuuden pelastustoimien johtamiselle on tärkeää, että osa-alueita ei 
nähdä toisistaan irrallisina, vaan toiminnot sovitetaan yhteen alusta alkaen. 
Näin lopputuloksesta saadaan paras mahdollinen.401 

Meripelastustoimen vastuualueella vaarassa olevien ihmisten etsimiseen 
ja pelastamiseen osoitetaan viipymättä tarkoituksenmukaisin apu. Viran-
omaisyhteistyö, varautumissuunnittelu sekä järjestöjen ja yhteisöjen hyödyn-
täminen takaavat meripelastustoimen suorituskyvyn yksittäisissä meripelas-
tustehtävissä sekä merellisissä suur- ja monialaonnettomuuksissa.402 Mo-
nialaonnettomuuden johtamisessa on tärkeää nähdä kokonaisuus ja sovittaa 
toiminnot alusta alkaen yhteen. Näin lopputuloksesta saadaan kokonaisuu-
den kannalta paras mahdollinen.403 Kuvaus Suomen meripelastusjärjestel-
män kokonaisuudesta löytyy Meripelastusohjeesta 2010.404  

Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunni-
telma (MoMeVa) on tarkoitettu hallinnollisen johtamisen tueksi varaudutta-
essa merellisiin suur- ja monialaonnettomuuksiin. Yhteistoimintasuunnitel-
malla selkeytetään eri tahojen roolia määrittämällä yhteistoimintaa edellyt-
tävien toimintojen valtakunnalliset toimintamallit. Kansainvälisesti vastaa-

                                                   
399 IAMSAR Manual, s. xviii. 
400 Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma, Merelli-
seen suur- ja monialaonnettomuuteen liittyvä keskeinen normisto, s. 4. 
401 Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma, Meripelas-
tustoimen ja monialaonnettomuuden johtamisen perusteet, s. 10. 
402 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017, s. 19. 
403 Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma, Meripelas-
tustoimen ja monialaonnettomuuden johtamisen perusteet, s. 10. 
404 Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma, Merelli-
seen suur- ja monialaonnettomuuteen liittyvä keskeinen normisto, s. 7. 
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vista suunnitelmista käytetään usein nimeä MRO-plan (Mass Rescue Opera-
tion Plan).405  

Rajavartiolaitoksen esikunta toimii Suomen meripelastuksen vastuutaho-
na (SAR-Agency).406 Maripelastuslain 5.1 §:n mukaan meripelastustoimen 
suunnittelua, kehittämistä ja seurantaa varten Rajavartiolaitoksen apuna on 
meripelastustoimen neuvottelukunta, joka on pysyvä valtakunnallisen tason 
yhteistyöelin. Siihen kuuluu meripelastusviranomaisten lisäksi alan vapaaeh-
toisia yhdistyksiä ja muita yhteisöjä.407 

Keskeisimmät Rajavartiolaitoksen yhteistoimintatahot merellisissä suur- 
ja monialaonnettomuuksissa ovat pelastustoimi, sosiaali- ja terveystoimi, 
poliisi, Väylävirasto sekä ympäristöviranomaiset.408 Myös kaikki alueella ole-
vat alukset ovat velvollisia auttamaan merihätään joutunutta. Aluksen omaa 
turvallisuutta ei kuitenkaan tule vaarantaa.409 

Suomessa on kaksi meripelastuksen johtokeskusta. Turun meripelastus-
keskus (Maritime Rescue Co-ordination Centre) eli MRCC Turku on osa Län-
si-Suomen merivartiostoa. Helsingin meripelastuslohkokeskus (Maritime 
Rescue Sub-Centre) eli MRSC Helsinki on osa Suomenlahden merivartiostoa. 
Länsi-Suomen merivartiosto huolehtii oman meripelastuslohkonsa (alueen-
sa) etsintä- ja pelastustehtävien lisäksi valtakunnallisten meripelastusvoima-
varojen seurannasta ja ohjauksesta sekä operatiivisten yhteyksien hoitami-
sesta muiden valtioiden operatiivisiin meripelastusviranomaisiin.410 

Etsintä- ja pelastustoimintaa johtaa operatiivisessa tilanteessa meripelas-
tuksen johtokeskuksessa työvuorosuunnitelman mukaisesti työvuorossa ole-
va meripelastusjohtaja SMC (Search and rescue mission co-ordinator).411 
Merellisessä suur- ja monialaonnettomuudessa on kyettävä samanaikaisesti 
ihmishenkien pelastamiseen sekä valmistauduttava ympäristövahinkojen 
torjumiseen ja omaisuuden pelastamiseen.412 

Moniviranomaistoiminnan lisäksi merellä tapahtunut suuronnettomuus 
voi vaatia myös kansainvälistä yhteistoimintaa erityisesti naapurivaltioiden 

                                                   
405 Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma, Alkusanat. 
406 Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma, Meripelas-
tustoimen ja monialaonnettomuuden johtamisen perusteet, s. 1–2. 
407 Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma, Meripelas-
tustoimen valtakunnallisen neuvottelukunnan ja meripelastuslohkojen johtoryhmien toi-
minta, s. 1. 
408 Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma, Alueellisen 
yhteistoimintasuunnittelun perusteet, s. 2. 
409 Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma, Evakuointi 
mereltä, s. 1. Merioikeusyleissopimuksen 98 artiklan 1 kohdan mukaan jokaisen valtion on 
velvoitettava sen lipun alla purjehtivat alukset antamaan apua merihädässä oleville aluksille 
ja henkilöille. 
410 Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma, Meripelas-
tustoimen ja monialaonnettomuuden johtamisen perusteet, s. 4 ja 6. 
411 Meripelastuslaki 2 § 9 kohta ja Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteis-
toimintasuunnitelma, Meripelastustoimen ja monialaonnettomuuden johtamisen perusteet, 
s. 5. 
412 Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma, Meripelas-
tustoimen uhka-analyysi, s. 15. 
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kanssa. Myös ympäristöonnettomuuden mahdollisuus on otettava huomi-
oon.413 

Monialaonnettomuuksissa ihmishengen pelastaminen on ensisijainen ta-
voite, mutta myös muut pelastus- ja torjuntatoimet sovitetaan yhteen ihmis-
hengen pelastamiseen tähtäävien toimien kanssa meripelastusjohtajan mää-
räämällä tavalla.414 Yleisen edun turvaamiseksi ympäristövahinkojen torju-
minen on kohtuudella etusijalla omaisuuden pelastamiseen nähden. Ihmis-
henkien pelastaminen ja ympäristövahinkojen torjunta nojautuvat koroste-
tusti viranomaistoimenpiteisiin. Sen sijaan omaisuuden pelastaminen poh-
jautuu pitkälti kaupalliseen toimintaan. Kuitenkin ihmishenkien pelastami-
sen sekä ympäristövahinkojen torjumisen toimenpiteiden sivutuotteena 
myös viranomaistoimet voivat edesauttaa omaisuuden pelastamista.415 Pelas-
tustoiminnassa eri viranomaisten yksiköitä voidaan alistaa ristiin muille vi-
ranomaisille lakisääteisten tehtävien tai virka-aputehtävien edellyttämällä 
tavalla.416 Jos käytössä on riittävästi kalustoa, voidaan ympäristövahinkojen 
torjunta ja jopa omaisuuden pelastaminen käynnistää yhtä aikaa ihmishen-
kien pelastamisen kanssa.417 

Esitutkinnalla tarkoitetaan rikosprosessin ensimmäistä vaihetta, jossa epäil-
tyä rikosta selvitetään mahdollisen syyteharkinnan suorittamiseksi sekä ri-
kosoikeudenkäynnin valmistelemiseksi. Esitutkinnassa on selvitettävä, mitä 
todella on tapahtunut, täyttyykö tapahtumassa rikoksen tunnusmerkistö ja 
onko joku henkilö saatettavissa teosta rikosvastuuseen.418 Ervon mukaan 
esitutkintalainsäädäntöä voidaan pitää yhteiskuntapoliittisena välineenä, 
joka voidaan rinnastaa muihin samaan päämäärään pyrkiviin yhteiskuntapo-
liittisiin metodeihin419. Oikeusvarmuus edellyttää, että oikeuskoneisto toimii 
tehokkaasti ja nopeasti.420  

Esitutkintalain 3 luvun 3.1 §:n mukaan esitutkintaviranomaisen on toimi-
tettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on 

                                                   
413 Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma, Onnetto-
muuksien luokittelu, s. 6. 
414 Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma, Onnetto-
muuksien luokittelu, s. 7. 
415 Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma, Meripelas-
tustoimen ja monialaonnettomuuden johtamisen perusteet, s. 8–9. 
416 Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma, Onnetto-
muuksien luokittelu, s. 7. 
417 Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma, Meripelas-
tustoimen ja monialaonnettomuuden johtamisen perusteet, s. 10. 
418 Ks. esim. Tolvanen, Matti – Kukkonen, Reima 2011, s. 1 ja 72, Jokela, Antti 2018, s. 167 ja 
Fredman, Markku – Kanerva, Janne – Tolvanen, Matti – Viitanen, Marko 2020, s. 15–16. 
Rikosprosessin kolme muuta vaihetta ovat syyteharkinta, oikeudenkäynti tuomioistuimessa 
sekä rangaistuksen ja muun rikosoikeudellisen seuraamuksen täytäntöönpano. 
419 Ervo, Laura 2000, s. 106. 
420 Alanen, Aatos 1950, s. 49. 
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syytä epäillä, että rikos on tehty. Esitutkinnan aloittaminen ei siis edellytä 
varmuutta tai suurta todennäköisyyttä rikoksen tekemisestä. Rikosta on syy-
tä epäillä, kun huolellinen henkilö tulee tällaiseen lopputulokseen.421 

Ennen tuomioistuinkäsittelyä rikosasiassa suoritetaan esitutkinta. Esitut-
kinnan tarkoituksena on selvittää, onko riittävää aihetta panna vireille varsi-
nainen rikosoikeudenkäynti epäiltyä vastaan.422 Oikeudenkäynnistä rikosasi-
oissa annetun lain (689/1997) 6 §:n mukaan syyttäjän on nostettava syyte 
epäillystä rikoksesta, jos hän katsoo, että teko on laissa säädetty rangaista-
vaksi ja on olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tu-
eksi. Syyttäjä voi kuitenkin saman lain 7 ja 8 §:n nojalla jättää syytteen nos-
tamatta, jos epäillyn syyllisyys on kokonaisuutena arvostellen vähäinen taik-
ka oikeudenkäyntiä ja rangaistusta olisi pidettävä kohtuuttomina tai tarkoi-
tuksettomina ottaen huomioon rikoksesta epäillyn toiminta tekonsa vaiku-
tusten estämiseksi tai poistamiseksi, teosta hänelle aiheutuvat muut seu-
raukset tai muut seikat. 

Esitutkintalain 1 luvun 2.1,1 §:n mukaan esitutkinnassa selvitetään asian 
laadun edellyttämällä tavalla epäilty rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutet-
tu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja ri-
koksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat. Esitut-
kintalain 4 luvun 1 §:ssä on säädetty tasapuolisuusperiaatteesta, jonka mu-
kaan esitutkinnassa pitää koota ja ottaa huomioon sekä rikosepäilyä tukeva 
että sitä vastaan puhuva aineisto.423 Asia on esitutkintalain 1 luvun 2.2 §:n 
mukaan valmisteltava esitutkinnassa siten, että syyteharkinta ja asianosais-
ten etujen valvominen voidaan suorittaa asianmukaisesti ja että todistelu 
voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa tai asia voidaan ratkais-
ta kirjallisessa menettelyssä. Näin pyritään edistämään oikeudenkäynnin 
muodostumista nopeaksi ja oikeaan tulokseen johtavaksi.424 Hyvin tehty esi-
tutkinta on onnistuneen rikosoikeudenkäynnin perusta. Esitutkinnassa ta-
pahtuneita virheitä on vaikea korjata enää oikeudenkäynnissä.425 

Tehokkuuden lisäksi onnistuneessa esitutkinnassa otetaan huomioon asi-
anosaisten oikeusturva. Oikeasuhtainen tasapaino rikoksen selvittämis-
intressin sekä epäillyn oikeusturvaintressin välillä on saavutettavissa sovel-
tamalla niin sanottua punnintamallia. Punnintamallissa tavoitteiden ristirii-
tatilanne ratkaistaan tinkimällä harkitusti tietyssä tapauksessa toisesta ta-
voitteesta toisen hyväksi. Tällöin menettely on kokonaisuutena tasapainossa 
eli optimaalinen.426 

Esitutkinnassa on tarkoituksenmukaista pyrkiä molempien tavoitteiden, 
selvittämisintressin ja oikeusturvaintressin, mahdollisimman täydelliseen 
toteuttamiseen. Mahdollisessa kollisiotilanteessa päätöksentekijän on poh-
dittava intressien toteuttamisen optimaalista suhdetta kyseessä olevassa 
                                                   
421 Ervo, Laura 2000, s. 12. Ks. myös esim. Helminen, Klaus 1992, s. 37–38. 
422 Tirkkonen, Tauno 1972, s. 332 ja Ervo, Laura 2000, s. 10. 
423 HE 222/2010 vp, s 161. 
424 Ks. esim. Ervo, Laura 2000, s. 10. 
425 Ervo, Laura 2000, s. 12. 
426 Ervo, Laura 2000, s. 13, Jonkka, Jaakko 1991, s. 248. 
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konkreettisessa tilanteessa. Syyttämiskynnyksen vaatimus ’on syytä olettaa’ 
viittaa siihen, että lähtökohtaisesti (prima facie) rikosvastuun toteuttamista-
voitteella on etusija oikeusturvavaatimukseen nähden. Sen sijaan tuomitse-
miskynnyksen kohdalla tilanne on päinvastainen. Tässä prosessin vaiheessa 
yksilön oikeusturvaintressi on erittäin vahva.427 

Ervon mukaan muutokset rikollisuustilanteessa vaikuttavat optimaali-
suudessa huomioon otettavien intressien painoarvoihin. Esimerkiksi rikolli-
suuden määrän ja pelon voimistuessa selvittämisintressin painoarvo saattaa 
kasvaa oikeusturvaintressiin nähden.428 Esitutkinnan tarkoituksena ei ole 
yksipuolisesti epäillyn saattaminen syytteeseen vaan rikoksen objektiivinen 
selvittäminen. Tällainen objektiivinenkin tutkinta kohtaa rajansa silloin, kun 
muut intressit syrjäyttävät selvittämisintressin.429 Keskeisintä on kiinnittää 
huomiota kahteen asiaan: intressin loukkaamisen asteeseen sekä intressin 
mahdollisimman täydellisen toteutumisen loukkaamattomuuden tärkey-
teen.430 

Poliisi on Suomessa yleinen esitutkintaviranomainen. Esitutkintalain 
2 luvun 1.2 §:n mukaan poliisin lisäksi esitutkintaviranomaisia ovat rajavar-
tio-, tulli- ja sotilasviranomaiset. Rajavartiolain (578/2005) 3.2 §:n mukaan 
Rajavartiolaitos suorittaa erikseen säädettyjä valvontatehtäviä sekä toimen-
piteitä rikosten ennalta ehkäisemiseksi, paljastamiseksi, selvittämiseksi ja 
syyteharkintaan saattamiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. 
Rajavartiolaitoksen tehtävistä esitutkintaviranomaisena säädetään rikostor-
junnasta Rajavartiolaitoksessa annetussa laissa (108/2018). Seuraavassa 
käydään läpi niitä Rajavartiolaitoksen esitutkintaan liittyviä tehtäviä, joilla 
voi olla yhteyttä merellisiin onnettomuuksiin tai vaaratilanteisiin. 

Ensinnäkin Rajavartiolaitos toimii esitutkintaviranomaisena merellisissä 
ympäristörikoksissa. Rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain 
4.1,7 §:n perusteella Rajavartiolaitoksen tehtävänä on estää, paljastaa ja sel-
vittää Rajavartiolaitoksen valvottavaksi säädetyn säännöksen noudattamatta 
jättäminen. Merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 12 luvun 6.1 §:n 
mukaan Rajavartiolaitos on johtava valvontaviranomainen aluksesta mereen 
menevien päästöjen osalta. Täten Rajavartiolaitos tekee esitutkinnan meren-
kulun ympäristönsuojelulain vastaisesti tehdystä ympäristön turmelemises-
ta. Rajavartiolaitos on johtava valvontaviranomainen merialueella kattaen 
Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen.431 Rangaistuksista merenkulun ym-
päristösuojelulain rikkomisesta säädetään kyseisen lain 13 luvun 3 §:ssä (me-
renkulun ympäristösuojelurikkomus) sekä rikoslain 48 kuvun 1–4 §:ssä (ym-
päristön turmeleminen, törkeä ympäristön turmeleminen, ympäristörikko-
mus ja tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen). 

                                                   
427 Jonkka, Jaakko 1991, s. 248–249 ja 252. 
428 Ervo, Laura 2000, s. 15. 
429 Hormia, Lauri 1978, s. 27–28 ja Ervo, Laura 2000, s. 29. 
430 Jonkka, Jaakko 1991, s. 250 ja Ervo, Laura 2000, s. 104. 
431 Sisävesialueilla vastaavia tehtäviä hoitaa poliisi. Samoin sisävesialueilla vesiliikenneval-
vonta kuuluu Rajavartiolaitoksen sijaan poliisille. 
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Toiseksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain 4.1,8 §:n pe-
rusteella Rajavartiolaitoksen tehtävänä on estää, paljastaa ja selvittää meri-
lain (674/1994) 20 luvussa ja vesiliikennelaissa (463/1996) rangaistavaksi 
säädetyt teot sekä vesiliikenteessä tapahtunut rikoslain 23 luvun 1 §:ssä tar-
koitettu liikenneturvallisuuden vaarantaminen, 2 §:ssä tarkoitettu törkeä 
liikenneturvallisuuden vaarantaminen, 5 §:ssä tarkoitettu vesiliikennejuo-
pumus, 8 §:ssä tarkoitettu kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle, 10 §:ssä 
tarkoitettu kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ja 11 a §:ssä tarkoitettu 
liikenteen häirintä. Täten, jos meriliikenneonnettomuudessa tai vaaratilan-
teessa on syytä epäillä rikosta, esitutkintaviranomaisena toimii yleensä polii-
sin sijaan Rajavartiolaitos. 

Rajavartiolaitoksen tutkintatoimivalta on rinnakkainen poliisin esitutkin-
tatoimivallan kanssa.432 Poliisilla on aina otto-oikeus ja Rajavartiolaitoksella 
anto-oikeus yksittäisen esitutkinnan siirtämiseksi Rajavartiolaitokselta polii-
sille. Rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain 8.1 §:n mukaan 
Rajavartiolaitos siirtää rikoksen selvittämisen poliisille, jos asian tai sen edel-
lyttämien toimenpiteiden laatu ja laajuus sitä edellyttää taikka jos poliisi sitä 
vaatii. Rajavartiolaitos turvaa siirrettävässä asiassa rikoksen estämisen ja 
selvittämisen siirron tapahtumiseen asti. 

Käytännössä Rajavartiolaitos siirtää esitutkinnan poliisille aina myös sel-
laisissa tapauksissa, joissa Rajavartiolaitoksen henkilöstöön kuuluvaa on syy-
tä epäillä rikoksesta. Näin pystyään takaamaan esitutkinnan puolueettomuus 
ja riippumattomuus. Esimerkiksi Loviisassa 20.6.2020 tapahtunut Rajavar-
tiolaitoksen partiovene PV 83:n uppoaminen, josta Onnettomuustutkinta-
keskus on tehnyt turvallisuustutkinnan433, on siirretty Rajavartiolaitokselta 
poliisin selvitettäväksi. Todettakoon, että rikostorjunnasta Rajavartiolaitok-
sessa annetun lain 8.3 §:ssa edellytetään, että Rajavartiolaitos siirtää rikok-
sen selvittämisen poliisin suoritettavaksi, jos Rajavartiolaitoksessa palvele-
vaa henkilöä on syytä epäillä sotilasoikeudenkäyntiasiana käsiteltävään ri-
kokseen tai virkarikokseen ja rikoksen vakavuus tai luottamus tutkinnan 
puolueettomuuteen sitä edellyttää. 

Edellä olevan perusteella voidaan todeta, että vakavat merelliset onnet-
tomuudet päätyvät tyypillisesti poliisin esitutkintaan. Näin ensinnäkin siitä 
syystä, että niiden laatu ja laajuus sitä yleensä edellyttävät. Toisaalta, jos on-
nettomuudessa on syytä epäillä jotakuta esimerkiksi rikoslain 21 luvun hen-
keen ja terveyteen kohdistuvasta tuottamuksellisesta rikoksesta tai 48 luvun 
mukaisesta ympäristörikoksesta, esitutkintavastuu on aina poliisilla. Onnet-
tomuustutkintakeskus on tehnyt yhteensä 15 turvallisuustutkintaa vuosina 
2017–2020 tapahtuneista merionnettomuuksista ja -vaaratilanteista. Taulu-
kosta 1 ilmenee, miten esitutkintavastuu on käytännössä niissä jakautunut. 
Taulukosta ilmenee myös, onko kyseisissä tapauksissa päädytty siihen, että 
onnettomuudessa tai vaaratilanteessa on ollut kyse rikoksesta. 

 
                                                   
432 Fredman, Markku – Kanerva, Janne – Tolvanen, Matti – Viitanen, Marko 2020, s. 131. 
433 OTKES M2020-01. 
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Onnettomuustutkintakeskuksen tekemät 
vesiliikennettä koskevat turvallisuustut-
kinnat vuosina 2017–2020 

Esitutkintaviranomainen ja jutun lopputu-

los  
M2020-03 Paloveneen karilleajo ja uppoa-
minen Vaasan saaristossa 24.10.2020 

LSMV, 9196/S/246/20, ei rikosta 

M2020-02 M/S Amorellan pohjakosketus 
Ahvenanmaan saaristossa 20.9.2020 

LSMV, 9196/R/456/20, ei rikosta. 

M2020-01 Rajavartiolaitoksen partioveneen 
PV 83 uppoaminen Loviisan edustalla 
20.06.2020 

Itä-Uudenmaan poliisi suorittaa asiassa 
esitutkinnan. Esitutkinta (5560/R/42423/20) 
on 7.1.2022 saadun tiedon mukaan kesken. 

M2019-03 Finnswanin ja Merguksen lähiti-
lanne Korppoon pohjoispuolella 13.11.2019 

LSMV, 9196/R/432/19, lähetetty syyttäjälle. 
Asian (R 20/23152) syyteharkinnassa Etelä-
Suomen syyttäjälaitos on päätynyt kolmeen 
syyttämättäjättämispäätökseen ja yhden 
syytteen nostamiseen. 
Hyvän merimiestaidon laiminlyömistä kos-
kevan asian (R 21/6878) pääkäsittelypäivä 
Helsingin käräjäoikeudessa on 14.1.2022 
saadun tiedon mukaan 25.1.2022. 

M2019-02 Huviveneiden törmäys Airiston 
selällä 3.8.2019 

Lounais-Suomen poliisilaitos on tehnyt esi-
tutkinnan (5650/R/47657/19). 
Asia on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa 
merioikeutena. Helsingin käräjäoikeus on 
4.3.2021 tuominnut moottoriveneen kuljetta-
jan törkeästä liikenneturvallisuuden vaaran-
tamisesta, kahdesta törkeästä kuoleman-
tuottamuksesta ja kahdesta törkeästä vam-
mantuottamuksesta ehdolliseen vankeus-
rangaistukseen (R 20/7836). 
Tuomiosta on valitettu Helsingin hovioikeu-
teen, jossa asia (R 21/1092) on ollut 
4.1.2022 saadun tiedon mukaan valmiste-
lussa. 

M2019-01 M/S Skarvenin (FIN) karilleajo 
Degerbyn länsipuolella 12.4.2019 

LSMV, 9196/S/32/19, ei rikosta. 

M2018-05 Palvan lossin karilleajo Velkualla 
28.12.2018 

LSMV, 9196/R/553/18, lähetetty syyttäjälle. 
Helsingin käräjäoikeus on 7.4.2020 kirjalli-
sessa menettelyssä (R 20/712) tuominnut 
lossin päällikön hyvän merimiestaidon lai-
minlyönnistä sakkorangaistukseen. 
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M2018-04 Luotsiveneen ja ohjusveneen 
yhteentörmäyksen vaaratilanne Emäsalon 
edustalla 1.12.2018 

SLMV on tehnyt asiassa esitutkinnan (liiken-
neturvallisuuden vaarantaminen). Ei syyttä-
jälle. Viranomaisen määräämä seuraamus. 
Puolustusvoimien mahdolliset omat tutkinta-
toimenpiteet eivät ole tiedossa. 

M2018-03 MV Priamoksen (AG) ajautuminen 
matalikolle Kotkassa 12.9.2018 

SLMV ei ole suorittanut esitutkintatoimenpi-
teitä. Myöskään poliisi ei ole tehnyt asiassa 
esitutkintaa. 

M2018-02 Huviveneiden yhteentörmäys 
Nauvossa 29.07.2018 

LSMV, 9196/R/431/18, lähetetty syyttäjälle. 
Länsi-Suomen syyttäjänvirasto on tehnyt 
syyttämättäjättämispäätökset 19.12.2018 
(R 18/7777/678). 

M2018-01 Paloveneen törmäys rantaan 
Kivijärvellä 22.5.2018 

Sisä-Suomen poliisilaitos on suorittanut 
asiassa esitutkinnan . Ei 
syyttäjälle. Poliisi on antanut asiassa sakko-
rangaistuksen liikenneturvallisuuden vaaran-
tamisesta. 

M2017-04 Luotsivene 242 (fin) kaatuminen 
ja uppoaminen Suomenlahdella, Emäsalon 
eteläpuolella 8.12.2017  

Itä-Uudenmaan poliisilaitos on tehnyt esitut-
kinnan 5560/R/65010/18. 
Etelä-Suomen syyttäjäalue on päätynyt asi-
assa (R 19/7094/684) syyttämättäjättämis-
päätöksiin. 

M2017-03 MT Tecoil Polariksen (rus) ympä-
ristöonnettomuus Haminassa 25.11.2017  

LSMV, 9196/S/138/17, Länsi-Suomen meri-
vartiosto on 27.11.2019 määrännyt aluksen 
omistajalle 8556,00 euron öljypäästömaksun 
merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 
1 ja 2 §:n perusteella. 

M2017-02 M/L Sternan törmääminen ranta-
kalturiin Paraisilla 12.6.2017 

Lounais-Suomen poliisilaitos on tehnyt esi-
tutkinnan 5650/R/44296/17. 
Syyttäjä on tehnyt asiassa syyttämättäjät-
tämispäätöksen (R 17/7843/678). 

M2017-01 M/S Viggenin (ÅL) sähkönjakelu-
häiriö Ahvenanmaan saaristossa 10.1.2017 

Ei tietoa. 

 
Rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain 1.1 §:n nojalla Raja-

vartiolaitoksen tehtävänä olevassa rikosasian esitutkinnassa noudatetaan, 
mitä esitutkintalaissa ja pakkokeinolaissa (806/2011) sekä muualla laissa 
säädetään esitutkinnasta ja pakkokeinoista, ellei Rikostorjunnasta Rajavar-
tiolaitoksessa annetussa laissa toisin säädetä. 
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Onnettomuustutkintakeskus on paljon julkisuudessa tutkintojensa kautta. 
Siitä huolimatta rohkenen väittää, että turvallisuustutkinta on vieras tai jopa 
tuntematon käsite merkittävälle osalle juristikuntaa. Turvallisuustutkintaa 
koskevan oikeudellisen kirjallisuuden vähäisyys on myös merkki ja toisaalta 
ehkä myös syy tähän asiaintilaan. Onnettomuustutkintakeskus tekee vuosit-
tain parikymmentä turvallisuustutkintaa, joista noin neljäsosa liittyy vesilii-
kenteeseen. Oikeudenalajaottelun kannalta turvallisuustutkinta on todennä-
köisesti koettu merkityksettömäksi. Asiaan liittyvät teoreettiset kysymykset 
voitaisiinkin katsoa marginaalisiksi sovellettavien tapausmäärien vähäisyy-
den perusteella.434 Tosiasia kuitenkin on, että turvallisuustutkinta kohdistuu 
yhteiskunnan ja yksilöiden kannalta merkittäviin tapahtumiin eikä sitä näin 
ollen voi väkivallatta sanoa merkityksettömäksi. Turvallisuustutkinnan suh-
teessa muihin oikeudenaloihin korostuvat perusoikeuskysymykset sekä yh-
teiskunnan kokonaisetu. Eri prosessien välisestä rajapinnasta on syytä käydä 
tieteellistä keskustelua, jotta julkisuudessakin välillä esiin nousevilta kum-
mallisilta yhteentörmäyksiltä voitaisiin välttyä. Oikeusjärjestelmän tai sen 
tietyn osan tiedollinen hallinta edellyttää oikeusnormien sisällön ymmärtä-
misen lisäksi kokonaisuuden hallintaa eli oikeudellisen systematiikan, yleis-
ten oppien ja eri oikeudenalojen välisten riippuvuussuhteiden ymmärtämis-
tä.435 

Oikeusjärjestys jaetaan perinteisesti eri oikeudenaloihin, jotka muodosta-
vat systemaattisen kokonaisuuden.436 Systematisointiin liittyy piirteitä, joilla 
on merkitystä myös lain tulkinnan kannalta.437 Suomessa ja muissa Pohjois-
maissa oikeudenalajaotus omaksuttiin 1800-luvulla. Vielä tänäkin päivänä 
oikeudenalat näkyvät oikeustieteellisen koulutuksen tutkintorakenteissa.438 
Joiltain osin jaottelun juuret ulottuvat länsimaisen oikeustradition alkuläh-
teille roomalaiseen oikeuteen.439 

Tuorin mukaan kiinnostus oikeudenalajaotukseen ei ole laantunut, mutta 
puheenvuoroissa ei enää tavoitella koko oikeusjärjestystä kattavaa oikeuden-
alajaotusta. Näyttää siltä, että puheenvuoron käyttäjiä ei huoleta heidän 
puoltamansa uuden oikeudenalan paikantuminen kokonaisuuteen, vaan ta-
voitteena on vaatimattomampi oikeudenalakohtainen koherenssi. Uusina 
oikeudenaloina keskustelussa esiintyvät esimerkiksi sosiaalioikeus, lääkintä- 
ja bio-oikeus, urheiluoikeus, informaatio-oikeus sekä viestintäoikeus.440 Pe-

                                                   
434 Vastaavasti Sihto, Juha 2006, s. 11. 
435 Husa, Jaakko – Pohjolainen, Teuvo 2014, s. 29. 
436 Korpisaari, Päivi 2016, s. 9. 
437 Klami, Hannu Tapani 1977b, s. 64. 
438 Tuori, Kaarlo 2007, s. 103. 
439 Tuori, Kaarlo 2007, s. 104. 
440 Tuori, Kaarlo 2007, s. 104–105. 
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rinteisten laajojen oikeudenalajaottelujen rinnalle on siis noussut isompia ja 
pienempiä uusia oikeudenaloja. 

Tämän tutkimuksen keskiössä on turvallisuustutkinnan suhde rikosoi-
keuteen. Mielestäni tässä tilanteessa on olennaista pohtia ja jäsentää ensin-
näkin, mistä turvallisuustutkinnassa on kysymys, mutta myös se, miten tur-
vallisuustutkinta sijoittuu oikeudelliseen kenttään. Lopuksi on vielä pohdit-
tava sitä, millaisia yleisiä oppeja turvallisuustutkinnassa sovelletaan. Tarkoi-
tuksenani on siis ollut luoda kehikko, jonka varassa on helpompi hahmottaa 
turvallisuustutkinnan suhdetta muihin oikeudenaloihin ja erityisesti rikosoi-
keudellisen vastuun kohdentamiseen. Oikeudenalajaotus kuuluu kuitenkin 
oikeusjärjestyksen oikeuskulttuurisiin aineksiin, jotka vaikuttavat oikeudel-
listen toimijoiden toimintaan.441 

Olen lähtenyt hahmottamaan turvallisuustutkinnan sijoittumista oikeu-
delliseen kenttään jo aiemmin tunnetuista ja käytetyistä jaotteluista käsin. 
Näin olen pyrkinyt systematisoimaan turvallisuustutkintaa koskevan normi-
aineiston sijoittumista oikeusjärjestykseen ja tätä kautta koko oikeusjärjes-
telmään. Tavoitteena on ollut löytää tälle oikeudelliselle ilmiölle oma määrät-
ty paikkansa.442 1990-luvun lopulla suomalaisen oikeustieteellisen peruskas-
vatuksen saaneena443 pidin itsestään selvänä lähtökohtana, että oikeusjärjes-
tys jakautuu oikeudenaloihin, jotka muodostavat systemaattisen kokonai-
suuden tai joiden ainakin pitäisi muodostaa sellainen.444 Turvallisuustutkin-
nan sijoittaminen perinteiseen Suomessa 1800-luvun jälkipuoliskolla vakiin-
tuneeseen kaavioon445 ei ollut kuitenkaan helppoa. Tai oikeammin sanottuna 
turvallisuustutkinta oli helppoa sijoittaa useampaan lokeroon, mikä aiheutti 
jonkinlaista hämmennystä mielessäni. On ollut pakko hyväksyä se tosiasia, 
että oikeudenalat lomittuvat keskenään kietoutuen yhä tiiviimmin toisiinsa 
muodostaen samalla lähinnä jonkinlaisen matriisin.446 

Kuten aiemmin luvussa 2.2 on todettu, meriturvallisuustutkintaa koskeva 
lainsäädäntö on osa merioikeutta ja samalla myös osa kansainvälistä oikeut-
ta. Turvallisuustutkinnan kokonaisuus sijoittuu kuitenkin erityishallinto-
oikeuden oikeudenalaan. Tällä tarkoitan sitä, että erityishallinto-oikeuden 
alaan kuuluvaan turvallisuustutkinnan kokonaisuuteen sisältyy kaikki turval-

                                                   
441 Tuori, Kaarlo 2004, s. 1201. Oikeudenalajaotus on osa oikeuskulttuurista esiymmärrystä, 
jonka varassa niin tuomarit, asianajajat kuin muutkin lainoppineet lähestyvät oikeudellisia 
ongelmia ja jonka avulla he aloittavat ongelmien määrittelemisen ja paikantamisen. Vasta 
ongelman paikannuksen jälkeen voidaan arvioida tapaukseen sovellettavaa normistoa, kir-
joitetun lain säännöksiä ja kiperissä tapauksissa ehkä kirjoittamattomiakin yleisiä oikeuspe-
riaatteita. 
442 Ks. esim. Björne, Lars 1979, s. 2 ja Tuori, Kaarlo 2007, s. 105–106. Oikeusjärjestys on 
lainsäätäjän työn tulosta oleva yhteiskunnallisen todellisuuden osa. Oikeusjärjestelmällä 
taas tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, joka oikeusjärjestyksestä muovautuu oikeustieteen 
systematisoitua normiaineistoa ja jaettua sen eri oikeudenaloihin. Oikeusjärjestelmää muo-
vattaessa pyritään luomaan yhtenäinen kokonaisvaltaisiin näkökohtiin perustuva koko-
naisuus, jossa jokaisella oikeudellisella ilmiöllä on paikkansa. 
443 Opiskelin oikeustieteen kandidaatin tutkintoni Turun yliopistossa 1995–2000. 
444 Ks. Tuori, Kaarlo 2004, s. 1196. 
445 Tuori, Kaarlo 2004, s. 1197. 
446 Ks. esim. Gustafsson, Håkan 2002, s. 406 ja 414 sekä Tuori, Kaarlo 2004, s. 1198. 
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lisuustutkintaa koskeva lainsäädäntö tutkinnan kohteen substanssialasta447

riippumatta.

Oikeudenalajaotus auttaa jäsentämään oikeusjärjestelmää sekä paikan-
tamaan oikeusongelman ratkaisemisessa sovellettavan normiympäristön.449

Oikeusjärjestelmän ja sen osien keskinäisten suhteiden ymmärtäminen on 
edellytys normien oikeansuuntaiselle tulkinnalle, jonka lopputuloksena 
muodostuu rationaalinen, systemaattinen ja järjestelmällisesti toimiva koko-
naisuus. Mahdolliset lain aukot on tulkittava niin, että kokonaisuus toimii 
kitkatta. Oikeustieteen tehtävänä on osien sulava yhteensovittaminen tai 
epäkohtien näkyväksi tekeminen. Vaikka lainsäädäntö muodostaakin kerrok-
sellisen kokonaisuuden, on tarkoituksenmukaista lähteä siitä oletuksesta, 
että lainsäätäjä ei ole tarkoituksellisesti säätänyt siihen ristiriitaisuuksia.

Oikeusjärjestyksen yhtenäisyys koostuu konsistenssista ja koherenssista. 
Konsistenssilla tarkoitetaan oikeusnormien keskinäistä loogista ristiriidat-
tomuutta. Konsistenssi on oikeussääntöjen ominaisuus. Sen varmistamiseksi 
oikeuskulttuuriin kuuluu sellaisia normiristiriitojen ratkaisemisen välineitä 

                                                  
447 Meriturvallisuustutkinta sisältää osia merioikeudesta ja kansainvälisestä oikeudesta. Sa-
maan tapaan ilmailuturvallisuustutkintaan kuuluu osia ilmailu-oikeudesta sekä kansainväli-
sestä oikeudesta. Vastaavasti myös raideliikenteen turvallisuustutkintaan kuuluu osia rauta-
tieliikennettä koskevasta liikennemuotokohtaisesta sääntelystä sekä kansainvälisestä oikeu-
desta. Muiden onnettomuuksien ja poikkeuksellisten tapahtumien osalta lainsäädäntö on 
puhtaasti kansallista ja kuuluu kokonaisuudessaan erityishallinto-oikeuden oikeudenalaan.
448 Björne, Lars 1979, s. 6 ja Tuori, Kaarlo 2007, s. 103–104. 
449 Korpisaari, Päivi 2016, s. 9.
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kuin lex superior450, lex posterior451 ja lex specialis452. Koherenssilla tarkoite-
taan puolestaan oikeusjärjestyksen asiasisällöllistä johdonmukaisuutta. Sitä 
voidaan pitää enemmänkin oikeusperiaatteiden kuin oikeussääntöjen omi-
naisuutena.453 

Oikeudenalajaottelun lähtökohtana näyttää olevan oikeusnormien luokit-
teleminen eli klassifikointi yhteiskunnallisen sääntelykohteen mukaan ulkoi-
sesta näkökohdasta. Luokittelun ja rajapintojen tutkimisen avulla pyritään 
kuitenkin perimmältään oikeuden sisäisen yhtenäisen perusajatuksen löytä-
miseen ja julkilausumiseen. Tällöin jaottelu tehdään sisällöllisestä eli sub-
stantiaalisesta lähtökohdasta.454 

Käytännössä on usein niin, että oikeudenalojen sisäinen jäsentyminen ra-
kentuu sisällöllisten eli substantiaalisten näkökohtien varaan. Tätä ilmentä-
vät oikeudenalakohtaiset yleiset opit. Sen sijaan eri oikeudenaloja yhdistävät 
sisällölliset näkökohdat ovat usein ohuita. Oikeudenalojen erittely toinen 
toisistaan perustuukin enemmän klassifikatoriseen jäsentelyyn.455 Oikeuden-
alojen kohdatessa tai niiden sivutessa toinen toisiaan käytännön elämässä on 
kuitenkin tarpeen tiedostaa ja ymmärtää tässä rajapinnassa sovellettavat yh-
teiset oikeusperiaatteet. Muussa tapauksessa oikeusjärjestelmään syntyy oi-
keudenmukaisuutta vaarantava railo. 

Ennen kuin tutkija voi käydä arvioimaan tapaukseen sovellettavaa nor-
mistoa, kirjoitetun lain säännöksiä ja oikeusperiaatteita, ongelma on sijoitet-
tava oikeusjärjestyksen systematiikkaan.456 Luvussa 2.5 olen pyrkinyt sijoit-
tamaan turvallisuustutkintaa koskevan normiston oikeudelliseen kenttään. 
Sen jälkeen luvussa 3 olen nostanut esille ja tuonut näkyväksi sekä turvalli-
suustutkinnan että rikosoikeuden tavoitteita, näkemyksiä ja keinoja, jotka 
liittyvät onnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin sekä yleisen turvallisuuden pa-
rantamiseen. Tämän jälkeen luvussa 4 on ollut mahdollista täsmentää ja ra-
kentaa oikeustieteen keinoin oppia siitä, miten näiden kahden itsenäisen ja 
toisistaan erillisen prosessin yhteiselo on oikeudenmukaista ja tarkoituk-
senmukaista järjestää. Kysymys on siis siitä, että olen pyrkinyt synkronoi-
maan näiden kahden oikeudenalan yhteiseloa oikeusjärjestelmän koherens-
sin takaamiseksi. 

Tärkein perusjako oikeudellisessa kentässä on jako julkisoikeuteen ja yksi-
tyisoikeuteen. Jakokriteerit julkis- ja yksityisoikeuden välillä ovat vaihdel-
                                                   
450 Lex superior -periaatteen (lex superior derogat legi inferiori) mukaan ylemmän tasoinen 
normi syrjäyttää alemman tasoisen normin. 
451 Lex posterior -periaatteen (lex posterior derogat legi priori) mukaan uudempi normi syr-
jäyttää vanhemman normin. 
452 Lex specialis -periaatteen (lex specialis derogat legi generali) mukaan erityisnormi syr-
jäyttää yleisnormin. 
453 Tuori, Kaarlo 2007, s. 107 ja Tuori, Kaarlo 2004, s. 1200. 
454 Ks. Tuori, Kaarlo 2007, s. 107–108. 
455 Tuori, Kaarlo 2007, s. 108. 
456 Tuori, Kaarlo 2007, s. 108. 
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leet.457 Tämä jako muodostaa kuitenkin romaanis-germaanisten oikeusjärjes-
telmien systematiikan rungon.458 

Perinteisesti jaon taustalla nähdään olevan tavoitellut intressit. Roomalai-
sessa oikeudessa katsottiin, että julkisoikeuden alalla tavoitellaan ensisijai-
sesti valtion eli yhteiskunnan etua, kun taas yksityisoikeudessa tähtäimessä 
on erityisesti yksilöiden saama hyöty.459 Nykyään julkisoikeuden puolella 
säädetään myös sellaisista yksilöä hyödyttävistä asioista kuten perus- ja ih-
misoikeuksista, oikeusvaltioperiaatteesta sekä julkisen vallan käytön laki-
sidonnaisuudesta. Voidaan kuitenkin ajatella, että välillisesti myös yksityis-
ten intressien suojelu palvelee yleistä julkista etua.460 Tätä jakotapaa julkis- 
ja yksityisoikeuden välillä kutsutaan intressiteoriaksi.461 

Toisaalta jakoa voidaan lähestyä oikeussuhteiden osapuolten kautta. Sub-
jektiteorian mukaan julkisoikeudellisten oikeushenkilöiden oikeussuhteita 
säännellään julkisoikeudessa, kun taas yksityisoikeudellisten oikeushenkilöi-
den tekemisiä säännellään yksityisoikeuden keinoin.462 Julkisoikeus säänte-
lee siis julkisen vallan organisointia ja toimintaa. Yksityisoikeus taas säänte-
lee yksityisten henkilöiden, sekä luonnollisten henkilöiden että yksityisten 
oikeushenkilöiden, välisiä suhteita. Yksityisoikeudessa yksityisen henkilön 
tahdolla on keskeinen merkitys. Yksityisoikeudessa yksilö voidaan velvoittaa 
toimimaan tietyllä tavalla vain oman suostumuksensa, sitoumuksensa tai 
sopimuksensa perusteella.463  

On huomattava, että myös julkiset oikeushenkilöt voivat tehdä yksityisoi-
keudellisia sopimuksia. Rajanvetoa julkis- ja yksityisoikeuden välillä onkin 
täsmennetty niin, että julkisoikeuden alalla julkisen vallan käyttäjä on oi-
keussuhteen osapuolena nimenomaan julkisen vallan käyttäjän ominaisuu-
dessa.464 Tätä kolmatta tapaa lähestyä julkis- ja yksityisoikeuden keskinäistä 
eroa kutsutaan valtateoriaksi. Julkisoikeudellisen sääntelyn kohteina ovat 
siis valtio, kunnat ja muut julkisyhteisöt nimenomaan julkisen vallan käyttä-
jän asemassa.465 Julkisoikeudellisissa oikeussuhteissa yksityisen henkilön 
tahdolla ei ole vastaavaa merkitystä kuin yksityisoikeuden alalla. Julkisoi-
keudelle tyypillinen piirre on julkisen vallan käyttö ja sen kyky yksipuolisesti 
velvoittaa johonkin tai sallia jotakin.466 

Julkista valtaa luonnehtii tietynlainen yksipuolisuus ja epätasa-arvoisuus. 
Julkisen vallan käyttö tarkoittaa ydinalueellaan yksipuolista määräämistä 
toisen henkilön oikeuspiirissä tai puuttumista siihen.467 Tuorin mukaan jul-
kista valtaa voidaan käyttää kahdessa päämuodossa: määrämuotoisessa pää-
                                                   
457 Esim. Klami, Hannu Tapani 1977b, s. 64–65 ja Tuori, Kaarlo 2001, s. 7. 
458 Laakso, Seppo 1990, s. 2. 
459 Klami, Hannu Tapani 1977b, s. 65. 
460 Klami, Hannu Tapani 1977b, s. 66. 
461 Tuori, Kaarlo 2001, s. 7. 
462 Klami, Hannu Tapani 1977b, s. 65. 
463 Laakso, Seppo 1990, s. 2. 
464 Klami, Hannu Tapani 1977b, s. 65. 
465 Tuori, Kaarlo 2001, s. 7. 
466 Laakso, Seppo 1990, s. 2. 
467 Tuori, Kaarlo 2001, s. 7. 
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töksenteossa ja tosiasiallisessa julkisen vallan käytössä.468 Mäenpää on jaka-
nut julkisen vallan käyttöön liittyvän määrämuotoisen päätöksenteon vielä 
kahtia eli yleisten normien antamiseen sekä hallintopäätösten tekemiseen.469 
Turvallisuustutkinnassa julkisen vallan käyttö on tosiasiallista julkisen vallan 
käyttöä. Turvallisuustutkintaa tekevällä on säädettyä toimivaltaa käyttäes-
sään oikeus antaa velvoittavia määräyksiä ja kieltoja.470 Esimerkiksi turvalli-
suustutkintalain 19 §:n 2 ja 3 momentin mukaisissa määräyksissä ja kiellois-
sa on kyse välittömän julkisen vallan käytöstä.471 

Valtiosääntöoikeus toimii perustana muulle julkisoikeudelle. Julkisen val-
lan käytössä on aina huomioitava perusoikeudet sekä hallinnon lainalaisuus. 
Julkisoikeudellisessa sääntelyssä voidaan erottaa omiksi ryhmikseen aineel-
liset säännökset sekä menettelystä ja jälkikäteisestä oikeusturvasta annetut 
säännökset. Yksityisten ja julkista valtaa käyttävien elinten välisten suhtei-
den lisäksi julkisoikeudessa säännellään julkista valtaa käyttävien elinten 
keskinäisiä suhteita.472 

Aiemmin valtion ja oikeuden ensisijaisena tehtävänä oli liberalistisen oi-
keusmallin mukaisesti yksilöiden vapauspiirin yhteensovittaminen. Oikeus-
järjestyksellä pyrittiin mahdollistamaan erilaiset elämäntavat. Ainoastaan 
sellaiset elämäntavat, jotka loukkasivat muiden yksilöiden vapausoikeuksia, 
koettiin tarkoituksenmukaiseksi poissulkea.473 

Sittemmin oikeus on painottunut hyvinvointivaltiollisen oikeusmallin 
mukaisesti yhä enemmän yhteiskunnallisen muutoksen sääntelyyn.474 Siir-
tyminen niin sanotusta klassisesta oikeusvaltiosta sosiaalivaltioon on lisän-
nyt valtion tehtäviä sekä merkinnyt oikeudellisen sääntelyn alan ja kattavuu-
den huomattavaa laajentumista.475 Hyvinvointivaltiollisessa oikeusmallissa 
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden katsotaan edellyttävän positiivisia 
oikeuksia ja tehokasta suojaa yhteiskunnallisilta vaaroilta.476 Tästä on seu-
rannut oikeudellisen kontrollin ulottuminen yhä laajemmalle ihmisten elä-
mänpiiriin. Kasvu on keskittynyt erityisesti julkisoikeuteen ja varsinkin hal-
linto-oikeuden erityisaloihin.477 

Liberalistisesta näkökulmasta katsottuna vahinkotapahtumat ovat ainut-
kertaisia toisistaan irrallisia satunnaisia tapahtumia. Hyvinvointivaltiollises-
sa näkökulmasta vahinkotapahtuma nähdään sen sijaan tilastollisena, syste-
maattisesti toistuvana tapahtumana. Tästä seuraa, että hyvinvointivaltiolli-

                                                   
468 Tuori, Kaarlo 2001, s. 8. 
469 Mäenpää, Olli 2020a, s. 2. 
470 Ks. vastaavasti Tuori, Kaarlo 2001, s. 8, jossa käsitelty poliisimiehen tosiasiallista julkisen 
vallan käyttöä. 
471 Ks. vastaavasti Mäenpää, Olli 2020a, s. 3. 
472 Tuori, Kaarlo 2001, s. 8–9. 
473 Laakso, Seppo 1990, s. 50 ja Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 41. 
474 Laakso, Seppo 1990, s. 50. 
475 Laakso, Seppo 1990, s. 49. Ks. myös Klami, Hannu Tapani 1981, s. 46. Klamin mukaan 
voidaan puhua oikeustotalitarismista oikeudellisen sääntelyn kattaessa käytännössä kaikki 
merkitykselliset yhteiskuntarakenteet.  
476 Habermas, Jürgen 1997, s. 485 ja Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 43. 
477 Laakso, Seppo 1990, s. 50. 
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sessa mallissa katsotaan, että vahinkotapahtuma voidaan ennakoida ja että 
siihen voidaan ja tulee varautua. Tämän johdosta myöskään vahinkovastuuta 
ei hyvinvointivaltiollisessa mallissa rajata yksinomaan toimijan tekoon vaan 
laajemmin koko toimintaan ja siitä juontuvaan sosiaaliseen vastuuseen. Toi-
saalta kun pistemäiset vaarat opitaan hahmottamaan kokonaisuutena, ne 
voidaan nähdä yhteiskunnallisina riskeinä. Tällöin niihin voidaan myös alkaa 
reagoida yhteiskunnallisin keinoin sen sijaan, että yksittäisen vahingon yksit-
täinen aiheuttaja tuomittaisiin aina rangaistukseen.478 

Turvallisuustutkintaa koskevalla lainsäädännöllä on nimenomaan yhteis-
kunnallinen tavoite. Se ei niinkään määrittele sitä, miten oikeussubjektien 
tulisi toimia, vaan luo julkisen vallan ylläpitämän työkalun yleisen turvalli-
suuden parantamiseen. Onnettomuustutkintakeskuksen toimintaa voidaan 
pitää myös yhteiskunnan tarjoamana, joskin pakollisena, ilmaisena konsul-
tointipalveluna jonkin asian mentyä pahasti pieleen. Onnettomuustutkinta-
keskuksen tekemässä turvallisuustutkinnassa on merkittävä ero jonkin muun 
ulkopuolisen tahon tai organisaation itsensä tekemään turvallisuusselvityk-
seen. Onnettomuustutkintakeskukselle on lailla annettu mahdollisuus saada 
tutkintaa varten erittäin laajasti tietoa. Tiedonsaantioikeus ulottuu myös pe-
rusoikeuksien kenttään. Lisäksi Onnettomuustutkintakeskuksella on sekä 
valta että velvollisuus ulottaa tutkintansa kaikkiin niihin toimijoihin, mukaan 
lukien lainsäätäjä ja viranomaiset, joiden tekemisellä tai passiivisuudella on 
ollut vaikutusta tapahtumien kulkuun. Näiden seikkojen ansiosta Onnetto-
muustutkintakeskuksella on mahdollisuus aikaansaada kattava ja monita-
hoinen tutkinta. Koska turvallisuustutkinnalla puututaan perusoikeuksiin, se 
on pakko järjestää lainsäädännön tasoisin säädöksin viranomaisen toimesta. 

Kommunitarismin lähtökohtana on yhteisön ensisijaisuus yksilöön näh-
den. Se mahdollistaa rikosoikeutta pidemmälle menevän yksilöiden suojan 
tarpeen huomioon ottamisen. Turvallisuustutkinnan sääntelyssä yhteiskun-
nan tarve yleisen turvallisuuden parantamiseen onnettomuuksia ehkäisemäl-
lä ylittää mahdollisesti loukatuksi tulevat yksittäisten henkilöiden oikeussuo-
jan tarpeet. Täten turvallisuustutkinnan lähtökohta on kaikkea muuta kuin 
liberalistinen. Kommunitarisminen maailmankäsitys rakentaa korostetusti 
preventioajattelun varaan ja korostaa valtion aktiivista suojelutehtävää.479 

Turvallisuustutkinta kuuluu niihin suhteellisen nuoriin hallinto-oikeuden 
erityisaloihin, joita oikeusvaltioihin on viime vuosikymmeninä alkanut syn-
tyä. Tämän vuoksi sen aseman ja sijoittumisen hahmottaminen oikeudelli-
sessa kentässä ei ole selkeää. Toisaalta asiaa ei ole myöskään tutkittu. Tässä 
mielessä onkin tärkeää tehdä uraauurtavaa pohdintaa siitä, miten turvalli-
suustutkinta sijoittuu oikeudelliseen kenttään. Näin pystymme myös hah-
mottamaan sen asemaa suhteessa muuhun oikeusjärjestelmään. Tämä on 
tarpeen myös ymmärtääksemme paremmin sitä suhdetta, joka turvallisuus-
tutkinnan ja rikosoikeudellisen vastuun kohdentamisen välille muodostuu ja 
johon keskitytään myöhemmin tässä tutkimuksessa. 
                                                   
478 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 45–46. 
479 Ks. Nuotio, Kimmo 1998, s. 28. 
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Turvallisuustutkintaa tehdään valtiovallan toimesta virkavastuulla. Tut-
kinnassa valtion viranomainen käyttää julkista valtaa ja osittain puuttuu tur-
vallisuustutkintalain nojalla myös perusoikeuksiin. Turvallisuustutkintaa 
tekevillä on muun muassa poikkeuksellisen laaja tiedonsaantioikeus myös 
salassa pidettäviin tietoihin. Tiedonsaantioikeus koskee myös yksityisten hal-
lussa olevia tietoja. On selvää, että turvallisuustutkinta sijoittuu oikeudelli-
sessa kentässä julkisoikeuden alueelle. 

 

Turvallisuustutkinnan taustalla on ainakin osittain pyrkimys turvata perus-
oikeuksia, sillä sen tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, on-
nettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista ai-
heutuvien vahinkojen torjuminen. Turvallisuustutkinnalla turvataan etenkin 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja Suomen perustuslaissa jokaiselle 
taattuja oikeuksia elämään480 ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen481, omai-
suuden suojaan482 sekä terveelliseen ympäristöön483.484 Viranomaisten on 
perusoikeuksien suojaamiseksi varauduttava erilaisiin kuviteltavissa oleviin 
uhkiin.485 Turvallisuustutkinnassa annetaan turvallisuussuosituksia eli suosi-
tuksia toimenpiteiksi, jotka ovat tarpeen turvallisuuden parantamiseksi sekä 

                                                   
480 Euroopan unionin perusoikeuskirja 2 art. 1 kohta ja Suomen perustuslaki 7.1 §. 
481 Euroopan unionin perusoikeuskirja 6 art. ja Suomen perustuslaki 7.1 §. 
482 Euroopan unionin perusoikeuskirja 17 art. ja Suomen perustuslaki 15.1 §. 
483 Euroopan unionin perusoikeuskirja 37 art. ja Suomen perustuslaki 20.2 §. 
484 PeVL 62/2010 vp, s. 3. 
485 Aine, Antti – Nurmi, Veli-Pekka – Ossa, Jaakko – Penttilä, Teemu – Salmi, Ilkka – Virta-
nen, Vesa 2011, s. 3. 
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pelastus- ja muiden viranomaisten toiminnan tehostamiseksi.486 Täten se 
toimii osana viranomaisten varautumisen kehittämisprosessia. 

Onnettomuustutkintakeskus, joka vastaa Suomessa turvallisuustutkinnasta, 
on osa valtionhallintoa ja sen toiminta maksetaan kokonaisuudessaan vero-
varoin valtion budjetista. Turvallisuustutkinnassa on noudatettava hallinnon 
yleislakeja kuten hallintolakia (434/2003), julkisuuslakia ja kielilakia 
(423/2003).487 Edellä mainitut kuuluvat osaksi yleishallinto-oikeutta. Yleis-
hallinto-oikeus on oikeudenala, jossa säädetään hallinnossa yleisesti nouda-
tettavista periaatteista ja säännöistä. Turvallisuustutkinta sijoittuu kuitenkin 
mitä suurimmassa määrin osaksi erityishallinto-oikeutta.  

Erityishallinto-oikeuteen kuten myös talousoikeuteen (erityiseen yksi-
tyisoikeuteen) on voitu oikeuskehityksen myötä lisätä uusia alalohkoja. Eri-
tyishallinto-oikeus sekä erityinen yksityisoikeus poikkeavat olennaisesti 
muista oikeudenaloista, koska niillä ei ole omia yleisiä oppeja. Tämä johtuu 
siitä, että niiden sisältöä ei luonnehdi samanlainen sisällöllinen systemaatti-
suus kuin muita luokituksen erottamia oikeudenaloja.488 Voidaankin kyseen-
alaistaa, ovatko ne lainkaan omia oikeudenalojaan. Ennemminkin niitä voi-
daan pitää julkisoikeuden ja yksityisoikeuden kaatoluokkina, joihin on tun-
gettu kaikenlainen sälä. Sälällä tarkoitan tässä suhteellisen pieniä lainsää-
däntökokonaisuuksia, joille ei ole haluttu tai voitu antaa omaa oikeudenalan 
statusta. 

Tyypillisesti erityishallinto-oikeuteen sijoittuva sääntely juontaa juurensa 
hyvinvointivaltiollisesta oikeuskehityksestä. Lainsäädännöllä on tunkeuduttu 
yhä uusille elämän osa-alueille.489 Näin myös turvallisuustutkinnan osalta.  

Normisidonnaisen hallinnollisen päätöksenteon sekä lainkäytön välillä 
vallitsee tietty yhtäläisyys. Niissä kummassakin on kyse oikeusnormin sovel-
tamisesta konkreettisessa tilanteessa.490 Myös turvallisuustutkintaa tehtäes-
sä joudutaan tekemään konkreettisia valintoja siitä, miten turvallisuustutkin-
talain suomaa toimivaltaa kussakin konkreettisessa tilanteessa sovelletaan. 
Kyse ei kuitenkaan ole varsinaisesta hallinnollisesta päätöksenteosta vaan 
hallinnon toiminnan lainmukaisuudesta. Turvallisuustutkinnan päätuote ja 
samalla sen lopputuote eli turvallisuustutkintaselostus on luonteeltaan selvi-
tys eikä hallintopäätös.491 Toki turvallisuustutkinnan yhteydessä tehdään 
myös hallinnollisia päätöksiä.492  
                                                   
486 Turvallisuustutkintalaki 27.2 §. 
487 HE 204/2010 vp, s. 60. 
488 Tuori, Kaarlo 2007, s. 115. 
489 Tuori, Kaarlo 2007, s. 122. 
490 Laakso, Seppo 1990, s. V. 
491 HE 250/2018 vp, s. 12. 
492 Esimerkiksi turvallisuustutkinnan aloittamisesta päättäminen turvallisuustutkintalain 17 
§:n mukaisesti sekä tutkintaryhmän asettaminen turvallisuustutkintalain 13 §:n mukaisesti 
ovat hallinnollisia päätöksiä. Samoin esimerkiksi tutkintaan liittyvien matkamääräysten 
antaminen ja matkalaskujen hyväksyminen tehdään hallinnollisilla päätöksillä. 
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Turvallisuustutkintaa koskeva erityislainsäädäntö sijoittuu kontekstuaalisesti 
luonnolliseksi osaksi turvallisuuslainsäädäntöä.493 Suomenkielinen turvalli-
suus-sana on merkitykseltään laaja. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen 
turvaaminen käsittää niiden suojaamisen onnettomuuksilta (safety), rikolli-
suudelta (security) ja sotilaallisilta uhilta (defence).494 Turvallisuustutkinta 
(safety investigation) liittyy luonnollisesti näistä ensimmäiseen. 

Kriisilainsäädäntö on osa turvallisuuslainsäädäntöä. Kriisilainsäädännöl-
lä tarkoitetaan normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa sovel-

                                                   
493 AlmaTalentin julkaisemassa Suomenlaki -kokoelmassa säädökset on jaettu oikeusalojen 
mukaisesti osastoihin. Turvallisuustutkintalaki on siellä sijoitettu turvallisuutta ja yleistä 
järjestystä (Tu) koskevaan osastoon. Tästä osastosta löytyvät alaosastoina Puolustus 
(Tu 100), Rajavartiointi ja meripelastus (Tu 200), Pelastustoimi ja onnettomuuksien tutkin-
ta (Tu 300), tiedustelutoiminta (Tu 400), Poliisitoimi (Tu 500) sekä yleinen järjestys ja eräät 
luvat (Tu 600). 
Turvallisuustutkintalain tunnus on Tu 309 ja se sijoittuu alaosastoon Tu 300 pelastustoimi 
ja onnettomuuksien tutkinta. Samassa alaosastossa on turvallisuustutkintalain lisäksi vain 
pelastuslaki (379/2011), valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) ja laki hätäkes-
kustoiminnasta (692/2010). 
494 Aine, Antti – Nurmi, Veli-Pekka – Ossa, Jaakko – Penttilä, Teemu – Salmi, Ilkka – Virta-
nen, Vesa 2011, s. 14. 
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lettavaa lainsäädäntöä.495 Onnettomuudet ja vaaratilanteet ovat aina häiriöti-
lanteita ja yleensä ainakin jonkinasteisia kriisejä. Suuronnettomuus voi olla 
koko yhteiskuntaa koskettava tai järkyttävä kriisi. Valmiuslain (1552/2011) 
3 §:n 4 kohdan mukaan erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jäl-
kitila katsotaan poikkeusoloksi. 

Turvallisuustutkintaa koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan normaa-
lioloissa. Turvallisuustutkintaa koskeva lainsäädäntö palvelee myös normaa-
liolojen häiriötilanteissa. Lisäksi turvallisuustutkintaa koskevat säädökset 
toimivat varautumissäädöksinä poikkeusoloihin. Turvallisuustutkintaa kos-
kevan lainsäädännön voidaan katsoa olevan häiriötilanteissa sovellettavaa 
lainsäädäntöä, josta säädetään ”normaalilakien” yhteydessä tai osana nii-
tä.496 

 

 

Turvallisuustutkintalain 1.2 §:ssa on nimenomaisesti säädetty, että turvalli-
suustutkintaa ei tehdä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi. Oikeudellisen 
                                                   
495 Aine, Antti – Nurmi, Veli-Pekka – Ossa, Jaakko – Penttilä, Teemu – Salmi, Ilkka – Virta-
nen, Vesa 2011, s. 7. 
496 Aine, Antti – Nurmi, Veli-Pekka – Ossa, Jaakko – Penttilä, Teemu – Salmi, Ilkka – Virta-
nen, Vesa 2011, s. 7. 
497 Aine, Antti – Nurmi, Veli-Pekka – Ossa, Jaakko – Penttilä, Teemu – Salmi, Ilkka – Virta-
nen, Vesa 2011, s. 7. 
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vastuun kohdentaminen sisältää rikosoikeudellisen vastuun kohdentamisen 
mutta myös vahingonkorvausvastuun määrittämisen sekä lupa- ja valvonta-
viranomaisten hallinnollisten sanktioiden asettamisen. 

 

Mikä sitten yhdistää turvallisuustutkintaa ja oikeudellisen vastuun koh-
dentamista? Saman asian samanaikainen tutkiminen tuo toimijat väkisinkin 
yhteen tai ainakin lähelle toisiaan. Asian keskiöön nousevatkin ne prosessit, 
joilla turvallisuustutkintaa tai oikeudellisen vastuun kohdentamista tehdään. 
Turvallisuustutkinta ja esitutkinta voivat esiintyä rinnan toistensa kanssa, 
koska turvallisuustutkinnan kohteena oleva tapahtuma saattaa antaa aihetta 
myös esitutkintaan.499 Kyse on prosessien yhteensovittamisesta (tai erillään 
pitämisestä). Kyse on siitä, että samassa paikassa voidaan yhtä aikaa tehdä 
eri prosesseihin kuuluvia toimenpiteitä niistä vastuussa olevien henkilöiden 
toimesta. On jotenkin huolehdittava siitä, että eri toimijat eivät häiritse toi-
nen toistensa tehtäviä vaan ennemminkin tukevat toisiaan yhteistyöhön liit-
tyvät rajoitteet kuitenkin huomioon ottaen. On löydettävä sopusointu. Luon-
nossa kokonaisuus kukoistaa biodiversiteetin ollessa laaja. Samoin turvalli-
suuden edistämistä voidaan tehdä monin eri keinoin. 

                                                   
498 Poliisitutkinta on yleisnimitys useille poliisin lakisääteisille tutkintamuodoille, joita ei 
toimiteta rikoksen johdosta. Ks. esim. Tolvanen, Matti – Kukkonen, Reima 2011, s. 6–12 ja 
Fredman, Markku – Kanerva, Janne – Tolvanen, Matti – Viitanen, Marko 2020, s. 20–24. 
499 Fredman, Markku – Kanerva, Janne – Tolvanen, Matti – Viitanen, Marko 2020, s. 24. 
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Turvallisuustutkinnan osalta turvallisuustutkinnan tavoitetta ja prosessia 
ei ole juridisesti erotettu toisistaan. Toki turvallisuustutkintalaista sekä sitä 
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koskevista kansainvälisistä sopimuksista ja säädöksistä voidaan poimia tur-
vallisuustutkintaprosessia koskevat säännökset. Tämän tutkimuksen luvussa 
4 käsiteltävät kysymykset kulminoituvat juuri prosessisääntöjen tulkintaan ja 
yhteensovittamiseen. Lähtökohtaisesti itse prosessi ei ole itseisarvo vaan se 
on luotu toteuttamaan niitä oikeushyviä, joita prosessilla tavoitellaan. Pro-
sessin säännönmukaisuudella kuitenkin taataan (tai ainakin pyritään takaa-
maan) se, että oikeushyvät tulevat huomioon otetuiksi. Prosessisääntöjä tul-
kittaessa on tarpeen tunnistaa ne oikeushyvät, joihin prosessilla pyritään. 
Vain siten tulkinnassa voidaan huomioida sekä tarkoituksenmukaisuus että 
lainsäätäjän tahto. 

Sekä turvallisuustutkinnassa että rikosoikeudessa korostuu legaliteettipe-
riaate eli lakisidonnaisuuden periaate. Perustuslain 2.3 §:n mukaan julkisen 
vallan käytön tulee perustua lakiin. Tämä koskee luonnollisesti sekä turvalli-
suustutkintaa että rikosprosessia. Lisäksi perustuslain 2.3 §:ssa tarkenne-
taan, että kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Vi-
ranomainen voi siis käyttää julkista valtaa vain lain määrittelemään tarkoi-
tukseen lain määrittelemissä rajoissa.500 Hyvä hallinto edellyttää, että viran-
omainen toteuttaa tehtäväänsä antamatta ulkoisten vaikutusten tai omien 
henkilökohtaisten intressien vaikuttaa toimintaansa.501 Perustuslain 8 §:ssä 
säädetään vielä erikseen rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta. Sen mu-
kaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen (nullum crimen sine lege) eikä 
tuomita rangaistukseen (nullum poena sine lege) sellaisen teon perusteella, 
jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa 
myöskään tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa sää-
detty. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate on kirjattu rikoslain 3 luvun 
1 §:än. Se löytyy myös KP-sopimuksen 15 artiklasta, Euroopan ihmisoikeus-
sopimuksen 7 artiklasta ja EU:n perusoikeuskirjan 49 artiklasta.502  

Subjektiivisessa eli historiallisessa laintulkinnassa pyritään lainvalmiste-
luaineistoon perehtymällä selvittämään, mitä säännöksellä on alun perin tar-
koitettu. Tämän pohjoismaissa vallitsevaksi muodostuneen laintulkintamal-
lin mukaan lakitekstille on annettava sellainen tulkinta, joka vastaa lainsää-
täjän eli säädöksen asettavan subjektin tarkoittamaa sisältöä eli lainsäätäjän 
tahtoa. Malli korostaa vallanjako-opin mukaisesti lakia säätävän vallan prio-
                                                   
500 Mäenpää, Olli 2020a, s. 10. Ks. myös hallintolain (434/2003) 6 §, joka koskee hallinnon 
oikeusperiaatteita. 
501 Mäenpää, Olli 2020a, s. 36. 
502 Oikeuskirjallisuudessa rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen on katsottu koostuvan 
neljästä eri alaperiaatteesta: (1) Kirjoitetun lain vaatimuksen (praeter legem -kiellon) mu-
kaan tuomari ei saa syytetyn vahingoksi mennä säädetyn lain ulkopuolelle eli rangaistavuus 
tulee sitoa kirjoitettuun lakiin. (2) Tuomioistuimille suunnatusta analogiakiellosta seuraa, 
että tuomioistuimen toimivalta loppuu siihen, mihin tulkinta loppuu ja mistä analogia alkaa. 
Tuomioistuin on siis sidottu sanamuodon mukaiseen tulkintaan. (3) Taannehtivan rikoslain 
kielto on suunnattu sekä tuomioistuimille ja lainsäätäjälle. Se on keskeinen osa oikeusturvan 
vaatimusta. (4) Tarkkarajaisuusvaatimus eli epämääräisen rikoslain kielto on suunnattu 
lainsäätäjälle. Riittävän täsmällisyyden vaatimus korostaa laillisuusperiaatteen keskeisiä 
tausta-arvoja eli ennustettavuutta ja oikeusturvaa. Ks. esim. Melander, Sakari 2016, s. 41–
72, Melander, Sakari 2015b, s. 49–54, Krokfors, Kirsi 2004, s. 56–57, Matikkala, Jussi 2000, 
s. 5 ja Nuutila, Ari-Matti 1997, s. 48. 
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riteettiasemaa suhteessa lainkäyttöön ja hallintotoimintaan. Etuna on myös 
yhtenäinen ja ennakoitavissa oleva tulkintalinja, kun kukin lainsoveltaja tie-
toisesti pyrkii toteuttamaan lainsäätäjän tahtoa. Mallissa tulkitsijan pääteh-
täväksi muodostuu sen selvittäminen, mitä lain valmisteluun ja säätämiseen 
osallistuneet ”historialliset” henkilöt ovat lakia luodessaan tarkoittaneet.503  

On huomattava, että lainsäädännön perustelut eivät ole sitovia oikeusläh-
teitä. Perusteluilla säätäminen ei ole mahdollista, koska se siirtäisi lainsää-
däntövaltaa säädösvalmistelusta vastaaville hallinto-orgaaneille. Tämä ei 
kuitenkaan merkitse, etteikö hallituksen esityksen perusteluilla voisi ja saisi 
olla laintulkinnallista merkitystä. Käytännössä esitöiden tosiasiallinen merki-
tys oikeuslähteenä voi muodostua ratkaisevaksi.504 Esitöiden merkitys lain-
tulkinnassa on sitä perustellumpaa mitä tuoreemmasta lainsäädännöstä on 
kysymys. Yleensä perustelujen parasta ennen aika kuluu loppuun noin 30–
40 vuodessa. Yleensä tässä ajassa syntyy myös korkeimpien oikeusasteiden 
oikeuskäytäntöä, joka ajaa oikeuslähteenä vanhojen esitöiden ohi.505 

Hallitusten esitysten lisäksi käytettävissä on eduskunnan valiokuntien 
mietintöjä ja lausuntoja, jotka edustavat nimenomaan lainsäätäjän eivätkä 
lainvalmistelijan näkemystä. Koska ne ovat lähempänä lain lopullista käsitte-
lyä niille on annettava painavampi arvo lain tulkinnassa kuin hallituksen esi-
tyksille erilaisista perusselvityksistä ja komitean mietinnöistä puhumatta-
kaan.506 Perustuslakivaliokunnan lausunnoilla on tunnetusti Suomessa oma 
aivan erityinen asemansa. Perustuslain 74 §:n mukaan eduskunnan perus-
tuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien 
lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhtees-
ta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. 

Ongelmakeskeisessä ajattelussa avoimen argumentaation merkitys tun-
nustetaan eduksi eikä siinä enää pyritä niin tiukkaan systemaattisuuteen. 
Nuotion mukaan juuri ongelmakeskeinen lähestymistapa sallii systemaatti-
suutta äärimmilleen korostavaa lähestymistapaa paremmin rikosoikeudellis-
ten soveltamisratkaisujen testaamisen myös suhteessa oikeusjärjestyksen 
muihin osiin. Esimerkkinä Nuotio on maininnut perusoikeuksien huomioon 
ottamisen lainsoveltamisessa.507 Aarnio on luonnehtinut tuomarin vastuuta 
perusteluvastuuna, jossa lakia soveltavan viranomaisen on perusteltava oi-
keudellinen ratkaisunsa oikeuslähteistä johdettavissa olevien ratkaisuperus-
teiden avulla. Tavoitteena on mielivallan välttämisen eli ennakoitavuuden 
lisäksi sisällöllinen kohtuullisuus eli hyväksyttävyys.508 

On huomionarvoista, että moraalisetkin näkökohdat ovat laintulkinnassa 
sallittuja asia-argumentteja. Niillä voidaan tukea ja perustella oikeudellista 
johtopäätöstä eli tulkintaa tai ratkaisua. Sallittujen argumenttien käytölle on 
                                                   
503 Tolonen, Hannu 2003, s. 115, Laakso, Seppo 1990, s. 112 ja Alanen, Aatos 1965, s. 124–
130. 
504 Kilpi, Lassi 1979, s. 186–188 ja Laakso, Seppo 1990, s. 115. 
505 Tolonen, Hannu 2003, s. 116. 
506 Tolonen, Hannu 2003, s. 116–117. 
507 Nuotio, Kimmo 1998, s. 59. 
508 Aarnio, Aulis 1989, s. 186–189 ja Siltala, Raimo 2003, s. 284. 
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tyypillistä tilannesidonnaisuus. Niiden käytettävyyteen vaikuttavat autoratii-
visten oikeuslähteiden määrä ja laatu sekä yksittäisen päätöksentekotilan-
teen ja faktapremissin ominaispiirteet. Sallitut argumentit muodostavatkin 
jatkuvasti muuttuvan ja sisällöllisesti hajanaisen argumenttiryhmän. Vasta-
kohtana säädösten, prejudikaattien eli ennakkopäätösten sekä lainvalmiste-
luaineiston pohjalta tehtävälle kielellisen tason argumentaatiolle asia-
argumenttien käyttö pohjaa käytännöllisiin ja tavoitteellisiin näkökohtiin, 
seuraamusharkintaan ja eri tulkintavaihtoehtojen tosiasiallisten vaikutusten 
arviointiin. Asia-argumenttien käytöllä pyritään suuntaamaan päätöksenteko 
kohti järkeviä, tavoiteltuja ja oikeudenmukaisia vaikutuksia. Se, mitä pide-
tään tavoittelemisen arvoisena tai oikeudenmukaisena, on sidoksissa tavoite-
järjestelmään tai arvomaailmaan. Näin ollen reaaliset ja pragmaattiset argu-
mentit kietoutuvat yhteen aksiologisten eli arvoperustaan sidottujen argu-
menttien kanssa.509 Tulkintatoiminta ei ole sokeaa säännön seuraamista 
vaan osa tavoitteellista toimintaa.510 

Eri prosessien yhteensovittamista helpottaa, jos kaikki toimijat kunnioit-
tavat toinen toisiaan ja toistensa tavoitteita. Positiivinen suhtautuminen toi-
nen toistensa työhön ja molemminpuolinen kunnioitus antavat parhaat edel-
lytykset prosessien yhteentoimivuudelle. Koska kaiken viranomaistoiminnan 
on kuitenkin perustuttava lakiin ja kun sekä rikosoikeudessa että turvalli-
suustutkinnassa puututaan rankallakin kädellä perusoikeuksiin, ei ratkaisuja 
tule tehdä vain kätevyyden näkökulmasta. Se, mikä olisi kätevää, ei välttä-
mättä ole oikein ja laillista. Sekä turvallisuustutkinnan että rikostutkinnan 
formaaliset menettelylliset vaatimukset on laadittu paitsi prosessin sujuvuu-
den myös erilaisten oikeushyvien suojaamiseksi ja erilaisten intressien etukä-
teiseksi yhteensovittamiseksi. Formaaliset menettelylliset vaatimukset takaa-
vat (tai ainakin niiden tulisi taata) myös oikeussuojan toteutumisen. 

Schlag on kuvannut oikeustieteen sisäistä problematiikkaa vertauskuvalla 
teatterista. Näkökulma siitä, miten oikeustiedettä tulisi käytännössä harjoit-
taa, kulminoituu kysymykseen siitä, minkä tyylilajin näytelmää ollaan teke-
mässä.511 

Turvallisuustutkinta-näytelmän pääjuonena on parantaa turvallisuutta. 
Näytelmä alkaa traagisesta onnettomuudesta. Kaikki yrittävät parhaansa, 
mutta siitä huolimatta lukuisia henkilöitä kuolee. Turvallisuustutkijat tarttu-
vat toimeen ja pyrkivät selvittämään, mikä on ollut onnettomuuden syy. He 
pureutuvat onnettomuuden juurisyihin. Turvallisuustutkijan silmissä ihmiset 
ovat hyviä ja kaikki pyrkivät tekemään työnsä hyvin. Onnettomuuteen osalli-
setkin haluavat tietää totuuden ja varmistaa, että moista onnettomuutta ei 
sattuisi toistamiseen. Koska turvallisuustutkijat eivät etsi syyllistä, henkilöt 
haluavat kertoa heille kaiken tietämänsä. Puoliajan jälkeen, kun tapahtumien 
kulku on saatu selville, on analyysin aika. Turvallisuustutkijat tekevät kylmän 
viileää analyysiä siitä, miten onnettomuus olisi voitu ehkäistä. Analyysissä ei 
                                                   
509 Laakso, Seppo 1990, s. 69. 
510 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 125. 
511 Schlag, Pierre 1991, s. 807. 
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tyydytä tämän yksittäisen onnettomuuden syiden selvittämiseen vaan tarkoi-
tuksena on estää myös samankaltaisten onnettomuuksien tapahtuminen tu-
levaisuudessa. Analyysin perusteella turvallisuustutkijat antavat turvallisuus-
suosituksia. Suositukset ja niiden perusteet ovat julkisia, jotta valistuneet 
katsojat voivat hymisten todeta, kuinka haastavan palapelin kuva on raken-
tunut. Loppuhuipentumana nähdään, kuinka suositukset pannaan täytän-
töön ja maailma on parempi paikka elää. 

Rikostutkinta-näytelmänkin pääjuonena on parantaa turvallisuutta. Heti 
näytelmän alussa jännitys tiivistyy, kun riipaisevan taustamusiikin saattele-
mana salaperäinen hahmo tekee pahojaan ja syöksee viattomat henkilöt koh-
ti kuolemaa. Hyvän puolesta taisteleva ja viattomia puolustava esitutkintavi-
ranomainen tarttuu määrätietoisesti ohjiin selvittääkseen, kuka tuo mystee-
rinen pahansuopa tai vähintäänkin välinpitämätön henkilö oli ja mitä hän 
oikein teki. Ammattitaitoiset tutkijat saavatkin selville, kuka oli kaiken taka-
na. Tutkijoiden mielestä on selvää, että henkilö on huolimattomuudellaan 
aiheuttanut lukuisien henkilöiden ennenaikaisen menehtymisen. Pahan on 
maksettava palkkansa. Puoliajan jälkeen nähdään oikeudenkäynti, jossa 
kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti syyllinen tuomitaan. Kuolleiden omai-
set ovat helpottuneita, vaikkei syyllisen rankaiseminen tuokaan läheisiä ta-
kaisin. Oikeus on kuitenkin tapahtunut ja on aika jatkaa elämää. 

Ohjaaja ja näyttelijät ovat sidottuja ennalta annettuun tyylilajiin. Ennen 
kuin voidaan kysyä, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä, tulee tunnistaa, millaista 
näytelmää ollaan näyttelemässä.512 Myös katsojat odottavat näytelmältä juuri 
sitä tyylilajia, jona se on heille markkinoitu. Draamassa on luonnollista nou-
dattaa erilaista juonen kulkua kuin trillerissä. Voidaanko kuitenkaan sanoa, 
että jompikumpi tyylilajeista olisi toinen toistaan parempi? Tai voidaanko 
nämä tyylilajit jotenkin yhdistää ja saada aikaisesti yksi entistä parempi näy-
telmä? 

Mahdollista valintaa siitä, mihin suuntaan oikeustiedettä tulisi kehittää, 
ei tule tehdä silmät ummessa. Ensin on tunnistettava ja tunnustettava ole-
massa oleva asiaintila.513 On havainnoitava, että yhtä aikaa on menossa use-
ampi näytelmä. Vai onko sittenkin niin, että kyse on yhdestä ja samasta näy-
telmästä, jossa sekä turvallisuustutkijat että rikostutkijat pyrkivät eri keinoin 
selvittämään samaa tapahtumaa. Tilannetta voi verrata amerikkalaisiin polii-
sisarjoihin. Niissä paikallispoliisi on väliin tyytyväinen ja toisinaan tyytymä-
tön siihen, että FBI ottaa jutun tutkinnan itselleen. Samoin tuntuu käytän-
nön yhteistyö toimivan turvallisuustutkijoiden ja esitutkintaa tekevien välillä. 
Väliin esitutkintaviranomaiset ovat enemmän kuin tyytyväisiä siitä, että tur-
vallisuustutkijat tulevat paikalle. Onhan vakavaan onnettomuuteen törmää-
minen yksittäiselle tutkijalle yleensä kerran elämässä -tapaus. Turvallisuus-
tutkijoille vakavat onnettomuudet taas ovat perustyötä. Kun lyödään viisaat 
päät ja kokemus yhteen saadaan paikkatutkinta ja tekninen tutkinta tehtyä 
kaikkia parhaiten hyödyttävällä tavalla. Joskus sen sijaan päät kolisevat yh-
                                                   
512 Schlag, Pierre 1991, s. 807. 
513 Schlag, Pierre 1991, s. 810. 
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teen. Näin erityisesti silloin, jos esitutkintaviranomaiselle tulee yllätyksenä, 
että näytelmään voi ylipäätänsä kuulua toinen viranomainen, jonka toimival-
ta joltain osin on jopa esitutkintaviranomaista vahvempi ja jonka toiminta 
tulee esitutkinnassa huomioida. 

On huomionarvoista, että molemmissa tyylilajeissa päätavoitteena on 
turvallisuuden parantaminen. Vai onko? Onko rikostutkinnassa kuitenkin 
enemmän painoarvoa oikeuden toteutumisella tai oikeudenmukaisuudella tai 
jopa syyllisen löytämisellä kuin turvallisuuden parantamisella? Onko rikos-
oikeuden todellinen tavoite turvallisuus vai jokin muu seikka? 

Karhu on puolestaan rinnastanut oikeustieteilijät dramaturgeihin. Esitys- 
eli produktiodramaturgina oikeustieteilijä kiinnittää huomiota siihen, miten 
oikeus saadaan käytännön tilanteissa toteutumaan asianmukaisesti ja yh-
denvertaisesti. Oikeuden dramaturgina oikeustieteilijän motiivina on oikeu-
denmukaisuuden toteutuminen. Ei tiedettä tieteen vuoksi vaan oikeudenmu-
kaisuutta tavoitellen.514 Oikeudenmukaisuuteen pyrkiminen on myös tämän 
tutkimuksen tavoitteena. 

Perinteisten oikeudenalojen rinnalle on syntynyt uusia oikeudenaloja tai oi-
keudenalakandidaatteja. Tämä johtuu siitä, että monet oikeudelliset ongel-
mat paikantuvat useiden perinteisten oikeudenalojen leikkauspisteisiin. Täl-
löin oikeudellisen ongelman ratkaiseminen vaatii laajempaa kokonaisvaltais-
ta näkemystä. Sama normisto voidaankin monissa tapauksissa jäsentää osak-
si useampaa oikeudenalaa tai oikeudenalaehdokasta. Uusien oikeudenalojen 
syntyminen liittyy myös yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka tuovat muka-
naan uudenlaisia oikeudellisia ongelmia.515 

Mikä tekee jostakin oikeusnormien joukosta suhteellisen itsenäisen oi-
keudenalan? Tuorin mukaan oikeudenalat poikkeavat toinen toisistaan (1) 
yleisten oppien osalta, (2) oikeudellisilta käsitteiltään sekä (3) moraaliperi-
aatteiltaan516, eettisiltä arvoiltaan ja poliittisilta tavoitteiltaan.517 Nuotion 
mukaan oikeudenalan itsenäistyminen voi ilmetä normiston kehityksen ta-
son lisäksi tarpeena laatia aiheesta erillisiä tieteellisiä yleisesityksiä. Kehitty-
vä oikeudenala saa tyypillisesti periaatteensa osaksi kansainvälisestä ja eu-
rooppalaisesta ohjauksesta.518 Korpisaaren mukaan oikeudenalan rajaus liit-
tyy myös sen sääntelykohteen tai tutkimuksen kohteen määrittelyyn.519 

Oikeudenalan yleisillä opeilla tarkoitetaan sille ominaisia yleisiä oikeus-
periaatteita ja peruskäsitteitä.520 Ne ovat perinteisesti määritelleet eri oikeu-

                                                   
514 Karhu, Juha 2019, s. 144–145 ja 159. 
515 Korpisaari, Päivi 2016, s. 9–10. 
516 Moraaliperiaatteet muuttuvat oikeudellisiksi periaatteiksi kun ne saavat taakseen institu-
tionaalisen tuen. Ks. Tolonen, Hannu 2003, s. 42. 
517 Tuori, Kaarlo 2001, s. 12. 
518 Nuotio, Kimmo 2002, s. 3. 
519 Korpisaari, Päivi 2016, s. 13. 
520 Pihlajarinne, Taina 2012, s. 383, Tuori, Kaarlo 2004, s. 1203 ja Tuori, Kaarlo 1997, s. 173. 
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denalojen identiteettiä.521 Samoin ne vaikuttavat asianomaisen oikeudenalan 
normien tulkintaan.522 Oikeudenalan yleisiä oppeja sovelletaan oikeudelli-
sessa ratkaisutoiminnassa, tutkimuksessa ja opetuksessa.523 Tuorin mukaan 
yleisillä opeilla voidaan nähdä viisi tehtävää: (1) systematisoiva, koherenssia 
luova tehtävä, (2) pedagoginen tehtävä, (3) konstitutiivis-epistemologinen 
tehtävä, (4) heuristinen tehtävä ja (5) argumentatiivis-normatiivinen tehtä-
vä.524  

Oikeudellisessa tutkimuksessa ei ole aiemmin esitetty turvallisuustutkin-
taa koskevia yleisiä oppeja. Näen tämän puutteena oikeusjärjestelmän kohe-
renssin ja edelleen ennakoitavuuden kannalta.525 Turvallisuustutkintaa kos-
kevat auki kirjoitetut ja julki lausutut oikeusperiaatteet mahdollistaisivat en-
tistä tasapainoisemman keskustelun sovitettaessa turvallisuustutkintaa yh-
teen oikeusjärjestyksen muiden osien kanssa. Selkeät turvallisuustutkintaa 
koskevat yleiset opit auttaisivat jäsentämään oikeusjärjestelmää turvallisuus-
tutkinnan ja sen rajapintojen osalta. Jäsennelty kokonaisuus taas helpottaa 
asiakokonaisuuden opettamista ja tiedon siirtämistä itseltä toisille. Yleiset 
opit voivat myös parantaa oikeusvarmuutta toteuttaessaan argumentatiivis-
normatiivista tehtäväänsä. 

Oikeudenalan yleiset opit auttavat tulkitsemaan yksittäisiä normeja lain 
hengen mukaisesti. Ne ovat yksittäisiä normeja joustavampia ja mahdollista-
vat tilanneherkät tulkinnat. Riittävän väljästi kirjoitetut normit antavat pa-
remmin tilaa tilannekohtaisille punninnoille kuin kovin kasuistisesti eli nip-
pelimäisesti kirjoitetut normit.526 

Arvioitaessa turvallisuustutkinnan yleisiä oppeja kokonaisuudessaan tar-
kastelun lähtökohtana on pidettävä sääntelyn rakennetta ja sääntelyn tavoit-
teita.527 Nämä ovat perusperiaatteiltaan hyvin samankaltaisia riippumatta 
turvallisuustutkinnan kohteesta. Täten turvallisuustutkinnan osalta ei ole 
tarvetta luoda erillisiä yleisiä oppeja esimerkiksi meriturvallisuustutkinnalle 
vaan samoja yleisiä oppeja ja käsitteitä voidaan soveltaa koko turvallisuus-
tutkinta-kokonaisuuteen tutkinnan alasta riippumatta. 

Turvallisuustutkinnan ideologia pohjaa turvallisuusteorioihin, joita esitel-
lään tarkemmin luvussa 3. Turvallisuustutkintaa koskevalla lainsäädännöllä 
yhteiskunta on tehnyt moraalis–eettis–poliittisen arvovalinnan siitä, että 
yleistä turvallisuutta halutaan parantaa turvallisuustutkinnan keinoin. Asi-
anmukaisen turvallisuustutkinnan tekeminen on mahdollistettu osoittamalla 
siihen asianmukaiset resurssit sekä toimivalta. Turvallisuustutkinnan muus-

                                                   
521 Tuori, Kaarlo 2002, s. 3. 
522 Korpisaari, Päivi 2016, s. 9. 
523 Tuori, Kaarlo 2001, s. 12. 
524 Tuori, Kaarlo 2002, s. 2. 
525 Vrt. Wilhelmsson, Thomas 2004, s. 200. Wilhelmssonin mukaan systeemin koherenssi ei 
ole ennakoitavuuden ja yhdenvertaisuuden edellytys. 
526 Ks. Pihlajarinne, Taina 2012, s. 394–395. 
527 Ks. Pihlajarinne, Taina 2012, s. 383. 
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ta lainsäädännöstä eroava arvopohja puoltaa ajatusta pitää turvallisuustut-
kinnan lainsäädäntöä omana oikeudenalanaan.528 

Oikeusperiaatteiden institutionaalinen tuki voi löytyä lain säännöksestä, 
oikeuskäytännöstä, lakien esitöistä tai oikeustieteestä. Oikeusperiaatteet oh-
jaavat lainsäädäntöön pohjautuvia ratkaisuja yleisesti ja väljästi määrittäen 
ratkaisun lopputuloksen suuntaa antavasti.529 

Turvallisuustutkinnassa on hahmoteltavissa sääntelyn koherenssin kan-
nalta tärkeitä yleisiä oikeusperiaatteita. Koska asiaa ei ole aiemmin käsitelty 
oikeustieteellisessä kirjallisuudessa, teen tässä oman ehdotukseni turvalli-
suustutkinnan yleisiksi opeiksi. Toimikoon tämä puheenvuoro keskustelun-
avauksena tiedeyhteisölle. Osa turvallisuustutkintaan liittyvistä yleisistä 
opeista on kytköksissä yleisiin hallinto-oikeuden periaatteisiin. Näiden osalta 
nostan esille vain niiden merkittävyyden turvallisuustutkinnan näkökulmas-
ta. Osa tässä ehdotetuista yleisistä opeista koskee kuitenkin nimenomaisesti 
turvallisuustutkintaa. Ne ovat omaa käsialaani ja perustuvat punaisen langan 
etsimiseen ja löytämiseen turvallisuustutkintaa koskevasta sääntelykokonai-
suudesta sekä sen taustalla olevista turvallisuusteorioista. Nämä yleiset opit 
ja periaatteet toimivat tulkinnan tukena sovellettaessa normeja yksittäiseen 
tapaukseen. 

Kuten aiemmin luvussa 2.5.3 on todettu, turvallisuustutkinta sijoittuu eri-
tyishallintooikeuteen. Täten siihen sovelletaan hyvän hallinnon perusteita 
kuten hallintolain 6 §:ssä mainittuja tasapuolisuutta, lakisidonnaisuutta, 
puolueettomuutta ja oikeasuhtaisuutta. Puolueettomuuden vaatimus on tur-
vallisuustutkinnassa erityisen korostetussa asemassa. Siihen liittyvät olen-
naisesti myös turvallisuustutkinnan itsenäisyys, erillisyys ja riippumatto-
muus. Turvallisuustutkintalain 8.1 §:n mukaan Onnettomuustutkintakeskus 
suorittaa tehtävänsä itsenäisesti ja riippumattomasti. Puolueettomalla tur-
vallisuustutkinnalla on merkityksensä myös yhteiskunnan henkisen kriisin-
kestävyyden530 kannalta. Lakisidonnaisuus puolestaan korostuu turvallisuus-
tutkinnan vahvan toimivallan takia. Turvallisuustutkintaa voidaan tehdä vain 
säädettyyn tarkoitukseen, vain säännöksissä määriteltyjen tapahtumien joh-
dosta ja vain säädettyjä toimintatapoja noudattaen.  

Hallintolain 7.1 §:n mukaisesti turvallisuustutkinta on pyrittävä järjestä-
mään niin, että työ tehdään palveluperiaatetta noudattaen asianmukaisesti 
ja tuloksellisesti. Turvallisuustutkinnan onnistumisen kannalta on aivan kes-
keistä, että asianosaisia kohdellaan asiallisesti ja kunnioittavasti. Palvelupe-
riaate näkyy esimerkiksi siinä, että kuuleminen pyritään järjestämään kuul-
tavalle sopivaan aikaan hänelle sopivassa paikassa taikka etänä. Turvalli-
suustutkinnan ideana on parantaa yleistä turvallisuutta. Turvallisuussuosi-
                                                   
528 Hannu Tolosen mukaan on olemassa koko oikeusjärjestelmää koskevia tärkeitä periaat-
teita. Tyypillisesti oikeusperiaatteet ovat kuitenkin oikeudenalakohtaisia. Ne periaatteet, 
joiden varaan oikeudenala rakentuu, luovat tärkeällä tavalla koko oikeudenalan identiteetin. 
Ks. Tolonen, Hannu 2003, s. 39–40. 
529 Tolonen, Hannu 2003, s. 43. 
530 Henkinen kriisinkestävyys on yksi seitsemästä yhteiskunnan elintärkeästä toiminnosta. 
Ks. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017, s. 14. 
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tusten toteutumista edesauttaa, että kaikki osapuolet kokevat Onnettomuus-
tutkintakeskuksen toiminnan asialliseksi. On kuitenkin otettava huomioon, 
että tutkinnan itsenäisyyttä ja riippumattomuutta ei tule missään olosuhteis-
sa vaarantaa. Puolueettomuus on turvallisuustutkinnan kulmakivi ja jos siitä 
luovutaan, koko toiminta voidaan yhtä hyvin lopettaa.  

Tärkeä osa palvelua ovat myös hallinnon yleisiin periaatteisiin kuuluvat 
julkisuus ja avoimuus, joita noudatetaan myös turvallisuustutkinnassa. Ylei-
sellä tasolla julkisuudesta ja avoimuudesta säädetään perustuslain 12.2 §:ssa 
ja hallintolain 7.2 §:ssa. Julkisuuslain 20 §:n mukaan viranomaisen on edis-
tettävä toimintansa avoimuutta sekä tiedotettava toiminnastaan. Turvalli-
suustutkintalain 8.2,1 §:n mukaan Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävä-
nä on huolehtia turvallisuustutkinnan tiedottamisesta. Tiedottamisen sisäl-
löstä ja kohteista on säädetty tarkemmin turvallisuustutkintalain 38 §:ssä. 
Sen mukaan Onnettomuustutkintakeskus tiedottaa tutkinnasta ja sen edis-
tymisestä. Erityisesti viestinnässä on otettava huomioon asianosaisten tie-
dontarve. Turvallisuustutkinnassa käsitellään pääsääntöisesti salassa pidet-
tävää materiaalia. Luottamuksen ansaitseminen ja ylläpitäminen vaatii eri-
tyistä panosta tiedottamiseen luottamuksensuojaa vaalien. Luottamuksen-
suojalla tarkoitan tässä toisaalta salassapitosäännösten vaalimista ja toisaalta 
asianosaisten tietotarpeen tyydyttämistä sillä tavalla, että he luottavat turval-
lisuustutkinnan tapahtuvan itsenäisesti, riippumattomasti ja ammattitaitoi-
sesti. Tutkinnan lopputuloksena syntyvä tutkintaselostus on aina kokonai-
suudessaan julkinen. Onnettomuustutkintakeskus on työllään saavuttanut 
erinomaisen maineen. T-Median vuosittain toteuttaman julkishallinnon 
Luottamus&Maine-tutkimuksen mukaan Onnettomuustutkintakeskus oli 
vuonna 2020 Suomen neljänneksi luotetuin viranomainen.531 Vuonna 2019 
sijoitus oli kolmas.532 

Edellä on käsitelty hallinto-oikeuteen ja erityishallinto-oikeuteen kuulu-
via yleisiä periaatteita, jotka tulevat sovellettaviksi myös turvallisuustutkin-
nassa. Teksti ei ole tältä osin tyhjentävä. Esimerkiksi kielellisiin oikeuksiin 
liittyviä periaatteita ei ole käsitelty edellä, vaikka ne ovat tärkeitä ja ne on 
ilman muuta otettava huomioon myös turvallisuustutkintaa tehtäessä. 

Tässä vaiheessa siirryn ehdottamaan sisältöä yksinomaan turvallisuustut-
kinnan yleisiksi opeiksi. Nämä yleiset opit erottavat turvallisuustutkinnan 
muista oikeudenaloista ja juontavat juurensa turvallisuusteorioiden moraali-
periaatteista, eettisistä arvoista ja lainsäädännöllä vahvistetuista yhteiskun-
nallisista tavoitteista. 

Näistä ensimmäinen on tulevaisuusorientoituneisuus. Turvallisuustut-
kinnassa toki tutkitaan menneisyyden tapahtumia, mutta katse on mennei-
syyden ja nykyhetken sijaan tulevaisuudessa. Menneisyyden tutkimisen syy-
nä on yksinomaan tulevaisuuteen vaikuttaminen. Turvallisuustutkinnassa 

                                                   
531 T-Media 2020b: Kansalaisten luottamus julkishallintoa kohtaan on parantunut korona-
aikana – pelastuslaitos on maineikkain organisaatio. 
532 T-Media 2020a: Luottamus&Maine-tutkimus: julkiselta sektorilta kaivataan uudistumis-
kykyä. 
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etsitään syytä eikä syyllistä. Syynkin selvittämisen tarkoituksena on turvalli-
suussuositusten antaminen ja tätä kautta turvallisuuden parantaminen. Tu-
levaisuusorientoituneisuus ilmenee turvallisuustutkintalain 1 §:ssä. Siinä 
turvallisuustutkinnan tarkoitukseksi on määritelty yleisen turvallisuuden 
lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnet-
tomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen. Turvallisuustutkintaa teh-
dään siis tulevaisuuden parantamiseksi. Ajatuksena on, että tärkeämpää kuin 
syyllisten löytäminen ja rankaiseminen on saada koottua kaikki käytettävissä 
oleva tieto ja parantaa sen avulla maailmaa. Tulevaisuutta voi muuttaa, 
menneisyyttä ei. 

Toinen turvallisuustutkintaa koskeva yleinen oppi on turvallisuuslähtöi-
syys. Turvallisuus on se lähtökohta, jonka varaan kaikki rakentuu. Eli aina 
pitäisi ajatella turvallisuusnäkökulmaa. Turvallisuuslähtöisyys oikeusperiaat-
teena korreloi turvallisuustutkinnan osalta yleisemmän tarkoitussidonnai-
suuden periaatteen kanssa. Turvallisuuteen kulminoituva tarkoitussidonnai-
suus toistuu läpi turvallisuustutkintaa koskevan lainsäädännön. Turvalli-
suustutkinnan tarkoitus, tutkintaselostuksen julkisuus, salassa pidettävien 
asiakirjojen luovuttamisen erityinen rajaus sekä todistamiskielto puhuvat 
turvallisuuden priorisoinnin kieltä. Samaa kieltä puhuvat myös laajat tiedon-
saantioikeudet sekä vaatimus kirjoittaa julkiseen tutkintaselostukseen myös 
salassa pidettäviä tietoja siltä osin kuin se on välttämätöntä asian turvalli-
suusaspektin ymmärtämiseksi. Turvallisuustutkintaan liittyvää normistoa 
tulkittaessa on säännönmukaisesti palattava turvallisuustutkintalain 1 §:ssä 
määriteltyyn turvallisuustutkinnan tarkoitukseen. Valittavan tulkinnan on 
edistettävä yleistä turvallisuutta ja huolehdittava siitä, että turvallisuustut-
kintaa ei välillisestikään käytetä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi. 

Kolmas yleinen oppi on turvallisuustutkinnan ja Onnettomuustutkinta-
keskuksen itsenäisyys ja riippumattomuus, joka on ilmaistu sekä kansalli-
sessa että kansainvälisissä turvallisuustutkintaa koskevissa säädöksissä. It-
senäisyys ja riippumattomuus yhdessä ammattitaidon kanssa mahdollistavat 
luotettavan turvallisuustutkinnan. Ne ovat asianmukaisen turvallisuustut-
kinnan välttämätön muttei riittävä ehto. Turvallisuustutkintaa tehdään oi-
keusprosesseista erillisenä prosessina. Itsenäisyys ja riippumattomuus pa-
lautuvat siis turvallisuustutkinnan tarkoitukseen: turvallisuustutkintaa ei 
tehdä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi. Turvallisuustutkinnan erilli-
syys oikeudellisen vastuun kohdentamiseen liittyvistä toimenpiteistä palvelee 
myös itsekriminointisuojaa, joka kuuluu rikosoikeuden yleisiin oppeihin ja 
on yksi rikosoikeuden peruslähtökohtia. Kuitenkin välillä tuntuu, että Onnet-
tomuustutkintakeskus joutuu toimimaan sen portinvartijana. Esimerkiksi 
esitutkintaviranomaisen asiakirjapyyntöihin vastattaessa Onnettomuustut-
kintakeskuksen tulee huomioida myös tämä näkökohta turvallisuustutkinta-
lain 39.2 §:n mukaisesti. Itsekriminointisuoja on huomioitava myös esimer-
kiksi harkittaessa turvallisuustutkintalain 42.1 §:ssa vaaditulla tavalla viran-
omaisten yhteistyön tarkoituksenmukaisuutta turvallisuustutkinnan kannal-
ta.  
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Neljännen turvallisuustutkintaa koskevan yleisen opin olisin halukas lai-
naamaan sopimusoikeudesta. Vilpittömän mielen suoja sopii myös turvalli-
suustutkinnan viitekehykseen. Sitä, joka on toiminut vilpittömässä mielessä, 
on kohtuutonta rangaista. Pitäisi riittää että kukin meistä yrittää parhaansa. 
Enempää ei voi ihmiseltä odottaa. Kun tätä periaatetta noudatetaan, vahin-
koon vaikuttanut henkilö voi kääntää mahdolliset virheensä itsensä lisäksi 
muiden opiksi. Vilpittömässä mielessä toimineelle tulee tarjota suoja osallis-
tua turvallisuustutkintaan pelkäämättä itsensä vaarantamista. 

Itsenäistä oikeudenalaa luonnehtivat myös sille tyypilliset sääntelykoh-
teet ja oikeudelliset ilmiöt. Näiden hahmottamiseksi ja systematisoimiseksi 
edellytetään erityisiä oikeudellisia käsitteitä.533 Turvallisuustutkinnan sään-
tely koskee vain turvallisuustutkintaa. Toki sillä on välillisesti vaikutusta 
myös muihin viranomaisprosesseihin. Turvallisuustutkintaa koskeva kansal-
linen lainsäädäntö pohjaa alan kansainväliseen liikennemuotokohtaisesti 
eriytyneeseen normistoon. Kuitenkin turvallisuustutkintaa koskeva normisto 
voidaan nähdä yhtenä kokonaisuutena. Kaikilla aloilla se pohjaa turvallisuus-
teorioihin.  

Oikeudenalalla toteutettu oikeudellinen sääntely perustuu sille ominaisiin 
moraaliperiaatteisiin, eettisiin arvoihin ja poliittisiin tavoitteisiin, jotka vai-
kuttavat oikeudenalan yleisiin oikeusperiaatteisiin.534 Kuten edellä on kuvat-
tu, turvallisuustutkinta on osa turvallisuuslainsäädäntöä. Sen teoreettinen 
tausta pohjautuu turvallisuusteorioihin, joita esitellään luvussa 3. Turvalli-
suustutkinnan metodit turvallisuuden parantamiseksi poikkeavatkin muista 
oikeudellisista keinoista parantaa turvallisuutta. Turvallisuustutkinnan poik-
keuksellisten keinojen johdosta sen tekemisen itsenäisyyttä ja riippumatto-
muutta korostetaan kaikilla tasoilla sitä koskevaa lainsäädäntö- ja sopimus-
kenttää.  

Turvallisuustutkinnan lainsäädäntöön liittyy myös nimenomaan siihen 
liittyviä oikeudellisia käsitteitä. Esittelen tässä niistä tärkeimmät. 

Turvallisuustutkinnan (safety investigation) käsite on maailmanlaajui-
sesti vakiintunut. Osittain rinnalla puhutaan edelleen aiemmasta turvalli-
suustutkintaa vastanneesta käsiteestä onnettomuustutkinta (accident inves-
tigation). Turvallisuustutkinnan käsite ylittää liikennemuotokohtaiset toi-
mialat, joilla on asiaan liittyvää kansainvälistä sääntelyä. 

Tutkintaselostuksen hyödyntämättömyyssuoja liittyy turvallisuustutkin-
nan itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen oikeudellisen vastuun kohdenta-
misesta sekä toisaalta turvallisuustutkintaa edistäneen henkilön itsekrimi-
nointisuojan toteutumisesta huolehtimiseen oikeudelliseen vastuun kohden-
tamiseen tähtäävissä prosesseissa. Turvallisuustutkintaselostuksen hyödyn-
tämättömyyssuoja ei ole lainsäädännössä käytetty termi vaan itse kehittämä-
ni asiaa hyvin kuvaava käsite. Tutkintaselostuksen hyödyntämättömyyssuo-
jaa käsitellään tarkemmin tämän tutkimuksen luvussa 4.8. 

                                                   
533 Tuori, Kaarlo 2001, s. 12. 
534 Tuori, Kaarlo 2001, s. 12. 
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Tutkintaa tekevä on määritelty turvallisuustutkintalain 19.1 §:ssa. Tutkin-
taa tekevällä tarkoitetaan Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaa tekevää 
virkamiestä ja tutkintaryhmän jäsentä. 

Kuultava on henkilö, jolta saadaan turvallisuustutkinnassa suullista tie-
toa turvallisuustutkintalain 23 §:n mukaisessa kuulemisessa. 

Tutkintaselostus on turvallisuustutkinnan lopputuote. Se on aina koko-
naisuudessaan julkinen. Turvallisuustutkintaselostuksen julkisuudesta, laa-
juudesta ja sisällöstä säädetään turvallisuustutkintalain 27 §:ssä. 

Turvallisuussuositus on turvallisuustutkinnan vaikuttavuuden keihään-
kärki. Tutkintaselostuksessa annetaan turvallisuustutkinatalain 27 §:ssä sää-
detyn mukaisesti turvallisuussuosituksia. Turvallisuussuositusten antaminen 
on myös nimenomaisesti säädetty turvallisuustutkintalain 8.2,5 §:ssa Onnet-
tomuustutkintakeskuksen tehtäväksi. Lisäksi samaisessa turvallisuustutkin-
talain 8.2,5 §:ssa Onnettomuustutkintakeskuksen tehtäväksi on säädetty tur-
vallisuussuositusten toteutumisen seuranta. Tätä toimintoa kutsutaan suosi-
tusseurannaksi. Suositusseirannasta säädetään tarkemmin turvallisuustut-
kintalain 30 §:ssä. 

Poikkeuksellinen tapahtuma on määritelty turvallisuustutkintalein 
31 §:ssä. Poikkeuksellisella tapahtumalla tarkoitetaan sellaista erittäin vaka-
vaa kuolemaan johtanutta taikka yhteiskunnan perustoimintoja uhannutta 
tai vakavasti vaurioittanutta tapahtumaa, joka ei ole onnettomuus. Poikkeuk-
sellisen tapahtuman määritelmä on osoittautunut mukautuvaksi ja tilanne-
herkäksi. Vielä vuonna 2019 olen siihen astiseen käytäntöön sekä perustus-
lakivaliokunnan lausuntoon tukeutuen kirjoittanut, että poikkeuksellisissa 
tapahtumissa on kyse rikoksista.535 Kuitenkin valtioneuvosto on 3.9.2020 
päättänyt aloittaa poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan, jossa selvitetään 
koronapandemian seurauksia Suomessa.536 Pandemiassa ei ole kyse rikok-
sesta, mutta ilman muuta se täyttää poikkeuksellisen tapahtuman määritel-
män. 

Kuten jo aiemmin tässä tutkimuksessa on käynyt ilmi, turvallisuustutkin-
ta eroaa muista oikeudenaloista moraaliperiaatteiltaan ja ihmiskäsityksel-
tään. Turvallisuustutkinta pohjaa rankaisemattomuuden kulttuuriin ja vir-
heistä oppimiseen. Turvallisuusteorioiden pohjalta siinä lähdetään ajatukses-
ta, että ihmiset lähtökohtaisesti tekevät parhaansa ja pyrkivät hyvään. On 
tärkeämpää löytää syy kuin syyllinen ja pyrkiä välttämään vastaavat tilanteet 
tulevaisuudessa. Jos maito on jo maassa, sen perään on turha itkeä. Silloin 
on parempi keskittyä siihen, miten maito seuraavalla kerralla saadaan pysy-
mään kannussa. 

Wilhelmsson on sinänsä perustellusti kyseenalaistanut yhä suppeampien 
kokonaisuuksien määrittämisen omiksi oikeudenaloiksi.537 On totta, että yh-
den lain ympärille rakentuva oikeudenala tuntuu ajatuksena kummalliselta. 
On kuitenkin otettava huomioon, että turvallisuustutkintaan liittyvä sääntely 
                                                   
535 Helke, Hannamari 2019, s. 146 ja PeVL 19/2008 vp, s. 3. 
536 Valtioneuvoston pöytäkirja 89/2020, asia 7. 
537 Ks. Wilhelmsson, Thomas 2004, s. 205. 
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on kokonaisuudessaan paljon yhtä kansallista lakia laajempaa. Tämän tutki-
muksen luvussa 2.3.1 olen esitellyt meriturvallisuustutkinnan monipolvista 
kansainvälistä sääntelyä. Vastaavasti ilmailuturvallisuustutkintaan vaikutta-
vat useat kansainväliset sopimukset sekä EU-lainsäädäntö. Myös rautatielii-
kenteen turvallisuustutkinnasta on EU-sääntelyä. Turvallisuustutkintaa 
sääntelevät säädökset ja sopimukset sijoittuvat usealle perinteiselle oikeu-
denalalle. Kyse on normikokonaisuudesta, jonka taustalla on yksi yhtenäinen 
turvallisuusteorioihin pohjaava ideologia.  

Kuten tässä luvussa olen esittänyt, turvallisuustutkinnassa on muista oi-
keudenaloista poikkeavia periaatteita, jotka on mahdollista esittää yleisinä 
oppeina. Turvallisuustutkinnan normistoon ja sen soveltamiseen liittyy lu-
kuisia juuri tälle oikeudenalalle ominaisia käsitteitä. Turvallisuustutkinta 
nojaa moraaliperiaatteiltaan ja eettisiltä arvoiltaan turvallisuusteorioihin ja 
sen poliittisena tavoitteena on yleisen turvallisuuden parantaminen onnet-
tomuuksista ja vaaratilanteista oppimalla. Oikeudenalakohtaiset tavoitteet 
ilmentävät oikeudenalan itsenäisyyttä. Koska turvallisuustutkintaa koskeva 
lainsäädäntö täyttää kirjallisuudessa oikeudenaloille asetetut tunnusmerkit, 
sitä voidaan pitää omana oikeudenalanaan – turvallisuustutkintaoikeutena. 

Oikeusnormien määrän kasvaessa on ruvettu puhumaan sääntely- ja kontrol-
livaltiosta.538 Kontrollipolitiikka tähtää viime kädessä yhteiskuntajärjestyk-
sen ja siihen liittyvän valtarakenteen ylläpitämiseen ja puolustamiseen.539 
Kontrollipolitiikalla tarkoitetaan sellaista yhteiskunnan toimintaa, jolla pyri-
tään ehkäisemään taikka muulla tavoin säätelemään yksilön poikkeavaa 
käyttäytymistä.540 Hirvosen sanoin ”Sodan voi julistaa milloin terrorismia, 
milloin laitonta siirtolaisuutta vastaan. Vankeusrangaistusten avulla, ainakin 
hetkeksi, suljetaan yhteiskunnasta ulos väärintekijät. Pelon ja uhan varjolla 
kontrollikoneisto voi tehostaa toimintaansa, ulottaa valvontansa yhä laa-
jemmalle sekä yhä yksityisemmälle alueelle.”541 Äärimmilleen vietynä kont-
rollipolitiikka voi johtaa turvavaltion muodostumiseen.542 

                                                   
538 Laitinen, Ahti 2005, s. 77. 
539 Laitinen, Ahti – Aromaa, Kauko 2005, s. 28. 
540 Ks. esim. Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1972, s. 137 ja Lahti, Raimo 1980, s. 107–109. 
Ks. myös Laitinen, Ahti – Aromaa, Kauko 2005, s. 18. Se, mitä pidetään poikkeavana, vaihte-
lee ajasta ja paikasta riippuen. 
541 Hirvonen, Ari 1996, s. 122. 
542 Ks. esim. Hirsch, Joakim 1983. Turvavaltiolla tarkoitetaan yhteiskunnan läpikäyvää auto-
ritaarista turva- ja valvontajärjestelmää, jossa valtiolliset rakenteet levittäytyvät yhteiskun-
nallisiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Turvavaltio esiintyy jälkidemokraattisessa hyvinvointiyh-
teiskunnassa holhous- ja valvontajärjestelmänä, joka tunkeutuu ihmisten yksityiselämään 
asti. Turvavaltiollistuminen tapahtuu lakien ja sääntöjen kautta. Eräsaari, Risto 1983, s. 1–3. 
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Kontrollipolitiikan merkitys on jotakuinkin sama kuin sosiologiassa mää-
ritelty sosiaalisen kontrollin käsite.543 Tavoitteena on saada yksilöt käyttäy-
tymään yhteiskunnan asettamien rooliodotusten mukaisesti. Yhtenäinen yh-
teiskunnan oikeaksi määrittelemä toimintatapa nähdään yleisen järjestyksen 
ja turvallisuuden ylläpitämisen elinehtona. Yhtenäiseen toimintatapaan ja 
ennustettavuuteen pyritään kontrolloimalla niin yksilöitä kuin myös julkista 
valtaa.544 Kontrollipolitiikkaa käytetään siis valitun yhteiskuntapolitiikan 
toteuttamisen keinona.545 Ironista kyllä, kontrolloimista perusteellaan va-
pauksien turvaamisella.546 

Olisi kuitenkin syytä huomata ja myös ottaa huomioon, että normaalista 
poikkeava toiminta on toisaalta yhteiskunnan kehityksen edellytys. Normeis-
ta poikkeaminen, vaikka se ei olisi sinänsä hyväksyttävää tai arvostettua, 
saattaa johtaa uusien ideoiden, innovaatioiden ja yhteiskunnallisten käytän-
töjen syntyyn. Poikkeavuus on siis yhteiskunnan kannalta myös hyödyllis-
tä.547 

Rikosoikeuskin on omaksunut roolin hyvinvointivaltion oikeutena.548 Ri-
kosoikeudelle on annettu uusia, yhteiskunnallisten riskien ehkäisyyn ja yh-
teiskunnallisten ongelmien ratkaisuun liittyviä tehtäviä.549 Tämä on osa yh-
teiskunnan oikeudellistumiskehitystä.550 Rikosoikeutta käytetään osana yh-
teiskuntapolitiikkaa ja kriminalisoinnein pyritään toteuttamaan hyvinvointi-
valtiollisia tavoitteita ja arvoja.551 Kriminalisoinneista on muodostunut käte-
vä tapa reagoida kaikkeen negatiiviseen, ei-toivottavaan ja paheksuttavaan 
käyttäytymiseen.552 Tämä on johtanut kriminalisoidun käyttäytymisen alu-
een laajenemiseen ja yhteiskunnallisen kontrollin lisääntymiseen.553 Koska 
rikosoikeudellisen järjestelmän keinoin tuotetaan tarkoituksellista kärsimys-
tä, sen ylläpito kaipaa jatkuvasti tuekseen perusteluja. Rikosoikeus on muis-
tettava rakentaa mahdollisimman oikeudenmukaiseksi, tarkoituksenmu-
kaiseksi ja humaaniksi.554 Lahden mukaan vaarana on, että rikosoikeus ei 

                                                   
543 Ks. Kiiski, Kimmo 2009, s. 39, Anttila, Inkeri – Törnudd, Patrik 1983, s. 24 ja Anttila, 
Inkeri – Heinonen, Olavi 1977, s. 30–31. Sosiaalisella kontrollilla tarkoitetaan prosesseja, 
jotka ohjaavat yhteisön jäseniä toimimaan sopusoinnussa yhteiskunnan normien kanssa. Ks. 
Kiiski, Kimmo 2009, s. 39, Allardt, Erik – Littunen, Yrjö 1972, s. 387 ja Dahlström, Edmund 
1964, s. 17. 
544 Laitinen, Ahti 2005, s. 71 ja Kiiski, Kimmo 2011, s. 38. 
545 Lahti, Raimo 1980, s. 111–112 ja Kiiski, Kimmo 2011, s. 38. 
546 Ks. Faucault, Michel 2010, s. 335. 
547 Laitinen, Ahti – Aromaa, Kauko 2005, s. 18. 
548 Hirvonen, Ari 1994, s. 105–106. 
549 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 52  ja Jaatinen, Heikki 2000, s. 13. Toisaalta ks. Lappi-
Seppälä, Tapio – Nuotio, Kimmo 2019, s. 187, jonka mukaan1960- ja 1970-luvuilla hyvin-
vointivaltiollisen kriminaalipolitiikan tavoitteena oli vankeusrangaistusten lyhentäminen ja 
vankien olojen parantaminen.  
550 Oikeudellistumiskehityksellä tarkoitetaan oikeudellisen sääntelyn lisääntymistä ja merki-
tyksen vahvistumista yhteiskunnassa. Ks. Korpisaari, Päivi 2016, s. 11. 
551 Hirvonen, Ari 1994, s. 106. Ks. myös esim. Rikosoikeuskomitean mietintö 1976:72, s. 38. 
552 Hirvonen, Ari 1994, s. 84. 
553 Lahti, Raimo 1991, s. 269, Minkkinen, Panu 1992, s 724 ja Hirvonen, Ari 1994, s. 106. 
554 Melander, Sakari 2015b, s. 36. Toisaalta Hirvonen puhuu siitä, kuinka ”rikosoikeustietei-
lijän on tuhlattava suunnattomat määrät energiaa puolustaakseen rikosoikeuden oikeutusta 
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täytä tehtäväänsä niillä uusilla yhteiskunnallisen elämän alueilla, joihin sen 
käyttö on laajentunut.555 Pahimmillaan lainsäädännön alaa laajentamalla ja 
sen sisältöä muuttamalla voidaan legitimoida melkein mikä tahansa vallan-
käyttö, alistaminen ja kontrolli.556 

Aktiivisen tarkoituksellisen kielletyn toiminnan lisäksi rikosoikeudessa on 
päädytty kriminalisoimaan myös huolimatonta toimintaa sekä toimimatto-
muutta.557 Tyypillisesti tuottamuksen rangaistavuus liittyy hyvinvointivaltiol-
liseen rikosoikeuteen.558 Kuvitellaan, että kriminalisoinnilla on mahdollista 
päästä eroon mistä tahansa käyttäytymismuodosta tai vähintäänkin sitä voi-
daan kontrolloida.559 

Rikosoikeuden keinoin pyritään sääntelemään myös suurvaaroja.560 Tie-
tyssä sosiaalisessa asemassa tai tehtävässä olevat henkilöt asetetaan suojelu- 
tai valvontavastuuseen, jota tehostetaan rikosoikeudellisten sanktioiden 
uhalla. Esimerkiksi työturvallisuusvastuun toteuttamista pönkitetään tuot-
tamuksellisilla kriminalisoinneilla.561 

Tällaisiin uusiin tehtäviin on syytä suhtautua varauksellisesti. Läheskään 
aina vahinkoseuraamukset eivät ole palautettavissa yksittäisten henkilöiden 
toimintaan vaan kokonaisiin organisaatioihin. Toisaalta yksilöiden rankai-
seminen organisaatioiden puutteiden perusteella jättää varsinaiset rakenteel-
liset ongelmat helposti piiloon. Tällöin rikosoikeudelle muodostuu enem-
mänkin symbolinen kuin turvallisuutta tosiasiassa parantava rooli. Symboli-
nen rikosoikeus ei siis paranna oikeushyvien suojelun tasoa vaan kohottaa 
lainsäätäjän imagoa. Jälkiteollistuneen yhteiskunnan ongelmille ei välttä-
mättä ole olemassa rikosoikeudellisin keinoin toteutettavissa olevia sisällölli-
siä ratkaisuja.562 

Vaarantamisrikoksien taustalla on rikosoikeudellisen ajattelutavan muu-
tos, joka on johtanut rangaistavuuden rajojen yleiseen siirtymiseen.563 Yh-
teiskuntapolitiikan toteuttaminen rangaistusten kautta ulottaa kontrollin yhä 
laajemmalle. Sen sijaan että rikosoikeudellista väkivaltakoneistoa käytettäi-
siin vain silloin, kun jonkun toisen oikeushyvää on loukattu, rikosoikeus on 
valjastettu suojelemaan yhteiskunnallisia (valtiollisia) abstrakteja arvoja. 
Tähän liittyy myös kielletyn (haitalliseksi katsotun) riskinoton kriminalisoin-

                                                                                                                                                
sekä ainakin jonkinasteista mielekkyyttä”. Hirvosen mukaan on mieletöntä, että yhteiskunta 
hyvittää ”pahan pahalla ja kärsimyksen kärsimyksellä”. Ks. tarkemmin Hirvonen, Ari 1996, 
s. 121. 
555 Lahti, Raimo 1991, s. 267. 
556 Laitinen, Ahti 2005, s. 71. 
557 Roxin, Claus 1973, s. 18 ja Nuotio, Kimmo 1998, s. 65. 
558 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 4. 
559 Hirvonen, Ari 1994, s. 84. 
560 Jaatinen, Heikki 2000, s. 14. 
561 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 4. 
562 Hassemer, Winfried 1989, s. 399, Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 55 ja Jaatinen, Heikki 2000, 
s. 13. 
563 Anttila, Inkeri 1986, s. 48–49. 
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ti vaarantamisrikosten myötä.564 Moraaliin vetoavilla kriminalisoinneilla py-
ritään kasvattamaan ihmisiä toimimaan yhteiskunnan toivomalla tavalla.565 

Kontrollipolitiikan myötä vaarantamisrikokset ovat nousseet vahinkori-
kosten rinnalle. Perinteisesti rikoksina on pidetty tapauksia, joissa on synty-
nyt vahinkoa. Nykyisin kuitenkin katsotaan, että jo pelkkä vaaratilanteen 
aiheuttaminen voi olla niin haitallista ja moitittavaa, että siitä on syytä ran-
gaista. Rikoksentekijän subjektiivisesta näkökulmasta hänen syyllisyytensä 
saattaa olla yhtä moitittavaa siitä riippumatta, johtiko hänen menettelynsä 
vahinkoon vai vahingon vaaraan.566 Kriminalisoimalla yleisvaarallisia tekoja 
pyritään ehkäisemään vaarallista toimintaa, joka saattaa hyvinkin sattuman-
varaisista seikoista johtuen aiheuttaa tai olla aiheuttamatta kohtalokkaita 
seurauksia.567 

Rikosoikeuden tarkoitus painottuu vahvasti yleispreventioon. Uskotaan, 
että rikosoikeusjärjestelmän olemassaolo itsessään ohjaa käyttäytymistä toi-
vottuun suuntaan.568 Roxin jakaa rikokset tekorikoksiin ja velvollisuusrikok-
siin. Roxinin mukaan velvollisuusrikoksissa suojataan tiettyjen oikeudellises-
ti säänneltyjen elämänalueiden toimintakykyisyyttä. Tekorikoksissa on taas 
kyse siitä, että tekijä ”rauhaa häiritsevällä tavalla” tunkeutuu koskematto-
maksi säädetylle alueelle. Velvollisuusrikosten säätämisen taustalla on siis 
yhteiskunnallisten toimintasysteemien häiriöttömän toiminnan turvaami-
nen.569 Tähän liittyen Naucke näkee tuottamuksellisten rikosten kasvaneen 
merkityksen taustalla yleispreventioon pyrkimisen ja sen korostamisen.570 

Yleisesti pidämme oikeutettuna moraalista vaatimusta kunnioittaa toinen 
toisiamme autonomisina eettisinä subjekteina. Tästä huolimatta oikeusjär-
jestelmämme käyttää enenevässä määrin rangaistuksia. Erityisesti viimekä-
dessä rangaistuksen yleisestävyyteen palautuvat oikeuttamisyritykset eivät 
täytä vaatimusta toisen kunnioittamisesta.571 Toisaalta kriminalisoitujen te-
kojen alan kasvaminen voi johtaa myös legalismiin eli siihen, että kaikkea 
sitä mitä ei ole erikseen kielletty, aletaan pitää sallittuna.572 Oikeuden eri 
aloista juuri rikosoikeuden tulisi välttää hyvinvointivaltiollistuminen ja pi-
täytyä oikeusvaltion mallissa.573 

                                                   
564 Hirvonen, Ari 1994, s. 106. 
565 Hassemer, Winfried 1989, s. 390. 
566 Anttila, Inkeri 1986, s. 48–49. 
567 Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1977, s. 252. Ks. myös Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 439. 
Nuutilan mukaan huolellisuusvelvoitteen asettamisella pyritään nimenomaan vaarojen eikä 
itse oikeudenloukkausten minimoimiseen. Vaarat vain realisoituvat vahinkotapahtumien 
yhteydessä. 
568 Jaatinen, Heikki 2000, s. 14. 
569 Roxin, Claus 1973, s. 17–18 ja Nuotio, Kimmo 1998, s. 65. 
570 Naucke, Wolfgang 2000, s. 51–52 ja Nuotio, Kimmo 1998, s. 79. 
571 Hirvonen, Ari 1994, s. 85. 
572 Ks. Laitinen, Ahti – Aromaa, Kauko 2005, s. 26. 
573 Hirvonen, Ari 1994, s. 106. 
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Demokraattisen oikeusvaltion perustuslaki ilmentää demokraattisen oikeus-
valtion perustavia periaatteita. Lisäksi demokraattinen oikeusvaltio vaatii 
perustuslain säännöksiä tukevaa valtiosääntökulttuuria sekä kehittynyttä 
kansalaisyhteiskuntaa.574 

Ihmisillä on ilmeinen tarve olla ja myös tuntea olevansa turvassa. Tämä 
tarve kattaa niin yksilöt kuin yhteisöt.575 Perustuslain 7.1 §:n mukaan jokai-
sella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuu-
teen ja turvallisuuteen. Perusoikeutena erikseen mainitun henkilökohtaisen 
turvallisuuden osalta säännös vastaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. 
Sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklassa että kansainvälisiä ja 
poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 9 artiklassa 
henkilökohtainen turvallisuus on suojattu henkilökohtaisen vapauden yhtey-
dessä. 

 Perusoikeutena turvallisuus merkitsee suojaa mielivaltaista henkilökoh-
taiseen vapauteen puuttumista vastaan.576 Säännös turvaa siinä lueteltuja 
oikeushyviä julkisen vallan itse toimeenpanemilta loukkauksilta. Toisaalta 
säännös edellyttää valtion turvaavan lainsäädännön keinoin näitä oikeuksia 
muiden tekemiä loukkauksia vastaan. Turvallisuuden nimenomaisella mai-
nitsemisella on pyritty korostamaan julkisen vallan positiivisia toimintavel-
voitteita yhteiskunnan jäsenten suojaamiseksi rikoksilta ja muilta heihin 
kohdistuvilta oikeudenvastaisilta teoilta, olivatpa niiden tekijät julkisen val-
lan käyttäjiä tai yksityisiä tahoja. Säännös edellyttää lisäksi toimia rikosten 
uhrien oikeuksien turvaamiseksi ja aseman parantamiseksi.577 

Perustuslakivaliokunta on nähnyt rangaistussäännökset osin keinoina an-
taa turvaa perusoikeuksille, vaikka ne toisaalta myös rajoittavat perusoikeuk-
sia.578 Valtion väkivaltakoneiston kuten poliisin toimintaa ei enää nähdä pe-
rusoikeuksia uhkaavana vaan jonain, mitä perusoikeudet päinvastoin perus-
televat. Tähän suuntaan pohjaa on luonut kolme seikkaa: (1) henkilökohtais-
ta turvallisuutta koskevan perusoikeuden (PL 7 §) tulkinta, (2) perusoikeuk-
sien niin sanotun horisontaalivaikutuksen korostaminen579 sekä (3) julkiselle 
vallalle asetettu perusoikeuksien turvaamisvelvoite (PL 22 §)580.581 Perustus-
lakivaliokunnan mukaan perusoikeuksista voidaan johtaa rikoslain säätäjään 

                                                   
574 Tuori, Kaarlo 2014, s. 94. 
575 Hollnagel, Erik 2014, s. 17. 
576 Bruun, Kari 2016, s. 245. 
577 HE 309/1993 vp, s. 46–47. 
578 PeVL 23/1997 vp, s. 2–3. 
579 Sen sijaan että perusoikeussuojan pääpaino nähtäisiin perinteiseen tapaan julkisen vallan 
ja yksityisten välisessä vertikaalisessa suhteessa se nähdäänkin yhteiskunnan jäsenten väli-
sissä horisontaalisissa suhteissa. Ks. Tuori, Kaarlo 1999, s. 923–924. 
580 Ks. HE 309/1993 vp, s. 75. Sen mukaan perusoikeuksien käytännön toteutumisen kan-
nalta ei ole riittävää, että julkinen valta pidättäytyy itse puuttumasta perusoikeuksiin. Perus-
oikeuksien tosiasiallinen toteutuminen edellyttää usein julkisen vallan aktiivisia toimenpitei-
tä yksilön perusoikeuksien suojaamiseksi ulkopuolisilta loukkauksilta.  
581 Tuori, Kaarlo 1999, s. 921. 
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kohdistuva velvoite säätää ja ylläpitää kriminalisointeja, jotka ovat välttämät-
tömiä perusoikeuksien turvaamiseksi ulkopuolisten loukkauksilta. Kuitenkin 
suhteellisuusvaatimus edellyttää sen arvioimista, onko kriminalisointi vält-
tämätön sen taustalla olevan oikeushyvän suojaamiseksi.582 Viljasen mukaan 
on ilmeistä, että suojeluvelvollisuuden tunnustaminen luo perusoikeusjärjes-
telmään pysyvän jännitteen vapauden ja turvallisuuden välille.583 

Turvallisuuden on pelätty nousevan superperusoikeudeksi, jolla julkisen 
vallan oikeutta puuttua henkilöiden perusoikeuksiin on liiankin helppoa pe-
rustella.584 Saatamme luoda yhteiskunnan, jossa turvallisuus jyrää alleen 
kaikki muut arvot – kenenkään sitä tarkoittamatta.585 Esimerkiksi Tuori pi-
tää huolestuttavana kehitystä, jossa perusoikeusjärjestelmämme uhkaa me-
nettää keskeisen osan perinteistä oikeusvaltiollista merkitystään, joka sillä 
on ollut julkisen vallan yksityiseen autonomiaan puuttuvan kompetenssin, 
erityisesti pakkokeinojen käytön, rajoituksena.586 Hirvosen mukaan oikeus-
valtiossa oikeuden perustehtävänä on valistusajalta asti ollut valtion puuttu-
mattomuuden takaaminen suojattuun yksityisautonomian alueeseen sekä 
valtion toimintojen sitominen oikeuteen. Oikeuden tuleekin oikeusvaltiossa 
rajoittaa, paaluttaa ja sitoa oikeudenkäyttöä eikä toimia valtiollisen vallan-
käytön välineenä. Oikeus turvallisuuteen on muuttumassa pakkovallan suo-
jasta pakkovallan oikeutuksen perusteluksi.587 Kansallisen turvallisuuden 
vuorovaikutus perus- ja ihmisoikeuksien kanssa riippuu siitä, pidetäänkö 
turvallisuutta ensisijaisesti vapauden ehtona vai sitä rajoittavana kollektiivi-
sena hyvänä.588 

1960-luvulta 1990-luvulle tapahtui raju muutos. Tuolloin monessa valti-
ossa siirryttiin sosiaalisesta vapaudesta ja taloudellisesta kontrollista päin-
vastaiseen arvojärjestykseen eli sosiaaliseen kontrolliin ja taloudelliseen va-
pauteen.589 Myös Suomessa omaksuttiin 1960-luvun lopulta hyvinvointival-
tion mukaisia liberaaleja linjauksia myös kriminaali- ja rikosoikeuden alal-
la.590 1990-luvun jälkipuolelta Suomen kriminaalipoliittinen linja on koven-
tunut.591 

Samaa päämäärää voidaan tavoitella erilaisin keinoin. Valittaessa sopivia 
ohjauskeinoja kuhunkin tilanteeseen tulisi niiden vaikuttavuutta ja muita 
ominaisuuksia arvioida kokonaisuutena huomioon ottaen myös muu (lain-

                                                   
582 PeVL 23/1997 vp, s. 2–3.  
583 Viljanen, Veli-Pekka 2001, s. 167. 
584 Lindstedt, Jukka 2007, s. 1016 ja Pohjolainen, Teuvo 1999, s. 941. Ks. myös Tuori, Kaarlo 
1999, Lavapuro, Juha 2000 ja Hirvonen, Ari 2000.  
585 Ollila, Marja-Riitta 2006, s. 14. 
586 Tuori, Kaarlo 1999, s. 921. 
587 Hirvonen, Ari 2000. 
588 Widlund, Joonas 2020, s.134. 
589 Ks. esim. Lappi-Seppälä, Tapio 2006, s. 160. 
590 Lahti, Raimo 2013, s. 22. 
591 Ks. esim. Frände, Dan – Majanen, Martti – Nuutila, Ari-Matti 2000, s. 320, Lappi-
Seppälä, Tapio 2003, s. 173–174, Tolvanen, Matti 2005, s. 191 ja Lindstedt, Jukka 2007, 
s. 1010. 
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säädäntö)ympäristö.592 Arviointi ei saa typistyä pelkäksi juridiseksi arvioin-
niksi, vaikkakin siinä on huomioitava myös juridiset yksityiskohdat. Asian-
mukainen vaikutusten arviointi edellyttää moniammatillista yhteistyötä. Laa-
jempi näkökulma edesauttaa myös kaikkien samaa päämäärää palvelevien 
erilaisten ohjauskeinojen kokonaisvaltaista huomioon ottamista.593 

Usein kontrollipolitiikassa sovelletaan samanaikaisesti sekä varsinaisia 
rangaistuksia että muita seuraamuksia. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, 
kun rikoksen johdosta peruutetaan lupa elinkeinon harjoittamiseen. Kontrol-
lipolitiikalla voidaan tavoitella useita päämääriä. Jos esimerkiksi moottori-
ajoneuvon kuljetuslupa peruutetaan, tällä pyritään estämään vaaralliseksi 
ajajaksi tunnetun henkilön ajaminen mutta samalla sama toimenpide toimii 
myös rangaistuksenluonteisena hallinnollisena seuraamuksena.594 

On syytä muistaa, että kriminaalipolitiikka on vain osa kontrollipolitiik-
kaa.595 Suuri osa kontrollipolitiikasta hoidetaan erilaisin hallinnollisin kei-
noin. Useat hallinnolliset sanktiot ovat vaikutuksiltaan rikosoikeudellisten 
seuraamusten kaltaisia. Laillisen seuraamuksen uhalla on tarkoitus ehkäistä 
ennalta tietynlaista käyttäytymistä. Hallinnollisilla sanktioilla pyritään en-
nalta vaikuttamaan yhteiskunnalle haitalliseen toimintaan sekä vähentä-
mään tällaisen toiminnan aiheuttamia vahinkoja.596 

Kriminaalipoliittiselta kannalta ajateltuna olisi tarkoituksenmukaista 
kriminalisoida mahdollisimman harvoja tekoja ja valvoa niitä tehokkaasti. 
Hallinnollisten määräysten säännönmukainen tehostaminen rikosoikeudelli-
sin säännöksin johtaa rangaistusinflaatioon ja toisaalta rajallisten resurssien 
aiheuttamaan säännösten sattumanvaraiseen valvontaan ja soveltamiseen.597 
Rikosoikeuden käyttämistä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen 
pitäisi jo periaatteellisesti varoa.598 

On huomattava, että yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi on 
tehokkaampaa puuttua ei-toivotun käyttäytymisen rakenteellisiin edellytyk-
siin kuin sanktioida ei-toivottu käyttäytyminen.599 Toisaalta ultima ratio -
periaatteen mukaan rikosoikeuden käyttöön tulisi turvautua vasta viimeisenä 
vaihtoehtona.600 Ultima ratio -periaate ilmentää liberalistista arvomaailmaa 
painottaen yksilön vapauteen vähemmän puuttuvia keinoja rikosoikeuden 
sijaan.601 Rikosoikeuden käyttö merkitsee tietoista kärsimyksen tuottamista 

                                                   
592 Laadukas lainsäädäntö osana valtiontaloudellista päätöksentekoa 2011, s. 84 ja Kiiski, 
Kimmo 2011, s. 38. 
593 Laadukas lainsäädäntö osana valtiontaloudellista päätöksentekoa 2011, s. 84. 
594 Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1972, s. 138–139. 
595 Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1972, s. 12. 
596 Kiiski, Kimmo 2009, s. 38. 
597 Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1972, s. 56–57. 
598 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 385. 
599 Kiiski, Kimmo 2011, s. 39. 
600 Ks. esim. Minkkinen, Panu 1992, s. 726. Ultima ratio -periaate eli sanatarkasti suomen-
nettuna rikosoikeuden viimekätisyyden periaate tulee sovellettavaksi erityisesti lainsäädän-
tövaiheessa mutta tietyin edellytyksin myös yksittäisessä lainsoveltamistilanteessa. Lahti, 
Raimo 2007, s. 30 ja 37–39. 
601 Melander, Sakari 2008, s. 94. 
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toiselle ihmiselle. Tämän vuoksi sen tulee yhteiskunnallisen elämän säänte-
lyssä olla viimeinen keino.602 Vaihtoehtoisten keinojen hahmottelu myös 
lainsäädännön valmistelun yhteydessä on erittäin tärkeää. Niiden läpikäynti 
ja arviointi tulisi tehdä aina, vaikka se ei olisikaan yksinkertaista.603 Käytän-
nössä tällaista vaihtoehtoisten keinojen arviointia ei kuitenkaan läheskään 
aina tehdä.604 

Ultima ratio -periaatteen väitetään olevan keskeinen rikosoikeudessa, 
mutta sen käytännön merkitys on osoittautunut vähäiseksi.605 Pahimmassa 
tapauksessa yhteiskunnalliset ongelmat lakaistaan todellisuudessa maton 
alle. Yhteiskunnallisten vääryyksien kriminalisointi voidaan tulkita oikeu-
deksi olla puuttumatta paheksutun käyttäytymisen taustalla oleviin todelli-
siin ongelmiin ja ristiriitoihin. Järjestelmä saadaan näyttämään ulkoapäin 
hyvältä.606 

Turvallisuustutkinnassa nuo maton alle lakaistut villakoirat kaivetaan 
esiin. Matot viedään ulos ja tomutetaan kokonaisuudessaan. Vaarantamisri-
kokseen syyllistynyt ei välttämättä näytäkään enää tarinan isolta pahalta su-
delta. 

Myös oikeustieteen tulee tarkastella kriittisesti olemassa olevaa lainsää-
däntökokonaisuutta. Dialogi julkisen vallan kontrollista tulisi käydä entistä 
enemmän tukeutuen yhteiskuntapolitiikkaan eikä keskittyen kontrolli- ja 
kriminaalipoliikkaan.607 

Oikeusjärjestyksen sirpaloituminen on johtanut itsenäisten oikeudellisten 
regiimien syntymiseen. Niissä keskustellaan omalla erityisellä kielellä omista 
lähtökohdista käsin. Käytännössä näiden regiimien välisten raja-aitojen ylit-
tyminen on yhä vaikeampaa, vaikka todellisuudessa näiden rajojen olisi pitä-
nyt liudentua.608 

Hyvinvointivaltiollinen rikosoikeus lähtee kuitenkin toisenlaisesta lähtö-
asetelmasta. Siinä kiinnitetään perinteistä rikosoikeutta enemmän huomiota 
laajempiin yhteiskunnallisiin käytäntöihin, joihin yksityiset henkilöt osallis-
tuvat. Rikosoikeudellisesta vastuusta säädettäessä keskitytään yksittäisen 
henkilön sijaan siihen, millaiseen laajempaan sosiaaliseen kontekstiin asialla 
on vaikutusta.609 

Pelkkä teon paheksuttavuus ei riitä sen säätämiseen rangaistavaksi. Näin 
riippumatta siitä, tehtäisiinkö sanktiointi rikosoikeudellisin vai hallinto-
oikeudellisin keinoin. Teon sanktiointi edellyttää aina oikeudellisesti legitii-
mejä perusteluja.610 

                                                   
602 Minkkinen, Panu 1992, s. 726. 
603 Kiiski, Kimmo 2011, s. 39. 
604 Melander, Sakari 2013b, s. 45 ja Utriainen, Terttu 2017, s. 456. 
605 Minkkinen, Panu 1992, s. 726 ja Hassemer, Winfrid 1989. 
606 Hirvonen, Ari 1994, s. 106. 
607 Kiiski, Kimmo 2011, s. 39. 
608 Kiiski, Kimmo 2011, s. 39. Ks. myös sirpaloitumisen vaikutuksista kansainvälisessä oi-
keudessa esim. Koskenniemi, Martti 2007. 
609 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 386. 
610 Kiiski, Kimmo 2009, s. 36 ja Kiiski, Kimmo 2011, s. 40. 
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Turvallisuus nousi länsimaisen yhteiskunnan keskeiseksi arvoksi proses-
sissa, joka alkoi World Trade Centerin tornien sortumisesta 11.9.2001.611 Yh-
teiskunnassa koettu sosiaalisen ja taloudellisen turvattomuuden kasvu on 
johtanut vaatimaan poliittisia toimia.612 Suomi on useilla mittareilla ja eri 
arvioissa maailman turvallisin maa. Kehitys on ollut vahvan myönteistä parin 
viime vuosikymmenen ajan. Kuitenkin turvallisuuden tunne, joka on sisäisen 
turvallisuuden ytimessä, on Suomessakin heikentynyt.613 Ollilan mukaan 
enin osa keskusteluista vaikuttaa Eino Leinon Tumma-runon614 päähenkilöl-
tä: ”näki kauhut kaikkialla, haltiat pahat havaitsi, ei hyviä ensinkänä”.615 

Perinteisesti kontrollipolitiikan piiriin katsotaan kuuluvan muun muassa 
työturvallisuuteen, liikenteeseen sekä luonnonsuojeluun liittyvä valvonta.616 
Työelämän rakennemuutokset, perherakenteiden hajoaminen, turvaa tarjoa-
van lähiyhteisön oheneminen sekä uudenlaiset suurriskit kuten ydinvoima, 
ympäristöongelmat, pandemiat, terrorismi, ilmastonmuutos, geeniteknologia 
ja luonnonkatastrofit lisäävät turvattomuuden tunnetta, vaikka suurimmalla 
osalla ihmisistä elämä on taloudellisesti ja fyysisesti turvallisempaa kuin 
koskaan historian aikana. Sosiologit puhuvat riskiyhteiskunnasta ja pelon 
kulttuurista.617 

Kehitystä on kiihdyttänyt kriminaalipolitiikan politisoituminen. 1970-
luvulta lähtien rikollisuusongelma on valjastettu palvelemaan yleispoliittisia 
päämääriä. Tämän kehityksen seurauksia ovat ”Sota rikoksia vastaan”, ”Sota 
huumeita vastaan” ja ”Sota terrorismia vastaan”. Pelon kierrettä on omiaan 
lisäämään median kasvanut valta sekä rikosuutisoinnin dramaattinen kasvu 
tiedotusvälineissä.618 Media tarjoaa rikosuutisilla väylän kollektiivisille tun-
teille vahvistaen samalla yhteiskunnan yhteisiä arvoja.619 

Suomen sisäisen turvallisuuden strategiassa todetaan, että varsinaisilla 
turvallisuuteen liittyvillä päätöksillä vaikutetaan usein ennemminkin siihen, 
miten syntyneisiin turvallisuusongelmiin vastataan, kuin niiden syntymi-
seen. Strategiassa on tunnistettu, että turvallisuutta edistävät muun muassa 
turvallinen koti-, asuin- ja työympäristö, toimivat peruspalvelut, väestön yh-
denvertaisuus, hyvin suunniteltu liikenneympäristö, avun saanti tarvittaessa 
ja varmuus siitä, että rikoksiin syyllistyneet joutuvat edesvastuuseen teois-

                                                   
611 Ollila, Maija-Riitta 2006, s. 10. 
612 Lappi-Seppälä, Tapio 2006, s. 161. 
613 Sisäministeriön julkaisu 15/2017, s. 13. 
614 Leino, Eino 1903. 
615 Ollila, Maija-Riitta 2006, s. 10. 
616 Kiiski, Kimmo 2011, s. 38. 
617 Lappi-Seppälä, Tapio 2006, s. 161. Ks. myös Kivivuori, Janne 2006, s. 42 ja Hofer, Hanns 
von 2000. Subjektiivisten pelkojen taustalla voi olla myös sinänsä paradoksaalisesti objek-
tiivisen turvallisuuden lisääntyminen. Mitä turvatumpaa elämämme on, sitä herkemmin 
havainnoimme ja koemme mahdollisia riskejä ja vaaroja. 
618 Lappi-Seppälä, Tapio 2006, s. 162. Ks. myös Ollila, Maija-Riitta 2006, s. 9. Ihmisten pel-
ko kohdistuu käsillä olevaan, senhetkiseen uhkaan. Esimerkiksi hiljattain koetun terroristi-
hyökkäyksen seurauksena terrorismin torjuntaan tullaan herkästi myöntäneeksi enemmän 
rahaa kuin sydäntautien ehkäisyyn, vaikka sydänsairaudet aiheuttavatkin enemmän kuole-
mia. 
619 Tiilikka, Päivi 2007, s. 508–509 ja Lindstedt, Jukka 2007, s. 1014. 



 120 

taan. Näihin liittyvää päätöksentekoa tapahtuu lähes kaikilla yhteiskuntapo-
litiikan alueilla. Ratkaisuja ei kuitenkaan välttämättä mielletä turvallisuuteen 
liittyviksi, vaikka nimenomaan niillä on suurin vaikutus turvallisuusongel-
mien juurisyihin. Strategiassa painotetaankin juurisyiden tunnistamisen ja 
ymmärtämisen sekä niihin vaikuttamisen tärkeyttä.620 

Rikosten ja vähäisten rikkeiden välinen oikeudellinen raja on liudentunut 
lainsäätäjän reagoidessa yhä herkemmin rikosoikeudellisin keinoin yhteis-
kunnallisiin häiriötekijöihin. Suomalaisen kontrollipolitiikan lähtökohdat 
ovat olleet maltilliset. 2000-luvulle tultaessa kontrollipoliittinen linja on kui-
tenkin kiristynyt ja sitä on perusteltu erityisesti turvallisuuden varjolla. Tur-
vallisuus on yksi keskeisimmistä suomalaisista arvoista ja se on nostettu mu-
kaan oikeuspoliittiseen keskusteluun ja jopa perusoikeuksien joukkoon.621 

Suomessa luottamus turvallisuusorganisaatioihin ja niiden arvostus ovat 
vakiintuneesti korkealla tasolla. Toisaalta niiden useimmiten korkeatasoinen 
toiminta antaakin aihetta tälle luottamukselle ja arvostukselle.622 

Suomen sisäisen turvallisuuden strategia lähtee laajasta turvallisuuskäsi-
tyksestä. Siinä sisäisellä turvallisuudella tarkoitetaan väestön mahdollisuutta 
nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikol-
lisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista ja kansallisista tai kansainvälisistä 
ilmiöistä johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta.623 Viime kädessä kontrollipoli-
tiikalla tavoitellaan yhteiskunnallisen järjestyksen ylläpitoa.624 

Kontrollipolitiikan piiriin katsotaan kuuluviksi kriminaalipolitiikan, sosiaali-
huollon ja psykiatrisen hoidon lisäksi julkisesti valvottuja yhteiskunnan toi-
mintoja kuten työturvallisuus-, liikenne-, luonnonsuojelu-, vero- ja ulkomaa-
laisvalvonta.625 Turvallisuustutkinta voidaan laskea mukaan hyvinvointiyh-
teiskunnan lainsäädäntöön. Sen voidaan katsoa olevan myös osa kontrollioi-
keutta, jossa yhteiskunta tunkeutuu perusoikeuksien alueelle ja jolla kontrol-
lipolitiikka tuodaan osaksi voimassa olevaa oikeusjärjestelmäämme. Toisaal-
ta turvallisuustutkinnan lähestymistavassa on yhtäläisyyksiä abolitionis-
min626 kanssa. 

Turvallisuustutkinnalla ei tavoitella rikosoikeuden tai rangaistavuuden 
poistamista, mutta turvallisuustutkinnan teoria pohjaa rankaisemattomuu-

                                                   
620 Sisäministeriön julkaisu 15/2017, s. 11–12. 
621 Ks. esim. Lindstedt, Jukka 2007, s. 1008, Kiiski, Kimmo 2009 s. 35 ja Kiiski, Kimmo 
2011, s. 34. 
622 Lindstedt, Jukka 2007, s. 1006. 
623 Sisäministeriön julkaisu 15/2017, s. 11. 
624 Lindstedt, Jukka 2007, s. 1007. 
625 Kiiski, Kimmo 2009, s. 38. 
626 Abolitionismilla tarkoitetaan rikosoikeuden ja rangaistusjärjestelmän poistamiseen täh-
täävää eettistä teoriaa ja yhteiskunnallista liikettä. Se pyrkii löytämään rikosoikeudelle vaih-
toehtoiset ratkaisut rikosoikeuden ulkopuolelta joko muilta oikeudenaloilta tai oikeusjärjes-
telmän ulkopuolelta. Ks. Hirvonen, Ari 1994, s. 89–90 ja 103. Abolitionistisesta kritiikistä 
ks. myös Melander, Sakari 2008, s. 97–102. 
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den ideologiaan. Rankaisemattomuuden ajatus turvallisuustutkinnassa ulot-
tuu kuitenkin vain onnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin – ei tahallisiin627 te-
koihin. Turvallisuusteorioiden mukaan myös törkeä huolimattomuus edellyt-
tää tekoon puuttumista. Tämä rajaus huomioiden voitaisiin päätyä siihen, 
että turvallisuustutkinnan ideologia pohjaa enemmänkin liberaaliseen eli 
utilitaristiseen rikoslainoppiin kuin abolitionismiin. Kuitenkin myös aboli-
tionistinen kriittinen lainoppi pyrkii rajoittamaan rikosoikeuden ulottuvuut-
ta nimenomaan ottamalla vakavasti rikosoikeudelliset periaatteet, jolloin 
abolitionistinen kritiikki muuttuu oikeuden sisäiseksi kritiikiksi.628 Tämän 
tutkimuksen luvussa 3 nousee esille seikkoja, jotka antavat tukea tietyille de-
kriminalisoinneille nimenomaan rikosoikeuden omien periaatteiden valossa. 

Turvallisuuden nimissä turvallisuustutkintaa tekevällä viranomaisella on 
mahdollisuus tunkeutua yksilöiden yksityiselämän piiriin. Osittain näitä tie-
toja myös julkaistaan turvallisuustutkintaselostuksessa, jotta turvallisuuden 
kehittämiseen tähtäävät turvallisuussuositukset saadaan asianmukaisesti ja 
avoimesti perustelluiksi. Yhteisön edun voidaan katsoa ylittävän yksilön 
edun. Toisaalta myös asianosaisten kannalta on tärkeää saada selvyys siihen, 
mitä todellisuudessa on tapahtunut. Tämä edesauttaa kaikkien osapuolten 
henkistä selviytymistä ja elämän jatkamista. Utilitaristisessa mielessä turval-
lisuustutkinta lisääkin kaikkien hyvinvointia. Turvallisuustutkinta nostaa 
juurisyitä selvittäessään esiin järjestelmän syvärakenteissa olevia ongelmia, 
jotka muutoin olisivat jääneet huomaamatta. Tämä on toisinaan omiaan ai-
heuttamaan puolustusreaktioita629, vaikka turvallisuustutkinnassa ei syyllistä 
etsitäkään. 

Turvallisuustutkinta voidaan nähdä erinomaisena hallinnollisena konflik-
tinratkaisukeinona. Onnettomuuden jälkeen ihmisluonnolle on tyypillistä 
tarve osoittaa syyllinen tai syntipukki epätoivotulle tapahtumalle. Kun onnet-
tomuuden osapuolilla, uhreilla ja uhrien omaisilla on toisaalta mahdollisuus 
kertoa oma näkökulmansa tapahtumiin ja toisaalta mahdollisuus saada ul-
kopuolisen asiantuntevan tahon seikkaperäinen selvitys tapahtumista sekä 
niiden olosuhteista ja taustasyistä, heidän on helpompi hyväksyä tapahtumat 
onnettomuutena eikä jonkun syynä. Ymmärrys on taas omiaan vähentämään 
kansalaisten välisiä kaunoja ja ristiriitoja ja edesauttamaan onnettomuudesta 
yli pääsemistä. 

Edellä luvussa 2.6.1 olen tuonut esille sen, että rikosoikeudellisin keinoin 
haluttuun käytökseen pyrkiminen ei ole aina eettisesti muttei myöskään utili-
taristisesti eli hyötynäkökohdin perusteltua. Turvallisuustutkinta on keino 
pyrkiä hyvään aiheuttamatta asianosaisille rikosoikeuden negatiivisia vaiku-

                                                   
627 Turvallisuustutkintaa tehdään Suomessa myös poikkeuksellisista tapahtumista, jotka 
voivat olla tahallisia tekoja. Tällöinkään turvallisuustutkintaa ei tehdä oikeudellisen vastuun 
kohdentamiseksi. Turvallisuussuositukset kohdentuvat poikkeuksellisten tapahtumien tut-
kinnassa lähtökohtaisesti johonkin muuhun tahoon kuin teon tahallaan tehneeseen henki-
löön. 
628 Hirvonen, Ari 1994, s. 103–104 ja Tuori, Kaarlo 1993, s. 738. 
629 Vanhan sanonnan mukaan se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa. 
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tuksia kuten tuskaa, kärsimystä ja syrjäytymistä.630 Sen sijaan, että onnetto-
muuteen osallisille aiheutettaisiin lisää kärsimystä, tavoitteena on valjastaa 
heidän tietonsa yhteiskunnan eduksi. Ilman itsekriminalisoinnin pelkoa kai-
killa asiaan osallisilla on mahdollisuus auttaa tapahtumien todellisen kulun 
selvittämistä ja täten mahdollistaa vastaavien tapahtumien estäminen tule-
vaisuudessa. Yhteiskunnan kokonaisedun kannalta tämä on mainio ratkaisu, 
jossa kaikki voittavat. Tapahtuman aiheuttajan toipumismahdollisuudet pa-
ranevat, kun hän voi kertoa tapahtumien kulun kokonaisuudessaan turvalli-
sissa olosuhteissa itseään vaarantamatta. Epätoivottu tapahtuma saa tarkoi-
tuksensa, kun se auttaa parantamaan tulevaisuutta. Yhteiskunnan turvalli-
suus paranee turvallisuussuositusten laadun parantuessa. Yhteiskunta sääs-
tää myös oikeudenkäyntiin kuluvat voimavarat. 

Meriturvallisuustutkinnan säädökset pohjaavat vahvasti kansainväliseen me-
rioikeuteen. Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden 
parantaminen. Sen perusjalkana ovat itsenäisyys ja riippumattomuus, vahva 
tiedonsaantioikeus ja tulevaisuusorientoituneisuus. Turvallisuustutkintaa 
voidaan pitää omana oikeudenalanaan. Perinteisessä oikeudenalajaottelussa 
turvallisuustutkintaoikeus sijoittuisi kansainvälisen oikeuden lisäksi erityis-
hallinto-oikeuden ja erityisyksityisoikeuden aloille. Onnettomuuden alasta 
riippumatta turvallisuustutkintaoikeuden yleiset opit ovat samanlaisia ja ne 
pohjaavat turvallisuusteorioihin. 

 

                                                   
630 Hirvonen, Ari 1994, s. 85–87. 
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Perustuslain 1.2 §:n mukaan valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamatto-
muuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta 
yhteiskunnassa. Ihmisarvon loukkaamattomuus kuuluu kansallisen identi-
teetin kannalta tärkeisiin suomalaisen yhteiskunnan perusarvoihin.631 Ihmis-
arvon oikeudellinen merkitys palautuu ihmisten kykyyn ja vapauteen valita, 
miten he kussakin tilanteessa toimivat.632 Perustuslain 7 §:n mukaan jokai-
sella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuu-
teen ja turvallisuuteen. Ketään ei saa kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. 

Turvallisuus tarkoittaa sitä, että asiat sujuvat toivotusti.633 Turvallisuus 
määritellään kuitenkin perinteisesti negaationsa kautta. Tällöin turvallisuu-
della tarkoitetaan vapautta ongelmista, virheistä, vahingoista, onnettomuuk-
sista ja muista ei-toivotuista tapahtumista. Näin määriteltynä turvallisuuden 
kasvua edustaa ei-toivottujen tapahtumien väheneminen. Mitä vähemmän 
onnettomuuksia tapahtuu, sitä turvallisempana tilannetta pidetään.634 

Turvallisen nyky-yhteiskunnan perustana voidaan pitää hallinnollisia 
prosesseja. Näillä tarkoitan lupa-, tarkastus- ja valvontajärjestelmiä. Hallin-
nollisilla prosesseilla pyritään etukäteen varmistamaan toiminnan turvalli-
suus. Normien, ohjeiden ja neuvonnan avulla tuetaan yhteiskunnan eri osa-
alueiden turvallista toimintaa. Hallinnollisilla prosesseilla puututaan havait-
tuihin ongelmiin myös jälkikäteen. 

Turvallisuusteoriat tutkivat muun muassa sitä, mistä onnettomuudet ja 
vaaratilanteet johtuvat ja miten niitä voitaisiin välttää. Turvallisuusteorioi-
den tieteenalalla on luotu erilaisia malleja ja menetelmiä, joilla onnetto-
muuksien ja vaaratilanteiden syitä voidaan mallintaa. Malleja voidaan hyö-
dyntää etukäteen silloin, kun toimintaprosessi ja -ympäristö pyritään suun-
nittelemaan turvallisiksi. Tämän lisäksi malleja voidaan hyödyntää jälkikä-
teen eli silloin, kun onnettomuutta tai vaaratilannetta analysoidaan osana 
turvallisuustutkintaa. Turvallisuusteorioiden mallien, metodien ja teorioiden 
hyödyntäminen systematisoi turvallisuustutkinnan tekemistä ja parantaa 
tutkinnan lopputulosta. 

                                                   
631 Melander, Sakari 2015b, s. 54. 
632 Melander, Sakari 2016, s. 23–24. 
633 Hollnagel, Erik 2014 s. 136. 
634 Hollnagel, Erik 2018, s. 2. 
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Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaan sisäisen turvallisuuden yllä-
pitämisellä ennaltaehkäistään ja torjutaan valtioon ja sen väestöön kohdistu-
via häiriöitä ja uhkia, esimerkiksi rikoksia, onnettomuuksia ja ympäristöva-
hinkoja, sekä hallitaan niiden seurauksia. Rikostorjunnalla ja rikosten esitut-
kinnalla ehkäistään rikollisuutta ja ylläpidetään yhteiskuntarauhaa. Vakavien 
onnettomuuksien itsenäisellä ja riippumattomalla turvallisuustutkinnalla 
tuetaan vastaavien tapahtumien mahdollisimman tehokasta ennaltaeh-
käisyä.635 

Vakavien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäisemiseen on yhteis-
kunnan turvallisuusstrategian mukaan siis kaksi rinnakkaista keinoa, joiden 
näkökulmat poikkeavat toisistaan. Sekä rikosoikeudella että turvallisuustut-
kinnalla pyritään onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäisemiseen. Se, 
että yksi ja sama tapahtuma voi olla rikosoikeuden näkökulmasta rikos mutta 
turvallisuustutkinnan näkökulmasta onnettomuus tai vaaratilanne, on omi-
aan aiheuttamaan ajatuksellista hämmennystä.  

Rikosoikeudellisen vastuun ulkopuolelle rajattujen tapaturmien piiri on 
muodostunut turvallisuustutkinnan onnettomuuskäsitteen piiriä suppeam-
maksi (ks. kuva 1 luvussa 2.1.1). Turvallisuustutkinnassa onnettomuudelle 
haetaan syytä, kun taas rikosoikeudessa lähtökohtana on syyllisen selvittä-
minen ja rankaiseminen. Oikeudellisessa kirjallisuudessa on käsitelty paljon 
syyllisyyden määräytymistä ja rangaistuksen oikeutusta. Huomiotta ja hyö-
dyntämättä tuntuu kuitenkin jääneen turvallisuusteorioiden tarjoama tieto 
onnettomuuksien synnystä sekä turvallisuuden parantamisesta. Turvalli-
suustutkinta taas pohjautuu viimeksi mainittuihin. 

Tässä luvussa 3 paneudun sekä rikosoikeuden että turvallisuusteorian 
näkökulmaan onnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin. Samalla nostan esille 
turvallisuustutkinnan ja rikosoikeuden, kahden toisistaan erillisen oikeuden-
alan, arvoperustan yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia. Samalla pohdin näiden vai-
kuttavuutta onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisyssä sekä on-
nettomuuksien aiheuttamien seurausten minimoimisessa. Ideana on saada 
aikaan keskustelua kahden tieteenalan välillä. Tämä johtaa tuottamuksellis-
ten rikosten, laiminlyöntirikosten ja vaarantamisrikosten kriminalisoinnin 
kriittiseen tarkasteluun. 

Rikosoikeudella on pitkät perinteet. Mitään asiaa ei kuitenkaan tule pitää 
tarkoituksenmukaisena ja perusteltuna vetoamalla pelkästään kyseisen pe-
rinteen tai käytännön pitkäikäisyyteen.636 Toisaalta on hyvä aika ajoin palata 
niihin yleisiin oppeihin ja periaatteisin, joihin oikeusjärjestelmän on tarkoi-
tus perustua. 

                                                   
635 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017, s. 19. 
636 Ks. Nussbaum, Martha 2020, s. 60. 
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Tässä luvussa 3.1 esittelen osin kriminologian perusteita. Oikeustieteilijöistä 
sisältö voi tuntua liian yksinkertaiselta otettavaksi mukaan oikeustieteelli-
seen väitöskirjaan. Nyt käsillä oleva tutkimus on kuitenkin monitieteinen. 
Kriminologian perusteiden läpikäyminen on tarpeen, jotta myös ne lukijat, 
joiden erityisosaamisalueena on ennemminkin turvallisuusteoriat kuin ri-
kosoikeus, pystyvät seuraamaan tutkimuksen ajatuksenkulkua. Vastaavasti 
myöhemmin tässä tutkimuksessa avataan turvallisuusteorioita niin, että oi-
keustieteilijät saavat niistä keskeiset tiedot tutkimuksen syvemmäksi ymmär-
tämiseksi. Haluan korostaa, että se, mikä toiselle on ilmeistä, saattaa toiselle 
olla asian ymmärtämisen kannalta välttämätöntä pohjatietoa.637 

Legaalimääritelmän638 mukaan rikos on laissa rangaistavaksi säädetty te-
ko. Mielenkiintoinen sosiologinen kysymys on kuitenkin se, miksi rikoksen 
määrittelevät normit on laadittu tietyn sisältöisiksi.639 Rikokselle on haettu 
myös sosiologista määritelmää. 1800-luvulla italialainen tuomari, juristi ja 
kriminologi Raffaele Garofalo määritteli luonnollisen rikoksen640 teoksi, joka 
osoittaa myötätuntoisuuden ja rehellisyyden puutetta.641 

Rangaistuksin valtiovalta puuttuu yksilön kaikkein perustavanlaatuisim-
piin oikeuksiin. Rangaistusten käyttöä pidetäänkin lähtökohtaisesti valtioval-
lan kaikkein ankarimpana käytettävissä olevana reaktiotapana ihmisten toi-
mintaan. Rikosoikeudellisen rankaisemisen oikeutus on jatkuvasti käsillä 
oleva kysymys.642 Oikeushyvien suojelun periaatteen tarkoituksena on luoda 
kriminaali- ja yhteiskuntapoliittisia suuntaviivoja ja reunaehtoja rangaistus-
uhan käyttämisen minimiedellytyksille. Tavoitteena on samalla määritellä, 
millä edellytyksin rangaistusuhkaa ei pitäisi käyttää.643 Rikosoikeuslakikomi-
tean mietinnön mukaan teon kriminalisointi edellyttää teon erityistä haitalli-
suutta, kiistatonta paheksuttavuutta sekä sitä, että rangaistuksella saavute-
taan selvästi enemmän etua kuin aiheutetaan haittaa.644 

Kriminologialla tarkoitetaan rikosten ja rikollisuuden tutkimusta yhteis-
kunnallisena ilmiönä.645 Kriminologia on rikosoikeuden osa-alue mutta se 
voidaan luokitella myös yleisiin yhteiskuntatieteisiin tai oikeussosiologiaan 

                                                   
637 Tämä on käynyt ilmeiseksi esitellessäni tutkimustani eri tahoille sen tekemisen aikana. 
638 Legaalimääritelmällä tarkoitetaan määritelmää, joka kertoo sen, mitä sanalla lakitekstissä 
tarkoitetaan. Ks. Räsänen, Matti 2016. 
639 Laitinen, Ahti – Aromaa, Kauko 2005, s. 11–12. 
640 Luonnollisella rikoksella (mala in se) tarkoitetaan tekoa, joka ajasta ja paikasta riippu-
matta katsotaan aina rikokseksi. Sen vastinparina voidaan pitää tekoja, jotka vain laki tekee 
rikoksiksi (mala prohibita). Ks. Anttila, Inkeri – Törnudd, Patrik 1983, s. 16. 
641 Anttila, Inkeri – Törnudd, Patrik 1983, s. 16 ja Laitinen, Ahti – Aromaa, Kauko 2005, 
s. 15. 
642 Nuotio, Kimmo 1998, s. 25.  
643 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 79. 
644 Rikosoikeuskomitean mietintö 1976:72, s. 48. 
645 Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1971, s. 21. Ks. myös Laitinen, Ahti – Aromaa, Kauko 
2005, s. 9–11. Rikollisuutta on tarkasteltu tieteellisessä mielessä 1500-luvulta alkaen. Kri-
minologia-termi on otettu käyttöön vasta 1800-luvun lopulla. Sanatarkasti suomennettuna 
kriminologia tarkoittaa oppia rikoksesta (crimen = rikos, logos = oppi). 
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kuuluvaksi. Kriminologisessa tutkimuksessa selvitetään empiirisin keinoin 
muun muassa rikolliseen käyttäytymiseen liittyviä lainalaisuuksia kuten ri-
kollisuuden syitä sekä sitä, miten rikollisuuteen voidaan vaikuttaa.646 Siinä 
tutkitaan myös rikollisuuden määrän ja laadun muutoksia.647 Kriminologia 
voi hyödyttää päätöksentekoa tarjoamalla tutkimustietoa eri yhteiskuntapo-
liittisten vaihtoehtojen vaikutuksista. Kriminologisen tutkimuksen tehtävänä 
on siis eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten esitteleminen kriminaalipoliit-
tista päätöksentekoa varten.648 

Kriminaalipolitiikalla tarkoitetaan rikollisuutta koskevaa yhteiskunnallis-
ta päätöksentekoa.649 Sen perimmäisenä tavoitteena pidetään yleisesti taiste-
lua rikollisuutta vastaan.650 Se on merkittävä rikosoikeuden osa-alue.651 Kri-
minaalipolitiikalla pyritään vähentämään rikollisuutta ja sen haittoja. Viime-
kätisenä tarkoituksena tulisi olla rikollisuudesta ja sen vastustamisesta joh-
tuvien yhteiskunnallisten ja yksilöllisten kokonaishaittojen vähentäminen.652 
Aikaisemmin tavoitteena oli yksioikoisesti rikollisuuden poistaminen yhteis-
kunnasta. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, koska rikollisuus on monessa 
mielessä välttämätöntä ja sitä esiintyy kaikissa yhteiskunnissa. Toisaalta on 
ilmeistä, että rikollisuuden määrään ja laatuun voidaan vaikuttaa yhteiskun-
tapoliittisin toimenpitein.653  

Rankaisemisen järkevyydestä konfliktinratkaisussa on käyty keskustelua, 
jossa on esitetty myös varsin kriittisiä ajatuksia rikosoikeudellisesta sank-
tiomekanismista.654 Minkkisen mukaan rangaistusjärjestelmäämme parem-
pien vaihtoehtojen joukossa on myös se vaihtoehto, että pahantekijälle ei 
tehtäisi rikosoikeuden puitteissa yhtään mitään ja resurssit keskitettäisiin 
ennalta estävään työhön sekä uhrin auttamiseen.655 Anttilan ja Heinosen 
mukaan ”kriminaalipolitiikan yleistavoitteita ovat rikollisuudesta aiheutu-
vien kärsimysten ja kustannusten minimoiminen sekä näiden kärsimysten ja 
kustannusten oikeudenmukainen jakaminen rikoksentekijän, uhrin ja yh-
teiskunnan kesken”.656 

Juridiikka perustuu olettamukseen siitä, että ihmiset ovat itse itsestään 
määrääviä subjekteja.657 Rikosoikeuden ideologisiin lähtökohtiin kuuluu 
myös oletus kansalaisten rationaalisuudesta. Nämä eivät sinänsä ole tieteelli-
siä totuuksia vaan paremminkin jaettuja uskomuksia, joiden varaan positii-

                                                   
646 Melander, Sakari 2015b, s. 18. 
647 Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1971, s. 21. 
648 Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1971, s. 22. 
649 Laitinen, Ahti – Aromaa, Kauko 2005, s. 9, Melander, Sakari 2015b, s. 19 ja Melander, 
Sakari 2016, s. 10. 
650 Melander, Sakari 2013a, s. 55. 
651 Melander, Sakari 2015b, s. 19. 
652 Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1977, s. 30, Jaatinen, Heikki 2000, s. 12 ja Melander, 
Sakari 2016, s. 10. 
653 Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1971, s. 20. 
654 Ervo, Laura 2000, s. 111. 
655 Minkkinen, Panu 1993, s. 48–49. 
656 Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1971, s. 24. 
657 Tolonen, Juha 1989, s. 4. 
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vinen lainsäädäntö658 on rakentunut. Kriminaalipolitiikalla pyritään selittä-
mään rikoslainsäädäntö rationaaliseksi.659 

Turvallisuusteorioiden näkökulmasta nykyiset kriminaalipoliittiset rat-
kaisut tuottamuksellisten rikosten, laiminlyöntirikosten ja vaarantamisrikos-
ten osalta eivät ole kovinkaan rationaalisia. Ihmisten normaali toiminta ei ole 
ollenkaan niin rationaalista kuin on oletettu (ja rikosoikeudessa näytetään 
edelleen oletettavan). Turvallisuusajattelun kehitystä ilmentävät sosiaalisesti 
hyväksyttävät onnettomuuden syyt.660 Turvallisuusteorioiden tieto tulisi jo-
tenkin saada hyödynnetyksi myös rikosoikeuden piirissä, jotta ihmiset eivät 
joutuisi kärsimään epäoikeudenmukaisia, joskin laillisia, rangaistuksia. Py-
rinkin tässä tutkimuksessa valaisemaan ihmisen yleistä kykyä riskitietoisuu-
teen.661 

Rangaistuksen oikeuttamiseen liittyy kolme keskeistä kysymystä: (1) Mikä 
on rankaisemisen tarkoitus eli miksi ylipäätään rangaista? (2) Ketä on oikeu-
tettua rangaista? (3) Miten ja kuinka paljon on oikeutettua rangaista?662 

Benthamin mukaan voimassa olevaa oikeutta tulee kunnioittaa vain siinä 
tapauksessa, että sen voidaan todistaa hyödyttävän kansakuntaa. Bentham 
käytti kriittistä menetelmäänsä erityisesti rikosoikeuden ja kriminologian 
alalla puoltaen kidutuksen ja muiden julmien rangaistusten poistamista. Hä-
nen ehdotuksensa perustuivat hyöty–haitta-laskelmiin, joiden avulla hän 
osoitti ehdotustensa olevan yhteiskunnalle hyödyllisempiä kuin muut vaihto-
ehdot.663 Nostan tässä tutkimuksessa esille seikkoja, joiden perusteella tuot-
tamuksellisista teoista tai laiminlyönneistä ei tulisi lähtökohtaisesti rangais-
ta. Poikkeuksen tästä muodostavat törkeät tekomuodot. Oma asiansa sitten 
on, miten teon törkeys määritellään tai tulisi määritellä. 

Kriminologia syntyi 1850-luvun jälkeen tieteellisen positivismin nousun 
myötä. Pohdittaessa, millaisilla keinoilla haitalliseksi katsottuun käyttäyty-
miseen voidaan vaikuttaa, arkisessa keskustelussa nousevat usein esille vain 
rikosoikeudelliset keinot, kriminalisoinnit ja sanktiot eli rangaistukset. Sank-
tioiden uhkaa pidetään ainoana keinona, jolla ihmiset saadaan pysymään 
kaidalla tiellä ja jättämään rikolliset teot tekemättä.664 

Kriminaalipolitiikassa tunnetaan kuitenkin neljä erilaisten keinojen tyyp-
piryhmää, joilla epätoivottuun käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa. Näitä ovat 
(1) yleiset yhteiskuntapolitiikan keinot, (2) rikosoikeudelliset keinot eli kri-

                                                   
658 Positiivisella lainsäädännöllä tarkoitetaan ihmisten luomaa ja kirjoittamaa lainsäädäntöä. 
659 Nuotio, Kimmo 1998, s. 27–28. Ks. myös Platon 2011, s. 345. Sen mukaan esimerkiksi 
Sokrates katsoi, että väärintekijälle on edullista, että hänen tekonsa paljastuvat. Kun ne tule-
vat ilmi ja tekijä saa rangaistuksensa, hänen sielunsa petomainen puoli talttuu ja tyyntyy ja 
lempeä puoli pääsee vapaaksi. Tekojen jäädessä salaan hän puolestaan muuttuisi entistä 
kehnommaksi. 
660 Hollnagel, Erik 2014, s. 21. 
661 Fränden mukaan väite, että yksittäiseltä henkilöltä puuttuu kyky riskien tiedostamiseen 
edellyttää ymmärrystä siitä, mitä kyvyllä riskitietoisuuteen tarkoitetaan. Ks. Frände, Dan 
2012, s. 195. Ks. myös Jareborg, Nils 2001, s. 321–322. 
662 Wennberg, Mikko 2001, s. 126 ja Hart, H. L. A. 1988, s. 1–27. 
663 Tolonen, Juha 1989, s. 81. 
664 Laine, Matti 2014, s. 211 ja 236. 
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minalisoinnit ja rangaistukset, (3) kiinnijäämisriski ja (4) rikosten tilanne-
torjunta. 665 

Yleisillä yhteiskuntapolitiikan keinoilla voidaan vaikutta niihin paine- ja 
motiivitekijöihin, jotka ikään kuin työntävät henkilöä kohti rikollisuutta. Jos 
rikollisuus kumpuaa ihmisten tavoitteiden ja niiden toteuttamismahdolli-
suuksien välisestä ristiriidasta, rikollisuuteen voidaan vaikuttaa vaikuttamal-
la tavoitteiden toteuttamismahdollisuuksiin.666 

Kriminalisoinnit ja dekriminalisoinnit vaikuttavat suoraan rikollisuuden 
määrään.667 Myös rangaistuksen ankaruudella on oma vaikutuksensa rikolli-
suuteen.668 Kansan oikeusvakaumus muuttuu aikojen kuluessa huomattaval-
la tavalla. Käsitykset siitä, mitkä teot ansaitsevat rangaistuksen ja kuinka 
suuri rangaistuksen tulee kussakin rikoksessa olla, ovat aikojen kuluessa 
vaihdelleet tuntuvasti. Rikoslainsäädäntöön on yhtäältä otettu aiemmin täy-
sin tuntemattomia rikoksia ja toisaalta nykyinen rikoslaki jättää rankaise-
matta sellaisia tekoja, jotka aikaisemmin ovat olleet ankarasti rangaistavia.669 
Valtaosa kriminologeista ja rikosoikeustieteilijöistä on sitä mieltä, että kri-
minalisoinnit ovat välttämättömiä. Koska rikollisuuden olemassaolo on hyvin 
todennäköistä, siihen on myös syytä varautua. Tätä lähtökohtaa vasten ri-
kosoikeus ja kriminalisoinnit näyttäisivät kuuluvan ihmisyhteisöjen perus-
luonteeseen.670 

Asiassa on esitetty myös valtalinjasta poikkeavia näkemyksiä. Niin sanot-
tu abolitionistinen koulukunta pyrkii välttämään kriminalisointeja ja hyl-
käämään rikosoikeuden kriminaalipolitiikan keinona.671 Rankaisu nähdään 
hyödyttömänä, jopa vaarallisena reagointitapana. Koulukunnan mukaan 
konfliktit tulisi palauttaa takaisin lähiyhteisöön, jossa niitä käsiteltäisiin epä-
virallisin, ei-rikosoikeudellisin keinoin. Rikollisuuden sijaan itse rikoslaki 
nähdään ongelmana.672 

Rikosoikeudellisista keinoista puhuttaessa viitataan yleensä rikosoikeu-
dellisiin seuraamuksiin eli rangaistuksiin.673 Rangaistusteoriat voidaan jakaa 
sovitusteorioihin674, preventioteorioihin675 ja ekspressiivisiin tai kommunika-
                                                   
665 Laine, Matti 2014, s. 212–216. 
666 Laine, Matti 2014, s. 212. 
667 Vaikutus johtuu ensinnäkin siitä, että se mitä lasketaan rikokseksi muuttuu. Toisaalta 
lakimuutoksilla on myös vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen. 
668 Laine, Matti 2014, s. 213.  
669 Alanen, Aatos 1950, s. 52. 
670 Laine, Matti 2014, s. 213. 
671 Ks. esim. Hirvonen, Ari 1994, s. 83–114  ja Hirvonen, Ari 1996, s. 121–128. 
672 Laine, Matti 2014, 213. 
673 Laine, Matti 2014, s. 213. 
674 Ks. Melander, Sakari 2016, s. 29–30 ja Melander, Sakari 2015b, s. 21–22. Sovitusteorioi-
den eli retributiivisten teorioiden eli absoluuttisten rangaistusteorioiden mukaan rangais-
tuksen oikeutus johtuu itse rikollisesta teosta. Rangaistuksen oikeutus ja tarkoitus johdetaan 
menneisyyteen suuntautuvalla tarkastelulla. Positiiviset sovitusteoriat edellyttävät syyllisten 
rankaisemista oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi. Negatiivisissa sovitusteorioissa taas 
katsotaan, että syyllisen jättäminen rankaisematta olisi epäoikeudenmukaista. 
675 Preventiot jaetaan yleispreventioon eli yleisestävään vaikutukseen sekä erityispreventioon 
eli erityisestävään vaikutukseen. Ks. tarkemmin Melander, Sakari 2016, s. 30–31, Melander, 
Sakari 2015b, s. 23–24, Laine, Matti 2014, s. 213–214 ja Anttila, Inkeri 1986, s. 9. Preventio-
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tiivisiin teorioihin676. Lisäksi on olemassa niin sanottuja yhdistelmäteorioita, 
jotka sisältävät osia eri rangaistusteorioiden puhtaista malleista.677  

Uskoa kieltojen, rangaistusuhkien ja rangaistusten tuomitsemisen pre-
ventiovaikutuksiin voidaan pitää rikosoikeudellisen argumentaation perus-
dogmina, jota on rikosoikeuden systematiikassa pidetty useimmiten enem-
män tai vähemmän itsestään selvänä lähtökohtana. Sen sijaan kriminaalipo-
liittisessa argumentaatiossa se on helpostikin riitautettavissa tutkimustie-
toon perustuen.678 Tämä rikosoikeuden perusdogmi on nimenomaan uskon-
asia – tuhansia vuosia vanha käsitys. 

Erityisen kyseenalaiseksi tuo perusdogmi asettuu, kun puhutaan onnet-
tomuuksista eli tapahtumista, joita kukaan ei ole halunnut tapahtuviksi. On-
nettomuuksia on kriminalisoitu tuottamuksellisina rikoksina, laiminlyöntiri-
koksina sekä vaarantamisrikoksina. Peloteteorioissa rangaistusten oletettu 
vaikuttavuus perustuu siihen oletukseen, että ihminen tekee rikoksen las-
kelmoiden ja etukäteen todella pohtii rationaalisesti rikostaan, sen hyötyä ja 
haittoja mukaan lukien mahdollisen rangaistuksen ankaruus.679 

Rikollisuuteen voidaan vaikuttaa myös kiinnijäämisriskillä ja rangaistuk-
sen todennäköisyydellä eli sanktiovarmuudella. Oletetaan, että jos potentiaa-
linen rikollinen tietää kiinnijäämisriskin suureksi, hän saattaa jättää rikok-
sen tekemättä. Kiinnijäämisriskiin vaikuttavat ainakin poliisin toiminta sekä 
yleisön ilmoitusalttius rikoksista.680 

Rikosten tilannetorjunta eli rikosten ennaltaehkäiseminen lähtee siitä 
ajatuksesta, että suuri osa ihmisistä, elleivät peräti kaikki, on valmiita teke-
mään rikoksen, kunhan kohdalle sattuu oikein hyvä tilaisuus. Tähän viittaa 
myös vanha sanonta ”Tilaisuus tekee varkaan”. Tässä keinovalikoimassa kes-
kitytään rikosoikeudellisen ajattelun sijaan rikostilaisuuksien vähentämi-
seen.681 

                                                                                                                                                
teoriat ovat korostuneesti tulevaisuuteen suuntautuneita rangaistusteorioita. Yleisestävän 
vaikutuksen eli yleisprevention suorin ja välittömin muoto on yleinen pelotevaikutus, jonka 
jonkun henkilön rankaiseminen aiheuttaa muissa kansalaisissa kohottaen yleistä moraalia ja 
lainkuuliaisuutta. Pohjoismaissa vallitsevana preventioteorian muotona voidaan pitää posi-
tiivista yleispreventiota eli välillistä yleispreventiota. Sen mukaan teon rangaistavuus leimaa 
teon rikolliseksi korostaen sen hylättävyyttä ja kartettavuutta. Rangaistuksen tarkoitukseksi 
ymmärretään moraalin luominen, sisäistäminen ja ylläpitäminen. Erityisestävyys puolestaan 
merkitsee vaikuttamista yksittäiseen rikolliseen alentaen todennäköisyyttä uusintarikolli-
suuteen. Erityisestävyyden vaikuttamiskeinoina on pidetty varoittamista, parantamista ja 
eristämistä. 
676 Ks. Melander, Sakari 2016, s. 31–32 ja Melander, Sakari 2015b, s. 24–25. Ekspressiivisillä 
ja kommunikatiivisilla teorioilla on yhteneväisyyksiä välillisen yleisprevention kanssa. Ne 
pyrkivät välittämään tekijälle moitearvostelun. Kommunikatiiviset teoriat pyrkivät lisäksi 
pääsemään dialogiin tekijän kanssa. Järjestelmä pyrkii saamaan kansalaiset ymmärtämään 
sääntöjen merkityksen ja noudattamaan niitä ne sisäistettyään. Rikosoikeudenkäynnin mer-
kitys kasvaa tässä teoriassa, koska se mahdollistaa vuoropuhelun tekijän ja valtiovallan välil-
lä. 
677 Melander, Sakari 2016, s. 28 ja Melander, Sakari 2015b, s. 21. 
678 Nuotio, Kimmo 1998, s. 30 ja 42. 
679 Laine, Matti 2014, s. 214 ja Wennberg, Mikko 2001, s. 129. 
680 Laine, Matti 2014, s. 215. 
681 Laine, Matti 2014, s. 216. 
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Rikoksina rangaistavien tekojen määrä ja laatu muuttuvat ajan mukana. 
Rikosoikeuden ala määräytyy kussakin maassa olosuhteiden, kulttuurin ja 
yhteiskunnallisissa valtarakenteissa edustettujen intressien mukaan. Ran-
gaistavien tekojen ala muokkaantuu kahteen suuntaan. Toisaalta uusia tekoja 
määrätään rangaistaviksi eli ne kriminalisoidaan. Toisaalta aikaisemmin 
rangaistavat teot saatetaan dekriminalisoida eli poistaa niiden rangaistavuus. 
Samoin käsitykset rikosten törkeydestä tai vähäisyydestä vaihtelevat yhteis-
kunnallisten päämäärien ja arvojen muutosten myötä.682 Pysyvää on kuiten-
kin jo valistusajalta peräisin oleva laillisuusperiaate, joka määrittää oikeus-
turvaa vahvistavasti niitä rajoja, joiden puitteissa rikosoikeudellista järjes-
telmää voidaan käyttää.683 

Laillisuusperiaatteen lisäksi toinen rikosoikeuden keskeisimmistä peri-
aatteista on syyllisyysperiaate. Sekin on peräisin valistuksen ajalta. Syylli-
syysperiaatteen keskeinen sisältö tiivistyy subjektiiviseen syyllisyyteen mu-
kaan luettuna toisintoimimismahdollisuus (konformiteettiperiaate). Jos teki-
jällä ei ole ollut kykyä tai tilaisuutta toimia toisin, tekijään ei voida kohdistaa 
syyllisyysmoitetta eikä häntä voida myöskään rangaista. Lainsäätäjän velvol-
lisuutena on ylläpitää riittävää vastuuvapausperusteita ja erehdystilanteita 
koskevaa lainsäädäntöä. Muussa tapauksessa lainsäätäjä loukkaa ihmisarvon 
loukkaamattomuuden periaatetta sekä syyllisyysperiaatetta.684 

Rikosoikeuden yleisiin oppeihin eli vastuuoppiin kuuluvat myös muun 
muassa syy-yhteyttä, kausaalisuutta, laiminlyönnin rangaistavuutta, tahalli-
suutta, tuottamusta, vaarantamisvastuuta, yritystä ja osallisuutta koskevat 
opit. Rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevat säännökset uudistettiin685 Suo-
messa vuoden 2004 alusta. Yleisiä oppeja koskevat säännökset ovat rikoslain 
3–5 luvussa.686 

Tuottamukselliset ja vaarantamisrikokset on nähty hyvinvointivaltion 
kriminaalipolitiikassa tärkeinä kehittämiskohteina.687 Myös niiden käytän-
nön merkitys on kasvanut huimasti. Niitä tekevät kaikki väestöryhmät ja lu-
kumääräisesti ne ylittävät selvästi perinteiset rikoslakirikokset. Elämänaluei-
den, erityisesti eri liikennemuotojen kuten merenkulun, teknistyminen on 
johtanut tähän rikollisuuden muuttumiseen.688  

On syntynyt uudentyyppinen rikollisuuden sektori, joka poikkeaa täysin 
perinteisistä tahallisista loukkaamisrikoksista. Perinteisesti rikollinen on ta-
hallaan käyttänyt tehokkainta tuntemaansa tapaa saavuttaakseen nopeasti 
haluamansa jo sinänsä kielletyn lopputuloksen. Uusissa rikoksissa luvallisen 
toiminnan yhteydessä tehdään kielletty teko689.690 Voidaankin kysyä, onko 

                                                   
682 Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1972, s. 11. 
683 Melander, Sakari 2015b, s. 47. 
684 Melander, Sakari 2015b, s. 54–55. 
685 Ks. HE 44/2002 vp ja L 515/2003. 
686 Melander, Sakari 2015b, s. 13. 
687 Rikosoikeuskomitean mietintö 1976:72, s. 111. 
688 Huomaa myös luvussa 2.6.1 käsitelty kontrollipolitiikan vaikutus muutokseen. 
689 Teolla tarkoitetaan tässä sekä toimintaa että laiminlyöntiä. Vastaavasti Frände, Dan 2012, 
s. 57. 
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tämä kehityskulku seurausta lainkuuliaisuuden ryvettymisestä vai siitä, että 
kriminalisoinneilla pyritään vaikuttamaan asioihin, joihin sillä ei tosiasiassa 
voida vaikuttaa. Rangaistaanko ihmisiä onnettomuuksista ilman todellista 
toisintoimimismahdollisuutta? Rikosoikeudellinen tapaturma-termi on 
muodostunut laajuudeltaan huomattavasti turvallisuusteorioiden onnetto-
muus-termiä suppeammaksi. 

 

Juridista pragmaattisiin ratkaisuihin tähtäävää syy-yhteystutkimusta on 
tehty Suomessa melko vähän.691 Sen sijaan turvallisuusteorioissa on nimen-
omaan paneuduttu tähän teemaan. Samoin neurotieteet ovat jatkuvasti ke-
hittyneet. Näiden tieteenalojen kehitys ei ole kuitenkaan vaikuttanut oikeu-
dellisen tai moraalisen vastuun kriteereihin.692 Tätä on pidettävä ilmeisenä 
puutteena. 

Rangaistusuhalla sanktioidut käyttäytymisnormit eli rikokset ilmentävät 
lainsäätäjän ratkaisua siitä, miten perusoikeuksien suojaa tulee suhteuttaa 
niihin arvo- ja tavoiteperusteisiin, jotka puhuvat toiminnan rajoittamisen 
puolesta. Rikosoikeuden normistoa värittää siis yksilön perusoikeuksien ja 
rikosoikeuden normien suojelutavoitteiden välillä vallitseva jännite. Lainsää-
täjän toimintaa voidaan kuvata ja arvioida kriminalisointiperiaatteiden avul-
la.693 

Sovellettaessa lainsäätäjän ilmaisemaa yleistä tahtoa konkreettiseen yk-
sittäistapaukseen päädytään uudelleen punnitsemaan rikosvastuun toteut-
tamisen ja yksilön oikeusturvan takaamisen tärkeyden keskinäistä suhdetta. 
                                                                                                                                                
690 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 175. 
691 Korkka, Heli 2019a, s. 184.  
692 Aalto-Heinilä, Maija 2019, s. 201. 
693 Nuotio, Kimmo 1998, s. 34 ja 36. 
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Nuutilan mukaan systemaattisiin pohdintoihin ja rikoksen rakenteeseen pa-
lautetussa lainopissa on se heikkous, että siinä usein joudutaan sivuuttamaan 
yksittäisessä tapauksessa relevantit olosuhteet. Tästä seuraa, että tulkintaju-
ridisen kannan muodostaminen ainoastaan olemassa olevan systematiikan 
perusteella saattaa jättää tapaustyypin erityispiirteet huomiotta. Jos rikos-
lainoppi nojaa vahvasti rikoksen rakenteeseen, se joutuu usein määrittele-
mään keskeiset käsitteet liian suppean soveltamistilannekirjon perusteella. 
Ongelmia saattaa syntyä myös silloin, kun uutta ongelmakenttää sovitetaan 
sellaisen rikoksen rakenteeseen ja käsitteistöön, jota muotoiltaessa kyseistä 
soveltamisongelmaa ei ole ollenkaan ajateltu.694 

Aristoteles on jaotellut päättelyn muodot analytica-tyyppiseen loogiseen 
päättelyyn ja topica-tyyppiseen ei-loogiseen päättelyyn. Topiikalla tarkoite-
taan metodia, jossa ratkaisun tueksi esitetään erilaisia näkökohtia (topói). 
Topiikassa onkin kyse eräänlaisesta vapaasta argumentaatiosta, jota käyte-
tään oikeudellisessa perustelemisessa. Topiikan lähtökohtana on perustellun 
ratkaisun löytäminen ongelmaan nimenomaisessa asiayhteydessä. Täten to-
piikassa ei juurikaan ole sijaa systemaattisille pohdinnoille.695 

Topiikan avulla voidaan jäsentää seikkoja, jotka puhuvat tietyn tulkinnan 
puolesta tai sitä vastaan (pro ja contra -argumentteja). Rikosoikeudessa suuri 
osa jutuista on ratkaistavissa suoraan ilman topiikkaa. Topiikkaa voi kuiten-
kin hyödyntää ensinnäkin tilanteissa, jotka lainsäätäjä on jättänyt avoimiksi 
joko tietoisesti tai tiedostamatta. Toiseksi topiikkaa voidaan hyödyntää myös 
normien ja periaatteiden ristiriitatilanteissa eli kollisioissa. Kolmanneksi 
muutoin uutta systematisointia edellyttävällä kentällä topiikka mahdollistaa 
ongelman sisällöllisen arvioinnin jo ennen sen sijoittamista oikeudenalan 
systematiikkaan. Neljänneksi topiikan lähestymistapaa voidaan käyttää kont-
rolloimaan vakiintuneiden tulkintalinjojen, systematiikan, käsitteiden ja pe-
riaatteiden tarkoituksenmukaisuutta oikeuspoliittisista näkökohdista kä-
sin.696 

Jonkan mukaan oikeusturvaintressin lähtökohtainen etusija merkitsee 
syyteharkinnassa sitä, että ”epävarmuustilanteessa tulisi syyte jättää nosta-
matta, ellei konkreettisessa tapauksessa ilmene tekijöitä, joilla syytteen nos-
tamista voitaisiin perustella.” Lähtökohtaisen intressijärjestyksen voi kuiten-
kin kääntää selvittämisintressin lisääntynyt painoarvo tai oikeusturvaintres-
sin vähentynyt painoarvo. Selvittämisintressin painoarvon pitäisi kuitenkin 
nousta huomattavasti, ennen kuin näiden intressien lähtökohtainen etusija-
järjestys muuttuisi, ellei oikeusturvaintressin painoarvo ole vastaavasti las-
kenut.697 

Liberalistinen tarkastelutapa johtaa oikeusjärjestelmän systematisointiin 
sellaisen vastuumallin pohjalta, jossa vastuusubjektina on yksittäinen henki-
lö. Rikokseen kuuluu syyntakeisen tekijän toiminta ja tuon toiminnan kau-

                                                   
694 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 105 ja 111. 
695 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 125–126 ja 129. 
696 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 129–130. 
697 Jonkka, Jaakko 1991, s. 249, 251 ja 253–254. 
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saaliyhteys ulkoista oikeushyvää loukkaavaan seuraukseen. Aiheutunut seu-
raus luetaan tekijän syyksi eli lasketaan hänen viakseen, jos käsillä on vaadit-
tava tietoisuus seurauksen synnyn mahdollisuudesta tai seurauksen tahto-
minen.698 Kriminalisointien taustalla on yksinkertainen perusajatus inhimil-
lisen toiminnan tavoitteellisuudesta eli teleologisuudesta. Ihmisen toimin-
taan katsotaan kuuluvan kyky ensin tiedostaa tilanne ja sen perusteella pää-
tellä eri toimintavaihtoehdot.699 Eri toimintavaihtoehdoista henkilö sitten 
valitsee sopivimman hyödyntäen oletettua valinnanvapauttaan.700  

Klamin mukaan ongelmaksi nousee, että vaikka kykenisimmekin hahmot-
tamaan tietyn toimintavaihtoehdon vaikutuksen yhteen tavoiteasiaintilaan 
nähden, päätöksellämme on muitakin vaikutuksia, joiden suhteen voi vallita 
suurta epävarmuutta. Klami pitää kuitenkin selvästi virheellisenä päättelyä, 
jonka mukaan tavoitteiden ja niiden saavuttamisen epävarmuus johtaisi sii-
hen, että tavoiterationaalinen toiminta ei ylipäätänsäkään olisi mahdollista. 
On vain huomioitava se tosiasia, että valinta tapahtuu dynaamisessa tilan-
teessa.701 

Ihmisen on helpompi löytää yksimielisyyteen riittäviä kiintopisteitä anne-
tuista menneisyyden ilmiöistä kuin finaalisin eli tulevaisuuteen tähtäävin 
metodein. Toiminta voi siis olla päätöstilanteessa käytettävissä olleen tiedon 
pohjalta rationaalista, vaikka tuolloin tehdyt oletukset jälkikäteen (ex post) 
osoittautuisivatkin virheelliseksi. Eli toiminnan rationaalisuutta ei voi kiistää 
vain sillä perusteella, että toiminta jälkikäteen osoittautuisikin optimaalisen 
sijaan epäedulliseksi. Henkilön toimintaa tulee arvioida niillä tiedoilla, jotka 
henkilöllä on ollut käytettävissään, eikä jälkiviisauden turvin.702 

Arvioinnissa on syytä huomioida myös päätöksentekoon käytettävissä ol-
lut aika sekä muu päätöksentekoympäristö. Tässä arvioinnissa olisi tarpeen 
hyödyntää muiden tieteenalojen tutkimustietoa. Syyntakeisuuden arviointiin 
liittyen rikosprosessissa on totuttu hyödyntämään lääketiedettä. Esimerkiksi 
neuropsykologin tai vastaavan asiantuntijan lausunto toimii tuomarin pää-
töksenteon pohjana vaikkei sitä sidokaan. Kliinistä neuropsykologiaa olisi 
kuitenkin mahdollisuus hyödyntää entistä laajemminkin rikosoikeuden alal-
la.703 Yhtenä tällaisena laajennuspotentiaalina olisi tuomarin avustaminen 
sen ymmärtämisessä, miten ihmisen päätöksentekoprosessi todellisuudessa 
toimii ja mihin kaikkeen henkilöllä on realistiset mahdollisuudet kyetä. 

Liberalistinen vastuumalli on joutunut muovautumaan tuottamuksellis-
ten rikosten, laiminlyöntiperusteisen vastuun sekä vaarantamisrikosten mer-

                                                   
698 Nuotio, Kimmo 1998, s. 27. 
699 Klami, Hannu Tapani 1983, s. 22. 
700 Ks. Klami, Hannu Tapani 1979a, s. 97. 
701 Klami, Hannu Tapani 1979a, s. 101–102. 
702 Klami, Hannu Tapani 1979a, s. 102. Klamin pohdinta koskee oikeudellista päätöksente-
koa epävarmuuden vallitessa. On huomattava, että vastaava epävarmuus sisältyy muihinkin 
päätöksentekotilanteisiin ja joskus lähes täysin ilman tuomarille suotua mietintäaikaa. 
703 Ks. Vallar, Giuseppe – Basile, Fabio 2016. Artikkelissa on kuvattu neuropsykologian ja 
rikosoikeuden entistä hedelmällisemmän yhteistyön aikaansaamisen mahdollisuuksia sekä 
toisaalta sen tiellä olevia rajoitteita ja esteitä. 
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kitysten kasvaessa.704 Oikeudenmukaisuus- ja kohtuullisuusnäkökohdat 
edellyttävät sellaista vastuun rakennetta, jossa vain rationaalisesti suunnitel-
lut tai vältettävissä olleet vahingot luetaan niiden aiheuttajan syyksi.705 Vas-
tuun perustana tulisi näidenkin osalta olla henkilön tosiasiallinen mahdolli-
suus toimia toisin. Punnittaessa tilannetta tekijän näkökulmasta paneudu-
taan rikoksen subjektiiviseen puoleen eli syyllisyyden tarkasteluun.706 Toi-
saalta yleinen turvallisuus edellyttää vastuullista toimintatapaa. Yleisvaaral-
lisiin toimintoihin ryhtymiseksi henkilöltä odotetaan riittävää tietotaitoa ja 
vastuullisuutta. Tätä kautta henkilölle syntyy myös selvittämisvelvollisuus ja 
selvilläolovelvollisuus. Toimijoiden edellytetään tuntevan tyypillisiä riskejä ja 
varautuvan niihin.707 

Hyvinvointivaltion oikeus erottelee ihmiset heidän asemansa, kuten sosi-
aalisen statuksen tai tehtäväksi ottamisen, eikä persoonansa perusteella.708 
Tekijän asema ja siihen liittyvät rooliodotukset vaikuttavat rikosoikeudellisen 
vastuun rajoihin ja sisältöön. Tuottamusarvostelussa voidaan huomioida te-
kijän asema asetettaessa hänen toiminnalleen huolellisuusvaatimustasoa.709 
Rikosoikeudella pyritään vaikuttamaan siihen, että henkilöt ymmärtävät 
toimintansa riskit ja vaarat.710 Ihmisten huolellisen asenteen tärkeyttä koros-
tetaan huolellisuusvaatimuksen sisältävin rangaistusuhin.711 Monimutkaisis-
sa organisaatioissa on kuitenkin mahdollista vyöryttää vastuuta sellaisten 
henkilöiden kannettavaksi, joilla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta vaikuttaa 
organisaation toimintaan tai päätöksentekoon.712 Myös epävarsinaisten lai-
minlyöntirikosten vastuuasemaopissa on kyse tiettyjen oikeudellis–
sosiaalisten vastuuperusteiden täsmentämisestä. Vastuuaseman määräyty-
minen voi olla enemmän tai vähemmän formaali.713 Tilanteesta riippuen so-
siaaliset roolit ja oikeudelliset roolit vastaavat toinen toisiaan paremmin tai 
huonommin. Nuutila näkee vastuuaseman perusteen pohjautuvan perimmil-
tään vastavuoroisiin perusteltuihin odotuksiin.714 Helpoimmin vastuuaseman 
henkilöllinen ja asiallinen ulottuvuus voidaan palauttaa kyseisellä alalla val-
litsevaan ja siellä hyväksyttävään käytökseen.715 Toisaalta vahingonkorvaus-
oikeudessa olennaiseksi ovat nousseet osapuolten riskipositiot sekä heidän 
mahdollisuutensa kontrolloida vahinkojen syntymistä ja varautua niihin.716 

                                                   
704 Nuotio, Kimmo 1998, s. 27. 
705 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 437. 
706 Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1971, s. 91. 
707 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 47. 
708 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 47–48. 
709 Nuotio, Kimmo 1998, s. 28. 
710 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 53 ja Jaatinen, Heikki 2000, s. 13. Huolimattomuuden kanssa 
likimain synonyymeinä voidaan oikeudellisessa kielenkäytössä puhua piittaamattomuudes-
ta, huomaamattomuudesta, varomattomuudesta, tuottamuksesta ja culpasta. Ks. Frände, 
Dan 2012, s. 190. 
711 Tolvanen, Matti 1999, s. 383–384. 
712 Rikosoikeuskomitean mietintö 1976:72, s. 137 ja Jaatinen, Heikki 2000, s. 19. 
713 Nuotio, Kimmo 1998, s. 28. 
714 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 493 ja Nuotio, Kimmo 1998, s. 28. 
715 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 147. 
716 Nuotio, Kimmo 1998, s. 38. 
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Luhmann erottelee riskin ja vaaran käsitteellisesti toisistaan. Hänen mie-
lestään käsitteille on yhteistä vallitseva epävarmuus tulevista vahingoista. 
Riskillä hän tarkoittaa päätöksen tekemiseen ja valintoihin liittyvää riskiä. 
Vaara-käsitettä hän käyttää silloin, kun vahingot nähdään ulkoisina ja lue-
taan ympäristön syyksi sen sijaan, että ne johtuisivat jonkun päätöksestä.717 
Nuutilan mukaan erottelu vastaisi hyvin suomen kielen käyttöä, koska ”riske-
jä otetaan, onnettomuuksia sattuu”. 718 Luhmannin mukaan vaarat voivat 
muuttua riskeiksi teknisluonnontieteellisen tiedon lisääntyessä. Näin siksi, 
että tieto lisää haitalliseksi koettujen vahinkoseurausten välttämisen mahdol-
lisuuksia. 719 

Luhmannin terminologia eroaa turvallisuusteorian alalla vakiintuneesta 
terminologiasta. Luhmann käyttää vaara-käsitettä tunnistamattomista vaa-
roista ja nimeää tunnistetut vaarat riskeiksi. Riski-termi tarkoittaa kuitenkin 
vakiintuneesti mahdollisen vaaran todennäköisyyden ja haitallisuuden eli 
vahinkopotentiaalin720 tuloa.721  

Teknis-luonnontieteellisen kehityksen ja teollistumisen myötä yhteiskun-
taan on syntynyt laaja joukko suurvaaroja.722 Lisääntyneestä suuronnetto-
muuksien vaarasta johtuen rikosoikeudelle on haluttu antaa uusia tehtäviä 
yhteiskunnallisten riskien ehkäisyssä sekä yhteiskunnallisten ongelmien rat-
kaisemisessa.723 Vahinkoseuraamukset eivät kuitenkaan läheskään aina ole 
palautettavissa virheelliseen tai puutteelliseen, vaan usein käytännössä mah-
dottomaan suunnitteluun.724 Viimekädessä kuitenkin ajatellaan, että henki-
löllä on aina mahdollisuus olla ryhtymättä yleisvaaralliseen toimintaan. 

Kritiikki rikosoikeutta kohtaan on kasvanut, koska sen nähdään näillä uu-
silla alueilla olevan tehoton ja passiivinen. Vaarana on, että symbolisella jär-
jestelmällä ei ole tosiasiallista vaikutusta ongelmiin. Tästä huolimatta ris-
kiyhteiskunnassa rikosoikeudelle on haluttu antaa symbolisen turvajärjes-
telmän välittäjän tehtävä. Vahinkojen nivoutuessa sinänsä lailliseen toimin-
taan kuten merenkulkuun yksittäisen henkilön rankaisemisen merkitys voi 
jäädä lähinnä näennäiseksi.725 Rankaisemisen kohteeksi joutuneelle henkilöl-
le tuomiolla voi kuitenkin olla merkittäviä, jopa kohtuuttomia, seurauksia. 
Rikosoikeudellisten ratkaisujen ennakoitavuus jää taka-alalle, kun rikosoi-
keuden keskiöön nousee systeemisten konfliktien ratkaiseminen prevention 
avulla. Ongelmaksi nousee, että rikosoikeudella pyritään ratkaisemaan on-
gelmia, joiden ratkaisemiselle ei ole vähäisimpiäkään sisällöllisiä edellytyksiä 
kriminalisoinnin keinoin.726 Nuutila korostaa sitä, että rikosoikeutta ei saisi 
                                                   
717 Luhmann, Niklas 1991, s. 30–31. 
718 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 51. 
719 Luhmann, Niklas 1991, s. 123. 
720 Vahinkopotentiaali-termiä käytetään vahingonkorvausoikeudellisessa kirjallisuudessa. 
Ks. Deutsch, Ervin 1976, s. 185 ja Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 328. 
721 Ks. alaviite 23. 
722 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 52 ja Beck, Ulrich 1986, s. 29. 
723 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 52. 
724 Ks. esim. Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 53 ja Jaatinen, Heikki 2000, s. 13. 
725 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 53 ja Jaatinen, Heikki 2000, s. 13. 
726 Hirsch, Joachim 1983, s. 31 ja Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 54. 
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nähdä vaihtoehtona muulle oikeudelliselle sääntelylle ja yhteiskuntapolitii-
kalle.727 Myös ultima ratio -periaatteen mukaisesti rikosoikeuden on oltava 
viimeinen keino (ultima ratio) yhteiskunnallisen elämän sääntelyssä.728 

Mielenkiintoista on, että oikeustieteellinen keskustelu teon huolimatto-
muudesta nousi rikosoikeuden keskiöön 1970- ja 1980-luvuilla, eli samaan 
aikaan kuin turvallisuusteorioiden kehityksessä otettiin suuri askel kohti ih-
misen päätöksentekoprosessin parempaa ymmärtämistä. Toisaalta myös ri-
kosoikeustieteessä osattiin jo tuolloin ottaa huomioon, että tuottamukselli-
sissa teoissa teon objektiivinen ja subjektiivinen näkökulma poikkeavat toi-
sistaan. Kuitenkin rikosoikeuden alalla on päädytty siihen, että tekoja arvioi-
daan ensisijaisesti teon objektiivisen huolimattomuuden näkökulmasta. Ky-
symykseksi jää, miten oikeudellisessa harkinnassa pystyttäisiin nykyistä pa-
remmin ottamaan huomioon ihmisen päätöksenteon kompleksisuus. Huoli-
mattomuuden kokonaisarvioinnissa tulisi entistä paremmin ottaa huomioon 
ihmisen päätöksenteon rajallisuus ja siihen vaikuttaneet olosuhteet. Teon 
huolimattomuudesta puhuttaessa tullaan edellyttäneeksi, että olisi olemassa 
myös jokin huolellinen menettely, johon tarkasteltavaa menettelyä verra-
taan.729 Nykytietämyksen perusteella ei ole enää tieteellisesti uskottavaa pe-
rustaa juridista harkintaa lineaarisiin onnettomuusmalleihin, koska yksin-
kertaiset syy–seuraus-suhteet eivät kuvaa onnettomuuksien synnyn todelli-
suutta. Jos näin toimitaan, se voi olla omiaan heikentämään yleistä uskoa 
oikeusjärjestelmään ja täten vähentämään myös tavoitteena olevaa yleispre-
ventiivistä vaikutusta. Onnettomuusmalleja käsittelen tarkemmin luvussa 
3.3. 

Nuutilan tutkimuksen mukaan saksalaisilla, anglosaksisilla ja pohjois-
maisilla versioilla tuottamuksellisten tekojen rangaistavuuden teoriasta on 
yhteinen lähtökohta. Rikosoikeudellinen syy-yhteys eli tapahtumien syiden 
piiri ymmärretään laajasti. Syy-yhteyden tarkoittama yhteys on ajallisesti 
rajoittamaton käsittäen myös inhimillisestä näkökulmasta katsottuna sattu-
manvaraiset eli ennakoimattomat seuraukset. Tämän vuoksi rikosoikeudelli-
sen vastuun onkin katsottu tarvitsevan olennaisia rajoituksia.730 Erityisesti 
suomalaisessa oikeuskäytännössä huolimattomuuteen liittyvien ongelmien 
ratkaisemisessa ja syyllisyyden rajaamisessa on normaalia tukeutua seurauk-
sen ennakoitavuuden ja sitä kautta teon huolimattomuuden arviointiin.731 On 
huomattava, että kysymys syy-yhteydestä ymmärretään rikosoikeudessa 
edelleenkin melko samaan tapaan kuin 1900-luvun alussa.732 On valitettavaa, 
että rikosoikeudellinen teoria on jäänyt näin pahasti jälkeen eikä ota riittä-
västi huomioon onnettomuuksia koskevien turvallisuusteorioiden huomatta-
vaa kehittymistä. 

                                                   
727 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 56. 
728 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 88. 
729 Ks. Matikkala, Jussi 2000, s. 124. 
730 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 273–274. 
731 Ks. esim. Honkasalo, Brynolf 1965, s. 118 ja Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 274. 
732 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 176. 
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Rikosoikeudellisesta lähtökohdasta poiketen osassa vahingonkorvausoi-
keudellista tuottamusta koskevaa korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöä 
syy-yhteys on ymmärretty normatiivisena kysymyksenä. Tämä tarkoittaa si-
tä, että ennalta arvaamatonta seurausta ei ole pidetty ollenkaan teon seu-
rauksena. Sama ajattelumalli on Nuutilan mukaan ollut leimaa antava myös 
vahingonkorvausoikeudellisille oppikirjoille. Hän kyseenalaistaa sen, millai-
seen käsitykseen tapahtumien välisistä vaikutussuhteista tämä vahingonkor-
vausoikeudellinen näkemys perustuu.733 

Vaikka kriminalisointi olisi perusteltu oikeushyvien suojelemisen näkö-
kulmasta, sen on lisäksi tuotettava enemmän yhteiskunnallista hyötyä kuin 
haittaa. Muussa tapauksessa kriminalisoinnista on luovuttava. Hyödyksi las-
ketaan ensi sijassa preventiivinen teho. Haitat ymmärretään laajasti sisältäen 
ensinnäkin tuomitulle tuotetun kärsimyksen mutta myös esimerkiksi oikeu-
denhoitoon uhratut voimavarat ja rikosoikeuden inflaatio. Oikeushyvien suo-
jan periaatteen tapaan myös tämä kriminalisointiperiaate nimenomaan rajaa 
eikä luo rangaistusvastuuta.734 

Jo 1970-luvun alussa Anttila ja Heinonen ovat todenneet rikosoikeudelli-
sen lainsäädännön kehityksen osoittavan selvästi, että tekoon liittyvän seu-
rauksen sijaan painotetaan yhä enemmän toiminnan vaarallisuutta. Yleisvaa-
ralliselle rikokselle on ominaista, että sen vaaran piiriin joutuu rajoiltaan 
määrittämätön satunnainen ihmis- tai omaisuusryhmä. Vaarallisen teon seu-
raukset voivat kohdata vain osaa heistä tai jäädä kokonaan syntymättä. Seu-
rauksen syntyminen tai syntymättä jääminen on periaatteessa epäolennaista 
yleisvaarallisia rikoksia koskevien säännösten kannalta. Jos seuraus syntyy, 
se voi tulla rangaistavaksi muiden rikosoikeudellisten säännösten perusteella 
esimerkiksi kuolemantuottamuksena tai vammantuottamuksena.735 Käytän-
nössä vaarantamisrikokset johtanevat kyllä syytteeseen yleisemmin silloin, 
kun niihin liittyy vahinko.736 

Vaarantamisarvioinnissa arvioitavana olevaa toimintaa verrataan objek-
tiivisesti määrittyvän, rationaalisen ”standardisubjektin” toimintaan vastaa-
vassa tilanteessa. On huomattava, että modernissa oikeudessa riskinotto tai 
vaarantaminen eivät voi olla kategorisesti kiellettyjä. Ne ovat kiellettyjä vain 
siltä osin kuin ne tehdään rikosoikeuden kannalta kielletyllä tavalla.737 Oike-
an tuomion antaminen ei aina ole helppoa. Oikean vastauksen antaminen 
siihen, syyllistyikö henkilö tuomittavaan rikokseen, voi olla epävarmaa ja 
kiistanalaista. Lähtökohtaisesti syyllisyyskysymykseen on kuitenkin olemassa 
vain yksi ainoa oikea vastaus.738  

Esimerkiksi merenkulun harjoittamista koskevalla substanssilainsäädän-
nöllä pyritään muun ohella myös merenkulun turvallisuuteen. Säädöspohja 
                                                   
733 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 274. 
734 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 85–87. 
735 Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1972, s. 27–28. 
736 Ks. Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1972, s. 32 jossa käsitellään törkeää varomattomuut-
ta liikenteessä. 
737 Nuotio, Kimmo 1998, s. 41. 
738 Dworkin, Ronald 1978, s. 3. 
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on pitkälti kansainvälinen, koska merenkulku on mitä suurimmassa määrin 
kansainvälistä toimintaa. Yhtenäinen säädöspohja edesauttaa eri toimijoiden 
toimintatapojen turvallista yhteensovittamista. 

Syyllisyysarvostelussa on huomioitava myös anteeksiantoperusteet. An-
teeksiantoperusteen soveltaminen tarkoittaa sitä, että teko oli yleisesti ja 
myös konkreettisissa olosuhteissa tehtynä kielletty, mutta tekijältä ei kuiten-
kaan ole kohtuudella voitu edellyttää toisenlaista menettelyä. Täten anteeksi-
antoperusteita sovellettaessa itse tekoa ei katsota oikeusjärjestelmän suosi-
maksi tai hyväksymäksi, vaikka se annettaisiinkin anteeksi tekijälle.739 

Oikeudesta syyttämättä jättämiseen säädetään oikeudenkäynnistä rikos-
asioissa annetussa laissa (689/1997). Vaikka kyseisen lain 1 luvun 6.1 §:ssä 
säädetyt edellytykset syytteen nostamiselle740 täyttyisivätkin, syyttäjä saa 1 
luvun 6.2 §:n mukaan jättää syytteen nostamatta 7 tai 8 §:n taikka muun vas-
taavan lainkohdan nojalla. Syyttäjä saa 1 luvun 7 §:n mukaan jättää syytteen 
nostamatta, jos 

1) rikoksesta ei olisi odotettavissa sakkoa ankarampaa rangaistusta ja si-
tä on kokonaisuutena arvostellen pidettävä vähäisenä; sekä 

2) alaikäisen tekemästä rikoksesta ei olisi odotettavissa sakkoa tai kuu-
den kuukauden vankeutta ankarampaa rangaistusta ja teko on johtu-
nut pikemminkin ymmärtämättömyydestä ja harkitsemattomuudesta 
kuin piittaamattomuudesta. 

Syyttäjä saa 1 luvun 8 §:n mukaan jättää syytteen nostamatta myös, jollei 
tärkeä yleinen tai yksityinen etu muuta vaadi, jos 

1) oikeudenkäynti ja rangaistus olisivat kohtuuttomia tai tarkoitukset-
tomia ottaen huomioon rikoksesta epäillyn ja asianomistajan välinen 
sovinto, epäillyn toiminta tekonsa vaikutusten vähentämiseksi, hänen 
henkilökohtaiset olonsa, hänelle teosta aiheutuneet muut seuraukset, 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimet tai muut seikat; 

2) epäilty rikos ei olennaisesti vaikuttaisi kokonaisrangaistuksen mää-
rään; tai 

3) asian käsittelyn kustannukset olisivat selvässä epäsuhteessa asian laa-
tuun ja siitä mahdollisesti odotettavissa olevaan seuraamukseen. 

Oikeudesta tuomitsematta jättämiseen säädetään erikseen rikoslain ylei-
sessä osassa. Rikoslain 6 luvun 12 §:ssä säädetään rangaistuksen tuomitse-
matta jättämisestä. Sen mukaan tuomioistuin saa jättää rangaistuksen tuo-
mitsematta, jos: 

1) rikosta on sen haitallisuuteen tai siitä ilmenevään tekijän syyllisyyteen 
nähden pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä; 

2) tekijä on tehnyt rikoksensa alle 18-vuotiaana ja teon katsotaan johtu-
neen ymmärtämättömyydestä tai harkitsemattomuudesta; 

                                                   
739 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 184. Vrt. Teon oikeudenvastaisuuden arviointi (esim. hätävar-
jelu ja pakkotila), jossa oikeuttamisperusteen mukainen teko katsotaan hyväksytyksi tai jos-
kus suorastaan toivotuksi sekä rikosoikeusjärjestelmän perustavoitteiden mukaiseksi. 
740 ROL 1 luvun 6.1 §:n mukaan syyttäjän on nostettava syyte epäillystä rikoksesta, jos kyse 
on rangaistavasta teosta jonka syyteoikeus ei ole vanhentunut ja on olemassa todennäköisiä 
syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi. 
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3) rikos on tekoon tai tekijään liittyvistä erityisistä syistä anteeksiannet-
tavaan tekoon rinnastettava; 

4) rangaistusta on pidettävä kohtuuttomana tai tarkoituksettomana eri-
tyisesti, kun otetaan huomioon rikoslain 6 luvun 6 §:n 3 kohdassa ja 
7 §:ssä tarkoitetut seikat tai sosiaali- ja terveydenhuollon toimet; taik-
ka 

5) rikos ei yhteisen rangaistuksen määräämistä koskevien säännösten 
johdosta olennaisesti vaikuttaisi kokonaisrangaistuksen määrään. 

Pykälän 4 kohdassa viitatussa rikoslain 6 luvun 6 §:n 3 kohdassa säädetään 
tekijän ja asianomistajan välillä saavutetusta sovinnosta, tekijän muusta pyr-
kimyksestä estää tai poistaa rikoksensa vaikutuksia taikka hänen pyrkimyk-
sestään edistää rikoksensa selvittämistä rangaistuksen lieventämisperustee-
na. Viitatussa 7 §:ssä taas säädetään rangaistuksen kohtuullistamisperusteis-
ta. 

Rikosoikeuden yleissääntönä on, että ketään ei voida saattaa vastuuseen sel-
laisesta teosta, joka ei ole sisältynyt hänen ”rikolliseen tahtoonsa”. Myös ran-
gaistus on suhteutettava teon sijaan tahtoon. Tämä periaate on mielekäs sekä 
rangaistuksen yleis- että erityisestävän vaikutuksen kannalta. Alkukantaises-
sa rikosoikeudellisessa järjestelmässä rikosoikeudellinen vastuu syntyi va-
hingon aiheuttajalle täysin riippumatta siitä, oliko teko tahallinen tai taha-
ton. Niinpä esimerkiksi toisen tapaturmainen ja tahallinen surmaaminen 
tuottivat tuolloin periaatteessa saman rangaistuksen. Seuraushakuinen ajat-
telutapa on syyllisyysnäkökulmasta sekä epäoikeudenmukainen että epätar-
koituksenmukainen.741 Tätä voidaan havainnollistaa luokittelemalla toiminta 
jälkiviisauden avulla sen mukaan, osoittautuiko toiminta oikeaksi vai vääräk-
si, koska mahdollinen virhe havaittiin, ja millaisia seurauksia virheestä ai-
heutui. Amalbertin ja Hollnagelin luokittelu on seuraavanlainen: (1) Oikein 
suoritettu toiminta eli haluttu tavoite ja lopputulos vastaavat toisiaan. (2) 
Toiminnassa tapahtunut virhe on huomattu ja korjattu ajoissa. (3) Toimin-
nassa tapahtunut virhe on huomattu, mutta se on todettu siedettäväksi. Sie-
dettävyys voi johtua seurausten vähyydestä tai niiden korjattavuudesta jälki-
käteen. (4) Toiminnassa tapahtunut virhe on huomattu, mutta sitä ei ole saa-
tu korjatuksi. Korjaamattomuus voi johtua esimerkiksi prosessin peruutta-
mattomuudesta (irreversiibeli prosessi), riittämättömistä resursseista aika 
mukaan lukien tai virheen liian myöhäisestä havaitsemisesta. (5) Toiminnas-
sa tapahtunut virhe voi myös jäädä havaitsematta esimerkiksi sen piilevyy-
den takia. Tätä tapahtuu tyypillisesti esimerkiksi kunnossapitotöissä. Näissä 
tilanteissa tosiasiallinen lopputulos ei vastaa aiottua lopputulosta.742 Jaottelu 
on tehty toimijan sisäisestä näkökulmasta. 
                                                   
741 Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1971, s. 91–92. 
742 Hollnagel, Erik 2002, s. 4, jossa on viitattu René Amalbertin kirjaan La conduite des sys-
tèmes à risques (1996). 
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Rikosoikeudellista vastuuta kohdennettaessa arviointi tehdään esitellystä 
jaottelusta poiketen ulkoisesta näkökulmasta. Tällöin näkökulma teon moi-
tittavuuteen muuttuu radikaalisti. Huomio ei enää kiinnity toiminnan oikeel-
lisuuteen vaan toiminnan havaittuihin seurauksiin. (1) Oikein suoritettu toi-
minta, joka johtaa haluttuun lopputulokseen, on juridisessakin mielessä ta-
voitteena. Joskus vääräkin toiminta kuitenkin johtaa haluttuun lopputulok-
seen. Tällöin väärin toiminut henkilö voi periaatteessa syyllistyä rikokseen, 
mutta toivotun lopputuloksen takia teko voi (aivan syystäkin) jäädä rankai-
sematta. (2) Jos epäonnistuminen havaitaan ja saadaan viiveettä korjattua, 
voidaan rikosoikeudessa teko yleensä rinnastaa oikein suoritettuun toimin-
taan. Vähintäänkin tuomioistuin voin rikoslain 6 luvun 6 §:n 3 kohdan pe-
rusteella jättää henkilön tuomitsematta rangaistukseen. (3) Jos epäonnistu-
minen on havaittu ja tekijän puolelta siedetty, oikeudellisen vastuun kohden-
tamisen kannalta lopputulos riippuu siitä, onko vika myös objektiivisesti kat-
sottuna siedettävä. (4) Väärä toiminta, joka on havaittu ja jota ei ole korjattu, 
johtaa lähtökohtaisesti oikeudelliseen vastuuseen. (5) Havaitsematta jäänyt 
epäonnistuminen johtaa lähtökohtaisesti siihen, että tekijä pääsee kuin koira 
veräjästä. On myös mahdollista, että epäonnistumisen seuraukset realisoitu-
vat vasta vuosien tai jopa vuosikymmenien päästä. 

                                                   
743 Hollnagel, Erik 2002, s. 5. 
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Siirtyminen seuraushakuisesta (seurausvääryys) syyllisyyshakuiseen 
(toimintavääryys) järjestelmään ei ole vieläkään johdonmukaisesti toteutu-
nut. Edelleenkin rikoksentekijä voi joutua vastuuseen sellaisistakin seurauk-
sista, joihin hänen tahtonsa ei todellisuudessa ulotu.744 

Vanhemmassa rikosoikeudessa rangaistuksen olemuksena ja oikeutukse-
na on ollut sovitus. On kuviteltu, että rikoksentekijän kärsimys jollain meta-
fyysisellä tavalla palauttaisi ennalleen rikoksen häiritsemän tilan. Yhteiskun-
nan velvollisuutena oli siis huolehtia, että jokainen rikollinen teko tuli ran-
gaistuksi.745 Myös kehittyneemmissä oikeusjärjestelmissä on sijaa sovitus-
ajattelulle. Se saattaa antaa tuomitulle tunteen siitä, että hän on rangaistuk-
sensa suorittamalla maksanut velkansa yhteiskunnalle. Toisaalta ympäristöl-
le voi olla helpompaa hyväksyä rikoksen tekijä jälleen takaisin osaksi yhteis-
kuntaa hänen suoritettua rangaistuksensa. Ennen kaikkea sovitusajatus kui-
tenkin korostaa suhteellisuusperiaatetta. Rikoksen ja seuraamuksen tulee 
olla oikeasuhtaisia toisiinsa nähden.746 

Liberalistinen tarkastelutapa johtaa systematisoimaan oikeusjärjestystä 
sellaisen vastuumallin pohjalta, jossa vastuu kohdistuu yksittäiseen henki-
löön.747 Tämän ajatuksen pohjalla on dogmi kansalaisista rationaalisina ja 
vapaasti valintoja tekevinä ihmisinä. Käsitys ihmisistä autonomisina yksi-

                                                   
744 Samoin jo aikoinaan Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1971, s. 92. 
745 Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 197, s. 41. 
746 Anttila, Inkeri 1986, s. 12. 
747 Nuotio, Kimmo 1998, s. 27. 
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lösubjekteina on yksi länsimaisen oikeuskäsityksen välttämätön lähtökohta 
ja oletus.748 

Sen lisäksi, että ihminen toimii yksilönä, nyky-yhteiskunnassa ihminen 
toimii tyypillisesti myös osana jotain organisaatiota. Näin on myös merenku-
lun alalla, johon kansainvälisyys luo vielä oman lisänsä.749 Tosiasia on, että 
ihmisten toimintaan vaikuttaa se toimintaympäristö, jossa he toimivat. Ihmi-
set eivät toimi sen mukaisesti, mitä he näkevät, mitä todellisuus on ja mitä he 
ajattelevat. Sen sijaan ihmiset toimivat sen mukaan, miten he hahmottavat 
tilanteen, mihin he kiinnittävät huomionsa ja mitä he muistavat. Ja se miten 
ihmiset hahmottavat tilanteen, miten he hoitavat tehtävänsä ja mitä he muis-
tavat perustuu useisiin ja joskus ristiriitaisiinkin intresseihin ja motivaa-
tiotekijöihin, jotka vain harvoin, jos koskaan, ovat sopusoinnussa ideaalisen 
rationaalisen päätöksenteon kanssa. Ihmisten toiminta heijastaa heidän käsi-
tystään tilanteesta, heidän oletuksiaan ja käsityksiään siitä kuinka maailma 
toimii, heidän aikaperspektiiviään, heidän yksilöllisiä, pyyteettömiä, sosiaali-
sia ja tilannesidonnaisia intressejään sekä monia muita seikkoja. Tämä kaik-
ki liittyy yhteisiä pyrkimyksiä ilmentävään organisaatiokulttuuriin. Koska 
kuitenkin olemme aina yksilöitä, suhtautumisemme kytkeytyy organisaa-
tiokulttuuriin sitä kautta, mitä yksilö olettaa ympäristön odottavan ja halua-
van.750 

Turvallisuuden johtamisessa, kuten muussakin johtamisessa, esihenkilön 
oma käyttäytyminen, suhtautuminen ja sitoutuminen ovat kehitystoiminnan 
lähtökohta. Esihenkilön on oltava valmis ylläpitämään ja kehittämään turval-
lisuusosaamistaan. Hänen on omalla pitkäjänteisellä toiminnallaan osoitet-
tava, että hän on tosissaan turvallisuusasioissa. Tavoitteena on oman esimer-
kin voimalla aikaansaada eräänlainen sitoutumisen, osaamisen ja ymmärtä-
misen positiivinen kierre.751 

Rikosoikeudessa on Jaatisen mukaan huomioitu yksilöiden erilaiset sosi-
aaliset roolit arvioitaessa heidän toiminnalleen asetettavia odotuksia. Rikos-
oikeuden sarallakin on organisaatiotutkimuksen perusteella päädytty siihen, 
että organisaatioiden toiminnassa esiintyy sellaisia yksilöiden toimintaa mo-
tivoivia elementtejä, joihin yksilöiden rankaisemisella ei ole vaikutusta. Lop-
putulemana on ollut, että yksilöiden ohella myös itse organisaatio on katsot-
tu olevan tarpeen pystyä asettamaan rikosoikeudelliseen vastuuseen. Juridi-
sesti tämä yhteisövastuu kohdistuu oikeushenkilöön, jonka puolesta organi-
saatio toimii.752 Sen sijaan rikosoikeudessa ei ole yleisesti lähdetty kyseen-
alaistamaan yksilön vastuuta. 

Jo vuonna 1905 fyysikko ja filosofi Ernst Mach totesi, että tiedon ja vir-
heen lähteenä ovat samat henkiset voimavarat – vain menestys erottaa ne 
toinen toisistaan. Yli sata vuotta myöhemmin Machin ajatus on edelleen 
                                                   
748 Nuotio, Kimmo 1998, s. 42. 
749 Jaatinen, Heikki 2000, s. 1. 
750 Hollnagel, Erik 2018, s. 21. 
751 Laitinen, Heikki – Vuorinen, Marko – Simola, Antti 2009, s. 288 ja Helke, Hannamari 
2012, s. 33. 
752 Jaatinen, Heikki 2000, s. 1. 
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elinvoimainen. Hollnagelin mukaan menestys ja epäonnistuminen ovat sa-
man asian kaksi kääntöpuolta. Ne syntyvät samasta lähteestä ja ne voidaan 
erottaa toinen toisistaan vain lopputuloksen perusteella.753 

Siinä missä moraalin rikkomisesta seuraa syyllisyys ja moite, lain rikko-
misesta seuraa rangaistus.754 Oikeudellisiin toimiin ryhdyttäessä on tarkoitus 
osoittaa aktiivisesti, että henkilö on toiminut väärin eli halveksittavasti, epä-
oikeudenmukaisesti tai epärehellisesti. Näiden toimien taustalla on se, että 
moitittavalle toiminnalle ei nähdä oikeutusta ja siksi siihen halutaan aktiivi-
sesti puuttua.755 

1800-luvulta 1900-luvun alkuun tuottamuskäsityksen yleiset piirteet voi-
daan Nuutilan mukaan tiivistää seuraavasti: (1) Tuottamusta ei pidetty tah-
tosyyllisyyden muotona. (2) Tuottamus ymmärrettiin tästä huolimatta rikos-
oikeudellisen syyllisyyden muodoksi, jota oli mahdollista tukea juridisin kon-
struktioin. (3) Tiedottoman tuottamuksen suhde syyllisyyskysymykseen näh-
tiin jo tuolloin ongelmallisena. (4) Tuottamuksen toteamisen kannalta olen-
nainen kriteeri oli seurauksen tosiasiallinen ennakoiminen.756 

1900-luvun alussa tuottamus sijoitettiin tekijäsyyllisyyden muodoksi ta-
hallisuuden rinnalle. Tuottamukseen syyllistynyt tekijä oli joko ennakoinut 
teon seuraukset tai ne olisivat olleet hänen ennakoitavissaan, jos hän olisi 
kiinnittänyt tarkkaavaisuutensa asiaan.757 Serlachius erotteli tuottamuksen 
rangaistavuuden edellytykset objektiivisesti vaadittavan huolellisuuden 
loukkaukseen ja subjektiivisesti mahdolliseen suoritukseen.758 Saman jaon 
teki Franz Exner teoksessaan ”Das Wesen der Fahrlässigkeit” (1910), jota 
pidetään ensimmäisenä varsinaisena tuottamusmonografina.759 

Objektiiviseen huolellisuusvelvollisuuteen liittyen Exner toteaa, että ”se, 
joka tekee, mitä toiminta edellyttää, on jo tästä syystä kaikesta vastuusta va-
paa, vaikkakin hänen tekoonsa kytkeytyy tiettyjä vaaroja, jotka hän joko tun-
tee tai joiden tuntemiseen hänellä on ollut tilaisuus.”760 Rikosoikeudelliseen 
vastuuseen riittää se, että tekijän teko on ollut yksi seuraukseen vaikuttavista 
tekijöistä, vaikka tiedossa on, että yksi syy ei koskaan ole riittävä edellytys 
jollekin seuraukselle.761 

Saksalaisessa finalistisessa rikosoikeusopissa samaistettiin rikosoikeudel-
linen tahallisuus toiminnan tarkoituksellisuuteen (intentionaalisuuteen) ja 
päämäärähakuisuuteen (finaalisuuteen). Tuottamuksellisten rikosten osalta 
jouduttiinkin kehittämään erillinen potentiaalisen finaalisuuden konstruktio. 
Toisaalta vastaavan ongelman edessä Hall ei hyväksynyt tiedottoman tuot-

                                                   
753 Hollnagel, Erik 2009, s. 18. 
754 Benn, S. I. 1958, s. 340. 
755 Duff, R. A. 1991, s. 40. 
756 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 187–188. 
757 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 188–189. 
758 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 189 ja Serlachius, Allan 1909, s. 140–141. 
759 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 189. 
760 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 189, jossa on viitattu Franz Exnerin vuodelta 1910 olevan teok-
sen Das Wesen der Fahrlässigkeit sivulle 193. 
761 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 205. 
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tamuksen konstruktiota.762 Hall päätyi vaatimaan negligence-vastuun pois-
tamista rikosoikeudesta.763 

Toisintoimimismahdollisuutta voidaan perustella sillä, että jos tekijä olisi 
toiminut siten kuin hänen olisi pitänyt, hän olisi tullut ymmärtämään tekon-
sa luonteen tai hänellä olisi ollut toisintoimimismahdollisuus. Toisintoimi-
mismahdollisuuden puuttuminen ei estä rangaistavuutta, jos toisintoimi-
mismahdollisuuden puute johtuu tekijän omasta toiminnasta. Tiedottomassa 
tuottamuksessa on olennaista selonottovelvollisuuden laiminlyönti.764 

Rikosoikeudessa rankaiseminen oikeutetaan uskolla siihen, että rankai-
semisella uskotaan voitavan vaikuttaa inhimilliseen käyttäytymiseen. Tästä 
seuraa loogisesti se, että rangaistusvastuun perusteena olevan käyttäytymi-
sen tulee olla sellaista, johon voidaan ylipäätään vaikuttaa. Muussa tapauk-
sessa ei voitaisi puhua rangaistuksen ratiosta eikä preventiivisestä eli ennalta 
ehkäisevästä rikosoikeudesta.765 

Kriminaalipoliittiset arvostukset vaikuttavat rikosoikeuden systematiik-
kaan ja rangaistusvastuun yleisiin edellytyksiin. Rikosoikeudellisessa tulkin-
taopissa onkin huomioitava säädösten tavoitteet ja funktiot. Tämä koskee 
sekä yksittäisten säännösten tavoitteita että yleisempiä kriminaalipoliittisia 
tavoitteita. Laintulkinnassa on pyrittävä siihen, että tulkinta muodostaa kri-
minaalipolitiikan ja rikosoikeuden kanssa eheän kokonaisuuden.766 Rikos-
lainopissa onkin kyse kriminaalipolitiikan tarjoamien puitteiden konkreti-
soinnista. Voimassaolevan oikeuden tulkinnalla jalkautetaan lainsäätäjän 
kriminaalipoliittisia arvostuksia ja tavoitteita konkreettisiin tapauksiin. Tul-
kinta on tehtävä rikoslainsäädännön tarjoamissa puitteissa. Muussa tapauk-
sessa tuomari asettuisi lainsäätäjäksi rikkoen vallanjako-oppia ja laillisuus-
periaatetta vastaan.767 

Ongelmaksi muodostuu helposti, että tilannetta ja yksilön toimintaa jäl-
kikäteen tarkasteltaessa arvioinnin suorittajalla on sellaisia tietoja, joita toi-
mijalla ei ole ollut kyseessä olevassa tilanteessa. Myös arviointiin käytettävis-
sä oleva aikaikkuna voi jälkikäteisarvioijalla olla päiviä, viikkoja tai jopa kuu-
kausia, kun taas toimijalla on saattanut olla vain sekunteja aikaa tehdä rat-
kaisunsa. Olisikin tärkeää, että turvallisuustutkijan tavoin myös esitutkinta-
viranomainen, syyttäjä ja tuomari yrittäisivät asettautua siihen samaan put-
keen, jossa toimija on tilanteessa ollut, ja miettiä sitä, mitä tosiallisia toimin-
tamahdollisuuksia ja vaihtoehtoja tällä on ollut. Rikosoikeudellisen vastuun 
kohdentamiseen tähtäävässä prosessissa ei siis tulisi sortua jälkiviisauteen. 
Tässä kohtaa katson tarpeelliseksi nostaa esiin myös rikosoikeuden tunte-

                                                   
762 Nuotio, Kimmo 1998, s. 44. 
763 Ks. Hall, Jerome 1963.  
764 Nuotio, Kimmo 1998, s. 45 ja Jareborg, Nils 1994,  s. 213. Ks. myös Nuutila, Ari-Matti 
1996, s. 565–569. 
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man olosuhteisiin liittyvän anteeksiantoperusteen, joka poistaa teon tai te-
kemättömyyden moitittavuuden.768 

Rikos saa aina aikaan epäjärjestystä siinä elinpiirissä, jossa se tapahtuu. 
Rikoksen selvittämisellä pyritään palauttamaan järjestys sekä ratkaisemaan 
rikoksen aiheuttama konflikti niin, että elinpiiri muodostuu entistä vahvem-
maksi mahdollisen tulevaisuudessa koittavan häiriön aiheuttamaa epäjärjes-
tystä vastaan.769 Rikollisuuteen liittyvää yhteiskunnallista päätöksentekoko-
naisuutta kutsutaan kriminaalipolitiikaksi. Sitä harjoitetaan erityisesti sää-
tämällä lainsäädäntöä. Itsenäistä kriminaalipoliittista päätöksentekovaltaa 
on kuitenkin myös lainkäyttäjillä. Esimerkiksi tuomioistuin tekee kriminaa-
lipoliittisesti merkittäviä päätöksiä käyttäessään harkintavaltaansa.770 Oi-
keuden hyvinvointivaltiolliset tehtävät pakottavat tulkitsemaan uudelleen 
yksilön oikeusturvan tarpeet suhteessa valtiovaltaan. Yksilön oikeuksiin ve-
toamalla ei ole mieltä estää sellaisten oikeussääntöjen tuottamista, jotka toi-
sessa suunnassa palvelevat yksilön oikeusturvaa.771 

Tämän luvun 3.3 jaottelu perustuu turvallisuusteorioihin eikä täten noudata 
perinteistä rikosoikeudellista jaottelua. Ideana on tutkia, miten rikosoikeu-
dellinen ajattelu sijoittuu turvallisuusteorioihin nähden. Tavoitteena on avar-
taa ja laajentaa sitä esitiedon kenttää, jota juristikunta hyödyntää päätöksen-
teossaan a priori. Turvallisuusteorioiden tuntemus mahdollistaa onnetto-
muuksien tarkastelun rikosoikeudelle relevantista vaikkakin aiemmin rikos-
oikeuden yhteydessä käsittelemättömästä näkökulmasta.772 

Turvallisuusteorioiden ymmärtäminen on rikosoikeustieteilijälle tarpeen, 
jotta syyttömyysolettama ja toisintoimimismahdollisuus saisivat sen tosiasi-
allisen sijan, joka niille oikeustieteessä on teoreettisesti määritelty. Oikeudel-
lisen vastuun kohdentaminen onnettomuuden tai vaaratilanteen jälkeen poh-
jaa siihen, miten tapauksen ratkaisija erottelee faktamateriaalista relevantit 
tai mahdollisesti relevantit seikat irrelevanteista.773 Tämä esiymmärrys poh-
jaa tradition tarjoamiin tulkintamalleihin ja on yhteiskuntamme ja kulttuu-
rimme tuote.774 Katson asiakseni pyrkiä muuttamaan tuota oikeustieteessä 

                                                   
768 Ks. Nuotio, Kimmo 1998, s. 42–43. 
769 Ervo, Laura 2000, s. 108−109. 
770 Ks. Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1971, s. 19. 
771 Nuotio, Kimmo 1998, s. 22. 
772 Ks. Aarnio, Aulis 1977, s. 334. Esiymmärtäminen määrää sitä tapaa, jolla tapahtumien 
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jalle syntyy yksityiskohtien muodostamasta kokonaisuudesta. Kokonaisuus siis vaikuttaa 
yksityiskohtien tulkintaan ja päinvastoin. Tulkitsija ei voi murtautua ulos tästä hermeneutti-
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vallitsevaa traditiota niin, että siinä hyödynnetään myös onnettomuuksien 
synnyn teorioiden tietopohjaa. Muussa tapauksessa on enemmän kuin to-
dennäköistä, että ihmisiä tuomitaan kohtuuttomin perustein myös tulevai-
suudessa. 

Jos lainsäädännössä ja sen tulkinnassa ei oteta riittävästi huomioon yksi-
lön tosiasiallista vaikutusmahdollisuutta (tai sen puutetta) onnettomuuksien 
syntyyn, yksilön ja myös häntä ympäröivän yhteiskunnan kannalta asiasta 
langetettu rangaistus voi näyttäytyä ennemminkin ”oikeusmurhana” kuin 
oikeuden jakamisena, vaikka tuomio tuomarin tai oikeustieteilijän näkökul-
masta olisikin annettu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaattein käy-
dyssä oikeudenkäynnissä voimassaolevan rikoslainsäädännön ja oikeuskäy-
tännön mukaisesti. On yleisesti tiedostettua, että kriminalisoinnit eivät edus-
ta objektiivista totuutta. Olemassa olevaa rikosoikeutta ei voi eikä tule perus-
tella yksinomaan sen voimassaololla. On myös huomattava, että se mikä 
tuomarista saattaa vaikuttaa ”vain” sakkorangaistukselta voi yksilön kannalta 
olla musertava taakka. Rangaistuksen suuruudesta riippumatta kyse on kui-
tenkin ennen kaikkea yhteiskunnan yksilölle langettamasta julkisesta tuo-
miosta – syylliseksi toteamisesta. 

Vaikka esiymmärrys on lähtökohtaisesti kulttuurin tuote, yksittäisen 
tuomarin, syyttäjän, asianajajan tai tutkijan vaikutusta ei voi eikä pidä si-
vuuttaa. Kollektiivisen esiymmärryksen kehittäminen on itse kunkin vastuul-
la ja jopa meidän jokaisen velvollisuus.775 

Teollisesta vallankumouksesta, joka yleensä ajoitetaan vuoteen 1769, johtuen 
riskit ja turvallisuus nousivat työntekijöiden ohella myös suunnittelijoiden, 
johdon ja omistajien päänsäryksi. Tekniikan kehittyminen loi uusia riskejä. 
Pikkuhiljaa myös ymmärrys riskeistä lisääntyi. Turvallisuuden ensimmäinen 
aikakausi eli tekniikan aikakausi (the age of technology) oli alkanut.776 

Tekniikka oli ensimmäinen epäilty jonkin asian mentyä pieleen. Suurim-
mat turvallisuusuhat aiheutuivat käytössä olleesta teknologiasta. Tämä johtui 
siitä, että tekniset laitteet itsessään, etenkin höyrykoneet, olivat kömpelöitä 
ja epäluotettavia. Toisaalta ihmisetkään eivät olleet vielä oppineet, miten fyy-
sisiä riskejä vastaan voi systemaattisesti suojautua. Päähuolina oli löytää 
teknisiä keinoja koneiden suojelemiseksi, estää räjähdyksiä ja estää rakentei-
den sortuminen.777 
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Onnettomuusmallien historian voidaan varsinaisesti katsoa alkaneen 1930-
luvulla. Puolen vuosisadan ajan alaa hallitsivat tapahtumien peräkkäisyyteen 
perustuvat onnettomuusmallit (Sequential Accident Models).778 

Vanhin peräkkäisiin tapahtumiin perustuva onnettomuusmalli on Hein-
richin vuonna 1931 julkaisema dominomalli. Nimensä mukaisesti siinä verra-
taan onnettomuuteen johtavaa tapahtumaketjua peräkkäin pystyyn asetet-
tuihin dominopaloihin. Dominomallin ajatuksena on, että onnettomuus joh-
tuu loppuun asti kulkeneesta tapahtumaketjusta, jonka viimeisenä tapahtu-
mana on itse onnettomuus. Onnettomuus seuraa vaarallisesta teosta taikka 
mekaanisesta tai fyysisestä vaarasta, joka realisoituessaan laukaisee ei-
toivotun tapahtumakulun. Tapahtumaketjun tapahtumat vastaavat mallissa 
peräkkäin asetettuja dominopaloja. Yhden dominopalan kaatuminen synnyt-
tää ketjureaktion, jonka seurauksena kaikki seuraavatkin palat kaatuvat. Aja-
tustapa on siirtynyt jopa arkikieleen ja sitä kuvataan sanalla dominoefekti.779 
Dominomalli perustuu uskoon lineaarisesta kausaalisuudesta eli yksinkertai-
sista syy–seuraus-suhteista.780 Malli havainnollistaa, kuinka onnettomuuden 
taustalla olevat osatekijät, joita dominopalat kuvaavat, muodostavat selkeän 
tapahtumaketjun syy–seuraus-suhteineen. Toisena esimerkkinä peräkkäisiin 
tapahtumiin perustuvista onnettomuusmalleista voidaan mainita perinteinen 
vikapuu.781 

Koska peräkkäisiin tapahtumiin perustuvat onnettomuusmallit lähtevät 
siitä, että syiden ja seurausten välillä on tunnistettavissa oleva syy–seuraus-
suhde, turvallisuuden parantamisen katsotaan edellyttävän näiden syy–
seuraus-suhteiden katkaisemista.782 Kun yhden dominopalan poistaa rivistä, 
ketjureaktio ei pääse etenemään loppuun asti ja onnettomuus saadaan eh-
käistyä.783 

Onnettomuuksien tutkinnassa peräkkäisiin tapahtumiin perustuvien mal-
lien käyttölogiikkana on muodostaa tapahtumaketju lopusta alkuun ja löytää 
virheen tehnyt komponentti.784 Peräkkäisiin tapahtumiin perustuvien onnet-
tomuusmallien avulla pyritään vähentämään asioiden pieleen menemistä 
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779 Heinrich, Herbert William – Petersen, Dan – Roos, Nestor 1980, s. 21–22 ja Hollnagel, 
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782 Hollnagel, Erik 2018, s. 8. 
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pysäyttämällä negatiivisten vaikutusten eteneminen, estämällä uhkien reali-
soituminen tai eliminoimalla seurauksia ja vaaroja.785

Virheet jaetaan perinteisesti systemaattisiin virheisiin ja satunnaisiin virhei-
siin. Systemaattisella virheellä tarkoitetaan useiden mittausten keskiarvon 
eroa todellisesta arvosta. Satunnainen virhe puolestaan kuvaa yksittäisten 
mittaustulosten keskihajontaa. Mitä suurempi keskihajonta on, sitä suurem-
pi on mittaustulosten hajonta.786

Systemaattisen ja satunnaisen virheen eroa voidaan kuvata yksinkertai-
sella esimerkillä ammuntaan liittyen. Kivääriammunta aloitetaan kohdistus-
ammunnalla.

Kuvassa 16 näkyy kahden ampujan, A ja B, maalitaulut. Ampuja A on osunut
maalitaulun keskialueelle. Hänen ammunnassa ei ole systemaattista virhettä,
mutta hänen laukaustensa hajonta on suuri, joten hänellä on paljon satun-
naisvirheitä. Ampujalla B on sen sijaan suuri systemaattinen virhe (keski-
määräinen ero taulun keskustaan on suuri), mutta hänen hajontansa ja sa-
malla satunnaisvirheensä on pieni. Ampuja A on epävakaa toisin kuin ampu-
ja B, joka on erittäin vakaa.788

                                                  
785 Hollnagel, Erik 2018, s. 8.
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Systemaattisen virheen huomioiminen ja korjaaminen on paljon helpom-
paa kuin satunnaisen virheen. Tämä ilmenee hyvin kuvasta 17, joka havain-
nollistaa sitä, että ampumisesimerkissämme ampujan B tähtäintä kohdista-
malla hänen tuloksensa saadaan helposti lähes täydelliseksi. Ampujan A tu-
losta ei sen sijaan voida parantaa tähtäintä kohdistamalla. Systemaattisten 
virheiden korjaaminen on yleensäkin helpompaa kuin satunnaisten virhei-
den. Satunnaiset virheet kuvaavatkin systeemin epävakautta.789

Heinrichin vuodelta 1931 oleva kirja Industrial Accident Prevention, joka ku-
vaa turvallisuuteen liittyvää huolta, on vaikuttanut laajasti turvallisuuden 
kehittämiseen ja parantamiseen. Vaikka luotettavat laitteet olivat tarpeen 
kaikilla teollisuuden aloilla, vasta toinen maailmansota ja ongelmat sotatar-
vikkeiden huollossa, korjauksessa ja käytössä loivat laajan yhteisymmärryk-
sen siitä, että turvallisuusongelmien luotettava analysointi oli tarpeen. Myös 
automaation kehittyminen ja yhä monimutkaisempien teknisten systeemien 
luominen puhuivat samaan suuntaan.791

Tieteen ja tekniikan läpimurtojen johdosta teknologian suorituskyky kas-
voi rajusti 1940-luvulta alkaen.792 Vähitellen teknisten komponenttien luotet-
tavuus kasvoi niin paljon, että niiden rooli onnettomuuksissa ja vaaratilan-
teissa väheni.793 Ihmiset rupesivat näyttäytymään hitaina, epätäsmällisinä
                                                  
789 Chapanis, Alphonse 1951, s. 1187–1188 ja Helke, Hannamari 2012, s. 15.
790 Chapanis, Alphonse 1951, s. 1187 ja Helke, Hannamari 2012, s. 16.
791 Hollnagel, Erik 2014 s. 26.
792 Hollnagel, Erik 2014 s. 29.
793 Hollnagel, Erik 2014 s. 22.
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sekä suorituksen laadultaan vaihtelevina teknologiaan verrattuna. Ihmisen 
koettiin rajoittavan systeemin tuottavuutta.794 

Tekniikan aikakausi turvallisuudessa kesti varsinaisesti 1970-luvun lopul-
le eli parisataa vuotta.795 Vaikka turvallisuustutkinnassa onnettomuuksien 
syitä tutkitaan nykyään paljon pidemmälle kuin teknisiin ongelmiin asti, on 
tutkinnassa kuitenkin perusasia tutkia myös mahdollisuus tekniseen vikaan. 
Vaikka tekninen vika löytyisikin, tämä toimii nykyään turvallisuustutkinnan 
lähtölaukauksena eikä loppupisteenä. Myös teknisen vian taustalta löytyy 
aina muita tekijöitä, jotka liittyvät esimerkiksi suunnitteluun, valmistami-
seen ja kunnossapitoon mukaan lukien ennakoiva huolto. Tekninen vika ei 
siis voi tosiasiallisesti olla onnettomuuden perimmäinen syy taikka syyllinen. 
Mahdollisen teknisen vian selvittäminen tai sen poissulkeminen ohjaa tur-
vallisuustutkintaa oikeaan suuntaan. 

Rikostutkinnassa etsitään syyn sijaan syyllistä. Niin kauan kuin tutkin-
nassa, oli se sitten turvallisuustutkintaa tai rikostutkintaa, keskityttiin tekni-
siin vikoihin, ei syyllistä voitu löytää. Teknisten vikojen aiheuttamat onnet-
tomuudet koetaan edelleenkin rikosoikeudessa helposti tapaturmiksi. Lain-
säädännön kehittymisen myötä ja erityisesti laiminlyöntien kriminalisoinnin 
kautta syyllinen saattaa yhä useammin löytyä myös teknisen vian aiheutta-
missa onnettomuuksissa. 

Kuten edellä on kerrottu, alun perin turvallisuustutkinnassa keskityttiin tek-
nisten vikojen etsimiseen. Tämän jälkeen alettiin tutkia myös ihmisen toi-
mintaa ja niin sanottua inhimillistä tekijää (human factor tai human ele-
ment).796  

Jos systeemi toimii ihmisen toiminnasta johtuen normaalia huonommin 
tai siinä esiintyy häiriö, joka on yhteydessä ihmisen toimintaan, virhe voi-
daan luokitella inhimilliseksi virheeksi.797 Vaikka onnettomuuden välittö-
mäksi aiheuttajaksi voitaisiin todeta laitteen hajoaminen, onnettomuuden 
taustalla on yleensä hajoamista edeltävä inhimillinen virhe. Nämä inhimilli-
set tekijät voivat liittyä esimerkiksi laitteen suunnitteluun ja kunnossapitoon. 
Mahdollisuudet ja tavat ennalta ehkäistä virheitä riippuvat paljolti siitä, mil-
laisista virheistä on kysymys.798 Henkilö voi tehdä virheen tehdessään jotain 
väärin, jättäessään jotain tekemättä tai tehdessään jotain väärään ai-
kaan.799Inhimillisten virheiden tutkiminen on tärkeää niistä johtuvien seu-
rausten vuoksi.800 

                                                   
794 Hollnagel, Erik 2014 s. 29. 
795 Hollnagel, Erik 2014 s. 25 ja 30. 
796 Hollnagel, Erik 2002, s. 3. 
797 Rasmussen, J. 1986, s. 149 ja Helke, Hannamari 2012, s. 16. 
798 Reason, James 1990, s. 4 ja 201 ja Helke, Hannamari 2012, s. 16. 
799 Helke, Hannamari 2012, s. 19. 
800 Reason, James 1990, s. 1 ja Helke, Hannamari 2012, s. 16. 
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Kognitiivinen psykologia on tutkinut inhimillisiä virheitä 1970-luvun puo-
livälistä alkaen.801 Turvallisuuden toinen aikakausi eli inhimillisten tekijöi-
den aikakausi (the age of human factors) alkoi varsinaisesti vuodesta 1979, 
jolloin tapahtui Three Mile Islandin (TMI) ydinvoimaonnettomuus. Ihmiset 
alettiin nähdä virheherkkinä ja epäluotettavina ja täten systeemin turvalli-
suuden heikkona lenkkinä. Tätä ennen inhimillisen tekijän vaikutusta onnet-
tomuuksiin ei ollut yleisesti nähty kovin merkittävänä seikkana turvallisuu-
delle vaan useimmiten syynä pidettiin teknistä vikaa.802 

Inhimillisten tekijöiden aikakauden alussa jo olemassa olevat turvalli-
suustutkinnan metodit yksinkertaisesti laajennettiin koskemaan myös inhi-
millisiä virheitä rinnastamalla ne teknisiin virheisiin ja toimintahäiriöihin. 
Ihmisen luotettavuus nähtiin välttämättömyytenä koko systeemin luotetta-
vuudelle.803 Inhimillisen tekijän aikakausi kesti vain kymmenisen vuotta. 
Edelleenkin ihmisillä katsotaan olevan oma roolinsa systeemien epäonnis-
tumisissa, mutta heitä ei turvallisuusteorioiden valossa nähdä enää onnetto-
muuksien pääasiallisina aiheuttajina.804 Onkin parempi puhua ihmisen toi-
minnan vaikutuksesta turvallisuuteen kuin inhimillisestä virheestä tai inhi-
millisestä tekijästä. 

Inhimillisen tekijän aikakaudellakaan ihmistä ei pidetty turvallisuusteoriois-
sa syyllisenä. Sen sijaan keskityttiin siihen, mistä ihmisen toiminnan niin 
sanotut virheet johtuivat. Tahalliset teot olivat ja ovat edelleen oma lukunsa, 
vaikka niihinkin on toki syytä varautua ja huolehtia turvallisuudesta (securi-
ty) myös niiden varalta. Rikosoikeudessa rangaistusvastuun edellytyksenä on 
tahallisuus tai tuottamus. Rikoslain 3 luvun 5 §:n mukaan teko on rangaista-
va tuottamuksellisena vain, jos niin on erikseen säädetty. 

Tuottamus-sanan merkitys vaihtelee eikä se täten anna selvää mielikuvaa 
siitä, mistä on kysymys. Rikosoikeudellisessa mielessä tuottamus merkitsee 
seurauksen aiheuttamista huolimattomuudella tai varomattomuudella. Tuot-
tamus-sanan merkitys rikosoikeudessa eroaa siis sen yleiskielisestä merki-
tyksestä, jossa sitä käytetään lähinnä aiheuttamisen synonyyminä. Samoin 
tuottamus-sanan käyttö siviilioikeudessa, jossa sillä tarkoitetaan vahingon-
korvausvastuun perustavaa toimintaa, poikkeaa sanan rikosoikeudellisesta 
merkityksestä. Rikosoikeudellisessa tuottamuksessa tekijän tahto ilmenee 
tosin vähäisempänä kuin tahallisuudessa, mutta rikoksentekijän syyksi lue-
taan se, ettei hän ole osoittanut tarpeellista huolellisuutta.805 

Tahallisuuden muodoista todennäköisyystahallisuus eli Dolus eventualis 
on lähimpänä tuottamusta. Siinä rikoksentekijä on pyrkiessään johonkin lu-
valliseen tai luvattomaan päämäärään mieltänyt mahdolliseksi vahingon tai 

                                                   
801 Reason, James 1990, s. 1 ja Helke, Hannamari 2012, s. 16–17. 
802 Hollnagel, Erik 2014 s. 29. 
803 Hollnagel, Erik 2014 s. 29–30. 
804 Hollnagel, Erik 2002, s. 3. 
805 Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1971, s. 98. 
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vaaran aiheutumisen jollekin suojatulle oikeushyvällä ja hyväksynyt mieles-
sään tämän mahdollisuuden realisoitumisen. Rangaistavan tahallisuuden 
puolella ollaan silloin, kun tekijä on mieltänyt tunnusmerkistön toteutumi-
sen tekonsa varmaksi tai varsin todennäköiseksi seuraukseksi.806 

Tuottamus puolestaan jaetaan rikosoikeudessa kahteen lajiin. Culpa lu-
xuria tarkoittaa tiedostettua tuottamusta. Siinä rikoksentekijä on hyväuskoi-
sesti luullut, että vaaraa tai vahinkoa ei synny, vaikka onkin mieltänyt vaaran 
tai vahingon mahdollisuuden tekoa tehdessään. Rikoksentekijä on mahdolli-
sesta vahingonvaarasta huolimatta päättänyt niin sanotusti kokeilla kepillä 
jäätä. Culpa negligentia eli tiedostamaton tai tiedoton tuottamus tarkoittaa 
tilannetta, jossa rikoksentekijän huolimattomuus ilmenee siinä, että hän ei 
tekoa tehdessään lainkaan havainnut tai ajatellut mahdollista vaaraa tai va-
hinkoa taikka hän arvioi riskin niin vähäiseksi, että se on sallittu. Tiedosta-
mattomassa tuottamusta ajatellaan, että rikoksentekijän olisi pitänyt ymmär-
tää tekonsa mahdolliset seuraukset ja että rikoksentekijällä olisi ollut kyky ja 
tilaisuus toimia huolellisemmin.807 Tiedoton tuottamus vastaa sisällöllisesti 
pitkälti englantilaista ja yhdysvaltalaista ankaraa vastuuta.808 Fränden mu-
kaan voidaan katsoa, että huolellisesti käyttäytynyt henkilö olisi voinut tulla 
tietoiseksi riskeistä esimerkiksi 1) ajattelemalla paremmin eli varaamalla 
enemmän aikaa päätöksentekoonsa, 2) kiinnittämällä huomiota tiettyyn asi-
aan, 3) ryhtymällä mittauksiin ja tarkistamalla muutoin tosiseikkoja, 
4) hankkimalla tarpeellista tietoa kirjallisuudesta tai 5) kääntymällä viran-
omaisten puoleen. Rikosoikeuden näkökulmasta henkilön ei tule tarkoituk-
sella ryhtyä toimintaan, joka edellyttää häneltä puuttuvaa erityiskykyä.809 

Ihmistä on perinteisesti pidetty rationaalisena päätöksentekijänä. Kuitenkin 
jo 1960- ja 1970-luvuilla tehtyjen lukuisten tutkimusten perusteella kävi il-
meiseksi, että ihmiset käyttävät päätöksenteossa useita strategioita tai 
epäformaaleja menetelmiä (heuristiikkaa), jotka mahdollistavat selviytymi-
sen kompleksisissa tilanteissa, vaikka käytetyt strategiat ja menetelmät ovat-
kin kaukana rationaalisuudesta sanan varsinaisessa merkityksessä. Tämä 
aiheuttaa ongelman päätöksentekoa koskeville teorioille ja psykologialle. 
                                                   
806 Tahallisuus voidaan jakaa kolmeen kategoriaan. Dolus eventualiksen lisäksi muita tahal-
lisuuden muotoja ovat Dolus determinatus ja Dolus directus. Dolus determinatus on tahalli-
suuden yksinkertaisin ja selvin muoto. Rikoksentekijä on nimenomaan tarkoittanut tietyn 
seurauksen aikaansaamista. Dolus directus tarkoittaa tahallisuuden muotoa, jossa tavoitel-
tuun seuraukseen pääsemisen välttämättömänä edellytyksenä tai tavoitellun seurauksen 
välttämättömänä lisäseurauksena on myös muita kuin haluttuja seurauksia. Ks. esimerkiksi 
Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1971, s. 95–96 ja Heinonen, Olavi – Koskinen, Pekka – 
Lappi-Seppälä, Tapio – Majanen, Martti – Nuotio, Kimmo – Nuutila, Ari-Matti – Rautio, 
Ilkka 2002, s. 109–111.  
807 Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti – Hyttinen, Tatu 2019, s. 330–331, Melander, Sakari 
2016, s. 193, Frände, Dan 2012, s. 191, Matikkala, Jussi 2000, s. 127, Tolvanen, Matti 1999, s. 
382–385, Nuutila, Ari-Matti 1997 s. 266–267, Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1971, s. 99 ja 
Serlachius, Allan 1909, s. 139–140. 
808 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 18. 
809 Frände, Dan 2012, s. 196. 
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Tutkijat ovat yrittäneet ratkaista ongelman kehittämällä teorioita, jotka sopi-
vat paremmin ihmisten todelliseen käyttäytymiseen säilyttäen kuitenkin jon-
kinlaisen kaavamaisuuden perusoletuksissaan. Ajatus ihmisestä rationaali-
sena päätöksentekijänä on hylätty. Rikosoikeus kuitenkin edelleen pohjaa 
tuohon vanhentuneeseen ihmiskäsitykseen eikä ole huomioinut tilalle synty-
neitä malleja ihmisestä, jonka päätökset perustuvat rajalliseen rationaalisuu-
teen. Ihmisen rationaalisuuden rajallisuus johtuu esimerkiksi ihmisen rajal-
lisesta kapasiteetista muistin, tarkkaavaisuuden ja huomiokyvyn suhteen.810

Ihminen voi rajallisuudestaan johtuen tehdä virheitä missä tahansa pää-
töksenteon vaiheessa. Ihminen voi tarkoittamattaan toimia suunnittelemat-
tomasti, suunnitelman vastaisesti tai suunnitelman mukaisesta toiminnas-
taan huolimatta olla saavuttamatta tavoiteltua lopputulosta. Inhimillisen vir-
heet voidaankin luokitella sen mukaisesti, miten tilanteessa on pyritty toi-
mimaan. Ilman tietoa henkilön aikomuksesta ei voida selvittää, mistä vir-
heellinen lopputulos johtui. Aikomusta ja virhettä ei siis voida käsitellä irral-
laan toisistaan. Reason luokittelee virheet kolmen kysymyksen avulla:

1. Perustuiko toimenpide suunnitelmaan?
2. Tapahtuiko toimenpide suunnitellusti?
3. Saavutettiinko tavoiteltu lopputulos?811

Näihin kysymyksiin perustuvaa luokitteluprosessia on kuvattu kuvassa 18.

                                                  
810 Hollnagel, Erik 2009, s. 25.
811 Reason, James 1990, s. 5 ja Helke, Hannamari 2012, s. 17.
812 Reason, James 1990, s. 6–8 ja Helke, Hannamari 2012, s. 17.
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Suunnittelemattomia tahattomia toimenpiteitä ei voida pitää virheinä, 
koska henkilö ei voi vaikuttaa niiden tekemiseen.813 Ääriesimerkkeinä tällai-
sista tahattomista toimenpiteistä voidaan mainita epilepsiakohtauksen saa-
nut ihminen, joka kohtauksen aikana lyömällä satuttaa toista ihmistä sekä 
henkilö, joka yllättävän ampiaispistoksen vuoksi herpaantuu ja pudottaa kä-
dessään olevan lautasen, joka rikkoutuu pudotessaan.814 

Paljon arkisempana esimerkkinä tahattomasta toimenpiteestä voidaan 
mainita tilanne, jossa henkilö tiskikonetta tyhjentäessään pudottaa vahingos-
sa lasin lattialle. Hän ei ollut suunnitellut pudottavansa lasia eikä hän myös-
kään pudottanut sitä tietoisesti. Kyseessä on siis tahaton toimenpide, johon 
hän ei ole voinut vaikuttaa. Arjessa sanomme helposti, että henkilö toimi 
huolimattomasti. Itse kukin meistä lienee kuitenkin kokenut tilanteita, joissa 
jokin asia vain kerta kaikkiaan lipeää käsistä, vaikka olisi yrittänyt olla kuin-
ka huolellinen tahansa. Kun jotain asiaa tekee riittävän monta kertaa, jossain 
kohtaa epäonni vain osuu kohdalle. 

Spontaanista toimenpiteestä olkoon esimerkkinä tarina talviturkin kas-
tamisesta. Eräänä helteisenä vappuna olin juoksulenkillä ja huomasin Näsi-
järven jäiden lähteneen. Juostessa oli tullut kuuma ja päätin käydä uimassa. 
Ennen veteen menoa meinasin refleksinomaisesti ottaa silmälasit päästäni. 
Sain kuitenkin ajatuksen jättää silmälasit päähäni, koska tarkoitus ei ollut 
sukeltaa. Järvestä ylös noustessani otin kämmeniini kylmää vettä ja vein sen 
kasvoilleni. Silmälasieni linssi räsähti halki äkkinäisestä lämpötilanmuutok-
sesta. Uimarutiiniini kuului näemmä kasvojenpesu, minkä jätin spontaanissa 
toiminnanmuutoksessani huomioimatta. Spontaani muutos rutiinissa johti 
vahinkoon. Spontaanille virheelle onkin tyypillistä normaalista toimintamal-
lista tai suunnitelmasta poikkeaminen mieleen tupsahtavan erinomaiselta 
tuntuvan idean myötä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki spontaa-
nit ideat olisivat huonoja. Joskus ne saattavat luoda oikeasti erinomaisia in-
novaatioita tai pelastaa normaalista poikkeavan tilanteen. 

Spontaani toimenpide on myös esimerkiksi se, että joku hetken mielijoh-
teesta lyö toista ilman teon suunnittelua.815 Tämä eroaa edellisestä esimerkis-
tä siinä, että lyöminen johtaa suoraan toisen henkilön vahingoittumiseen. 
Silmälasien spontaani päähän jättäminen ei suoraan aiheuttanut vahinkoa, 
vaan vahinko seurasi myöhemmässä tapahtumaketjun vaiheessa. Mitä pi-
dempi ja monimutkaisempi syy-yhteys spontaanin toimenpiteen ja vahingon 
välillä on, sitä haastavampaa on hetkessä ymmärtää, mihin spontaani toi-
menpide mahdollisesti johtaa. 

Myös niin sanotut aputoimenpiteet ovat suunnittelemattomia mutta tie-
toisia toimenpiteitä. Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa henkilö 
suunnittelee etukäteen ajavansa työpaikalle. Hän ei kuitenkaan suunnittele 
etukäteen siihen tarvittavia aputoimenpiteitä, kuten auton oven avaamista, 
moottorin käynnistämistä ja kytkimen painamista. Hän kuitenkin suorittaa 
                                                   
813 Reason, James 1990, s. 7 ja Helke, Hannamari 2012, s. 17. 
814 Hart, H. L. A. 1988, s. 91–92 ja Helke, Hannamari 2012, s. 17. 
815 Searle, J. R. 1980, s. 52 ja Helke, Hannamari 2012, s. 17. 
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tietoisesti kaikki nämä toimenpiteet.816 Virheellinen tulos voi johtua myös 
tilanteeseen sopimattomasta aputoimenpiteestä. 

Esimerkkinä virheellisestä aputoimenpiteestä toimikoon seuraava tapaus. 
Kaksi henkilöä lopettelee palaveria työpaikan kokoushuoneessa. Toinen hen-
kilö poistuu kokoushuoneesta toisen vielä jäädessä pakkaamaan tavaroitaan. 
Huoneesta poistuva henkilö sammuttaa automaattisesti valot oven pielessä 
olevasta katkaisimesta ja jättää toisen pimeään. Tilanteessa ei ole kyse siitä, 
että ensin lähtenyt olisi suunnitellut jättävänsä työtoverinsa pimeään. Hänen 
rutiineihinsa vain kuului valojen sammuttaminen huoneesta poistuttaessa eli 
valojen sammuttaminen oli aputoimenpide. Kun rutiini on juurtunut syvään, 
voidaan kysyä, onko aputoimenpide enää edes tietoinen teko vai onko se 
muuttunut tiedostamattomaksi. Oletko joskus jälkikäteen jäänyt miettimään, 
laitoitko oven lukkoon tai otitko silitysraudan töpselin varmasti irti pistorasi-
asta? Missä kulkee tiedostetun ja tiedostamattoman raja? Jotkut toiminnot 
ovat niin automaattisia, ettei niistä jää muistijälkeä. Toisaalta joskus harvoin 
saattaa sattua, että se ovi tosiaankin jäi jostain syystä auki. 

Virheinä pidettävät suunnitellut mutta tahattomat toimenpiteet voidaan 
jakaa lipsahduksiin ja erehdyksiin.817 Määritelmänsä mukaan lipsahdus on 
sellaisen toiminnan tulos, jota ei ollut tarkoitus tehdä. Lipsahdukset ilmene-
vät usein usean mahdollisen toiminnan tai ajatuksen ristiriitana, sekaannuk-
sena yksittäisten toimien sarjassa tai sopivana toimenpiteenä, joka jollain 
tapaa on sopimaton tilanteeseen.818 Lipsahduksissa on kyse siitä, että suun-
nitelma ja sen toteutus eivät vastaa toisiaan johtuen suunnitelman fyysisen 
täytäntöönpanon epäonnistumisesta.819 Perusesimerkkinä lipsahduksesta on 
kirjoitusvirheiden syntyminen koneella kirjoitettaessa. Näppäinvirheitä syn-
tyy kaikille. Toisille enemmän ja toisille vähemmän. Joskus myös sattuu, että 
vahingossa puhuu puuta heinää. Tai jotenkin vain sekoittaa yksinkertaisetkin 
asiat keskenään. Oletko joskus neuvonut toista kääntymään oikealle vaikka 
tarkoitit vasenta? Suusta vain kerta kaikkiaan lipsahti väärä sana. Näin siitä 
huolimatta, että ihan varmasti tiedät selkäytimelläkin, kumpi suunta on oi-
kea ja kumpi vasen. 

Erehdyksissä on kyse siitä, että aiemmin tehty suunnitelma ja sen toteut-
taminen eivät vastaa toisiaan, koska suunnitelman ja toteuttamisen välillä 
kuluu aikaa, eikä suunnitelma palaudu mieleen sellaisena kuin se on alun 
perin ollut. Erehdykset liittyvät muistin toimintaan. Erehdyksessä ei ole kyse 
varsinaisesta tiedon puutteesta vaan tallennettuun tietoon liittyvästä haku- 
tai lukuvirheestä. Omakohtaisena esimerkkinä toimikoon tulen sytyttäminen 
takkaan. Edellisen muuttoni jälkeen olin jo käyttänyt uuden asuntoni takkaa 
muutaman kerran aivan onnistuneesti. Kun jälleen halusin nauttia tulen loi-
musta, normaalin toimintatavan mukaisesti käänsin pellin (mielestäni) auki-
asentoon ja sytytin puut. Hormi ei kuitenkaan vetänyt. Korjaavana toimenpi-
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teenä oli pellin kääntäminen takaisin alkuasentoon. Olin erehtynyt pellin 
asennon suhteesta sen kahvan asentoon, vaikka periaatteessa minun piti se 
tietää. Muistin toimintaa vielä harhautti se, että olin unohtanut (tahattomasti 
laiminlyönyt) sulkea pellin aiemman käytön päätteeksi. 

Suunnittelussa tapahtuvissa virheissä on lähtökohtaisesti kyse tiedon 
puutteesta. Oma asiansa on se, milloin ihminen tunnistaa tiedon puutteen.820 
Vanhan sanonnan mukaan, mitä enemmän ihminen tietää asiasta sitä vä-
hemmän hän huomaa siitä tietävänsä. Tiedon puutteen huomaamista vaike-
ampaa voi olla virheellisen tiedon huomaaminen. 

Virhetyyppien jako lipsahduksiin, erehdyksiin ja varsinaisiin tiedon puut-
teesta johtuviin virheisiin on esitetty taulukossa 2.821 

 
Myös Rasmussen jakaa inhimilliset virheet kolmeen eri tasoon sen mu-

kaan, millä toiminnan tasolla virhe tapahtuu. Rasmussenin jaottelun perus-
tana käyttämät toiminnan tasot ovat taitotaso, sääntötaso ja tietotaso.823 

Taitotaso edustaa sensomotorista toimintaa, joka tapahtuu lähes aina au-
tomaattisesti. Poikkeuksellisesti taitotason toiminta voi olla yksinkertaisiin 
syötteisiin vastaamista automaattisella toiminnalla. Taitotasolla keho toimii 
varmistusjärjestelmänä, joka reagoi ympäristön muutoksiin.824 

Sääntötasolla käsitellään tuttuja rutiinitöitä, joiden tekemistä säädellään 
tyypillisesti aivoihin varastoiduilla säännöillä. Säännöt on voitu luoda aikai-
sempien tapahtumien tai muilta henkilöiltä saatujen tietojen perusteella. Li-
säksi sääntöjä voidaan luoda valmistautumalla etukäteen mahdollisesti vas-
taan tuleviin ongelmiin kehittämällä niiden varalta valmiita toimintamalleja. 
Sääntötasolla toimittaessa tavoitetila on ennalta määritelty.825 

Tietotasolle siirrytään silloin kun ollaan tekemisissä uusien asioiden 
kanssa, joiden ratkaisemiseksi ei ole käytettävissä varastoituja sääntöjä. Täl-
laisessa tilanteessa päämäärä on määriteltävä. Päämäärän määrittely perus-
tuu ympäristön analysoimiseen sekä henkilön yleisiin päämääriin. Toiminta-
suunnitelma syntyy yleensä vertailemalla useita eri toimintavaihtoehtoja ja 
niiden tuloksia haluttuun lopputulokseen. Vertailu voidaan tehdä joko fyysi-

                                                   
820 Reason, James 1990, s. 9 ja 12 ja Helke, Hannamari 2012, s. 18. 
821 Reason, James 1990, s. 9 ja 12 ja Helke, Hannamari 2012, s. 18. 
822 Reason, James 1990, s. 13 ja Helke, Hannamari 2012, s. 18. 
823 Rasmussen, Jens 1983, s. 258 ja Helke, Hannamari 2012, s. 18. 
824 Rasmussen, Jens 1983, s. 258–259 ja Helke, Hannamari 2012, s. 18. 
825 Rasmussen, Jens 1983, s. 259 ja Helke, Hannamari 2012, s. 18. 
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sesti yrityksen ja erehdyksen kautta tai sitten mentaalisesti päättelemällä 
erilaisia tapahtumaketjuja ja niiden lopputuloksia. Tietotason toiminta on 
puhtaasti ajattelua.826 

Taulukossa 3 on yhdistetty kolme taulukossa 2 esiintyvää Reasonin jaon 
mukaista virhetyyppiä Rasmussenin jaon mukaisille toimintatasoille. Lip-
sahdukset ja erehdykset tapahtuvat taitotasolla. Varsinaiset virheet tapahtu-
vat sääntötasolla tai tietotasolla. Nämä virheet on jaettu sääntötason virhei-
siin ja tietotason virheisiin.827 

 
Reasonin luoma mallintamismenetelmä GEMS (a generic error-modelling 

system) luo kokonaiskuvan siitä, miten taulukossa 3 esitellyt kolme virheta-
soa ovat yhteydessä toinen toisiinsa. Malli pohjautuu pitkälti Rasmussenin 
(1986) ja Rousen (1981) malleihin.829 

Toiminnot voidaan jakaa kahteen osaan: niihin, jotka tapahtuvat ennen 
virheen havaitsemista (taitotaso), ja niihin, jotka seuraavat virheen havait-
semista (sääntötaso ja tietotaso). Taitotason toiminta vastaa helppoja rutiini-
toimenpiteitä, jotka tapahtuvat automaattisesti. Taitotasolla seurataan sitä, 
toimiiko kaikki niin kuin on suunniteltu. Taitotason virheet eli lipsahdukset 
ja erehdykset ovat enimmäkseen tarkkaavaisuusvirheitä. Taitotasolla havai-
tut ongelmat ratkaistaan joko sääntötasolla tai tietotasolla. Sääntötason ja 
tietotason virheet voidaan katsoa virheen ratkaisussa tapahtuviksi virheik-
si.830 
 

                                                   
826 Rasmussen, Jens 1983, s. 259 ja Helke, Hannamari 2012, s. 18–19. 
827 Helke, Hannamari 2012, s. 19. 
828 Reason 1990, s. 56 ja Helke, Hannamari 2012, s. 19. 
829 Reason, James 1990, s. 61–63 ja Helke, Hannamari 2012, s. 19–20. 
830 Reason, James 1990, s. 63 ja Helke, Hannamari 2012, s. 20. 
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Tuottamuksellisissa rikoksissa rikoksen tekijä ei ole pyrkinyt aiheuttamaan 
vahinkoa. Hän on voinut pyrkiä hyötymään teostaan mutta ei sen lopputu-
loksesta. Tuottamuksellisten rikosten rangaistavuus lähtee siitä, että henkilö 
tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää sääntöjen vastaisen menettelyn aiheuttavan 
vaaraa. Aina tuottamuksellinen teko ei kuitenkaan liity sääntöjen rikkomi-
seen vaan vahinko saattaa seurata tilanteesta, johon sovellettavia eksakteja 
sääntöjä ei edes ole olemassa.

Beccarian (1764) mukaan tekijän aikomus ei saa olla rikoksen vakavuu-
den mittari vaan merkittävää on sen kansakunnalle tuottama haitta.832 On-

831 Reason, James 1990, s. 64 ja Helke, Hannamari 2012, s. 21.
832 Beccaria, Cesare 1998, s. 45 ja Laine, Matti 2014, s. 230.
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nettomuuksien synnyn teorian valossa Beccarian näkemys on auttamatto-
masti vanhentunut, eikä se huomioi kohtuutta. Tuottamuksellisista rikoksis-
ta rankaisemisen kynnyksen tulisi olla korkea. Lisäksi mahdollista syyllisyyt-
tä pohdittaessa tulisi huomioida eri tasojen vaikutus onnettomuuden syn-
tyyn. Tapahtumaketjuun sattumanvaraisesti valikoituneen viimeisen lenkin 
(yksilön) ei pitäisi joutua ainakaan yksin kantamaan vastuuta onnettomuu-
desta. Erityisesti onnettomuuteen vaikuttaneet latentit eli piilevät tekijät tuli-
si huomioida, jotta oikeudenmukaisuus toteutuisi. Muutoin rikostuomiois-
tuimen toiminta voi alkaa vaikuttaa sattumanvaraiselta. Nuutilan mukaan 
lievää tuottamusta olisi syytä pitää aina rankaisemattomana, vaikka oikeus-
käytännössä tätä kantaa ei aina ole edustettu.833 

Autonomian aikana vuonna 1866 toteutetut rikosoikeuden osittaisuudis-
tukset merkitsivät sitä, että ensimmäisen kerran suomalaisessa lainsäädän-
nössä kiinnitettiin korostetusti huomiota rikoksentekijän tahtoon. Tahalli-
suus, tuottamus ja tapaturma oli erotettu selvästi toisistaan. Rikoksentekijän 
subjektiivista puolta esille nostavan muutoksen taustalla oli muun muassa 
rikosoikeuden professori K. G. Ehrström, joka korosti opeissaan itse rikok-
sentekijää eikä rikoksen seurausta.834 Hän ei myöskään antanut rangaistuk-
selle ratkaisevaa merkitystä rikollisuuden torjunnassa. Hänestä parempia 
keinoja lainkuuliaisuuden kohottamiseksi olivat sivistystason kohottaminen, 
tarkoituksenmukainen kasvatus ja työtilaisuuksien järjestäminen.835 Näitä 
Ehrströmin ajatuksia voidaan nykypäivänkin valossa pitää moderneina. 

Vuoden 1889 rikoslakireformin taustalla vaikuttivat yhteiskunnan demo-
kratisoiminen, järjestäytyminen, maallistuminen, liberalismin korostama 
yksilönvapaus ja teollistumisen aikaansaama tarve saada rikoksentekijä jäl-
leen yhteiskunnan hyödylliseksi jäseneksi.836 Uudistuksen seurauksena sakot 
katsottiin puhtaasti rangaistuksiksi ja ne maksettiin kokonaisuudessaan val-
tiolle. Asianomistaja sai sakon sijaan vahingonkorvauksen.837 Muutosta mer-
kitsi myös päähuomion kiinnittyminen seurauksen sijasta tekijän tahtoon. 
Pääperiaatteena rikoslaissa oli se, että ketään ei voida saattaa vastuuseen 
sellaisesta, mikä ei ole sisältynyt hänen tahtoonsa. Täten myös rangaistus oli 
suhteutettava teon sijaan tekijän tahtotilaan. Kuitenkin esimerkiksi henki- ja 
pahoinpitelyrikoksissa päähuomio kiinnittyi edelleen rikoksen seurauk-
seen.838 Voidaan kysyä, miksi syyllisyyttä pitäisi näissä rikoksissa arvioida 
toisin kuin muissa rikoksissa. 

Tuottamus jaetaan rikosoikeudessa kahteen puoleen: objektiiviseen ja 
subjektiiviseen. Tuottamuksen objektiivinen puoli toimii yleisenä vertai-
luoperaationa. Siihen sisältyvät seurauksen aiheuttaminen ja seurauksen en-
nakoitavuus. Seurausta ei pidetä ennakoitavana, jos syy–seuraus-suhde eli 
syy-yhteys on normaalin elämänkokemuksen vastainen. Nuutila puhuu tuot-

833 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 16. 
834 Myhrberg, Pertti 1978, s. 58. 
835 Myhrberg, Pertti 1978, s. 59. 
836 Myhrberg, Pertti 1978, s. 62. 
837 Myhrberg, Pertti 1978, s. 60–61. 
838 Myhrberg, Pertti 1978, s. 61. 
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tamuksen objektiivisuuden sijaan teon huolimattomuudesta viitaten siihen, 
milloin teko ja seurauksen aiheuttaminen ovat objektiivisesti kiellettyjä. 
Tuottamuksen subjektiivisella puolella tarkoitetaan yksilöivää tuottamus-
moitetta eli huolimattomuutta. Nuutila käyttää tästä termiä tekijän huoli-
mattomuus, millä viitataan perinteiseen tekijäsyyllisyyteen.839 

Vuosikymmeniä lähes jokaisessa rikosoikeuden oppikirjassa pohdittiin si-
tä, mistä näkökulmasta seurauksen adekvaattisuutta eli ennakoitavuutta pi-
täisi tarkastella. Ex ante eli tekohetken tiedon mukaan vai ex post eli tuomit-
semishetken tiedon mukaan? Ja toisaalta tekijän vai kolmannen näkökul-
masta? Ja miltä tietopohjalta?840 

 

Kysymys on vakiintuneesti päädytty ratkaisemaan objektiivisen ex ante 
-näkökulmasta tehtävän ennusteen varassa. Tuomioistuin asettuu huolellisen 
tarkkailijan asemaan, joka arvioi tapahtumakulkua ennen vahinkoseurauk-
sen syntymistä. Huolellisella tarkkailijalla on huolellisen henkilön tietopohja 
kyseiseltä elämänalueelta ja lisäksi tekijän mahdollinen tosiasiallinen erityis-
osaaminen. Ennakoitavana pidetään seurausta, jonka (1) tekijä (2) on voinut 
(3) yleisen elämänkokemuksen perusteella (4) ennakoida ja ottaa huomioon 
jo (5) teon hetkellä. Seurauksen aiheuttaminen on siis rangaistavaa vain sil-
loin, kun seuraus on tyypillinen ja se on yleisesti tai tekijän näkökulmasta 
ennakoitavissa. Rangaistavuus ei kuitenkaan edellytä, että aiheuttaja on tosi-
asiassa mieltänyt vahinkoseurauksen mahdollisuuden. Riittää, että hän olisi 
voinut ja hänen olisi pitänyt mieltää, että vahinkoseuraus on todennäköistä 
yleisen elämänkokemuksen valossa.841 On kuitenkin huomioitava, että kaikki 

                                                   
839 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 6–7, 224 ja 273. 
840 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 226. 
841 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 226–227. 
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ennalta arvattavissa olevat seuraukset eivät osoita huolimattomuutta.842 
Huolellisellekin ihmiselle sattuu niin sanottuja inhimillisiä virheitä eli vir-
heellisiä tahattomia toimenpiteitä, virheellisiä spontaaneita toimenpiteitä, 
lipsahduksia, erehdyksiä sekä tiedon puutteesta johtuvia suunnitteluvirheitä. 

 

Tuomioistuimen näkökulma eroaa siis todellisesta päätöksentekotilan-
teesta. Ensinnäkin tuomioistuimen kuvitteleman huolellisen toimijan näkö-
kulma voi sisältää paremman tietopohjan kuin mitä tekijällä todellisuudessa 
oli. Liian kriittisen tulkinnan seurauksen ennakoitavuudesta voi aiheuttaa 
myös päätöksentekoon todellisuudessa käytettävissä ollut aika. 

Käytännössä katsoen kaikessa inhimillisessä toiminnassa henkilö tasapainoi-
lee tehokkuuden ja perusteellisuuden välillä. Tehokkuudella tarkoitetaan ase-
tetun päämäärän saavuttamista mahdollisimman vähin investoinnein ja re-
surssein. Resurssien käyttöä voidaan kuvata ajalla, rahalla, psyykkisellä pon-
nistelulla (työkuorma), fyysisellä ponnistelulla (väsymys), henkilötyövuosilla 
ynnä muulla sellaisella. Tarkoituksenmukainen resurssien käyttö määritel-
lään subjektiivisella arviolla siitä, mikä on kohtuullista resurssien käyttöä 
kunkin tavoitteen saavuttamiseksi. Yksilön resurssien käyttöä koskeva päätös 
ei ole useinkaan tietoinen vaan perustuu lähinnä tapoihin, sosiaaliseen hy-
väksyttävyyteen ja käytänteisiin. Perusteellisuudella tarkoitetaan sitä, että 
toimintaan ryhdytään vasta, kun henkilö on varma siitä, että toimintaolosuh-

                                                   
842 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 229. 
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teet ovat sopivat tavoitteen saavuttamiseksi eikä toiminnasta aiheudu epätoi-
vottavia sivuvaikutuksia.843 

Valintaa tehokkuuden ja perusteellisuuden välillä voidaan kuvata vaa’alla, 
jossa toinen vaakakuppi kuvaa tehokkuutta ja toinen vaakakuppi perusteelli-
suutta. Jos tehokkuus dominoi päätöksentekoa, tilanteen hallinta voidaan 
menettää vääräaikaisten tai väärien toimenpiteiden takia. Jos taasen perus-
teellisuus dominoi päätöksentekoa, toimintaa ei välttämättä ehditä tehdä 
oikeassa aikaikkunassa eli toimintaan ryhdytään vasta kun maito on jo maas-
sa. Molemmissa epätasapainotilanteissa päädytään epäonnistumiseen. On-
nistuminen edellyttää onnistunutta valintaa tehokkuuden ja perusteellisuu-
den painottamisessa. Hollnagel kutsuu tätä valintaa ETTO-periaatteeksi (Ef-
ficiency-Thoroughness Trade-Off).844 Toimintaympäristön säännönmukai-
suus tai stabiilius helpottavat suuresti valinnan onnistumista sekä toiminta-
tapojen kehittämistä ja optimointia.845 

 

Päätöksentekoprosessien kuvauksissa on yleinen yhteisymmärrys siitä, 
että päätöksentekijän on päätöstä tehdessään tarpeen ensin orientoitua ta-
pahtuneeseen ja arvioida tilanne, sitten päättää, mitä tehdä, ja suunnitella, 
kuinka sen tekee, ja lopuksi huolehtia toimenpiteiden toteuttamisesta.847 

                                                   
843 Hollnagel, Erik 2009, s. 16. 
844 Hollnagel, Erik 2009, s. 14. 
845 Hollnagel, Erik 2002, s. 5. 
846 Hollnagel, Erik 2009, s. 14. 
847 Hollnagel, Erik 2009, s. 26. 
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Ihmisten toiminta on tehokasta, koska he oppivat nopeasti sivuuttamaan ne 
tekijät, jotka normaalisti ovat merkityksettömiä.848 

 

Todellisuudessa päätöksenteon vaiheet ovat keskenään osin limittäisiä. Pää-
töksentekoon tarvittava aika koostuu koko prosessin loppuunsaattamisesta. 
Mikäli aikaa on rajallisesti ja liian niukasti, jonkin päätöksentekovaiheen pe-
rusteellisuudesta on pakko tinkiä. Toteutus saatetaan myös aloittaa ennen 
kuin tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu ja valinta on voitu tehdä lop-
puun saakka huolellisesti. Päätösprosessi voikin todellisuudessa muodostua 
iteroivaksi eli suunnitelmia ja toteutettavia toimenpiteitä muutetaan (paran-
netaan) useaan kertaan päätösprosessin aikana.850 Vaikka tavoitteena on ly-
hentää päätösprosessiin kuluvaa aikaa, saattavat sekä tehokkuus että perus-
teellisuus kärsiä. 

                                                   
848 Hollnagel, Erik 2002, s. 5. 
849 Hollnagel, Erik 2009, s. 26. 
850 Hollnagel, Erik 2009, s. 26. 
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Maailma ei ole staattinen eikä päätöksiä ja toimenpiteitä tehdä umpiossa. 
Käytännössä ongelmia ei voi erotella muusta ympäristöstä ja ratkaista niitä 
yksi kerrallaan vaan suunnittelussa on huomioitava kokonaisuus. Muuttuva 
tilanne vaatii tilanteen toistuvaa uudelleenarviointia ja suunnitelmien ja to-
teutuksen sopeuttamista muuttuneisiin olosuhteisiin.852 

                                                   
851 Hollnagel, Erik 2009, s. 27. 
852 Hollnagel, Erik 2009, s. 24 ja 26. 
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Vakaassa ennustettavassa toimintaympäristössä on tieto siitä, milloin jo-
kin asia täytyy saada tehdyksi. Tämä luo ainakin periaatteessa edellytykset 
suunnitelmalliselle perusteelliselle päätöksenteolle.854 Se mahdollistaa myös 
organisaation oppimisen. Paikallinen optimointi asioita oikaisemalla, päätte-
lemällä ja toimimalla odotuksien perusteella on ennemminkin normaalia 
kuin poikkeuksellista. Hollnagel pitää tosiasiana sitä, että normaali suoritus-
kyky ei ole sitä, mitä säännöin ja määräyksin määrätään. Sen sijaan normaali 
toimintakyky on ennemminkin tulosta mukautumisesta eli tasapainoa, joka 
heijastelee toimintaympäristön säännönmukaisuutta. Toimintaympäristön 
säännönmukaisuuden pohja luodaan taas yhteisillä toimintatavoilla, sään-
nöillä ja määräyksillä.855 

Toimintaympäristön ollessa jatkuvassa muutoksessa eli epävakaa myös 
ennustettavuus kärsii. Tällöin on haastavaa ennustaa, milloin seuraava muu-
tos tapahtuu ja millainen se on. Koska tiedossa ei ole, kuinka pitkään muut-
tuneeseen tilanteeseen on ylipäätään aikaa reagoida, on ymmärrettävää ja 
jopa välttämätöntä pyrkiä tekemään ja toimeenpanemaan päätökset mahdol-
lisimman nopeasti, vaikka se tarkoittaa, että päätöksenteon perustaksi ei eh-
ditä tehdä perusteellista arviointia. Epävakaassa tilanteessa tehokkuus siis 
menee perusteellisuuden edelle. Muussa tapauksessa päätöksenteon kehässä 
ei koskaan päästäisi valintaan ja toteutukseen, kun ulkoisen tapahtuman 
johdosta arviointi jouduttaisiin aloittamaan yhä uudelleen alusta. Tästä seu-

                                                   
853 Hollnagel, Erik 2009, s. 28. 
854 Hollnagel, Erik 2009, s. 42. 
855 Hollnagel, Erik 2002, s. 6. 
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raa, että perusteellisuudesta on pakko tinkiä, jotta päätöksenteko ja sen mu-
kainen reagointi on ylipäätänsä mahdollista.856 

 

                                                   
856 Hollnagel, Erik 2009, s. 28. 
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Edellä kuvatun ETTO-periaatteen mukaisesti päätöksenteon perusteellisuu-
teen vaikuttaa siis aina käytettävissä ollut aika. Tuomioistuimen tulisi huo-
mioida tämä päätöksenteossaan. 

Klami muistuttaa, että rikosoikeudellisten normien tulkinta on aina riip-
puvainen oikeuskysymysten ja näyttökysymysten suhteesta.857 Koska henki-
lön tosiasiallista tietoisuutta toimintansa vaarallisuudesta voi olla hankala 
todistaa, on tuottamuksellisten rikosten tunnusmerkistössä katsottu riittä-
väksi, että henkilön olisi pitänyt tiedostaa sääntöjen vastaisen toimintansa 
aiheuttama vaara. Samalla kun teonkuvauksessa on kierretty näyttökysymyk-
seen liittyvä problematiikka, on kuitenkin saatu aikaan konstruktio, jossa 
henkilö joutuu vastaamaan teostaan tai tekemättömyydestään, vaikka ei ole 
tosiasiallisesti etukäteen ymmärtänyt toimintansa mahdollisia seurauksia. 
Lisäksi on huomioitava, että vaikka henkilö olisikin kyennyt tekemään tilan-
teessa halutun lopputuloksen kannalta oikeanlaisen toimintasuunnitelman, 
itse suunnitelman toteutuksessa on voinut tapahtua virhe. Henkilö itsekin 
voi omassa jälkiviisaudessaan moittia itseään ja kokea, että hänen olisi pitä-
nyt olla huolellisempi. Kysymys kuitenkin kuuluu, onko hänellä tosiasialli-
sesti ollut mahdollisuutta suurempaan huolellisuuteen vai onko virhe johtu-
nut yksinkertaisesti ihmisen rajallisista kyvyistä toimia aina rationaalisesti ja 
ennustettavasti. 

Nuutilan mukaan syyllisyysperiaatteen sisältö on hämärtynyt palautetta-
essa tuottamusmoitetta koskeva käsitys keskimääräisen henkilön huolelli-
seen toimintaan. Arviossa on huomioitava myös konformiteettiperiaate eli 
vaatimus toisin toimimisen mahdollisuudesta. Konformiteettiperiaate ilmen-
tää myös rikosoikeuden oikeusvaltiollista perustaa.858 Perusteltu ratkaisu 
syytetyn huolimattomuudesta palautuu tapauskohtaisiin olosuhteisiin ja niil-
le kulloinkin annettavaan painoarvoon. Törmäyskurssilla toistensa kanssa 
voivat olla niin kriminalisointiperiaatteet, perusoikeudet kuin oikeusperiaat-
teetkin. Tyypillisesti kysymys on periaatekollisiosta yksityisten toiminnallis-
ten intressien ja oikeushyvien suojelutarpeiden välillä. Punnintaa voidaan 
joutua tekemään myös eri suojeluintressien välillä. Valitettavasti käytännös-
sä asian kokonaiskuvan selvittämiseen rikosprosessissa ei ole aikaa eikä re-
sursseja ja tuottamuksellisia rikoksia pidetään usein rutiinijuttuina.859 On 
myös huomattava, että henkilön tuomitsemisella ei voida saavuttaa edes teo-
riassa preventiivistä vaikutusta, jos vastaavassa tilanteessa ei tosiasiallisesti 
ole ollut mahdollisuutta toimia huolellisemmin. Tällöin tuomio aiheuttaa 
vain kärsimystä ilman mitään etua. 

Nuutilan mukaan huolellisen toimijan näkökulma palautuu hyötyjen ja 
haittojen punnintaan. Siihen sisältyy neljä aspektia: (1) toiminnan sosiaali-
nen merkitys, (2) uhattujen oikeushyvien painoarvo, (3) vahinkoseurauksen 
                                                   
857 Klami, Hannu Tapani 1980a, s. 49. 
858 Lappi-Seppälä, Tapio 1987, s. 138, Jareborg, Nils 1994, s. 194 ja Nuutila, Ari-Matti 1996, 
s. 15. 
859 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 144–145. 
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todennäköisyys ja (4) tosiasialliset mahdollisuudet varotoimenpiteisiin. Näis-
tä uhattujen oikeushyvien painoarvo ja vahinkoseurauksen todennäköisyys 
puhuvat kielletyn riskin suuntaan. Toiminnan sosiaalinen merkitys eli hyö-
dyllisyys ja varotoimenpiteiden mahdollisuuden vähäisyys taas puoltavat ris-
kin sallittavuutta.860 

 

Valitettavasti huolellisen henkilön mittapuuksi muodostuu helposti tuo-
mareiden subjektiivinen kuvitelma siitä, miten he parhaimpina hetkinään 
toimisivat vastaavassa tilanteessa.862 Mitään todellista huolellista henkilöä ei 
siis ole olemassa. 

Tuomittaessa henkilö huolellisen toimijan näkökulmasta sen sijaan, että 
käytettäisiin kyseisen henkilön näkökulmaa, päädytään kyseenalaiseen tilan-
teeseen rikosoikeuden turvallisuutta parantavan tarkoituksen näkökulmasta. 
Tosiasiassa tällainen tulkinta ei voi vaikuttaa erityisestävästi, koska nimen-
omainen toimija ei tosiasiallisesti olisi voinut toimia tilanteessa toisin. Täl-
lainen tulkinta ei todennäköisesti toimi myöskään yleisestävästi, jos huolelli-
sesti toimivalle henkilölle asetetaan suuren yleisön mielestä kohtuuton vas-
tuu. Käytännössä tällainen malli vaikuttaakin lähinnä kostolta eikä oikeu-
denmukaiselta tuomiolta. On myös huomattava, että jo pitkäkestoiseen oi-
keusprosessiin joutuminen on yksilön kannalta rankkaa, vaikka lopputulok-
sena olisikin vapauttava tuomio.863 

                                                   
860 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 324–334. 
861 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 332. 
862 Ks. esim. Lappi-Seppälä, Tapio 1987, s. 312 ja Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 334. Ks. myös 
Jareborg, Nils 1984, s. 233–236. 
863 Rikosten johdosta määrättävien virallisten oikeudellisten seuraamusten lisäksi syytetylle 
seuraa myös tosiasiallisia epävirallisia seuraamuksia. Näin siitä riippumatta todetaanko 
hänet lopulta syylliseksi vai syyttömäksi. Ks. Lahti, Raimo 1980, s. 107. 



 169 

Esimerkkinä voidaan mainita apulaisvaltakunnansyyttäjän taholta farssin 
tai tragedian piirteitä saanut Raaseporin tasoristeysonnettomuuden864 käsit-
tely. Yle uutisoi 31.12.2019 eli yli kaksi vuotta onnettomuuden jälkeen: ”Raa-
seporin tasoristeysturma meni kansan tunteisiin: oikeuskäsittelyn lopetta-
mista vaativa adressi keräsi tänä vuonna eniten nimiä”.865 Kohtuuttomuutta 
indikoi myös Ylen uutinen 18.10 2019: ”Raaseporin tasoristeysturmassa 
kuolleen nuoren äiti: ”Toivon, että autoa kuljettanut nuori mies saisi jatkaa 
omaa elämäänsä””.866 Apulaisvaltakunnansyyttäjä näyttää keskittyneen täy-
sin oikeuden sisäiseen normatiiviseen näkökulmaan ja unohtaneen oikeuden 
ulkoisen faktisen perspektiivin.867 Onneksi tuomioistuimet ovat olleet asiassa 
paremmin ajan tasalla katsoen, että kuorma-auton kuljettaja ei laiminlyönyt 
huolellisuusvelvollisuuttaan, vaan teko oli tapaturma.868 

Usein tuottamuksellisina rangaistavat rikokset ovat itse asiassa onnetto-
muuksia. Jonkan mukaan syyllisyys ja syyttömyys on jatkumonluonteinen 
eikä jyrkkärajainen joko–tai-kysymys.869 Lähimpänä tahallisuutta on törkeän 
tuottamuksen perusteella rangaistava teko. 

Usein tuottamuksellisissa teoissa huolellisuusvelvollisuutta on rikottu 
vain vähän vaaraa korottaen. Koska suojelutarpeen periaate ei edellytä vähäi-

                                                   
864 Raaseporissa tapahtui 26.10.2017 neljän varusmiehen kuolemaan johtanut tasoristeys-
onnettomuus. Ks. tarkemmin OTKES R2017-03. 
865 YLE 2019 b. Nettiadressin liikkeelle panneen Anne Yrjänän mukaan vetoomuksen allekir-
joittaneiden joukossa on ihmisiä, jotka ovat huolestuneita oikeuslaitoksesta ja oikeudenta-
justa. Allekirjoittaneiden joukossa on myös turmassa menehtyneiden ja puolustusvoimien 
harjoituksessa olleiden omaisia sekä turmajunassa olleita. Yrjänä toivoo, että vetoomuksen 
saama laaja huomio herättelisi myös oikeusoppineita. 
866 YLE 2019 a. Jutussa haastatellun Raaseporin tasoristeysturmassa kuolleen nuoren äidin 
mukaan oikeuskäsittelyllä ei ole omaisten elämään juurikaan merkitystä. Surun kanssa ele-
tään joka tapauksessa. He ovat kuitenkin huolissaan autoa ajaneen nuoren puolesta, koska 
”hän ei todellakaan tahallaan ajanut sinne junan alle”. Apulaisvaltakunnansyyttäjä on ker-
tomansa mukaan saanut paljon palautetta kansalaisilta päätettyään valittaa käräjäoikeuden 
vapauttavasta tuomiosta. Oikeustieteen professori Matti Tolvanen toteaa jutussa, että kuo-
lemantuottamuksen kynnys olla syyttämättä on korkea. Hänen mukaansa käräjäoikeuden 
ratkaisu hylätä syytteet oli perusteltu ja ymmärrettävä. Tolvanen on ehdoton sen suhteen, 
että todettiin kuljettaja hovioikeudessa syylliseksi huolimattomuuteen tai ei – häntä ei pitäisi 
tuomita rangaistukseen. 
867 Ks. Karhu, Juha 2019, s. 159, jossa hän kuvaa oikeuden sisäisen ja ulkoisen näkökulman 
välistä jännitettä. 
Toisena näkökulmana voidaan mainita, että apulaisvaltakunnansyyttäjä näyttää ”varasta-
neen konfliktin” eli juridisoineen ihmisten ongelmat olematta kiinnostunut asianosaisten 
arvoista ja intresseistä. Ks. Hirvonen, Ari 1996, s. 126. 
868 Alun perin Länsi-Uudenmaan kihlakunnansyyttäjä päätti 26.9.2018 (SO 18/4069/601) 
olla syyttämättä varusmiestä, mutta apulaisvaltakunnansyyttäjä pyörsi kihlakunnansyyttäjän 
päätöksen kumoamalla kyseisen päätöksen 6.3.2019 (360/21/18) ja aloittamalla asiassa 
uuden syytteen. 
Varusmiestä syytettiin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kolmesta kuolemantuotta-
muksesta ja palvelusrikoksesta tai vaihtoehtoisesti tuottamuksellisesta palvelusrikkomuk-
sesta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus hylkäsi 3.10.2019 kuorma-autoa kuljettanutta varus-
miestä vastaan nostetut syytteet (SO 19/1286). Helsingin hovioikeus on 10.12.2020 anta-
massaan tuomiossa (SO 19/2866) pysyttänyt käräjäoikeuden antaman tuomion. Apulaisval-
takunnansyyttäjä on pyytänyt korkeimmalta oikeudelta valituslupaa, mutta korkein oikeus 
epäsi sen 30.9.2021 antamallaan päätöksellä KKO 2021:1449. 
869 Jonkka, Jaakko 1991, s. 275 ja Ervo, Laura 2000, s. 106. 
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sen vaaran korottamisen rankaisemista, useissa tunnusmerkistöissä870 vähäi-
syyskriteeri rajaa teon rangaistavuutta. 

On olennaista suunnitella ja toteuttaa ihmisen toimintaympäristö sellaiseksi, 
että se ensinnäkin vähentää niin sanotun inhimillisen virheen (esim. lipsah-
dus tai erehdys) todennäköisyyttä ja toisaalta niin, että inhimilliset virheet 
eivät tapahtuessaan aiheuta katastrofia. Meille kaikille sattuu päivän mittaan 
useita virheitä. Onneksi useimmat niistä eivät kuitenkaan aiheuta vakavia ei-
toivottuja seurauksia. Useimmiten virheen pystyy myös korjaamaan. 

Ihmiset ovat välttämätön osa järjestelmää. Mikään tekninen järjestelmä 
ei ole luonut itse itseään tai pidä itse huolta itsestään. Ihmisen toiminta on 
mukana järjestelmän koko elinkaaren ajan. Ihmisillä on rooli myös järjes-
telmien toipumisessa. Ihmisten toimintaa tarkastellaankin turvallisuustut-
kinnassa alkaen järjestelmän suunnittelusta ja toteuttamisesta sen tarkasta-
miseen, kunnossapitoon ja korjaamiseen sekä lopulta purkamiseen. Rikos-
tutkinnassa keskitytään usein niin sanotusti eturintamassa toimineen henki-
lön tekemisiin. Onnettomuuteen johtaneet juurisyyt voivat kuitenkin löytyä 
pitkienkin aikojen takaa ja ne voivat aiheuttaa onnettomuuden välillisesti. 
Virhe voi pysyä pitkään piilevänä. Tapauskohtaisesti turvallisuustutkinnassa 
tulee päättää, kuinka pitkälle menneisyyteen tutkinta on tarkoituksenmu-
kaista kulloinkin ulottaa.871 Rikosoikeudessa vanhentumisajatkin tuovat 
omat rajansa siihen, kuinka pitkälle tapahtumia voidaan tai on tarkoituk-
senmukaista penkoa. 

Ihminen toimii työssä, kotona ja vapaa-aikana osana toimintajärjestel-
mää. Siihen kuuluvat hänen lisäkseen yhteisö, käyttöympäristö, tehtävä ja 
tuote. Tämän vuoksi turvallisuustutkinnassa tarkastellaan ergonomian toi-
mivuutta eli ihmisen ja toimintajärjestelmän muiden osien vuorovaikutusta. 
Ergonomiaa hyödynnettäessä tehtävät, työt, menetelmät, työvälineet, tuot-
teet, organisaatiot, toimintajärjestelmät ja käyttöympäristöt suunnitellaan ja 
toteutetaan ihmisten tarpeiden, kykyjen ja rajoitusten mukaisiksi.872 

SHELL-malli on kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n toimintakä-
sikirjassaan käyttämä systeemianalyysi, jonka keskiössä on ihminen. Mallin 
tavoitteena on löytää olennaiset syytekijät, erityisesti inhimilliset virheet, 
tapahtuneeseen onnettomuuteen tai vaaratilanteeseen. Malli tarkastelee ih-
misen toimintaa ympäristössään ja pyrkii selvittämään kokonaisuuteen kuu-
luvien osien toimivuutta ja yhteensopivuutta. Mallissa tarkastellaan ihmisiä 
ja työryhmiä L (liveware), työmenetelmiä S (software), työvälineitä H (hard-
ware) sekä ympäristöä E (environment).873 SHELL-mallin erityinen arvo on 

                                                   
870 Esim. RL 21 luku 10 § vammantuottamuksesta ja RL 40 luku 10 § tuottamuksellisen vir-
kavelvollisuuden rikkomisesta.  
871 Hollnagel, Erik 2002, s. 3. 
872 Väyrynen, Seppo – Nevala, Nina – Päivinen, Minna 2004, s. 16 ja Helke, Hannamari 
2012, s. 9. 
873 Vapaavuori, Eero – Sorsa, Matti 2005, s. 111–112 ja Helke, Hannamari 2012, s. 21. 
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siinä, että se ohjaa tarkastelemaan systeemin eri osien keskinäistä vuorovai-
kutusta.

SHELL-mallin keskiössä (ks. kuva 29) oleva L tarkoittaa sitä ihmistä tai 
inhimillisen toiminnan osaa, joka käyttää järjestelmää, organisaatiota tai lai-
tetta. Se voi olla esimerkiksi laivan kapteeni. Alhaalla oleva L tarkoittaa niitä 
henkilöitä, joiden joukossa tai vaikutuspiirissä tarkastelun kohteena oleva 
ihminen joutuu toimimaan. Näitä voivat olla esimerkiksi varustamon toimi-
tusjohtaja, luotsi, perämies ja konemestari. H kuvaa laitetta, konetta, alusta, 
rakennusta tai rakennelmaa, johon ihmisen toiminta kohdistuu tai jota hän 
käyttää. S tarkoittaa ihmisen taitoa, koulutusta ja kokemusta sekä ohjeita, 
menetelmiä, määräyksiä ja säädöksiä. E kuvaa toimintaympäristöä ja siellä 
vallitsevia olosuhteita, säätä, keliä, vuoden- ja vuorokaudenaikaa, työympä-
ristöä, ergonomiaa sekä työilmapiiriä ja toimintakulttuuria.876

SHELL-mallissa keskitytään komponenttien välisiin liitoksiin. Järjestel-
mä toimii kaikkien osien sekä vuorovaikutuspintojen ollessa kunnossa sekä 
sopusoinnussa toinen toistensa kanssa. Yhden osan poikkeamat ja virheet 
haittaavat muidenkin osien toimintaa. Systeemin toimimattomuus vaarantaa 
turvallisuuden.877

Sen sijaan, että puhuttaisiin tyytymisestä ihmisten rajalliseen päätöksen-
tekoon, voidaan puhua perusteellisuuden uhraamisesta haastavan toimin-
                                                  
874 Vapaavuori, Eero – Sorsa, Matti 2005, s. 111 ja Helke, Hannamari 2012, s. 22.
875 Helke, Hannamari 2012, s. 22.
876 Vapaavuori, Eero – Sorsa, Matti 2005, s. 111–112 ja Helke, Hannamari 2012, s. 22.
877 Vapaavuori, Eero – Sorsa, Matti 2005, s. 112 ja Helke, Hannamari 2012, s. 22.
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taympäristön seurauksena. Tässä systeemin tai toimintaympäristön haasta-
vuudella tarkoitetaan sitä, että sen toimintaperiaatteet ovat osittain tunte-
mattomat, sen kuvaukset ovat yhä täsmällisempiä ja yksityiskohtaisia ja se 
muuttuu, ennen kuin se ehditään kokonaisuudessaan kuvata. Toimittaessa 
tällaisessa haastavassa toimintaympäristössä, jossa tapahtuu ennakoimatto-
mia muutoksia, vaakakuppi ETTO-periaatteen mukaisessa valintatilanteessa 
siirtyy perusteellisuudesta kohti tehokkuuden vaatimusta.878 

 

Toimintaympäristön ongelmallisuus on seurausta kolmesta pääsyystä. 
Ensinnäkin systeemien muuttuessa entistä suuremmiksi niissä on enemmän 
osia ja yksityiskohtia, jotka pitää ottaa huomioon. Toiseksi systeemien muu-
tostahti on kasvanut. Prosessit ovat nopeutuneet tietoteknisen vallanku-
mouksen ja Mooren lain880 seurauksena. Prosessit ovat myös entistä enem-
män sidoksissa toisiinsa. Muutos yhdessä paikassa monistuu nopeammin ja 
levittäytyy laajemmalle systeemiin. Kolmanneksi suorituskykyä koskevat 
vaatimukset ovat lisääntyneet osaksi vastauksena toiveisiin yhä tehokkaam-
masta teknologiasta.881 

                                                   
878 Hollnagel, Erik 2009, s. 42. 
879 Hollnagel, Erik 2009, s. 14. 
880 Mooren laki on Gordon E. Mooren alun perin vuonna 1965 julkaisemassa artikkelissa 
esiintynyt ennustus tietokoneen mikropiirien komponenttien määrän kasvusta. Moore en-
nusti kustannus–hyöty-suhteeltaan parhaiden mikropiirien komponenttimäärän tuplaantu-
van vuosittain. Moore, Gordon E. 1965, s. 2 ja Moore, Gordon E. 1995, s. 2. 
881 Hollnagel, Erik 2009, s. 43. 
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Perusteellisuuden uhraamista tapahtuu normaalisti siihen saakka, kunnes 
alamme tuntea olomme turvattomiksi. Kontrollin tunteen ylläpitäminen on 
ratkaisevaa valittaessa perusteellisuuden ja tehokkuuden välillä. Sitä voidaan 
pitää myös rationaalisena, vaikka ei välttämättä ohjeiden ja sääntöjen mukai-
sena, perusteluna oikeaa tasapainoa etsittäessä. Itse asiassa ei ole paljonkaan 
iloa toimia sääntöjen mukaisesti, jos siitä seuraa systeemin olemassaolon ja 
toiminnan vaarantuminen.883 Eli lähtökohtaisesti on kai parempi pelastaa 
tilanne edes väärin kuin jättää se pelastamatta? Käytännön elämässä tulee 
kuitenkin eteen tilanteita, joissa voi joutua miettimään, onko parempi toimia 
kaikkien sääntöjen mukaisesti oman selkänahan pelastamiseksi vai kokonai-
suuden kannalta tarkoituksenmukaisesti. Nämä kun eivät aina ole yksi ja 
sama asia.

Rikosoikeudessa asia tunnetaan nimellä pakkotila. Rikoslain 4 luvun 
5 §:n mukaan oikeudellisesti suojattua etua uhkaavan välittömän ja pakotta-
van vaaran torjumiseksi tarpeellinen teko on pakkotilatekona sallittu, jos te-
ko on kokonaisuutena arvioiden puolustettava. Arvioinnissa otetaan huomi-
oon pelastettavan edun ja teolla aiheutetun vahingon ja haitan laatu ja suu-
ruus, vaaran alkuperä sekä muut olosuhteet. Vaikka oikeudellisesti suojatun 
edun pelastamiseksi tehtyä tekoa ei olisi edellä olevan mukaisesti pidettävä 
sallittuna, tekijää ei kuitenkaan rangaista, jos tekijältä ei ole voinut kohtuu-
della vaatia muunlaista suhtautumista. Tässä arvioinnissa otetaan huomioon 
pelastettavan edun tärkeys, tilanteen yllätyksellisyys ja pakottavuus sekä 
muut seikat.

                                                  
882 Hollnagel, Erik 2009, s. 43.
883 Hollnagel, Erik 2009, s. 43–44.
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On huomattava, että yksilöiden tavat hahmottaa maailmaa poikkeavat 
toisistaan. Hahmotuskyky on yksi henkisistä taidoistamme. Hahmottaminen, 
tahto, mielikuvitus, päättely, muisti ja intuitio ovat taitoja, jotka tekevät 
meistä sen, keitä olemme. Valitettavasti useat henkilöt elävät kuitenkin vain 
aistiensa kautta ja pitävät tosiasioina vain sitä mitä kuulevat, näkevät, hais-
tavat, maistavat tai tuntevat.884 

Ihmisten toimintaan voidaan pyrkiä vaikuttamaan erilaisin säännöksin. 
Toinen vaihtoehto on kuitenkin pyrkiä vaikuttamaan siihen toimintaympä-
ristöön, jossa vaarallista toimintaa harjoitetaan. Tässä päästään osin siihen, 
miten käytettävät keinot valitaan. Toimiiko valintakriteerinä esimerkiksi kei-
nojen toteuttamisen kokonaiskustannus vai vaikuttaako valintoihin koko-
naistaloudellisuutta enemmän se, kenen pussista toimet rahoitetaan? Onko 
lainsäätäjä halukkaampi esimerkiksi velvoittamaan varustamon toimimaan 
tietyllä tavalla tai varustamaan laivat entistä paremmin kuin esimerkiksi pa-
nostamaan väylien turvallisuuteen vaikkapa niitä syväämällä tai leventämäl-
lä? 

Kiellettynä riskinottona pidetään oikeudellisesti sellaista vaarallista toimin-
taa, joka ylittää lainsäädännöllisesti sallitun vaarantamisen asteen.885 Kään-
teisesti tämä tarkoittaa sitä, että se mitä ei ole kielletty on sallittu. Tästä pää-
semme hyvinvointiyhteiskunnan sääntelyn problematiikkaan. Valtiovalta 
pyrkii sääntelyn keinoin hoitamaan ajattelun ihmisten puolesta. Samalla 
kansalaiset ovat taipuvaisia luottamaan siihen, että kaikki, mitä ei ole kiellet-
ty, on turvallista. Viime vuosina on osittain havahduttu tähän ongelmaan ja 
lainsäädäntöä on pyritty purkamaan. Esimerkiksi merenkulun osalta tämä 
on tarkoittanut sitä, että merellisille toimijoille pyritään antamaan kokonais-
vastuu niiden toiminnan turvallisuudesta. Lainsäädännössä vaaditaan esi-
merkiksi turvallisuusjohtamisjärjestelmän olemassaoloa, mutta sen konk-
reettisesta sisällöstä vastuu on varustamolla. 

Turvallisuusteemaan liittyvät tuottamuksellisten rikosten ja laiminlyönti-
rikosten lisäksi vaarantamisrikokset. Vaarantamisrikokset jaetaan konkreet-
tisiin vaarantamisrikoksiin ja abstrakteihin vaarantamisrikoksiin.886 Osassa 
rikostyyppejä ei edellytetä edes abstraktia vaaraa. Näitä nimitetään tekori-
koksiksi.887 

Konkreettisen vaarantamisrikoksen tunnusmerkistö on yleensä muotoa 
”aiheuttaa vaaraa”.888 Esimerkkinä konkreettisesta vaarantamisrikoksesta 
voidaan mainita liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla. Siitä tuo-
mitaan tienkäyttäjä, joka kuljettaa moottoritonta ajoneuvoa, moottorilla va-
rustettua polkupyörää tai kevyttä sähköajoneuvoa alkoholin tai muun huu-

                                                   
884 Bob Proctor 2020. 
885 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 293. 
886 Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1971, s. 67. 
887 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 4 ja Tolvanen, Matti 2017, s. 416. 
888 Tolvanen, Matti 2017, s. 416. 
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maavan aineen vaikutuksen alaisena ja siten aiheuttaa vaaraa toisen turvalli-
suudelle.889 Rikoksen tunnusmerkistössä ei ole asetettu rangaistavuudelle 
tiettyä promillerajaa vaan rangaistavuus perustuu konkreettisen vaaran ai-
heuttamiseen. Tällä tarkoitetaan käytännössä läheltä piti -tilanteita. Jos va-
hinkoseurausta ei voida ajatella syntyvän todellisen teon seurauksena, ei ky-
seisellä teolla ole aiheutettu konkreettista vaaraa, vaikka abstraktia vaaraa 
olisikin aiheutunut. On merkille pantavaa, että aina kun on aiheutettu konk-
reettista vaaraa, on samalla aiheutettu myös abstraktia vaaraa.890 Polkupyö-
rää saa siis ajaa juopuneena, jos siihen kykenee konkreettista vaaratilannetta 
aiheuttamatta, vaikka toiminta sinänsä olisikin vaarallista. 

Abstraktisissa vaarantamisrikoksissa teon tuomittavuus ei edellytä konk-
reettista vaaratilannetta vaan toimintaa pidetään yleisesti sen luonteisena, 
että vahingon mahdollisuus on olemassa. Tekojen tunnusmerkistöissä puhu-
taan tällöin usein siitä, että ”teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa”. Toimin-
nan abstraktinen vaarallisuus ei edellytä sitä, että teolla olisi tosiasiallisesti 
vaarannettu oikeushyvää. Ratkaiseva arviointihetki toiminnalle on teon aloit-
tamishetki eli arvio suoritetaan ex ante. Abstrakteja vaarantamisrikoksia voi-
daankin luonnehtia lähinnä vaarallisen toiminnan kriminalisointeina eikä 
niinkään konkreettisten oikeushyvien vaarantamisen kriminalisointeina.891 

 

 

Esimerkiksi törkeä rattijuopumus (RL 23:4) sekä vesiliikennejuopumus 
muussa kuin ammattiliikenteessä (RL 23:5.1) ovat abstrakteja vaarantamis-
                                                   
889 RL 23:9. 
890 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 290. 
891 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 291–292. Ks. myös Tolvanen, Matti 2017, s. 416. 
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rikoksia. Niiden osalta rangaistavuus ei edellytä konkreettista vaaratilannet-
ta. Niiden rangaistavuus perustuu säädettyyn veren tai uloshengitysilman 
alkoholipitoisuuteen sekä siihen, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan 
vaaraa. 

Tekorikoksissa lainsäätäjä on arvioinut tietyt teot rangaistavaksi riippu-
matta siitä, ovatko ne aiheuttaneet vaaraa tai olleet edes omiaan aiheutta-
maan vaaraa. Esimerkiksi rattijuopumus (RL 23:3), vesiliikennejuopumus 
ammattiliikenteessä (RL 23:5.2), ilmaliikennejuopumus (RL 23:6) ja junalii-
kennejuopumus (RL 23:7) ovat tekorikoksia. Lainsäätäjä ei ole jättänyt lain-
kaan sijaa tilanteeseen liittyvän tosiasiallisen hallintakyvyn argumentaatiol-
le.892 Määräyksiä rikkonutta rangaistaan, vaikka hän olisi kuljettanut kulku-
neuvoa kuinka taitavasti tahansa. Kriminalisoinneilla on pyritty poistamaan 
vahingon riski jo ennakkoon.893 

Tavallisin tuottamuksellinen abstraktinen vaarantamisrikos on liikenne-
turvallisuuden vaarantaminen (RL 23:1).894 Säännös koskee tieliikenteen 
lisäksi vesi-, ilma- ja raideliikennettä. Vesiliikenteen osalta sitä luonnehtii 
sellainen vesiliikennelain tai sen nojalla annetun määräyksen taikka kan-
sainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä vuonna 
1972 tehdyn yleissopimuksen895 rikkominen, joka on omiaan aiheuttamaan 
vaaraa toisen turvallisuudelle. 

Vaarantamisen ja vaarallisuuden käsitteen erottelu on omiaan nostamaan 
esille kysymyksen siitä, mikä merkitys teon huolimattomuudella on vaaran-
tamisrikosten tunnusmerkistöille. Fränden mukaan vaarantamisrikoksissa ei 
sovelleta oppia teon huolimattomuudesta.896 Olen taipuvainen ajattelemaan 
nykyisen lainsäädännön pohjalta samoin.897 

Vaarantamisrikosta voidaan pitää ikään kuin tuottamuksellisen rikoksen 
peilikuvana. Tuottamuksellisessa teossa rangaistaan lähinnä seurauksen eikä 
niinkään teon perusteella. Vaarantamisrikoksessa sen sijaan rangaistaan lä-
hinnä teon eikä niinkään seurauksen perusteella. Jos vaarallisella toiminnal-
la aiheutetaan myös konkreettinen kielletty seuraus, saatetaan tekijää ran-
gaista sekä vaarantamisrikoksesta että tuottamuksellisesta rikoksesta. Tästä 
esimerkkinä toimikoon henkilön tuomitseminen sekä liikenteen vaarantami-
sesta että kuolemantuottamuksesta. Kysymykseksi nousee, tuleeko sama teko 
tällöin rangaistuksi kahteen kertaan ja onko tämä oikeudenmukaista ja pe-
rusteltua. 

Käytännössä on helppo sanoa autoilijan toimineen huolimattomasti sil-
loin, kun hän on aiheuttanut esimerkiksi kuolemantuottamuksen liikenne-
sääntöjen vastaisella toiminnalla. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole. Kielle-

                                                   
892 Tolvanen, Matti 2017, s. 416. 
893 Anttila, Inkeri 1986, s. 49. 
894 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 286. 
895 SopS 30/1977. 
896 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 292, jossa on viitattu Dan Fränden kirjan Allmän straffrätt – 
En introduktion (1994) sivulle 105. 
897 Vrt. Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 287 ja 293. Nuutila on käsitellyt esimerkiksi tuottamuksel-
lista ympäristön turmelemista vaarantamisrikoksena. 
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tyn riskinoton relevanssin perusteella teko ei aina ole loukkaamisrikoksena 
huolimaton, vaikka se sitä olisikin toiminta- tai vaarantamisrikoksena. Täl-
löin tekijä voidaan tuomita pelkästään teko- tai vaarantamisrikoksesta mutta 
ei loukkaamisrikoksesta.898 

Toisaalta tekijä tulisi tuomita vain loukkaamisrikoksesta mutta ei teko- 
tai vaarantamisrikoksesta esimerkiksi silloin, kun kyse on lainkonkurrenssis-
ta899. Rikostekoon säännönmukaisesti kuuluvia edeltäviä tekoja ei tulisi erik-
seen rangaista.900 Myös törkeämmän rikoksen yrityksen on katsottu sulke-
neen pois lievemmän täytetyn teon rangaistavuuden.901 Toiminta- tai vaaran-
tamisrikos voi toimia erikseen rankaisemattomana esitekona loukkaamisri-
kokselle muun muassa silloin, kun toisen hengen tai terveyden loukkaami-
seen johtanut teko ei ole vaarantanut muiden henkeä tai terveyttä.902, 903 

                                                   
898 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 297. 
899 Lainkonkurrenssilla tarkoitetaan tilannetta, jossa yhden rikostunnusmerkistön sovelta-
minen sulkee muiden rikostunnusmerkistöjen soveltamisen pois. Ks. tarkemmin Nuutila, 
Ari-Matti 1995, s. 167–170. 
900 Ks. KKO 1975-I-1, jossa syytetty oli rikkonut myymälän ulko-oven lasin tarkoituksenaan 
varastaa myymälästä rahaa. Häirityksi tultuaan hän kuitenkin poistui paikalta. Syytetty 
tuomittiin varkauden yrityksestä. Syyte varkauden yrityksen kanssa yksin teoin tehdystä 
vahingonteosta hylättiin, koska syytetty oli vahingoittanut omaisuutta vain siinä määrin, 
kuin varastamistarkoituksen toteuttaminen oli edellyttänyt.  
901 Ks. KKO 1988:54, jossa syytetty tuomittiin varkauden yrityksestä kun hän oli varastamis-
tarkoituksessa yrittänyt murtautua kauppaliikkeeseen ja ehtinyt vahingoittaa liikkeen ulko-
oven lasia ennen kuin hänet yllätettiin ja otettiin kiinni. 
902 Ks. KKO 1986-II-62, jossa syytetyn käsittelemä ampuma-ase oli lauennut aiheuttaen 
toiselle ruumiinvamman. Syytetty tuomittiin ruumiinvamman tuottamuksesta, mutta ei 
yksin teoin tämän rikoksen kanssa tehdystä ampuma-aseen varomattomasta käsittelystä, 
koska hänen syykseen ei voitu lukea muuta ampuma-aseen varomatonta käsittelyä kuin mitä 
ruumiinvamman tuottamukseen sisältyi. Vastaavasti tapauksessa KKO 1967-II-45 syytetty 
tuomittiin kuolemantuottamuksesta, koska hänen käsitelleessään pistoolia, se oli lauennut 
aiheuttaen toisen kuoleman. Syytetyn ei kuitenkaan katsottu syyllistyneen muuhun aseen 
varomattomaan käsittelyyn, joten häntä ei erikseen tuomittu ampuma-aseen varomattomas-
ta käsittelystä. 
903 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 297. 
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Toisaalta tuottamuksellisten rikosten ja vaarantamisrikosten suhdetta 
voidaan kuvata myös seuraavanlaisella jaottelulla, jossa vaarantamisrikokset 
on jaoteltu sen mukaan, onko niillä aiheutettu konkreettista vaaraa vai vain 
abstraktia vaaraa. Sekä tuottamuksellisten rikosten taustalla oleva huolima-
ton toiminta että konkreettinen vaarantaminen aiheuttavat tietyn reaalisen 
oikeushyvän vaarantumista. 
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Inhimillisen virheen määrittely tyydyttävällä tavalla on haastavaa. Ihmisen 
toimintaa ei voida mustavalkoisesti luokitella oikeaksi tai vääräksi. Toisaalta 
toiminnan oikeellisuus voidaan tietää vasta jälkikäteen, kun toiminnan lop-
putulos on tiedossa. Toiminnan arvioinnissa käytetään siis jälkiviisautta.904 
Hollnagelin mukaan on oletettava, että ihmiset tekevät aina sen, minkä ajat-
televat olevan oikein. Hän mainitsee esimerkkinä Tŝernobylin ydinonnetto-
muuden, jossa toimijoiden teot osoittautuivat jälkikäteen katastrofaalisen 
vääriksi. Väärä toiminta johtui kuitenkin väärästä tilannekuvasta eikä tahal-
lisesta väärin toimimisesta. Lisäksi toteutunut toiminta voi erota suunnitel-
lusta toiminnasta useista eri syistä kuten häiriötekijöistä, puutteellisesta 
käyttöliittymäsuunnittelusta, väsymyksestä, tiedon puutteesta ja liiasta työ-
kuormasta.905 

Sääntöjen oikaiseminen on ihmisten normaalia tehokasta toimintaa. Sekä 
onnistumiset että epäonnistumiset nousevat organisaation toiminnasta eikä 
niitä voida selittää yksittäisillä komponenteilla tai osilla. Ihmisten epäonnis-
tuminen, kun sillä tarkoitetaan epätoivottavaa lopputulosta, johtuu ennem-
minkin ympäristön ennustamattomuudesta kuin yksittäisen henkilön toi-
menpiteen epäonnistumisesta. Ihmisen sopeutumiskyky ja joustavuus ovat 
ihmistyön tehokkuuden syy. Samaan aikaan se on myös syy (reason) epäon-
nistumisille olematta kuitenkaan epäonnistumisen aiheuttaja (cause). Tästä 
seuraa optimaalisen toiminnan paradoksi yksilötasolla. Jos jokin on kohtuu-
tonta, niin vaatimus olla yhtä aikaa tehokas ja perusteellinen. Vielä kohtuut-
tomampaa on vaatimus olla perusteellinen silloin, kun jälkikäteen arvioiden 
oli väärin olla tehokas.906 

Organisaatiossa tapahtunutta onnettomuutta ei voida katsoa yhden poik-
keuksellisen inhimillisen virheen syyksi. Onnettomuus sattuu monen toisis-
taan ajallisesti ja paikallisesti erillisen tekijän keskinäisen vuorovaikutuksen 
lopputuloksena. Onkin tärkeää, että tutkinnassa mennään pintaa syvemmälle 
organisaation toimintaan eikä tyydytä syyttämään suorittavan portaan työn-
tekijöitä virheistä tai ohjeiden rikkomisesta.907 Samalla tavalla kuin tekninen 
vika ei voi olla onnettomuuden perimmäinen syy tai syyllinen, ei myöskään 
ihminen voi olla onnettomuuden syy tai syyllinen, ellei teko ole törkeän huo-
limaton tai tahallinen. Myös rikosoikeudellisen vastuun kohdentamisessa 
olisi huomioitava henkilön tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa tapahtunee-
seen. 

Arviointia, päätöksentekoa ja toimeenpanoa koskevaa teoriaa voidaan so-
veltaa kaikilla elämän osa-alueilla. Pääsyy teorioiden ja mallien esittämiseen 
tässä tutkimuksessa on ollut antaa lukijalle kuva siitä prosessista, joka epä-
onnistuessaan voi johtaa onnettomuuteen ja johtaa sekä turvallisuustutkin-

                                                   
904 Ks. esim. Woods, David D. – Deccer, Sidney – Cook, Richard – Johanssen, Leila – Sarter, 
Nadine 2010, s. 4 ja Hollnagel, Erik 2002, s. 3–4. 
905 Hollnagel, Erik 2002, s. 4. 
906 Hollnagel, Erik 2002, s. 6. 
907 Reiman, Teemu – Oedewald, Pia 2008, s. 34–35 ja Helke, Hannamari 2012, s. 9. 
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taan että oikeudellisen vastuun kohdentamisen harkintaan. On merkille pan-
tavaa, että edellä esitellyt päätöksenteon periaatteet ja haasteet ovat mukana 
niin turvallisuustutkijoiden kuin myös esitutkintaviranomaisten, syyttäjien ja 
tuomareiden työssä. Sekä tarkoituksenmukaisten (turvallisuutta tosiasiassa 
parantavien) turvallisuussuositusten antaminen että kohtuuden toteutumi-
nen oikeusprosessissa edellyttävät näitä prosesseja johtavilta henkilöiltä riit-
tävää asiantuntemusta myös onnettomuuksien syntyä koskevista turvalli-
suusteorioista. Muussa tapauksessa päätöksenteon perusteellisuus jää puut-
teelliseksi ja vaarana on vääriin toimenpiteisiin päätyminen ja tavoitellun 
turvallisuushyödyn saamatta jääminen. 

Koskaan ei ole mahdollista selvittää koko totuutta onnettomuudesta tai 
mistään muustakaan menneisyyden tapahtumasta. Menneisyys ei yksinker-
taisesti ole kokonaan ymmärrettävissä. Vaikka turvallisuustutkinnan pohjak-
si onkin saatavissa kovia faktoja, kuten VDR:ään908 tallentuneita tietoja, niin 
loppu on väistämättä paras arvaus ja teoriaa. Erityisesti ihmisen toiminnan 
tulkinta on subjektiivista ja siihen vaikuttavat analysoijien ja tutkijoiden ta-
voitteet. Aina on olemassa myös vaihtoehtoisia näkökulmia.909 

Turvallisuustutkinnan kehityskulun seuraava askel ihmisen toiminnan tut-
kimisen jälkeen oli siirtyä tutkimaan organisaatiosta ja turvallisuuden hal-
linnan puutteista johtuvia virheitä.910 Turvallisuuskriittiset työtehtävät ja 
toiminnot tehdään aina organisaatioissa. Organisaatiot suunnittelevat, käyt-
tävät ja huoltavat teknologiaa. Organisaatiot myös hyödyntävät tai jättävät 
hyödyntämättä turvallisuuden hallintaan liittyvää tietoa. Tämän takia orga-
nisaatiokäyttäytymisen näkökulma on keskeinen turvallisuuden hallinnassa 
ja onnettomuuksien synnyssä.911 Systeemien turvallisuudenhallinnasta huo-
lehtiminen kuuluu organisaation vastuulle. Vuodesta 1986 alkanutta turvalli-
suuden kolmatta aikakautta kutsutaan turvallisuusjohtamisen aikakaudeksi 
(the age of safety management).912 

Organisaatiokulttuuri-käsitteen hyödyntäminen johtamisen tutkimukses-
sa alkoi 1970-luvun lopulla ja yleistyi 1980-luvulla. Turvallisuusajattelussa 
tämä näkökulma yleistyi vastauksena Tŝernobylin vuoden 1986 ydinonnet-
tomuuteen. Silloin lanseerattiin myös turvallisuuskulttuurin käsite.913 Tur-
vallisuuskulttuurilla tarkoitetaan tapaa, jolla turvallisuutta johdetaan työpai-
kalla. Sitä kuvataan usein asenteiksi, uskomuksiksi, käsityksiksi ja arvoiksi, 
jotka työntekijät turvallisuuteen liittyen jakavat. Turvallisuuskulttuurilla voi-

                                                   
908 VDR (Voyage Data Recorder) eli matkatallennin on laivan ”mustalaatikko”. 
909 Reason, James 2008, s. 129–130. 
910 Hollnagel, Erik 2014 s. 31. 
911 Reiman, Teemu – Oedewald, Pia 2008, s. 24–25 ja Helke, Hannamari 2012 s. 11. 
912 Hollnagel, Erik 2014, s. 31. 
913 Hollnagel, Erik 2018, s. 21–22. 
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daan tarkoittaa myös yksinkertaisesti turvallisuuteen liittyvää toimintata-
paa.914 

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä on organisoitu ja dokumentoitu tapa 
hoitaa turvallisuudenhallintaa järjestelmällisesti jatkuvaan parantamiseen 
pyrkien.915 Toimintaympäristön nopeat muutokset voivat vaikeuttaa organi-
saatioiden turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuutta.916 

Turvallisuusjohtamiseen kuuluu niin teknisten vahinkojen torjuminen 
kuin ihmisten toimintaan ja käyttäytymiseen vaikuttaminen.917 Ihmisten 
asenteisiin vaikuttamalla voidaan vaikuttaa myös ihmisten käyttäytymi-
seen.918 Yksilöiden asenteet puolestaan muodostavat organisaation asenteen. 
Moderni turvallisuusjohtamisjärjestelmä huomioikin organisaation kokonai-
suutena pyrkien vaikuttamaan koko työyhteisön suhtautumiseen ja toimin-
tamalleihin. Organisaatiokulttuurin muutoksella on mahdollista saavuttaa 
turvallisuuden olennainen parantuminen.919 

Turvallisuusasenteet kuvaavat suhtautumista riskeihin. Ne kertovat, mi-
ten todennäköisenä ja voimakkaina tiettyjen riskien seurauksia pidetään. 
Yksilöllinen turvallisuusasenne vaikuttaa siihen, miten ja millaisia riskejä 
henkilö ottaa ja millaisia riskejä hän pitää kohtuullisina. Kun ryhmässä val-
litsee laaja yhteisymmärrys riskeistä, ryhmän yksittäisen jäsenen on helppoa 
muokata omia asenteitaan ryhmän käsityksiä vastaaviksi. Ryhmän yksittäi-
sen jäsenen asenteiden ollessa ristiriidassa ryhmän käsitysten kanssa hän 
yleensä joko muuttaa asennettaan tai vaihtaa ryhmää.920 

Erityisesti turvallisuuskriittisten yritysten turvallisuustoiminnan keskei-
senä ajatuksena on turvallisuustoiminnan kokonaisvaltainen ja jatkuva ke-
hittäminen sekä turvallisuuteen rohkaisevan yrityskulttuurin luominen.921 
Toimialasta riippumatta nyky-yritysten tulee menestyäkseen olla dynaami-
sia, luovia, tehokkaita, kilpailukykyisiä, ketteriä ja mukautuvia. Yritysten ky-
ky elpyä ja selviytyä sekä sisäisistä että ulkoisista suunnitelluista ja suunnit-
telemattomista muutoksista on suorassa yhteydessä niiden muutoskykyyn. 
Yrityksien täytyykin kehityksessään aktiivisesti huomioida sekä niiden sisäi-
sessä että ulkoisessa ympäristössä tapahtuvat muutokset.922 Turvallisuutta 
kehitettäessä on hyvä muistaa, että halun turvallisuuden parantamiseen tulee 
lähteä toimijoista itsestään.923 Parhaan lopputuloksen saamiseksi yrityksiä 
tulisi johtaa kokonaisuutena. Tuottavuutta, laatua, turvallisuutta ja toiminta-
varmuutta ei tule nähdä kilpailevina toimintoina. Tosiasiassa ne kaikki vai-
kuttavat toinen toisiinsa. Esimerkiksi turvallisuuden ylläpitäminen on aina-
                                                   
914 Ks. Hollnagel, Erik 2018, s. 23.  
915 Helke, Hannamari 2011, s. 17 ja Helke, Hannamari 2012, s. 34. 
916 Levä, Kirsi 2003, s. 148. 
917 Valtonen, Esko 1999, s. 18. 
918 Glendon, A. Ian – McKenna, Eugene F. 1995, s. 77. 
919 Helke 2011, s. 16 ja Helke 2012, s. 34. 
920 Leppänen, Juha 2006, s. 186 ja Helke, Hannamari 2012, s. 34. 
921 BS 8800:2004, Liuhamo, Mika 1998, Hämäläinen, Päivi – Anttila, Sanna 2008, s. 19 ja 
Helke, Hannamari 2012, s. 32. 
922 Hollnagel, Erik 2021, s. 1. 
923 Nurmi, Veli-Pekka 2001, s. 94. 
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kin pitkällä aikavälillä myös tuottavuuden, laadun ja toimintavarmuuden 
välttämätön edellytys.924

Turvallisuusjohtamisen ydin eli jatkuva parantaminen koskee sekä järjestel-
mien toimivuuden että olosuhteiden ja ihmisten hyvinvoinnin parantamista. 
Tämä edellyttää laitteiden, tekniikan ja toimintatapojen kehittämistä.925 Or-
ganisaatioiden kohdalla päätös tehokkuuden ja turvallisuuden välillä teh-
däänkin yleensä tunnistettavan harkinnan kautta.926 Jatkuvan parantamisen 
kannalta on olennaista, että toiminnan vaarat ja turvallisuusmekanismien 
haavoittuvuus ymmärretään.927

Jatkuvan parantamisen kehän ja syklisen päätöksentekomallin välillä on 
selkeästi havaittavissa samankaltaisuutta (ks. kuvat 35 ja 25). Molemmat 
perustuvat arvioinnin, suunnittelun ja toteuttamisen toistuvaan iterointiin. 
Yhden kierroksen keston pituus voi toki näissä malleissa tilanteesta riippuen 
vaihdella paljonkin. On huomattava, että organisaation jatkuvan parantami-
                                                  
924 Hollnagel, Erik 2021, s. 2–4.
925 BS 8800:2004, Liuhamo, Mika 1998, Hämäläinen, Päivi – Anttila, Sanna 2008, s. 19 ja 
Helke, Hannamari 2012, s. 32.
926 Hollnagel, Erik 2009, s. 16.
927 Reiman, Teemu – Oedewald, Pia 2008, s. 35 ja Helke, Hannamari 2012 s. 32.
928 Ks. esimerkiksi ILO 2001, s. 4, Levä, Kirsi 2003, s. 42, OHSAS 18001:2007, s. 12 ja Helke, 
Hannamari 2012, s. 32.
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sen kulttuurissa eri asioita voidaan kehittää yhtä aikaa eriaikaisissa proses-
seissa. Asioita siis ryhdytään korjaamaan suunnitellusti sitä mukaa kuin kor-
jaamisen tarvetta havaitaan. Joidenkin asioiden korjaaminen voi olla vain 
minuuttien asia, kun taas toisten loppuun saattaminen voi viedä kuukausia 
tai jopa vuosia. 

Yksi turvallisuustyön keino on onnettomuuksista ja vaaratilanteista oppimi-
nen niitä tutkimalla. Hollnagel kutsuu tätä onnettomuuksien ja vaaratilan-
teiden kautta turvallisuutta parantavaa lähestymistapaa nimellä Safety-I 
(turvallisuus I). Se on luonteeltaan suojelevaa turvallisuutta (protective safe-
ty). Turvallisuuden parantuessa ja onnettomuuksien ja vaaratilanteiden vä-
hentyessä onnettomuuksien ja vaaratilanteiden mittaamisella saatava data 
vähentyy. Tämä mitattavien asioiden (positiivinen) puute johtaa palautteen 
vähäisyyteen ja hankaloittaa turvallisuuden jatkuvaa kehittämistä. 2000-
luvulla onkin kehitetty seuraavan sukupolven malli turvallisuusjohtamisesta 
eli Safety-II (turvallisuus II). Siinä keskitytään kehittämään toiminnan sieto-
kykyä929 keskittymällä epäonnistumisten sijasta toiminnan onnistumisiin. 
Tätä turvallisuuden lähestymistapaa voidaan kutsua tuottavaksi turvallisuu-
deksi (productive safety). Samalla turvallisuusjohtamisen taustalla oleva tieto 
kerätään jokapäiväisestä toiminnasta sen sijaan, että keskityttäisiin harvinai-
siin poikkeamiin.930 Safety-II tukee positiivista ajattelua, jonka mukaan me-
nestys kohtaa menestystietoisia.931 

Hollnagel on vuodesta 2018 alkaen kutsunut Safety-II:a nimellä Syne-
sis932 eli synteesi. Hän määrittelee Synesiksen tilana, jossa useat toiminnot 
toimivat yhteen tuottaen halutun lopputuloksen.933 Ideana on, että tuotta-
vuutta, laatua, turvallisuutta ja luotettavuutta tulisi johtaa yhtenä kokonai-
suutena eikä erillisinä asioina. Loppujen lopuksi nämä kaikki neljä näkökul-
maa tukevat toinen toisiaan ja yhden näkökulman korostaminen muiden 
kustannuksella johtaa ainakin pitkällä aikavälillä ei-toivottuun lopputulok-
seen.934 

Safety-II näkökulman omaksuminen ei tarkoita, että aiemmat metodit ja 
tekniikat turvallisuuden parantamiseksi tulisi hylätä.935 Safety-I ja Safety-II 
ovat toisiaan täydentäviä näkökulmia eikä niiden ole tarkoitus kilpailla kes-
kenään. Tehokas toiminta edellyttää, että ihmiset voivat sekä välttää asioiden 
epäonnistumista että varmistaa, että asiat sujuvat halutulla tavalla.936 
                                                   
929 Ks. esim. Hollnagel, Erik 2018, s. 26–27. Joustavan toimintakyvyn (resilient performan-
ce) edellytyksenä ovat kyky vastata, kyky tarkkailla, kyky oppia sekä kyky ennakoida. 
930 Hollnagel, Erik 2018, s. 1–6 ja 15. 
931 Positiivisesta ajattelusta ks. esim. Hill, Napoleon 2018, s. 17. 
932 Hollnagel, Erik 2018, s. 108. Hollnagelin mukaan Synesis-sana tulee kreikan kielen sa-
nasta σύνεσις, jonka alkuperäisenä merkityksenä on ollut yhdistäminen, kohtaaminen, mie-
lekkyys, omatunto, kiteytys, toteutuminen, ymmärrys ja syy. 
933 Hollnagel, Erik 2018, s. 108. 
934 Hollnagel, Erik 2021, s. 3–4. 
935 Hollnagel, Erik 2014 s. 145. 
936 Hollnagel, Erik 2014 s. 146. 
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Edelleenkin on siis tarpeen tutkia vikaan menneitä tapahtumia. Tutkin-
tametodeita ja tekniikoita kehitettäessä ja käytettäessä huomioidaan myös 
Safety-II:n mukanaan tuomat näkökulmat.937 Turvallisuustutkinnassa selvi-
tetään Safety-II oppien mukaisesti se, miten vastaavissa tilanteissa yleensä 
toimitaan. Tätä vasten on mahdollista arvioida sitä, mikä kyseessä olevassa 
tilanteessa on mennyt pieleen ja minkä takia. 

Ulkopuolisen itsenäisen ja riippumattoman viranomaisen tekemä turval-
lisuustutkinta toimii yhteiskunnan viimeisenä keinona parantaa turvallisuut-
ta silloin, kun kaikista olemassa olevista suojaverkoista huolimatta vakava 
onnettomuus tai vaaratilanne on päässyt tapahtumaan. Onnettomuustutkin-
takeskuksella ja sen kollegavirastoilla on töitä vain niin kauan, kuin turvalli-
suutta ei saada organisaatioiden, lupa- ja valvontaviranomaisten eikä lain-
säädännön keinoin siedettävälle tasolle. 

Turvallisuuskriittisissä organisaatioissa ETTO-periaatetta sovellettaessa 
on normaalia, että perusteellisuus saa tehokkuutta suuremman painoarvon. 
Tämä johtuu siitä, että tällaisilla toimialoilla turvallisuus ja laatu painavat, 
tai ainakin niiden tulisi painaa, vaakakupissa enemmän kuin asian näennäi-
nen valmiiksi saattaminen.938 Hyvä ja perusteellinen suunnittelu vievät ai-
kaa, mutta toisaalta ne edesauttavat sekä hyvän lopputuloksen syntymistä 
että toteutuksen nopeutumista. Hyvin suunnitellussa prosessissa itse toimin-
ta voi siis olla tehokkaampaa. Hyvin suunniteltu prosessi toimii varmemmin 
ja tuottaa haluttua lopputulosta. Jatkuvan parantamisen hengessä on kuiten-
kin tarkoituksenmukaista jatkuvasti tarkkailla hyvinkin suunniteltua proses-
sia ja tarttua mahdollisesti havaittuihin puutteisiin sekä parannusmahdolli-
suuksiin. Turvallisuuden säilyttämiseksi myös korjauksia tehtäessä on tärke-
ää tarkastella koko toimintakokonaisuutta, jotta korjaus ei aiheuttaisi epätoi-
vottuja sivuvaikutuksia. Hyvin suojatussa toimintaympäristössä on epäto-
dennäköistä, että johtamisen virheistä ja työntekijöiden psykologisista rajoit-
teista johtuvat riskialttiitkaan toimenpiteet johtavat onnettomuuksiin. 
Useimmiten onnettomuudet tapahtuvat epätyypillisissä olosuhteissa.939 

1980-luvulla alkoivat suosioon nousta epidemiologiset onnettomuusmallit. 
Kuten nimi antaa ymmärtää, nämä mallit hakevat vertailukohtaa eli analogi-
aa tautien esiintyvyydestä väestössä. Termiä on käytetty jo vuodesta 1961. 
Silloin Suchman esitti, että onnettomuusilmiö on odottamaton, väistämätön 
ja tahaton teko (act), joka seuraa isännän (onnettomuuden uhrin), toimijan 
(onnettomuuden aiheuttajan) ja ympäristötekijöiden (fyysiset, sosiaaliset ja 
psykologiset erityispiirteet) vuorovaikutuksesta tilanteessa, joka sisältää ris-
kinottoa ja havaittavaa vaaraa. Epidemiologisissa onnettomuusmalleissa on-
nettomuuksien katsotaan johtuvan osatekijöiden yhdistelmistä, joista osa on 
                                                   
937 Hollnagel, Erik 2014 s. 145. 
938 Hollnagel, Erik 2009, s. 28–29. 
939 Reason, James 1990, s. 208–209 ja Helke, Hannamari 2012, s. 12–13. 
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näkyviä (manifest) ja osa piileviä (latent) ja jotka sattuvat olemaan samaan 
aikaan samassa paikassa. 940 

Reasonin941 mukaan kaikki ihmisen luomat kompleksiset systeemit kan-
tavat sisällään oman tuhonsa siemeniä, kuten ihmiskehossa on läsnä taudin-
aiheuttajia. Jokaisella hetkellä systeemissä on läsnä tietty määrä komponent-
tivikoja, inhimillisiä virheitä ja väistämättömiä rikkomuksia. Mikään näistä 
tekijöistä ei yleensä ottaen ole riittävä aiheuttamaan merkittävää häiriötä. 
Katastrofi tapahtuu, kun suuri määrä näitä taudinaiheuttajia ketjuuntuu 
huomaamattomasti ja usein ennustamattomasti. Epidemiologisista onnetto-
muusmalleista tunnetuin on Reasonin reikäjuustomalli (ks. kuva 36).942 Se 
sai lopullisen hahmonsa vuonna 1997. Reikäjuustomallin ideana on kuvata 
sitä, miten onnettomuusketju läpäisee juuston ja onnettomuus pääsee syn-
tymään, jos juustossa sijaitsevat reiät muodostavat suoran.943 

Mallin jokaisessa juustosiivussa on reikiä. Juustosta poiketen reiät ovat 
kuitenkin jatkuvassa liikkeessä siirtyen paikasta toiseen. Reiät myös avautu-
vat ja sulkeutuvat. Vain silloin, kun reiät muodostavat suoran, onnettomuus 
voi tapahtua ja aiheuttaa haittaa ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle. Rei-
kiä syntyy turvattomista toimenpiteistä ja epävakaista olosuhteista. Yleensä 
turvattomista toimenpiteistä syntyvät reiät ovat lyhytikäisiä. Sen sijaan epä-
vakaista olosuhteista johtuvat reiät ovat yleensä pitkäikäisiä ja esiintyvät se-
kä ennen että jälkeen tapahtumaketjun. Epävakaista olosuhteista johtuvat 
reiät syntyvät silloin, kun suunnittelijat, rakentajat, johto ja toimijat eivät 
tunnista ennalta mahdollista onnettomuusskenaariota.944 Onnettomuuksia 
voidaan pyrkiä välttämään erilaisilla suojamekanismeilla. Näihin sisältyvät 
fyysinen suojautuminen, tekniset turvajärjestelyt, hallinnollinen kontrolli 
(säännökset, säännöt ja ohjeet), henkilökohtaiset suojalaitteet ja itse toimijat 
(kapteenit, luotsit, tähystäjät jne.).945 

 

                                                   
940 Suchman, Edward 1961, Heinrich, Herbert William – Petersen, Dan – Roos, Nestor 1980, 
s. 50 ja Hollnagel, Erik 2002, s. 2. 
941 Reason, James 1987, s. 465. 
942 Hollnagel, Erik 2002, s. 2. 
943 Reason, James 2008, s. 101 ja Helke, Hannamari 2012, s. 14. 
944 Reason, James 2008, s. 101 ja Helke, Hannamari 2012, s. 14. 
945 Reason, James 2008, s. 101 ja Helke, Hannamari 2012, s. 14. 
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Onnettomuudet ovat tyypillisesti seurausta monen yksinään vaarattoman 
tapahtuman sarjasta eivätkä yhdestä suuresta virheestä. Jokainen näistä ta-
pahtumista vaaditaan onnettomuuden sattumiseksi eli yhdenkin puuttumi-
nen olisi riittänyt estämään onnettomuuden tai muuttamaan sen läheltä piti -
tapahtumaksi. Osa onnettomuuteen vaikuttavista tekijöistä on organisaatios-
sa latentteja eli piileviä näyttäytyen vasta onnettomuusketjun yhteydessä,
vaikka ovatkin ilmaantuneet organisaatioon jo aiemmin.947 Suuronnetto-
muuksilla on lähtökohtaisesti aina enemmän kuin yksi syy. Onnettomuuksiin 
vaikuttavat monenlaiset toisiinsa liittyvät syytekijät.948

Epidemiologiset mallit antavat arvokkaan perustan keskustelulle onnet-
tomuuksien kompleksisuudesta. Täten niiden avulla on voitu ylittää suoravii-
vaisten onnettomuusteorioiden rajoitteet. Hyödynnettäessä näitä malleja 
turvallisuustutkinnassa ei voida tyytyä yksinkertaisiin välittömiin syihin vaan 
tutkinnassa on otettava huomioon eri osatekijöiden välinen kompleksisempi 
vuorovaikutus.949 Ratkaisuksi onnettomuuksien estämiseen epidemiologiset 
mallit tarjoavat esteiden ja puolustusmekanismien lisäämistä tai vahvista-
mista. Niin kauan kuin onnettomuuden syyt liittyvät fyysisiin elementteihin, 
onnettomuuksien aiheutumista voidaan estää fyysisin toimenpitein huomi-
oon ottaen niiden kustannustehokkuus. Syiden liittyessä enemmän päätök-
sentekoon, valintoihin, priorisointiin ja organisaatiokulttuuriin kuin fyysi-
seen toimintaympäristöön onnettomuuksien torjuminen epidemiologisten 

946 Reason, James 2008, s. 102, Reason, James 1997, s. 12 ja Helke, Hannamari 2012, s. 13–
14.
947 Reiman, Teemu – Oedewald, Pia 2008, s. 299 ja Helke Hannamari 2012, s. 11.
948 Sklet, Snorre 2004, s. 17 ja Helke, Hannamari 2012, s. 11.
949 Hollnagel, Erik 2002, s. 2.
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mallien avulla muuttuu haastavammaksi, koska käytettävissä olevat esteet 
muuttuvat fyysisistä ja toiminnallisista esteistä symbolisiksi ja aineettomiksi 
esteiksi. Samalla itse syyn määrittely hankaloituu. Systeemi voi ajautua on-
nettomuustilanteeseen ilman mitään yksittäisiä virheellisiä päätöksiä. Poik-
keavasta toimintamallista voi tulla vähitellen ikään kuin huomaamatta uusi 
normaali samalla hissukseen järsien turvallisuuspuskureita yhä pienemmik-
si, kunnes vaara pääsee realisoitumaan. Tällainen organisaation ajelehtimi-
nen pitäisi jotenkin voida välttää.950 

Kolmas onnettomuusmallien ryhmä on systeemiset onnettomuusmallit. Ni-
mensä mukaisesti nämä mallit yrittävät kuvata systeemitason tyypillistä toi-
mintaa kokonaisuutena. Sen sijaan, että systeemi pilkottaisiin osiin, systee-
minen näkökulma pitää onnettomuuksia nousevana tai kumpuavana ilmiö-
nä. Onnettomuudet ovat normaaleja ja luonnollisia sekä siinä mielessä täysin 
odotettavissa olevia. Systeemisten mallien juuret ovat kontrolliteoriassa, 
kaaosmalleissa, sattumamalleissa ja stokastisen (sattumanvaraisen) reso-
nanssin ideassa. Yleensä systeemiset onnettomuusmallit korostavat tarvetta 
perustaa onnettomuusanalyysi järjestelmän toiminnallisten ominaisuuksien 
ymmärtämiseen ennemmin kuin olettamuksiin tai hypoteeseihin niiden si-
säisistä mekanismeista. Systeemisten mallien mukaan onnettomuutta ei voi-
da selittää kausaalisilla sarjoilla eikä myöskään kausaalisella verkolla, koska 
kumpikaan niistä ei ole kyvykäs ottamaan huomioon vuorovaikutuksen ja 
riippuvuuksien dynaamista luonnetta.951 Systeemiteoreettisten analyysien 
vuosikymmeninä on opittu, että kausaaliyhteydet ovat äärimmäisen moni-
mutkaisia ja periaatteessa läpinäkymättömiä. Usein niitä yksinkertaistetaan-
kin liittämällä syitä vaikutuksiin enemmän tai vähemmän mielivaltaisesti.952 

Turvallisuuden parantamiseksi kompleksisissa systeemeissä systeemiset 
onnettomuusmallit tarjoavat lääkkeeksi sen ymmärtämistä, että systeemin 
kompleksisuus on enemmänkin tiedollinen (epistemologinen) kuin olemi-
seen liittyvä (ontologinen) ongelma. Määrittelemällä ja kuvailemalla systee-
mi kompleksiseksi voimme verhota kyvyttömyytemme ymmärtää teke-
miemme muutosten seurauksia. Kun tunnistamme ja tunnustamme, että 
kompleksisuus on todellisuudessa tapa kaunistella ja sivuuttaa kognitiiviset 
rajamme, ratkaisu ongelmaan näyttäytyy paljon yksinkertaisempana. Todel-
lisuus ei ole niin monimutkainen kuin miltä se näyttää. Meidän pitää vain 
yksinkertaisesti kehittää tapaamme kuvata ennustamattomuutta ja epävar-
muutta, kuten matematiikan alalla on jo tuhansia vuosia tehty.953 

Esimerkkinä systeemisestä onnettomuusmallista on stokastisen reso-
nanssin hyödyntäminen onnettomuusmallina. Samaan tapaan kuin Reasonin 

950 Hollnagel, Erik 2018, s. 8. 
951 Hollnagel, Erik 2002, s. 2. 
952 Luhmann, Niklas 2004, s. 44. 
953 Hollnagel, Erik 2018, s. 10. 
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reikäjuustomallissa myös stokastiseen resonanssiin perustuvassa mallissa 
ajatellaan, että teko tai tapahtuma, joka ei yleensä johda onnettomuuteen voi 
joskus harvoin kuitenkin johtaa onnettomuuteen. Stokastisen resonanssin 
avulla pyritään selittämään sitä, miten tällainen poikkeava lopputulos on 
mahdollista.954 Mallin ymmärtämiseksi on syytä kerrata, mitä resonanssilla 
tarkoitetaan. 

Jokaisella systeemillä on luonnollinen värähtelytaajuus eli ominaisväräh-
telytaajuus. Kun esineeseen kohdistaa ulkopuolisen jaksottaisen voiman, 
jonka taajuus vastaa systeemin ominaisvärähtelytaajuutta, värähtelyn laajuus 
eli amplitudi kasvaa. Arjen esimerkkinä toimikoon keinuminen. Annettaessa 
keinussa keinuvalle lapselle lisää vauhtia vauhdin antaminen on sovitettava 
keinun värähtelytaajuuteen siten, että voima suuntautuu keinumisliikkeen 
tahdissa aina samaan suuntaan keinumisliikkeen kanssa. Samoin kun keinu-
ja lisää itse itselleen vauhtia, hänen on ajoitettava eli synkronoitava ponnis-
tuksensa yhteen keinun heiluriliikkeen kanssa. Muussa tapauksessa kei-
numisliikkeen laajuus suurenemisen sijaan pienenee.955 

Stokastinen resonanssi on ilmiö, jossa heikon signaalin havaitseminen 
mahdollistetaan lisäämällä signaaliin niin sanottua valkoista kohinaa (ran-
dom noise), joka sisältää laajan taajuusspektrin. Alkuperäisen signaalin taa-
juuksia vastaavat valkoisen kohinan taajuudet resonoivat alkuperäisen sig-
naalin kanssa aiheuttaen alkuperäisen signaalin taajuuksien amplitudien 
kasvun.956 

Kompleksinen systeemi muodostuu useista osasysteemeistä sekä kom-
ponenteista. Stokastiseen resonanssiin pohjautuvassa onnettomuusmallissa 
systeemin kunkin teknisen osan sekä ihmisten vaihteleva toiminta muodos-
taa oman heikon signaalinsa. Teknisten osien osalta vaihtelevuus voi johtua 
huollon ja käytön sekä suunnittelun puutteista. Ihmisten toiminnan normaa-
li vaihtelevuus taas johtuu ihmisten taipumuksesta sovittaa toimintansa olo-
suhteiden mukaiseksi, aistien puutteellisuudesta sekä kognitiivisesta rajalli-
suudesta kuten huomion herpaantumisesta. Näitä normaaleja häiriöitä voi-
daan kutsua heikoiksi signaaleiksi, koska ne ovat normaalisti liian pieniä ai-
heuttamaan vaaraa tai näkyviä seurauksia. Tämä johtuu siitä, että normaalis-
ti systeemi korjaa tällaiset häiriöt ennen kuin mitään suurempaa ehtii tapah-
tua. Käytännössä suurin osa kompleksisista systeemeistä on kykeneviä kor-
jaamaan itse itsensä. 957 

Kunkin yksittäisen osan muodostaman heikon signaalin näkökulmasta 
systeemin muiden osien heikkojen signaalien kokonaisuus muodostaa taus-
takohinaa, joka toimii valkoisen kohinan tapaan. Se, mikä osa kokonaisuu-
desta on heikko signaali ja mikä on taustakohinaa, riippuu siis näkökulmas-
ta. Stokastisen resonanssin periaatteiden mukaisesti silloin tällöin sattuu, 
että heikko signaali, joka on normaalisti liian heikko aiheuttamaan mitään 

                                                   
954 Hollnagel, Erik 2016, s. 159–160. 
955 Hollnagel, Erik 2016, s. 160. 
956 Hollnagel, Erik 2016, s. 166. 
957 Hollnagel, Erik 2016, s. 167–168. 
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ongelmia tai huolenaiheita, suurentuu taustakohinan aiheuttamasta reso-
nanssista johtuen ja vahvistuessaan ylittää havaitsemiskynnyksen. Stokasti-
sen resonanssin malli tukee näkemystä siitä, että yleensä onnettomuuksien 
taustalla on yhteensattumia, joista jokainen on onnettomuuden edellytys 
mutta joista mikään ei yksinään olisi aiheuttanut onnettomuutta. Toisin sa-
noen jokainen noista poikkeamista on ollut välttämätön mutta riittämätön 
onnettomuuden syntymisen edellytys. Onnettomuudet ovat siis yhteensat-
tumien summia.958 

Ideaalitilanteessa turvallisuuskulttuuri toimii jatkuvana moottorina kohti 
maksimaalista turvallisuutta riippumatta johtajien persoonallisuudesta tai 
esimerkiksi markkinatilanteesta johtuvista huolista. Tällaista ihannetilannet-
ta on vaikea saavuttaa, mutta sitä kohti kannattaa ponnistella. Hyvässä tur-
vallisuuskulttuurissa ei tuudittauduta Ruususen uneen vaan ollaan valppaina 
reagoimaan mahdollisiin turvallisuutta uhkaaviin seikkoihin.959 

Hyvän turvallisuuskulttuurin pohjana on tietoisuuden kulttuuri. Tämä 
tarkoittaa tiedolla johtamista ja informaation keräämistä sen pohjaksi. Tie-
don keräämiseksi, analysoimiseksi ja levittämiseksi organisaatiossa on tur-
vallisuustietojärjestelmä (safety information system). Järjestelmään kootaan 
tiedot onnettomuuksista ja vaaratilanteista samoin kuin proaktiivisista tar-
kastuksista kuten auditoinneista. Tarkoituksena on koota johdolle kattava 
tilannekuva inhimillisistä, teknisistä, organisatorisista sekä ympäristöllisistä 
faktoista, jotka vaikuttavat kokonaisuuden määrittelemiseen.960 

Relevantin tiedon keräämiseksi on välttämätöntä saada työntekijät ha-
lukkaiksi osallistumaan turvallisuuden parantamiseen. Tämä edellyttää sel-
laisen raportointikulttuurin ja työilmapiirin luomista, jossa henkilöt ovat 
valmiita jakamaan tietoa virheistään ja kohtaamistaan läheltä piti -
tilanteista. Raportointikulttuuriin on suora vaikutus sillä, miten organisaatio 
suhtautuu syyllisyyteen ja rankaisemiseen.961 

Rankaisemattomuuden kulttuuri (no-blame culture) ei ole 100-
prosenttisesti mahdollinen eikä edes toivottava. Pieni osa ihmisten vaaralli-
sista toimenpiteistä on törkeitä (esimerkiksi huumaavien aineiden käyttö ja 
sabotaasi) ja tietyissä tilanteissa sanktion ansaitsevia. Tällaisissa tilanteissa 
armahdus, joka tulisi aina kuin Manulle illallinen, olisi omiaan aiheuttamaan 
uskottavuusongelmia työntekijöiden silmissä. Ennen kaikkea se nähtäisiin 
luonnollisen oikeuden toteutumisen vastaisena.962 

                                                   
958 Hollnagel, Erik 2016, s. 168–169. 
959 Reason, James 1997, s. 195. 
960 Reason, James 1997, s. 195. 
961 Reason, James 1997, s. 195. 
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Se, mitä hyvän raportointikulttuurin963 luomiseksi tarvitaan, on oikeu-
denmukaisuuden kulttuuri (just culture).964 Just culture on toimintaperiaate, 
jossa työntekijöitä ei rangaista toimista, laiminlyönneistä eikä päätöksistä, 
jotka ovat suhteessa heidän kokemukseensa ja koulutukseensa.965 Tässä luot-
tamuksen ilmapiirissä henkilökuntaa kannustetaan ja rohkaistaan tuotta-
maan oleellista turvallisuustietoa.966 Törkeitä laiminlyöntejä967, tahallisia 
rikkomuksia ja tuhoisia tekoja ei kuitenkaan suvaita.968 Työntekijöille tulee-
kin olla selvää, missä hyväksyttävän ja sopimattoman käyttäytymisen raja 
kulkee.969 Oikeudenmukaisuuden kulttuuri on lähtenyt liikkeelle siviili-
ilmailusta ja levinnyt sieltä hiljalleen myös muille toimialoille.970 

Pelkkä tiedon kerääminen ja sen tilastointi eivät paranna turvallisuutta. 
Mitattavaan asiaan ei voi vaikuttaa tietämättä miksi jotain tapahtuu tai on 
tapahtumatta. Oppiminen edellyttää poikkeamien tutkimista ja niistä oppi-
mista.971 Hyvään turvallisuuskulttuuriin sisältyykin myös oppimisen kulttuu-
ri. Puhutaan myös oppivasta organisaatiosta. Tämä tarkoittaa tahtoa ja kykyä 
oppia kerätystä tiedosta sekä toimeenpanna muutokset.972 Tällaisessa orga-
nisaation sisäisessä oppimisprosessissa on sama idea kuin turvallisuustut-
kinnassa. Ajatus liittyy turvallisuusteorioiden tukemaan ajattelumalliin siitä, 
että vaaratilanteet ja onnettomuudet syntyvät monimutkaisissa ympäristöis-
sä usean asian summana ja että organisaation kehittymisen kannalta on 
olennaista oppia tapahtuneista vaaratilanteista ja onnettomuuksista. Oikeu-
denmukaisuuden kulttuuri siis mahdollistaa organisaation toiminnan jatku-
van kehittämisen.973 

Organisaatioiden poikkeamailmoitusjärjestelmiä ei ole kehitetty syylli-
syyden selvittämiseksi vaan niiden tehtävänä on kerätä organisaatiolle tietoa 

                                                   
963 Ks. Hollnagel, Erik 2018, s. 23. Raportointikulttuurilla  tarkoitetaan organisaation halua 
tuottaa, kerätä ja analysoida onnettomuuksia, vaaratilanteita sekä mahdollisia muita riskejä 
koskevia raportteja. 
964 Reason, James 1997, s. 195. 
965 Hollnagel, Erik 2018, s. 23. 
966 Reason, James 1997, s. 195. 
967 Lokakuusta 2003 alkaen rikoslaissa on määritelty törkeän tuottamuksen edellytyksenä 
oleva törkeä huolimattomuus. RL 3 luvun 7.2 §:n mukaan asia ratkaistaan kokonaisarvoste-
lulla. Arvostelussa otetaan huomioon rikotun huolellisuusvelvollisuuden merkittävyys, vaa-
rannettujen etujen tärkeys ja loukkauksen todennäköisyys, riskinoton tietoisuus sekä muut 
tekoon ja tekijään liittyvät olosuhteet. Hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen 
mukaan törkeysarvostelun ratkaiseva kriteeri on tietoinen riskinotto. HE 44/2002 vp, s. 97. 
Toisaalta teko jää syyksiluettavuusasteikolla tahallisuuden alapuolelle jos tekijä ei ole pitänyt 
tekonsa seurausta varsin todennäköisenä. HE 44/2002 vp, s. 73 ja HE 94/1993 vp, s. 98. Ks. 
myös Matikkala, Jussi 2000, s. 128. Matikkalan mukaan törkeässä tuottamuksessa on usein 
kyse subjektiivisesta näkökulmasta tiedostetusta tuottamuksesta ja suuresta poikkeamasta 
verrattuna objektiivisesti huolelliseen menettelyyn. Joskus tuottamuksen jompikumpi ele-
mentti on niin suuri, että huolimattomuus on katsottu törkeäksi, vaikka tuottamuksen toi-
nen elementti onkin ollut lievempi. 
968 Hollnagel, Erik 2018, s. 23. 
969 Reason, James 1997, s. 195. 
970 Oksanen, Heikki 2013, s. 2. 
971 Hollnagel, Erik 2018, s. 37. 
972 Reason, James 1997, s. 196. 
973 Oksanen, Heikki 2013, s. 2. 
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piilevistä ongelmista ja virheellisistä toimintamalleista, jotta turvallisuus-
puutteet voidaan korjata ennen kuin niistä aiheutuu vakavia seurauksia. Or-
ganisaation oikeudenmukaisuuden kulttuurissa on siis kyse vastaavasta aja-
tusmallista kuin mitä turvallisuustutkintaan sisältyy. Molemmissa ilmenee 
myös samankaltaisia ongelmia itsekriminointisuojaan liittyen. Täyttäessään 
ilmoitusvelvollisuutensa asiaan osallinen voi paljastaa tietoja, jotka voivat 
asettaa hänet rikossyytteen vaaraan.974 Tämän takia onkin ehdottoman tär-
keää, että turvallisuuden kehittämisen prosessi pystytään pitämään riittävän 
irrallaan oikeudellisen vastuun kohdentamiseen tähtäävistä prosesseista. 

Turvallisuustutkinnassa on hyvä välttää syyllinen-sanan lisäksi syy-sanan 
käyttöä. Onnettomuuden syyn selvittämistä tärkeämpää on itse asiassa sel-
vittää miten vastaavat onnettomuudet voitaisiin jatkossa välttää. Sen sijaan, 
että todetaan onnettomuuden syynä olleen huonon suunnittelun, olisi pa-
rempi sanoa, että onnettomuus olisi voitu välttää paremmalla suunnittelulla. 
Ihmiset ovat haluttomia myöntämään tehneensä jotain huonosti, mutta 
yleensä he ovat valmiita myöntämään, että jotain olisi voitu tehdä paremmin. 
Turvallisuustutkinnan onnistumiseksi on tärkeää kertoa selvästi, että tutkin-
nan tavoitteena on faktojen selvittäminen ja suositusten antaminen vastaa-
vien onnettomuuksien välttämiseksi ja että ketään ei rangaista virheistä tai 
unohduksista. Vain törkeästä välinpitämättömyydestä tulisi rangaista.975 Ri-
koslain 3 luvun 7.2 §:n mukaan se, pidetäänkö huolimattomuutta törkeänä, 
ratkaistaan kokonaisarvostelun perusteella. Arvostelussa otetaan huomioon 
rikotun huolellisuusvelvollisuuden merkittävyys, vaarannettujen etujen tär-
keys ja loukkauksen todennäköisyys, riskinoton tietoisuus sekä muut tekoon 
ja tekijään liittyvät olosuhteet. 

Oppivassa organisaatiossa on syytä keskittyä onnettomuuksista ja vaara-
tilanteista oppimisen lisäksi oppimaan myös useammin tapahtuvista sään-
nöllisistä tapahtumista. Hyvässä oppimiskulttuurissa organisaation kaikki 
jäsenet pitävät jokapäiväistä oppimista normaalina toimintana. He keskitty-
vät havainnoimaan erityisesti hyviä mutta myös huonoja jokapäiväisiä toi-
mintatapoja sekä niiden seurauksia. Ideana on, että organisaatio priorisoisi 
ketterän laajavaikutteisen oppimisen syvällisen yksittäisiin tapahtumiin liit-
tyvän oppimisen edelle. Näin toimien organisaation sisällä voidaan kehittää 
toimintaa ja sen turvallisuutta nopeasti ja laajavaikutteisesti.976 

Turvallisuustutkintalaissa Onnettomuustutkintakeskukselle on säädetty vesi-
liikenteeseen liittyen tutkintavelvollisuus hyvin vakavien vesiliikenneonnet-
tomuuksien osalta. Päätettäessä muiden vesiliikenneonnettomuuksien ja -
vaaratilanteiden tutkimisesta Onnettomuustutkintakeskuksen on turvalli-
suustutkintalain 17.2 §:n mukaan otettava huomioon ensinnäkin se, onko 
tutkinta tarpeen turvallisuustutkinnan tarkoituksen kannalta. Harkittaessa 
                                                   
974 Oksanen, Heikki 2013, s. 2. 
975 Kletz, Trevor A. 1988, s. 2–3 ja Helke, Hannamari 2012, s. 10. 
976 Hollnagel, Erik 2018, s. 37. 
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tutkinnan aloittamista on lisäksi otettava huomioon esimerkiksi vastaavien 
onnettomuuksien toistuvuus ja uusiutumisen todennäköisyys, sekä se, onko 
tutkinnasta saatavissa merkityksellistä turvallisuustietoa. Onnettomuustut-
kintakeskus voi tehdä myös turvallisuustutkintalain 2.3 §:ssä tarkoitetun 
teematutkinnan977 eli yhteisen tutkinnan useista samankaltaisista onnetto-
muuksista tai vaaratilanteista.978 Täten Onnettomuustutkintakeskuksella on 
mahdollisuus tutkia myös Safety-II ajattelun mukaisia pienempiä mutta use-
ammin sattuvia onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Safety-II ajattelun mu-
kainen onnistumisiin perustuva turvallisuuden parantaminen ei sen sijaan 
kuulu Onnettomuustutkintakeskuksen tehtäviin. Toki turvallisuustutkinta-
selostuksissa on tästä huolimatta mahdollisuus tuoda esille myös tutkinnassa 
esiin nousseita onnistumisia ja erityisen hyviä toimintatapoja. 

Onnettomuustutkintakeskuksen tekemässä turvallisuustutkinnassa on 
selvänä etuna organisaation sisäiseen tutkintaan nähden se, että turvalli-
suussuosituksia voidaan antaa myös tapahtumaorganisaation ulkopuolisille 
tahoille. Ilman ulkopuolista lakisääteistä tutkintaa tämä ei olisi mahdollista. 

Laiminlyönnillä tarkoitetaan tilannetta, jossa tekijä ei ole puuttunut oikeus-
hyvää uhkaavaan loukkaamiseen tai vaarantamiseen. Rikosoikeudellisesti 
laiminlyönnillä ei tarkoiteta ainoastaan tekijän passiivisuutta vaan sitä, että 
tekijä ei ole ryhtynyt sellaiseen tekoon, johon hänellä on ollut kyky, tilaisuus 
ja velvollisuus.979 Tapahtumienkulkua tulee tarkastella kokonaisuutena. Vain 
siten voidaan perustellusti ottaa kantaa siihen, onko laiminlyönti tapahtunut. 
Tällaisessa tarkastelussa aikajänne voi olla hyvinkin pitkä, esimerkiksi useita 
kuukausia.980 

Laiminlyöntirikosten taustalla voidaan ajatella olevan turvallisuusteorioi-
den mukaisten esteiden asettamisen varmistaminen. Kun yhteiskunnassa on 
tunnistettu jokin vaara, ja on syntynyt tietoisuus siitä, miten vaaran realisoi-
tuminen on ehkäistävissä, se on kirjoitettu lakiin tai määräykseen. Kriminali-
soinneilla halutaan tehostaa sitä, että säädettyjä turvallisuusmääräyksiä 
noudatetaan. Rikossäännökset koskevat pääsääntöisesti tekoja mutta turval-
lisen toiminnan varmistamiseksi myös laiminlyönneistä voidaan rangaista. 
Laiminlyönnistä voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen kahden tyyppisis-
sä tilanteissa. Niitä nimitetään varsinaisiksi ja epävarsinaisiksi laiminlyönti-
rikoksiksi.981 

                                                   
977 Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt teematutkinnan muun muassa alusten sähkönja-
keluhäiriöistä (OTKES M2016-S1) sekä turvallisuuden hallinnan kehittämisestä kotimaan 
matkustaja-alusliikenteessä (OTKES S1/2011M).  
978 Onnettomuustutkintakeskus voi hyödyntää teematutkinnan aiheen valinnassa esimerkik-
si merionnettomuuksia koskevaa eurooppalaista tietojärjestelmää eli EMCIPiä (European 
Marine Casualty Information Platform). 
979 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 230. 
980 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 255–256. 
981 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 231. 
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Laiminlyönti on Suomessa rikoslain 3 luvun 3.1 §:n mukaan rangaistava, 
jos rikoksen tunnusmerkistössä niin nimenomaan määrätään. Tällöin puhu-
taan varsinaisista laiminlyöntirikoksista eli laiminlyönti on määrätty rangais-
tavaksi riippumatta siitä, aiheuttaako se ei-toivoton seurauksen vai ei.982 
Varsinaisten laiminlyöntirikosten taustalla on käskynormeja, jotka edellyttä-
vät jonkin teon toteuttamista.983 Varsinaisissa laiminlyöntirikoksissa tuomio-
istuimen on vain todettava, onko tietty laissa tehtäväksi määrätty toiminta 
jätetty tekemättä.984 

Epävarsinaiset laiminlyöntirikokset rikkovat käskynormien sijaan kiel-
tonormeja, joilla kielletään tietyt teot. Kieltoa voi rikkoa sekä toiminnalla että 
laiminlyönnillä.985 Epävarsinaisten laiminlyöntirikosten konstruktion avulla 
rangaistavaksi on selitetty myös kielletyn seurauksen aiheuttaminen laimin-
lyönnillä tilanteissa, joissa aiheuttaja on vastuuasemassa.986 Kyse on yleisen 
normatiivisen odotuksen noudattamatta jättämisestä.987 Rikoslain 3 luvun 
3.2 §:n mukaan laiminlyönti on rangaistava, jos tekijä on jättänyt estämättä 
tunnusmerkistön mukaisen seurauksen syntymisen, vaikka hänellä on ollut 
oikeudellinen velvollisuus seurauksen syntymisen estämiseen.988 Kieltonor-
min täyttävän teon rankaiseminen epävarsinaisena laiminlyöntirikoksena 
edellyttää rikoslain 3 luvun 3.2 §:n mukaista vastuuasemaa.989 

Vastuuasemasta johtuva velvollisuus voi rikoslain 3 luvun 3.2 §:n mukaan 
perustua 1) virkaan, toimeen tai asemaan, 2) tekijän ja uhrin väliseen suhtee-
seen, 3) tehtäväksi ottamiseen tai sopimukseen, 4) tekijän vaaraa aiheutta-
neeseen toimintaan tai 5) muuhun niihin rinnastettavaan syyhyn. Laimin-
lyöjällä pitää siis olla erityinen oikeudellinen velvollisuus toimia.990 Käytän-
nössä kyse on joko valvonta- tai suojeluvastuusta. Valvontavastuussa rikos-
oikeudellisen vastuun perustana oleva tapahtumankulun hallinta ilmenee 
ennen vahinkoseurausta olemassa olleen olennaisen vahinkoseurauksen ai-
heuttavan syyn eli vaaran lähteen hallintana. Suojeluvastuussa tapahtuman-
kulun hallinta puolestaan ilmenee ennen vahinkoseurausta olemassa olleena 
sen avuttomuuden hallintana, joka on olennaisessa asemassa vahinkoseu-
rauksen syntymiseen nähden.991 Valvontavastuu kohdistuu esineeseen ja 
suojeluvastuu toiseen ihmiseen.992 

Laiminlyöntivastuu liittyy toisaalta käsillä oleviin tosiasiallisen kontrollin 
mahdollisuuksiin ja toisaalta normatiivisiin vaatimuksiin sen suhteen, missä 
laajuudessa kukin sosiaalinen rooli edellyttää toisten valvontaa ja suojelemis-

                                                   
982 Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1971, s. 69. 
983 Frände, Dan 2012, s. 58–59 ja Korkka, Heli 2019a, s. 189–190. 
984 Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1971, s. 69. 
985 Frände, Dan, s. 59 ja Korkka, Heli 2019a, s. 189. 
986 Nuotio, Kimmo 1998, s. 26–27 ja Palmén, Harri 1978, s. 41–103. 
987 Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1971, s. 69. 
988 Ks. HE 44/2002 vp, s. 42–46. 
989 Korkka, Heli 2019a, s. 191. 
990 Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1971, s. 69. 
991 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 261. 
992 Ks. esim. Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 357. 
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ta.993 Vastuuasemaopin avulla arvioidaan sitä, minkä asteisia toimenpiteitä 
vastuuasemassa olevalta voidaan edellyttää.994 

Pohdittaessa mahdollisesta laiminlyönnistä johtuvaa vastuuta on kysyttä-
vä, kuka tai ketkä hallitsevat vahinkoseuraukseen johtanutta tapatumankul-
kua. Kenen kontrollissa on esimerkiksi yhtiön ympäristölle vaarallisten ai-
neiden käsittely ja miten valikoidaan se henkilö tai ne henkilöt, jotka kanta-
vat vastuun mahdollisesta ympäristörikoksesta?995 Yleensä tapahtumanku-
lunhallinta palautetaan henkilön organisatoriseen asemaan. Vastuu kohden-
netaan ensi sijassa todellisten valta- ja vastuusuhteiden mukaisesti. Tehtä-
vien ja toimivaltuuksien laajuus nivoutuu yhteen työtehtävien itsenäisyyden 
ja päätettävien asioiden laajakantoisuuden kanssa. Niin ikään ammatillisen 
pätevyyden oletetaan lisäävän tapahtumankulun hallintaa. Korkea ammatil-
linen pätevyys korostaa vastuuta ja velvollisuutta toimia. Vastaavasti amma-
tillisen pätevyyden vaatimus rajoittaa asioiden delegointia epäpätevälle hen-
kilöstölle.996 Perinteisesti rikosoikeudessa vastuuta on kohdistettu enemmän 
vastuuketjun alapäähän suorittavaan portaaseen lähelle onnettomuutta kuin 
vastuuketjun yläpäähän eli organisaation johtoon. 

Vastuuaseman lisäksi epävarsinaisten laiminlyöntirikosten kohdalla edel-
lytetään syy-seuraus-suhdetta kiellettyyn seuraukseen nähden. Laiminlyön-
nillä ei kuitenkaan voida aiheuttaa seurausta kausaalisesti aktiivisen tekemi-
sen tapaan. Laiminlyönnin niin sanottu syy-yhteys on ratkaistava hypoteet-
tisten syy-yhteyksien perusteella. Rikosoikeudellisessa mielessä laiminlyönti 
on syy seuraukselle, jos vaadittavaa laiminlyötyä tekoa ei voida ajatella lisät-
tävän tapahtumankulkuun ilman, että seuraus jäisi tapahtumatta. Toisin sa-
noen sen sijaan, että kysytään, onko laiminlyönnillä aiheutettu jotain, kysy-
tään sitä, olisiko laiminlyödyn teon tekeminen estänyt seurauksen.997 Lai-
minlyönnin syy-yhteyden toteamiseksi on yleensä katsottu riittäväksi var-
muutta lähenevä todennäköisyys.998 Korkan näkemyksen mukaan kausalitee-
tin täyttymiseksi voidaan pitää riittävänä, että huolellisesti toimien seuraus 
olisi melko todennäköisesti jäänyt syntymättä.999 Rikosoikeudellisen vastuun 
                                                   
993 Ks. esim. Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 261. 
994 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 371. 
995 Jaatinen, Heikki 2000, s. 97. 
996 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 266–267. 
997 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 203–204 ja 212–213. 
998 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 213–214. 
999 Korkka, Heli 2019a, s. 195 ja 197. Melko todennäköisellä Korkka tarkoittaa vähintään 
noin 70 %:n todennäköisyyttä. 
Ks. KKO 1984 II 224, jossa puutavarayhtiön toimitusjohtaja ja uittotyömaan vastuunalainen 
työnjohtaja tuomittiin kyllä rangaistukseen työturvallisuuslain säännösten rikkomisesta 
(varsinainen laiminlyöntirikos), mutta syyte heitä vastaan ajetusta kuolemantuottamuksesta 
(epävarsinainen laiminlyöntirikos) hylättiin. Tapauksessa uittotyössä olleelle A:lle ei ollut 
varattu henkilökohtaiseksi suojavälineeksi pelastusliivejä. A oli kotimatkallaan poikennut 
toisen työntekijän veneeseen, pudonnut, lyönyt päänsä ja hukkunut. KKO piti sangen epäto-
dennäköisenä, että asianmukaisten pelastusliivien antaminen uittotyöntekijöiden käyttöön 
olisi estänyt syntyneen seurauksen.  
Samoin KKO 1987:3, jossa henkilöautoa kuljettanut A tuomittiin liikenteen vaarantamisesta 
(varsinainen laiminlyöntirikos) mutta kuolemantuottamusta (epävarsinainen laiminlyöntiri-
kos) koskeva syyte hylättiin. Nähtyään pysäkille pysähtyneen linja-auton A:n olisi sitä lähes-
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kohdentamisessa edellytetään siis adekvaattia kausaalisuutta eli asianmu-
kaista syy–seuraus-suhdetta.1000 

Käytännössä rikosoikeudessa käytettävä ajattelutapa syy–seuraus-
suhteista vastaa pitkälti turvallisuusteorian dominomallia. Syy-yhteyden to-
teamisessa hyödynnetään hypoteettista conditio sine qua non -koetta. Siinä 
syytteessä mainittu teko (dominopala) ajatellaan pois tapahtumaketjusta ja 
kysytään, olisiko seuraus (viimeisen dominopalan kaatuminen) syntynyt 
myös ilman kyseistä tekoa. Jos vastaus on myönteinen, vastuun edellyttämää 
syy-yhteyttä ei ole ollut. Jos taas vastaus on kielteinen, teko on ollut seurauk-
selle conditio sine qua non (”edellytys, jota ilman ei”), jolloin teon ja seu-
rauksen välillä on syy-yhteys.1001 Koska onnettomuudet käytännössä aina 
johtuvat useammasta seikasta, voi yksittäisen laiminlyönnin rankaiseminen 
johtaa epäoikeudenmukaiseen lopputulokseen. Näin erityisesti silloin, kun 
henkilö on pyrkinyt toimimaan huolellisesti. Kuten dominomallia kehitty-
neemmistä onnettomuusmalleista selviää, onnettomuuden syyn vierittämi-
nen yhden henkilön vastuulle voi olla jokseenkin sattumanvaraista ottaen 
huomioon onnettomuuteen johtaneen tilanteen kompleksisuus. 

Maailman monimutkaistuessa ja ymmärryksen laajentuessa ja lisääntyes-
sä laiminlyöntirikosten kirjo on kasvanut. Vuoden 1971 kirjassaan Anttila ja 
Heinonen mainitsevat esimerkkinä laiminlyöntirikoksesta sen, että silloisen 
rikoslain 44 luvun 11 §:n vastaisesti joku jättää ”kellarin, kaivon, kuopan, 
avannon tai muun sellaisen aukon tahi jyrkänteen peittämättä, aitaamatta, 
taikka vaarinpitoa tahi tarpeenmukaista merkkiä vaille”.1002 Tällainen konk-
reettinen tilanne on helpommin ymmärrettävissä ja havaittavissa kuin monet 
nyky-yhteiskunnan ongelmat. Nykyisissä entistä kompleksisimmissa toimin-
taympäristöissä syy-seurausketjut eivät ole enää selviä. Nykytietämyksen 
valossa on kohtuutonta rangaista sitä yksittäistä henkilöä, jonka sinänsä 
normaaliksi laskettava laiminlyönti on johtanut useiden sattumusten sum-
mana onnettomuuteen. 

Rangaistusuhalla pystytään vaikuttamaan parhaiten ennalta harkittuihin 
rikoksiin.1003 Lainsäädännöllä pyritään ohjaamaan turvallisuuskriittisten or-
ganisaatioiden toimintaa siten, että ne ETTO-periaatetta soveltaessaan pai-
nottaisivat riittävästi perusteellisuutta. Tarkoituksena on varmistaa näiden 
organisaatioiden turvallinen ja laadukas toiminta. Kriminalisoimalla lain-
säädännön noudattamatta jättäminen annetaan selkeä signaali siitä, että 
lainsäädäntö on todellakin tarkoitettu noudatettavaksi. Tämä edesauttaa sitä, 
että toimintaa pyörittävillä henkilöillä on intressi selvittää, mitä kaikkea lain-
säädäntö edellyttää heidän tekevän. Nykyisin työsuojeluun liittyvät rikko-

                                                                                                                                                
tyessään pitänyt tieliikennelain 30.2 §:n perusteella erityisesti varoa ja siinä tarkoituksessa 
vähentää nopeutta ja siirtyä mahdollisuuksien mukaan keskitielle päin. Lapsen tulo tielle 
linja-auton edestä oli kuitenkin ollut niin yllättävää, että onnettomuus olisi todennäköisesti 
tapahtunut, vaikka A olisikin noudattanut asianmukaisia varotoimenpiteitä. 
1000 Matikkala, Jussi 2000, s. 19. 
1001 Matikkala, Jussi 2000, s. 19. 
1002 Anttila, Inkeri – Heinonen, Olavi 1971, s. 68. 
1003 Anttila, Inkeri 1986, s. 57. 
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mukset ja rikokset ovat tyypillisesti rangaistavia myös laiminlyöntirikoksina. 
Lainsäädännöllä pyritään vaikuttamaan siihen, että työnantajalla on intressi 
huolehtia työturvallisuudesta. Tämä sisältää myös ohjaus-, opastus-, ja val-
vontavelvollisuuden.1004 Laiminlyöntirikoksilla pyritään varmistamaan, että 
henkilö ei voi vedota tietämättömyyteensä passiivisuutensa taustalla. 

Tiedossa on, että kiinni joutumisen riski on tärkeämpi motivaatiotekijä 
lainmukaiselle toiminnalle kuin oletetun rangaistuksen ankaruus. Olennai-
sinta yleisestävyyden kannalta on se, että teon tai laiminlyönnin sisällyttämi-
nen rikoslakiin leimaa sen selkeästi vääräksi ja hylättäväksi toimintatavaksi. 
Rangaistusuhan tarkoituksena ei siis ole vain pelottelu vaan ennen kaikkea 
kartettavien tekojen osoittaminen. Tässä kontekstissa rangaistusjärjestelmän 
ei tarvitse olla kova ja julma. Paras tulos saavutetaan silloin, kun rikoslain 
säännökset pelkällä olemassaolollaan tukevat eettisiä normeja ja tapanorme-
ja.1005  

Nykyään yritysten maineriski saattaa vaikuttaa niiden päätöksentekoon 
rangaistusuhkaa enemmän. Maine vaikuttaa suoraan yritysten toimintaedel-
lytyksiin ja yrityksillä onkin tarve ylläpitää mainettaan ja ryhtyä myös kor-
jaaviin toimenpiteisiin, jos jokin asia on mennyt pieleen. 

Onnettomuusmallien keskinäiset erot eivät johda siihen, että joku niistä 
olisi yksiselitteisesti toisia parempi. Vaikka onnettomuuksien analysointia ei 
ole syytä perustaa ainoastaan suoraviivaisiin onnettomuusmalleihin, niiden-
kään hyödyllisyyttä ei pidä poissulkea. Erityisesti silloin, kun onnettomuuden 
syyt ovat helposti havaittavissa, on tarkoituksenmukaista eliminoida ne. Vas-
taavasti tapauksissa, joissa on useita myötävaikuttavia tekijöitä, tilanteen 
kompleksisuus tulisi myöntää eikä yksinkertaistaa asioita liiaksi. Myös lai-
minlyöntirikosten osalta henkilön tosiasialliseen toisintoimimismahdollisuu-
teen tulisi kiinnittää riittävästi huomiota. Vaikka kompleksisuutta on haasta-
vaa käsitellä sekä teoriassa että käytännössä, sitä ei pitäisi karttaa.1006 

Yhtenä ratkaisuvaihtoehtona rikosvastuun oikeudenmukaisessa kohden-
tamisessa myös laiminlyöntien osalta on rangaistuksen kohdentaminen 
luonnollisen henkilön sijaan oikeushenkilöön. Organisaatiohuolimattomuus 
vastuuperusteena edellyttää sekä oikeushenkilön toiminnassa tapahtunutta 
rikosta että oikeushenkilön omaa huolimattomuutta. Oikeushenkilön ran-
gaistusvastuu poikkeaa rakenteeltaan ja perusidealtaan perinteisestä yksilön 
rangaistusvastuun sisällöstä. Oikeushenkilön rangaistusvastuun yleisien op-
pien kehittämiselle onkin ollut selkeä tarve.1007 

Suomessa on 1.9.1995 alkaen myös oikeushenkilö voitu tuomita rangais-
tusvastuuseen. Säännökset löytyvät rikoslain 9 luvusta. Rikoslain 9 luvun 
3.1 §:n mukaan rikos katsotaan tehdyn oikeushenkilön toiminnassa, jos sen 
tekijä on toiminut oikeushenkilön puolesta tai hyväksi. Lisäksi tekijän pitää 

                                                   
1004 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 349. 
1005 Anttila, Inkeri 1986, s. 57–58. 
1006 Hollnagel, Erik 2002, s. 3. 
1007 Korkka, Heli 2019b, s. 313–314. Korkka on artikkelissaan kehittänyt organisaatiohuoli-
mattomuuteen liittyviä yleisiä oppeja. 
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kuulua oikeushenkilön johtoon tai hänen tulee olla virka- tai työsuhteessa 
oikeushenkilöön tai hänen on täytynyt toimia oikeushenkilön edustajalta 
saamansa toimeksiannon perusteella. Yhteisösakkoon tuomitseminen ei kui-
tenkaan poista rikokseen syyllistyneen luonnollisen henkilön henkilökohtais-
ta rangaistusvastuuta. Yhteisösakkoon voidaan tuomita silloinkin, kun rikok-
sentekijää ei saada selville.  

Organisaatiohuolimattomuuteen perustuva rangaistusvastuu voi toteu-
tua, jos oikeushenkilö ei ole huolehtinut siitä, että työntekijällä on tosiasialli-
nen kyky ja mahdollisuus suoriutua tehtävistään, että työntekijä tietää velvol-
lisuutensa ja että työntekijällä on riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseen. 
Organisaation vastuu voi perustua myös valvontavelvollisuuden laiminlyön-
tiin. Organisaatiolta edellytetään jatkuvan parantamisen periaatteiden mu-
kaista toimintaa.1008 

Organisaation johtamisessa on huomioitava sisäisten muuttujien, joihin or-
ganisaatiolla on joitain vaikutusmahdollisuuksia, lisäksi ulkoiset muuttujat, 
joihin organisaatio ei tyypillisesti voi vaikuttaa. Ulkoisiin olosuhteisiin kuu-
luvat niin lainsäädäntö (johon yritys voi periaatteessa ainakin yrittää vaikut-
taa) kuin odottamattomat ulkoiset tapahtumat kuten luonnonkatastrofit sekä 
taloudelliset, teknologiset ja poliittiset häiriöt. Ulkoiset tekijät sisältävät 
myös sosiaaliset muuttujat ja sosiaaliset trendit sekä kilpailun, talouden ja 
tekniikan.1009 

Vaikka organisaatio ei pysty kontrolloimaan ulkoisia tekijöitä, ne pitää 
huomioida toiminnan suunnittelussa. Esimerkiksi luonnonilmiöt voivat ai-
heuttaa onnettomuuksia, vaikka niitä ei voisi pitää edes täysin odottamatto-
mina. Sinänsä normaali mutta odottamaton tuulenpuuskakin voi aiheuttaa 
onnettomuuden.1010 Luonnonilmiöihin tulee varautua siten, että ne eivät ai-
heuta toimintaan häiriötilanteita, joiden seurauksena tapahtuisi lisäonnet-
tomuuksia. Yhteiskunnan kannalta elintärkeiden toimintojen pitää pystyä 
jatkumaan ulkoisten olosuhteiden muutoksista riippumatta. 

Turvallisuuden hallinnan parantaminen on erityisen tärkeää turvallisuus-
kriittisissä organisaatioissa. Turvallisuuskriittisiksi organisaatioiksi voidaan 
lukea sellaiset organisaatiot, joiden toimintaan sisältyy tai jotka toiminnas-
saan käsittelevät sellaisia vaaroja tai uhkia, jotka huonosti hallittuina voivat 
aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai ympäristölle. Esimerkiksi merenkulkua, il-
mailua, raideliikennettä, ydinvoimaa ja kemianteollisuutta pidetään turvalli-
suuskriittisinä aloina. Näillä toimialoilla turvallisuuden varmistamiseen ja 
kehittämiseen kiinnitetään paljon huomiota. Toisaalta kyseessä olevien toi-
mialojen mahdolliset turvallisuuspuutteet saavat suurta näkyvyyttä medias-
sa. Onnettomuuksien ehkäisemisellä saavutetaan suorien tappioiden välttä-

                                                   
1008 Korkka, Heli 2019b, s. 335. 
1009 Hollnagel, Erik 2021, s. 1. 
1010 Ks. esimerkiksi OTKES M2020-E2 ja OTKES M2018-03. 
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misen lisäksi yrityksen maineen ja brändin säilyminen ja tätä kautta välte-
tään myös välilliset tappiot.1011 

Käytännössä kaikkiin modernin elämän osa-alueisiin liittyy erilaisia ja 
eriasteisia vaaroja.1012 Toimintaympäristön suunnittelussa on pyrittävä sii-
hen, että inhimillisiä virheitä sattuu mahdollisimman vähän. Esimerkiksi 
liikenneympäristön tulee tukea sitä, että onnettomuuksia sattuu mahdolli-
simman vähän ja että niiden seuraukset ovat mahdollisimman lieviä.1013  

Turvallisuusmääräykset niin liikenteen kuin ympäristönsuojelunkin aloil-
la on muotoiltu siten, että kaikkia vaaroja ei voida eliminoida edes huolelli-
sella toiminnalla. Rikosoikeudellisin keinoin pyritään rajoittamaan nämä 
vaarat siedettävälle tasolle.1014 Vaarallisilla elämänalueilla1015 huolellisuus-
velvoitteet on säännelty erittäin yksityiskohtaisesti.1016 Tavoitteena ei kuiten-
kaan ole vaarojen täydellinen eliminointi.1017 Toiminnan hyötyjen ja haittojen 
valossa tehdään punninta, jonka perusteella kielletty riski määritellään. Toi-
mintojen yhteiskunnallisen merkityksen ollessa suuri niitä ei voida kokonaan 
kieltää, vaikka sääntöjä noudattaenkin ihmishenkiä vaativia onnettomuuksia 
sattuisi. Tästä johtuen esimerkiksi merenkulku on sen vaaroista huolimatta 
edelleen sallittua.1018 Kiellettyä riskinottoa on vain sellainen vaarallinen toi-
minta, joka ylittää lainsäädännöllä määritetyn sallitun vaarantamisen as-
teen.1019 

Yksityiskohtaisten aineellisten säännösten ja määräysten rikkominen on 
tyypillisesti kriminalisoitu eli rikottaessa normeista ilmeneviä turvallisuus-
määräyksiä vastaan otetaan kielletty riski. Näissä tilanteissa sallitun ja kielle-
tyn riskin rajan tulkinta yksittäisessä tapauksessa palautuu normaaliksi lain-
tulkintaongelmaksi.1020 Tulkintaa tehtäessä huolellisuutta on syytä arvioida 
ottaen aina huomioon myös tapauskohtaiset olosuhteet. Näin on myös sil-
loin, kun vaadittava huolellisuuden taso on säännelty tarkasti.1021 Arvioinnis-
sa voidaan ottaa huomioon myös epäviralliset tekniset ja toiminnalliset nor-
mit kuten alusten rakentamisessa huomioon otettavat kansainväliset stan-
dardit, aluksen teknisten järjestelmien valmistajan ohjeet sekä organisaation 
omaa tehtävien ja toimivaltuuksien laatua kuvaava normisto.1022 Vaadittava 

                                                   
1011 Reiman, Teemu – Oedewald, Pia 2008, s. 17–18. 
1012 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 293. 
1013 Tolvanen, Matti 2017, s. 414. 
1014 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 293. 
1015 Vaarallisia elämänalueita ovat esim. liikenne, työturvallisuus, ympäristönsuojelu ja vaa-
rallisten aineiden käsittely. Nämä kaikki ovat osa merenkulun arkea. 
1016 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 312. 
1017 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 293. 
1018 Sipilä, Arvo 1936, s. 312–313, Anttila, Inkeri 1946, s. 148–149 ja Nuutila, Ari-Matti 1996, 
s. 299–300. 
1019 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 293. 
1020 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 313. 
1021 Ks. esim. Tolvanen, Matti 1996, s. 192–193, Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 313–314 ja Jare-
borg, Nils 1984, s. 237–238. 
1022 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 317–318 ja 320. 
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huolellisuustaso voi määräytyä myös alalla vallitsevan hyväksyttävän käytän-
nön kuten hyvän merimiestavan perusteella.1023 

Esimerkiksi sellaisen työtapaturman rankaisemattomuus, jonka syyksi ei 
voida osoittaa työturvallisuuslainsäädännön rikkomista, perustuu sallittuun 
riskinottoon. Sallittuna riskinottona pidetään tässä tapauksessa sellaista ris-
kinottoa, joka on työturvallisuuslainsäädännössä tietoisesti sallittu. Ylei-
semmin voidaan todeta, että riskinoton ollessa sallittua ei silloin tällöin sat-
tuvia vahinkoseurauksia lueta niiden aiheuttajan syyksi, vaikka seuraukset 
olisivatkin vakavia. Sallittu riski poistaa siis teolta sen oikeudenvastaisuuden 
tai oikeammin sanottuna rikoksen tunnusmerkistön mukaisuus edellyttää 
kiellettyä riskiä. Sallitun riskin alue määräytyy yleisistä kriteereistä eikä yk-
sittäisen tapauksen erityispiirteistä. Sosiaalisesti hyväksyttävä ja yleensä vaa-
raton menettely ei täytä rikoksen tunnusmerkkejä, vaikka toiminnassa käy-
tännössä sattuu ennakoitavalla tavalla silloin tällöin onnettomuuksia eli ri-
koslain tarkoittamia tapaturmia.1024 

Voidaan ajatella, että yhteiskunnassa on tehty eräänlainen riskien vaaro-
jen arviointi, jonka perusteella on arvioitu eri elämänalueiden vaaratekijät 
sekä niiden mahdollisesti aiheuttamien vahingollisten seurausten frekvenssi 
ja vahingollisuus. Näiden perusteella on päädytty lainsäätäjän käytettävissä 
olevin keinoin alentamaan riskit siedettävälle tasolle. Riskien alentamisessa 
käytetään ensisijaisesti hallinnollisia lakeja, joilla säännellään vaarallista 
toimintaa. Näiden säädettyjen toimenpiteiden tehosteeksi on säädetty krimi-
nalisointeja, joilla rangaistaan niitä, jotka eivät noudata lainsäätäjän antamia 
määräyksiä. 

Turvallisuustutkinta toimii osana tätä lainsäätäjän riskinarvioinnin jatku-
van parantamisen kehää. Onnettomuuden tai vaaratilanteen turvallisuustut-
kinnassa selvitetään turvallisuustutkintalain 5 §:n mukaisesti myös mahdol-
liset puutteet turvallisuutta ja viranomaisia koskevissa säännöksissä ja mää-
räyksissä. Samoin selvitetään myös se, onko viranomaisten valvonta- ja tar-
kastustoiminta järjestetty ja hoidettu asianmukaisesti. Turvallisuustutkinnan 
lopuksi voidaan esittää turvallisuussuosituksia myös säännösten ja määräys-
ten sekä viranomaisten toiminnan kehittämiseksi. 

Toinen asia on, ovatko lainsäätäjän käyttämät keinot tosiasiallisesti aina 
parhaita halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Tätä on pohdittu myös tur-
vallisuustutkinnassa annettavia suosituksia muotoiltaessa. Mille tasolle tur-
vallisuussuositukset tulisi kohdentaa, jotta niiden vaikuttavuus olisi tosiasial-
lisesti mahdollisimman suuri? Turvallisuustutkinnan perusperiaatteena on 
yleistäminen yksittäisestä tapahtumasta. Jos esimerkiksi merenkulussa an-

                                                   
1023 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 320–321. Esim. ratkaisussa KKO 1960 II 121 syytteet hylättiin 
vakiintuneen tavan perusteella, vaikka räjäytyskohteen peittämättä jättämisen seurauksena 
räjäytyskohteesta lentänyt kivenkappale oli aiheuttanut eräälle henkilölle ruumiinvammoja. 
Toisaalta korkeimman oikeuden tapauksissa KKO 1950 II 290 ja KKO 1995:107 vallinneen 
käytännön mukaisesti toimineet tuomittiin, koska vakiintunutta tapaa ei pidetty hyväksyttä-
vänä eikä sen mukaista toimintaa huolellisena. Molemmissa tapauksissa syytetyt olivat toi-
mineet kirjallisten ohjeiden tai määräysten vastaisesti. 
1024 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 300–303 ja 310. 
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nettaisiin tapahtuneen onnettomuuden johdosta suositus vain kyseiselle va-
rustamolle, suositus ei kohdentuisi lainkaan muihin varustamoihin, joista 
ainakin osalla on todennäköisesti vastaavia turvallisuuspuutteita. Puutteiden 
korjaaminen lainsäädännön keinoin taas paisuttaa ennestäänkin laajaa tur-
vallisuusnormistoa ja lisää kriminalisointien laajuutta. Osoittaessaan suosi-
tuksen lainsäätäjälle tai määräyksiä antavalle viranomaiselle turvallisuustut-
kinta käytännössä vahvistaa ajatusta siitä, että laajalla turvallisuusnormistol-
la ja niiden noudattamattomuuden kriminalisoinnilla voidaan parantaa tur-
vallisuutta. 

Riskienhallintaan kehitetty AcciMap-menetelmä huomioi organisaation 
sisäisten olosuhteiden lisäksi myös organisaation ulkoiset olosuhteet syy–
seuraus-ketjuja muodostettaessa.1025 Vaikka AcciMap-menetelmää ei ole var-
sinaisesti kehitetty turvallisuustutkinnan työkaluksi, se antaa mielenkiintoi-
sia ja käyttökelpoisia näkökulmia turvallisuustutkintaan.1026 Onnettomuus-
tutkintakeskus pohjaa usein tutkintojensa analyysin AcciMap menetelmään. 

AcciMap-menetelmä antaa tapahtumien laaja-alaiseen analysointiin ja 
suositusten laatimiseen järjestelmällisyyttä. Menetelmän käyttö systematisoi 
ja helpottaa analyysia, johtopäätöksien tekemistä sekä vaikuttavien hyvin 
perusteltujen suosituksien muotoilemista ja kohdentamista. 

AcciMap-menetelmässä tarkastelun pohjana on tapahtumaketju. Tällä 
tarkoitetaan niitä konkreettisia tapahtumia, jotka ovat johtaneet ei-
toivottuun lopputulokseen. Tapahtumaketju kuvataan AcciMap-kaavion ala-
reunaan tapahtumajärjestyksessä vasemmalta oikealle. Tämä tarkoittaa sitä, 
että vaikka turvallisuustutkinnan tiedonkeruu tapahtuu ajallisesti taakse-
päin, itse analyysia tehtäessä tapahtumankulku mietitään nimenomaan kro-
nologisessa järjestyksessä. Tapahtumaketjun valmistuttua kustakin tapah-
tumaketjun tapahtumasta aletaan muodostaa syyketjua ylöspäin. Kunkin 
tapahtuman osalta pohditaan, mikä tekninen tai ihmisen toimintaan liittyvä 
seikka on johtanut sen toteutumiseen. Tämän jälkeen mietitään vaihe vai-
heelta, mikä ylemmän tason asia on vaikuttanut siihen, että kyseinen tekni-
nen tai inhimillinen tapahtuma on päässyt tapahtumaan. Tarkasteltavat tasot 
ovat: 

1. tapahtumat, olosuhteet ja fysikaaliset tekijät, 
2. ihmisen toiminta ja informaation kulku, 
3. organisaatio ja johtaminen, 
4. organisaation johtamisjärjestelmä sekä 
5. lainsäädäntö ja viranomaiset.1027 

Analyysin lopputuloksena on A4-arkille mahtuva AcciMap-kaavio. 

                                                   
1025 Rasmussen, Jens – Svedung, Inge 2000, s. 18 ja Helke, Hannamari 2012, s. 23. 
1026 Sklet 2004, s. 58 ja Helke, Hannamari 2012, s. 23. 
1027 Rasmussen, Jens – Svedung, Inge 2000, s. 11 ja 17–26 ja Helke, Hannamari 2012 s. 23–
24. 
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Rikosoikeuden yleiset periaatteet tulee ottaa huomioon niin lainkäytön kuin 
lainsäädännön tasolla. Rikosoikeuden yleisten periaatteiden vastaiset krimi-
nalisoinnit tai niiden tulkinnat eivät kuulu rikosoikeuteen. Erityisen vakavas-
ti tulisi ottaa klassiset oikeusvaltiolliset laillisuus- ja syyllisyysperiaate mutta 
myös utilitaristisempi ultima ratio -periaate.1028 Niiden kanssa ristiriidassa 
olevaa väkivaltaista rangaistusjärjestelmää ei tulisi oikeuttaa vain vetoamalla 
vuosisatoja vanhaan aatteelliseen kuonaan.1029 

Luvussa 3 on kuvattu sitä, mistä onnettomuudet johtuvat. Onnettomuu-
det tapahtuvat tyypillisesti monien sattumusten summana, eikä niihin ole 
yhtä yksittäistä syytä tai syyllistä. Onnettomuuden syitä selvitettäessä on 
otettava huomioon niin tekniset, inhimilliset, organisatoriset kuin toimin-
taympäristöön liittyvät seikat. 

Tieteenalat kehittyvät toisiinsa nähden epätahtisesti.1030 Rikoslain tapa-
turma-käsitteen tulkinta on muodostunut turvallisuustutkinnan onnetto-
muus-käsitteen tulkintaa huomattavasti suppeammaksi (ks. kuva 1). Turval-
lisuustutkinnan ideologia pohjaa turvallisuusteorioihin. Tavoitteena on ylei-
sen turvallisuuden lisääminen onnettomuuksista ja vaaratilanteista oppimal-
la. Myös kriminalisointeja perusteellaan turvallisuuden tavoittelulla. 

Rikosoikeudessakin on syytä hyödyntää turvallisuusteorioiden tarjoamaa 
tietoa onnettomuuksien synnystä. Rikosoikeudellisesti relevantteja syy–
seuraus-suhteita mietittäessä on tarpeen huomioida sekä systeemien komp-
leksisuus että yksittäisen ihmisen rajalliset toimintamahdollisuudet. Rikos-
oikeudessakaan ei tulisi nojautua pelkästään lineaarisiin onnettomuusmal-
leihin. 

Turvallisuusteorioiden tarjoama tieto huomioon ottaen katson, että rikos-
lain tapaturma-käsitettä olisi syytä tulkita nykyistä huomattavasti laveam-
min. Samalla kyseenalaistan muiden kuin törkeiden tuottamuksellisten teko-
jen ja laiminlyöntien kriminalisoinnin. Rikoslakiin ei pitäisi sisältyä kieltoja, 
joiden sivuvaikutukset ovat haitallisempia kuin käyttäytyminen, jota niillä 
pyritään estämään.1031 Rikosoikeudellisten säännösten tulkinnan tulisi olla 
vahvasti periaatteisiin sidottua ja niiden ohjamaa.1032 

Ihmisen tosiasiallisten toisintoimismahdollisuuksien objektiivinen arvi-
oiminen on keskeisessä asemassa huomioon ottaen myös in dubio pro reo -
periaate. Sen mukaan epäselvässä tapauksessa asia on ratkaistava syytetyn 
                                                   
1028 Hirvonen, Ari 1994, s. 104 ja Minkkinen, Panu 1992, s. 726–728. 
Hirvonen on määritellyt tuottamattoman rikosoikeuden kymmenen käskyä. Näistä ensim-
mäinen on ”Älä tee rikosoikeudesta jumalankuvaa”. Hirvosen mukaan pitäisi päästä eroon 
siitä, että rikosoikeutta pidetään itsestään selvänä välttämättömyytenä. Tulisi tunnistaa ja 
tunnustaa, että rikosoikeus luo yhteiskuntaan väkivaltaisia konfliktinratkaisumalleja samalla 
hyläten ihmisoikeudet, ihmisen autonomian, ainutlaatuisuuden ja arvokkuuden kunnioituk-
sen. Ks. tarkemmin tuottamattoman rikosoikeuden käskyistä Hirvonen, Ari 1996, s. 24–128. 
1029 Minkkinen, Panu 1993, s. 48. 
1030 Tesi, Maristella Amisano 2017, s. 403. 
1031 Lappi-Seppälä, Tapio 1987, s. 129 ja Ervo, Laura 2000, s. 28–29. 
1032 Hirvonen, Ari 1994, s. 105. 
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eduksi. Periaate toimii syytetyn oikeusturvan takeena.1033 Jotta rikosoikeu-
dessa noudatettaisiin sen omia keskeisiä periaatteita, sen tulisi hyödyntää 
myös turvallisuusteorioiden tarjoamaa tietoa rikosoikeudellisen vastuun 
kohdentamisessa. 

Turvautuessaan tieteelliseen tietoon tuomarin on ymmärrettävä tiedon 
rajallisuus ja epävarmuus, mutta toisaalta hänellä ei ole muuta mahdollisuut-
ta arvioida näitä kuin kyseisellä hetkellä olemassa oleva paras mahdollinen 
sinänsä väliaikainen tieto. Rikosprosessissa on muistettava, että tuomitsemi-
nen edellyttää varmuutta syyllisyydestä. Muille järjellisille vaihtoehdoille ei 
saa jäädä tilaa. Tämä varmuusvaatimus on jokseenkin yhteensopimaton tie-
teellisen tiedon jatkuvan muutoksen ja epävarmuuden kanssa.1034 

Rangaistusten langettaminen on sitä epäilyttävämpää, mitä enemmän 
meillä on tietoa rangaistusten tehottomuudesta, ja mitä rajallisemmat ihmi-
sen toimintamahdollisuudet ovat.1035 Nykyinen tapaturma-käsitteen suppea 
tulkinta johtaa oikeuden jakamisen sijaan kohtuuttomuuteen ja epäoikeu-
denmukaisuuteen. 

 

                                                   
1033 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 441. 
1034 Tesi, Maristella Amisano 2017, s. 403. 
1035 Lappi-Seppälä, Tapio 1987, s. 137. 
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Tutkiessani turvallisuustutkinnan suhdetta rikosoikeudellisen vastuun koh-
dentamiseen olen halunnut nostaa esiin erityisesti kaksi näkökulmaa. Ensin-
näkin luvussa 3 olen halunnut antaa lukijalla tietoa sekä turvallisuustutkin-
nan perustana olevista turvallisuusteorioista että rikosoikeuden taustalla ole-
vasta ajatusmaailmasta. Toisaalta tässä luvussa olen halunnut paneutua sii-
hen, miten turvallisuustutkintaa ja rikosprosessia koskevat säännöt ovat kes-
kenään yhteensovitettavissa. Rikosprosessioikeus käsittää sen prosessuaali-
sen ja institutionaalisen normiston, jonka mukaisesti rikosvastuun toteutta-
minen ja kohdentaminen toteutetaan. Rikosprosessi sisältää esitutkinnan, 
syyteharkinnan, oikeudenkäynnin sekä rangaistuksen täytäntöönpanon.1036 
Rangaistuksen täytäntöönpanon olen rajannut tämän tutkimuksen ulkopuo-
lelle. 

Turvallisuustutkintaa ja rikosprosessia koskevien säännösten käytännön 
yhteensovittamisessa oikeudelliseen tulkintaan perustuen on lähinnä kyse 
loogisesta ongelmanratkaisusta. Laakson mukaan loogiset ongelmat tarkoit-
tavat normiristiriitoja, joissa on kysymys ilmaisun suhteesta toisiin ilmaisui-
hin sääntöjärjestelmän sisällä.1037 Sinänsä selkeissä ja tarkoissa säännöksissä 
ei aina välttämättä ole huomioitu esimerkiksi viranomaisten toimivallan yh-
teensovittamista. Varsinaisten ristiriitojen sijaan kysymys voi olla sääntelyn 
aukkokohdista. 

Rikosoikeus on määritelty myös ”oikeudeksi ilman totuutta”.1038 Oikeu-
dellisilla normeilla on prosessuaalista arvoa, mutta ne eivät takaa tuomion 
sisällöllistä oikeellisuutta eli totuutta. Kuitenkin myös rikosoikeuden alalla 
tavoitellaan prosessuaalisen totuuden lisäksi aineellista totuutta.1039 

Sekä lainsäädännössä että lain soveltamisessa on huomioitava johtavat 
oikeusperiaatteet kuten oikeudenmukaisuus, kohtuus, oikeusvarmuus ja tar-
koituksenmukaisuus.1040 Turvallisuustutkinnan ja oikeudellisen vastuun 
kohdentamisen rajapintaa säänneltäessä ja sitä koskevia säännöksiä tulkitta-

                                                   
1036 Melander, Sakari 2015b, s. 11. 
1037 Laakso, Seppo 1990, s. 142. 
1038 Pintore on kirjassaan Il diritto senza verità päätynyt siihen, että emme voi puhua oikeu-
den totuudellisuudesta. Pintore on lähestynyt kysymystä oikeuden ja totuuden suhteesta 
vastaavuuden, koherenttiuden eli yhtenäisyyden, konsensuksen eli yhteisymmärryksen sekä 
prosessuaalisen moitteettomuuden näkökulmista. Pintore, Anna 1996, s. 255. 
1039 Tesi, Maristella Amisano 2017, s. 390 ja 400. 
1040 Alanen, Aatos 1950, s. 45. 
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essa on tarpeen varmistaa näiden vanhojen ja kunnioitettujen oikeusperiaat-
teiden toteutuminen. Perusoikeusajattelun myötä oikeudenalakohtaiset oi-
keusperiaatteet on kytketty yhä selvemmin oikeusjärjestelmän yleisiin perus-
arvoihin.1041 

Käytännön tulkinta- ja ratkaisutoiminnassa tulee käyttää apuna säännös-
ten taustalla vaikuttavia tavoitteita ja periaatteita. Näin ollen on tärkeää tie-
dostaa säännösten säätämisen taustalla vaikuttavat intressit ja niiden keski-
näinen hierarkia. Aina on muistettava kysyä, mikä on asetettava ylimmäksi 
päämääräksi ja millä muilla tavoitteilla sitä on lupa modifioida.1042 

Lainopillinen ajattelu ei kiinnity pelkästään kirjoitettuun sääntelyyn. Kir-
joitetut oikeussäännöt ja niiden sisältöä tarkentavat muut oikeuslähteet ku-
ten lainsäädännön esityöt ja oikeuskäytäntö muodostavat kuitenkin perus-
lähtökohdan oikeudellisen ongelman ratkaisemisessa. Tätä oikeussääntöihin 
ja muihin oikeuslähteisiin perustuvaa tulkintatasoa kutsutaan analyyttiseksi 
dimensioksi.1043 

Joskus analyyttinen dimensio yksinään ei anna vastausta tulkintaa koske-
vaan kysymykseen. Tällöin tulkinnan taustalla olevaa tietoperustaa on tar-
peen täydentää asianomaisen alan yleisillä opeilla. Yleisiin oppeihin kuuluvat 
oikeudelliset peruskäsitteet ja käsitemääritykset, oikeusperiaatteet ja juridi-
set teoriat. Yleisillä opeilla on merkittävä tulkintaa ohjaava funktio. Tämä 
konstruktiivinen dimensio tarjoaa avaimet säännösten sisällöllisen analyy-
siin.1044 

Arvoilla on oma merkityksensä tulkinnassa. Ne osoittavat yhteiskunnalli-
set ja moraaliset arvoperusteet, joiden varassa alemmat tulkinnan tasot toi-
mivat. Tämä ylin taso eli aksiologinen dimensio auttaa ennemminkin ym-
märtämään lainsäädännön taustaa kuin antamaan välitöntä vastausta posi-
tiivisoikeudelliseen ongelmaan. Se toimii linkkinä tiedon sijoittamisessa ylei-
sempiin yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin yhteyksiin.1045 

IMOn tutkintasäännöstön soveltamisohjeiden mukaan turvallisuustut-
kinnassa saadun tiedon ja tutkintaselostusluonnoksen jakamisessa intressi-
valtioiden kesken on huomioitava tutkintasäännöstön 13 luku, kansallisen 
lainsäädännön luottamuksellisuuteen liittyvät säännökset sekä potentiaali-
nen riski sen suhteen, että turvallisuustutkinnan havaintoja ja löydöksiä käy-
tettäisiin rikos- tai siviilioikeudenkäynneissä.1046 

Poliisin lähestymistapa voi vaihdella laidasta laitaan. Pienemmissä onnet-
tomuuksissa poliisi saattaa valita peesauslinjan. Toisaalta henkirikosta epäil-
lessään poliisi voi olla suorastaan mustasukkainen tapahtumapaikasta. 

Turvallisuustutkinnan toimivaltuudet Suomessa ovat erittäin laajat. Se 
oikeushyvä, joka turvallisuustutkinnalla saavutetaan, on arvotettu erittäin 
korkealle. 
                                                   
1041 Nuotio, Kimmo 1998, s. 34. 
1042 Ervo, Laura 2000, s. 30. 
1043 Laakso, Seppo 1990, s. 7. 
1044 Laakso, Seppo 1990, s. 6–7. 
1045 Laakso, Seppo 1990, s. 7. 
1046 IMO resolution A.1075(28), chapter 4.2.3. 



 205 

Perusoikeuspunninnassa on yksinkertaisesti kyse kilpailevien periaattei-
den välisestä optimoinnista1047. Alexyn ensimmäisen punnintalain mukaan: 
”Mitä suurempi on jonkin perusoikeusperiaatteen toteutumatta jäämisen 
aste tai sen rajoitus, sitä tärkeämpää tulee olla toisen punnittavana olevan 
periaatteen toteutuminen.”1048 Alexyn toisen punnintalain mukaan: ”Mitä 
intensiivisemmin perusoikeusperiaatetta rajoitetaan, sitä varmempia rajoi-
tusta perustelevien syiden tulee olla.”1049 

Suomen perusoikeusuudistuksen yhteydessä kaikkiaan neljään säädök-
seen otettiin suora viittaus kansainvälisiin ihmisoikeuksiin. Perustuslain 22 § 
luo perustuslaintasoisen oikeusperustan sekä perusoikeusmyönteiselle että 
ihmisoikeusystävälliselle laintulkinnalle.1050 

Suomessa viranomaisten yhteistyö kuuluu hyvän hallinnon perusteisiin. Se 
luo pohjan vaikuttavalle viranomaistoiminnalle pienessä maassa, jossa on 
rajallisesti resursseja. Viranomaisyhteistyö on nähty Suomessa ratkaisuna 
niukkoihin viranomaisresursseihin, toiminnan tehostamiseen ja kansalaisten 
parempaan palveluun.1051 Hallintotoiminnan laajentuessa hallinto myös eriy-
tyy eli segmentoituu.1052 Tämän myötä sujuva viranomaisyhteistyö muodos-
tuu entistäkin tärkeämmäksi, jotta voidaan välttää siiloutumisesta aiheutuvat 
negatiiviset vaikutukset. 

Hallintolain 10 §:ssä säädetään yleisesti viranomaisten yhteistyöstä. Vi-
ranomaisten on toimivaltansa rajoissa ja asian vaatimassa laajuudessa avus-
tettava toista viranomaista tämän pyynnöstä hallintotehtävän hoitamisessa 
sekä muutoinkin pyrittävä edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä. Me-
rionnettomuuden jälkiselvittelyssä voi olla mukana useita eri tahoja. Kaikilla 
heillä on omat lailliset intressinsä ja velvollisuutensa. Toimintojen koordi-
nointi ja yhteensovittaminen onnettomuuspaikalla ovat elintärkeitä menes-
tyksekkään todisteidenkeruun varmistamiseksi.1053 

Viranomaisten välisen yhteistyön toimivuudella on keskeinen merkitys 
sekä asian selvittämisen kannalta että yleisemmin hallinnon toiminnan kan-
nalta. Tehokkaalla viranomaisyhteistyöllä voidaan saavuttaa tuloksia, joihin 
viranomaisten yksittäisillä toimenpiteillä ei ole välttämättä mahdollista pääs-

                                                   
1047 Alexy, Robert 2005, s. 573. 
1048 Alexy, Robert 1986, s. 146 ja Lavapuro, Juha 2012, s. 157. 
1049 Lavapuro, Juha 2012, s. 157, jossa on viitattu Robert Alexyn kirjan The argument from 
injustice: a reply to legal positivism (2002) sivuille 418–419. 
1050 Heinonen, Tuuli – Lavapuro, Juha 2012, s. 10.  
1051 Ks. Sisäministeriön työryhmän mietintö 2020, s. 26. 
1052 Laakso, Seppo 1990, s. 14. 
1053 IMO resolution A.1075(28), chapter 5.3.2. 
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tä.1054 Tehokas ja asianmukainen viranomaisyhteistyö on omiaan kohenta-
maan hallintotoiminnan laatua ja tehokkuutta.1055 

Viranomaisyhteistyöstä päätettäessä on usein tarkoituksenmukaista hyö-
dyntää toimintatavoitteista päätöksentekomallia. Tällöin pyritään arvioi-
maan ja ratkaisemaan se, mikä on paras toimintatapa toteuttamaan sään-
nöksissä asetetut toiminnalliset tavoitteet. Päätöksenteko sidotaan hyö-
tynäkökohtiin. Parhaat toimintatavat valitsemalla voidaan turvata kunkin 
viranomaisen omien tavoitteiden toteutuminen ilman, että muiden viran-
omaisten toiminta kärsii. Parhaimmillaan yhteistyöstä on hyötyä molemmille 
osapuolille. Moninkertainen työ välttämällä säästetään resursseja. Toiminta-
tavoitteisessa päätöksentekomallissa on tarkoitus löytää optimaalinen ratkai-
su huomioiden sekä tavoitteet että keinot niiden saavuttamiseen. Toiminta-
tavoitteisessa eli praktis-utilitaristisessa päätöksenteossa erityisasiantunte-
mus korostuu normitiedon jäädessä taka-alalle. Keskeisenä näyttäytyy myös 
yksittäiseen tilanteeseen liittyvä todellisuustieto. Viranomaisyhteistyössä on 
kuitenkin muistettava, että perustuslain 2.3 §:n mukaisesti julkisen vallan 
käytön on aina perustuttava lakiin ja että julkisessa toiminnassa on tarkoin 
noudatettava lakia. Lain käsite on tässä yhteydessä tulkittava laajasti eli viit-
tauksena kaikkiin oikeusjärjestykseen kuuluviin normeihin. Näihin sisältyvät 
myös ratifioidut kansainväliset sopimukset.1056 

Viranomaisten yhteistyöllä on merkitystä hallintoasian käsittelyn lisäksi 
myös tosiasiallisessa hallintotoiminnassa. Avustamisvelvollisuutta edeltää 
sitä koskeva nimenomainen pyyntö. Apua pyytävän viranomaisen tulee itse 
arvioida, milloin ja missä laajuudessa se tarvitsee apua toisilta viranomaisil-
ta.1057 

Viranomaisyhteistyön sisältöä on tulkittava laajasti siten, että se kattaa 
myös muunlaisen yhteydenpidon viranomaisten välillä. Käytännössä kysy-
mys voi olla esimerkiksi viranomaisten välisistä neuvotteluista tai siitä, että 
samanlaisia asioita käsittelevät viranomaiset pyrkivät seuraamaan riittävässä 
määrin toistensa käytäntöjä.1058 Tärkeä osa viranomaisyhteistyötä on yhteis-
työhön varautuminen ja sen etukäteissuunnittelu. 

Toiminnan tavoitteiden ja puitteiden vahva samansuuntaisuus puoltavat 
lojaalia yhteistyötä, koska kaikki osapuolet voivat näin saavuttaa tavoitteensa 
sujuvasti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Viranomaisten välisen yhteistyön 
keskeisintä aluetta on asian selvittämiseen liittyvä toiminta.1059 

Onnettomuuspaikalla viranomaiset hoitavat tehtäviään yhteistoiminnas-
sa. Tällöin eri organisaatiot suorittavat koordinoidusti omia normaaleja vir-
katehtäviään yhteisen päämäärän saavuttamiseksi tai edistämiseksi. Esimer-
kiksi tulipaloa sammutettaessa tai onnettomuusaluetta eristettäessä ja raivat-
taessa poliisin tehtävänä on lähinnä alueen tehokas eristäminen, liikenteen 
                                                   
1054 HE 72/2002 vp, s. 60. 
1055 Mäenpää, Olli 2016, s. 219. 
1056 Laakso, Seppo 1990, s. 45–46 ja 77–78. 
1057 HE 72/2002 vp, s. 60–61. 
1058 HE 72/2002 vp, s. 61. 
1059 Mäenpää, Olli 2016, s. 219–220. 
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ohjaus ja mahdollisten omaisuus- ym. rikosten estäminen pelastusviran-
omaisen toimiessa omalla toimialueellaan. Tällaisissa tapauksissa kysymyk-
sessä on poliisin näkökulmasta poliisin perustehtävän, yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämisen, välitön hoitaminen.1060 Poliisilain 2 luvun 8 §:n 
mukaan poliisi voi eristää alueen muun muassa onnettomuuspaikalla suori-
tettavien tehtävien varmistamiseksi. 

Turvallisuustutkintalain 42 §:ssä säädetään turvallisuustutkintaan liitty-
västä yhteistyöstä ja virka-avusta. Pykälän 1 momentti koskee viranomaisyh-
teistyötä. Pykälän 2 ja 3 momentissa säädetään Onnettomuustutkintakes-
kukselle annettavasta virka-avusta. Virka-apu sisältyy laajaan viranomaisyh-
teistyön käsitteeseen.1061 

Turvallisuustutkintalain 42.1 §:n mukaan tutkintatoimia tehdään yhteis-
toiminnassa samassa asiassa esitutkintaa tai kuolemansyyn tutkintaa teke-
vän viranomaisen kanssa siinä laajuudessa, kuin Onnettomuustutkintakes-
kus katsoo yhteistoiminnan olevan tarkoituksenmukaista turvallisuustutkin-
nan kannalta. Yhteistyö tutkinnan käytännön työssä on siis molempien mai-
nittujen osapuolten velvollisuus lain sallimissa rajoissa. Onnettomuustutkin-
takeskus ja sen tutkintaa varten asettama tutkintaryhmä kuitenkin ratkaise-
vat itsenäisesti sen, missä laajuudessa yhteistoiminta näiden viranomaisten 
kanssa on tarkoituksenmukaista turvallisuustutkinnan kannalta. Jos yhteis-
työ ei täytä laissa edellytettyä tarkoituksenmukaisuusvaatimusta turvalli-
suustutkinnan kannalta, on Onnettomuustutkintakeskuksen kieltäydyttävä 
yhteistyöstä. Näin siitä huolimatta, että yhteistyö olisi kätevää tai kokonaista-
loudellisesti edullista.1062 

Usein yhteistyö on tarpeen esimerkiksi onnettomuuspaikan tutkinnas-
sa.1063 Tutkittavia kohteita on vain yksi ja tutkintatoimet onkin tarkoituk-
senmukaista pyrkiä sovittamaan yhteen niin, että molempien viranomaisten 
työ onnistuu. Eduskunnan hallintovaliokunta on tähdentänyt toimivan yh-
teistyön merkitystä esitutkinnan ja turvallisuustutkinnan välillä. Sujuva yh-
teistyö on syytä aloittaa heti onnettomuuden jälkeen, jotta molemmat viran-
omaiset tunnistavat ajoissa toistensa tarpeet tutkinnassa.1064 

Turvallisuustutkintalain 42.2 §:n mukaan Onnettomuustutkintakeskuk-
sella on oikeus saada pyynnöstä poliisilta, Puolustusvoimilta ja Rajavartiolai-
tokselta virka-apua sekä itse turvallisuustutkintaan että sen turvaamiseen. 
Virka-apua antava viranomainen tekee päätöksen1065 antamastaan virka-
avusta Onnettomuustutkintakeskuksen pyynnön perusteella. Poliisilain 9 
luvun 1.1 §:n mukaan poliisin on annettava pyynnöstä viranomaiselle virka-
apua, jos niin erikseen säädetään. Puolustusvoimista annetun lain 2.1,2 §:n 
mukaan Puolustusvoimien tehtävänä on muiden viranomaisten tukeminen. 
                                                   
1060 Helminen, Klaus – Kuusimäki, Matti – Rantaeskola, Satu 2012, s. 482. 
1061 Ks. Sisäministeriön työryhmän mietintö 2020, s. 25. 
1062 HE 204/2010 vp, s. 55 ja Helke, Hannamari 2019, s. 186. 
1063 HE 204/2010 vp, s. 55 ja Helke, Hannamari 2019, s. 186. 
1064 HaVM 22/2018 vp, s. 2 ja Helke, Hannamari 2019, s. 186. 
1065 Puolustusvoimien antamasta virka-avusta päättää pääesikunta ja Rajavartiolaitoksen 
antamasta virka-avusta päättää rajavartiolaitoksen esikunta. 
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Puolustusvoimista annetun lain 11 §:n mukaan Puolustusvoimat voi antaa 
virka-apua yhteiskunnan turvaamiseksi siten kuin muussa laissa säädetään. 
Poliisi, Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos eivät ole perineet maksua Onnet-
tomuustutkintakeskukselle antamastaan virka-avusta.1066 

Turvallisuustutkinnan tekemisessä virka-apu voi olla tarpeen esimerkiksi 
tilanteissa, joissa tarvitaan toisen viranomaisen erityishenkilöstöä tai erityis-
välineistöä.1067 Onnettomuustutkintakeskus on saanut poliisilta virka-apua 
muun muassa valokuvauksen, palokoirien ja keskusrikospoliisin laboratorio-
palvelujen muodossa. Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos ovat antaneet On-
nettomuustutkintakeskukselle virka-apua esimerkiksi hylkyjen dokumen-
toinnissa, nostamisessa ja siirtämisessä paikkaan, jossa niiden teknistä tut-
kintaa on helpompi jatkaa. Virka-apu voi olla tarpeen myös esimerkiksi tur-
vallisuustutkinnan onnettomuuspaikalle pääsemiseksi. Käytännössä tämä voi 
tarkoittaa turvallisuustutkintaa tekevien kuljettamista esimerkiksi veneellä 
tai helikopterilla.1068 

Turvallisuustutkinnan turvaamiseksi voi olla tarpeen eristää onnetto-
muuspaikka. Yleensä eristämisen hoitaa tutkinnan alkuvaiheessa esitutkin-
taviranomainen. Eristämistarpeen pitkittyessä Onnettomuustutkintakeskus 
on pyytänyt apua Puolustusvoimilta.1069 Onnettomuuspaikan eristäminen voi 
edellyttää erityisiä voimankäytön mahdollisuuksia, jos Suomen alueella on-
nettomuuteen osallisena on esimerkiksi vieraan vallan asevoimille kuuluva 
alus. 

Turvallisuustutkintalain 42.3 §:n mukaan myös muun viranomaisen on 
Onnettomuustutkintakeskuksen pyynnöstä tehtävä toimivaltaansa kuuluvia, 
tutkinnan tarkoituksen kannalta välttämättömiä selvityksiä ja tutkimuksia, 
joita Onnettomuustutkintakeskus ei voi itse tehdä. Viranomaisen on annetta-
va Onnettomuustutkintakeskukselle muutakin sen tarvitsemaa virka-apua. 
Tämän momentin nojalla virka-apua ovat usein antaneet esimerkiksi pelas-
tuslaitokset ja Ilmatieteen laitos.1070 

Myös merionnettomuusdirektiivin 8 artiklan 4 kohdan i alakohdassa on 
säädetty tutkintaviranomaisen oikeudesta saada apua. Sen mukaisesti On-
nettomuustutkintakeskuksella on oikeus saada apua esimerkiksi merivartios-
ton virkamieheltä, alusliikennepalvelun tarjoajalta, aluksen katsastajalta, 
etsintä- ja pelastusyksiköltä, luotsilta tai muulta satama- ja merenkulkuhen-
kilöstöltä. 

Mahdollisuus laajaan virka-apuun turvallisuustutkinnassa ja sen turvaa-
misessa on erityisen tärkeää Suomen kokoisessa väestömäärältään pienessä 
mutta pinta-alaltaan suuressa valtiossa. Virka-avun käyttö mahdollistaa jul-
kisen sektorin henkilö- ja materiaaliresurssien tehokkaan ja tarkoituksen-
mukaisen käytön turvallisuustutkinnan tukemiseksi. Virka-apumahdollisuu-

                                                   
1066 HE 250/2018 vp, s. 14. 
1067 Vastaavaan tapaan Sisäministeriön työryhmän mietintö 2020, s. 19. 
1068 Helke, Hannamari 2019, s. 186. 
1069 Helke, Hannamari 2019, s. 186. 
1070 Helke, Hannamari 2019, s. 187. 
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desta johtuen Onnettomuustutkintakeskuksen ei tarvitse itse hankkia kaikkia 
niitä voimavaroja, joita sen on mahdollista saada toiselta viranomaiselta, jol-
la kyseiset suorituskyvyt ovat valmiina ja jonka palveluksessa olevat ovat 
koulutettuja näiden voimavarojen käyttöön. Ei olisi kustannustehokasta 
hankkia Onnettomuustutkintakeskukselle vastaavaa välineistöä kuin löytyy 
esimerkiksi poliisilta, Puolustusvoimilta, Rajavartiolaitokselta ja pelastuslai-
toksilta. Myös välineistön käyttökoulutukseen tarvittava aika olisi täysin suh-
teetonta verrattuna Onnettomuustutkintakeskuksen nykyisiin resursseihin. 
Käyttötilanteet ovat myös niin vaihtelevia ja harvinaisia, ettei suorituskyvyn 
rakentaminen ja ylläpitäminen Onnettomuustutkintakeskukseen ole kustan-
nustehokasta.1071 

Virka-avun antamisella ei puututa viranomaisten välisiin toimivaltuuk-
siin. Turvallisuustutkintalain mukaisessa virka-avun antamisessa on nimen-
omaan kysymys Onnettomuustutkintakeskuksen avustamisesta Onnetto-
muustutkintakeskuksen toimivaltaan kuuluvien tehtävien suorittamisessa 
Onnettomuustutkintakeskuksen johdolla ja ohjauksessa.1072 

Mikäli toimivallasta syntyy hallintoelinten välillä erimielisyyttä tai muuta 
epäselvyyttä, kyseessä on toimivaltariita.1073 Pääsääntönä toimivaltakysy-
myksissä on, että jokainen viranomainen ensikädessä itse ratkaisee kysymyk-
sen omasta toimivallastaan. Samaan hallinnonhaaraan kuuluvien alem-
manasteisten, rinnastettujen viranomaisten keskinäiset kompetenssiriidat 
voidaan yleensä saada ratkaistuksi näitä sitovalla tavalla sen ylemmän viran-
omaisen, jonka alaisia nämä molemmat viranomaiset ovat, toimesta. Toimi-
valtariidan ratkaiseminen on vaikeampaa silloin, kun asiassa on kysymys 
viranomaisorganisaation eri haarautumiin kuuluvien viranomaisten välisistä 
toimivaltakysymyksistä.1074 Jos toimivallasta on epäselvyyttä useiden viran-
omaisten välillä, joustavin menettely on, että viranomaiset pyrkivät keske-
nään neuvottelemalla ratkaisemaan asian.1075 

Toimivaltariidat jaetaan positiivisiin ja negatiivisiin toimivalta- eli kom-
petenssiriitoihin. Toimivaltariita on positiivinen, jos ainakin kaksi viran-
omaista katsoo asian kuuluvan itselleen. Jos taas ei löydy viranomaista, joka 
ottaisi asian käsiteltäväkseen, kyseessä on negatiivinen toimivaltariita.1076 
Perustuslain 65 §:n mukaan valtioneuvostolle kuuluvat ne hallintoasiat, joita 
ei ole osoitettu tasavallan presidentin taikka muun viranomaisen toimival-
taan. Valtioneuvosto ratkaisee pääministerin esityksestä erimielisyyden siitä, 
minkä ministeriön toimialaan jokin asia kuuluu.1077 

                                                   
1071 Vastaavaan tapaan Sisäministeriön työryhmän mietintö 2020, s. 22 ja 26. 
1072 Vastaavaan tapaan Sisäministeriön työryhmän mietintö 2020, s. 23. 
1073 Mäenpää, Olli 2000, s. 133. 
1074 Merikoski, Veli 1976, s. 15 ja Helke Hannamari 2019, s. 92. 
1075 Mäenpää, Olli 2016, s. 136 ja Helke Hannamari 2019, s. 92. 
1076 Merikoski, Veli 1976, s. 14 ja Helke Hannamari 2019, s. 92. 
1077 Mäenpää, Olli 2016, s. 137. 
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Hallintotoiminnan monipuolistuminen ja tehtävien lisääntyminen johtaa 
säännönmukaisesti erityisviranomaisten merkityksen kasvamiseen. Yleisvi-
ranomaisten ja erityisten hallinnon haarojen viranomaisten kesken vallitsee 
korkeahkolla kehitysasteella olevassa valtiossa jatkuva jännitystila, joka ai-
heutuu siitä, että yleisviranomaiset, mikäli ne tahtovat puolustaa asemaansa 
tällaisina viranomaisina, pyrkivät pysyttämään valvonnassaan tai palautta-
maan valvontansa alle erityisviranomaisten toiminnan. Toisaalta erityisvi-
ranomaiset pyrkivät puolestaan sellaiseen järjestelyyn, että ne olisivat vapaat 
riippuvaisuussuhteesta paikallisiin yleisviranomaisiin. Asiallisten syiden 
ohella tässä valtataistelussa vaikuttavat usein myös henkilökohtaiset valta-
pyrkimykset ja ambitiosyyt.1078 

Kysymys hallintotehtävien ja vallan jakamisesta yleisviranomaisten ja eri-
tyisviranomaisten kesken tarjoaa varsin vaikeita ja monitahoisia ongelmia, 
jotka lopuksi on täsmällisten yleissääntöjen puuttuessa ratkaistava tapaus 
tapaukselta. Hallinnollinen käytäntö on kehittänyt monia menettelytapoja 
käytettäväksi tällaisissa tapauksissa. Tällaisia ovat esimerkiksi pakollinen ja 
harkinnanvarainen lausuntojen pyytäminen toisilta viranomaisilta sekä va-
paamuotoinen, henkilökohtainen yhteydenpito hallinto-organisaation eri 
haarautumissa toimivien virkamiesten kesken. Merikoski arvelee, että usein 
tällaisia menettelytapoja käyttäen päädytään käytännössä onnistuneisiin rat-
kaisuihin. Aina näin ei kuitenkaan käy. Eri viranomaisorganisaation eri haa-
rautumiin kuuluvien viranomaisten välisten erimielisyyksien selvittelemisek-
si on tarvittaessa mentävä ylemmäksi - viime kädessä aina valtioneuvostoon 
asti.1079 

Onnettomuuksien jälkeisessä tutkinnassa, oli sitten kyse turvallisuustut-
kinnasta tai esitutkinnasta, on kyse siinä mielessä ainutkertaisesta tilantees-
ta, että mahdollisiin toimivaltariitoihin on saatava ratkaisu heti. Tämän 
vuoksi onkin erittäin tärkeää, että Onnettomuustutkintakeskuksen ja esitut-
kintaviranomaisten ylimmillä johdoilla on yhtenevä käsitys siitä, miten tut-
kinnat yleisellä tasolla on sovitettava toistensa kanssa yhteen. Tällöin, jos 
käytännön tilanteessa suorittavassa portaassa ilmenisi erimielisyyksiä toimi-
vallan suhteen, on asia helpompi nostaa esimiesten ratkaistavaksi. 

Viestinnällä on tärkeä rooli viranomaistoiminnassa ja julkisen hallinnon 
avoimuudessa. Moniviranomaistilanteissa on tärkeää koordinoida ja sovittaa 
yhteen eri viranomaisten viestintä. Viestinnän hoitamisen roolitus on tärkeä 
osa yhteistoimintaa. 

Merellisissä suur- ja monialaonnettomuuksissa tiedotuksen yleisvastuu 
on meripelastustoimella niin kauan kuin on kyse ihmishenkien pelastamises-

                                                   
1078 Merikoski, Veli 1974, s. 112–113. 
1079 Merikoski, Veli 1974, s. 113–114. 
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ta. Johtovastuun siirtyessä toiselle viranomaiselle siirtyy samalla myös vas-
tuu viestinnästä, ellei toisin erikseen sovita.1080 

Yleistiedotuksen lisänä kukin taho pääsääntöisesti tiedottaa omista toi-
mistaan yleisjohtajan ohjauksessa. Yhden poikkeuksen tähän tekee Onnet-
tomuustutkintakeskuksen itsenäinen ja riippumaton rooli. Onnettomuustut-
kintakeskus vastaa turvallisuustutkinnasta ja siihen liittyvästä tiedottamises-
ta sekä pitää yleisjohdon tietoisena tutkinnan edistymisestä.1081 Onnetto-
muustutkintakeskuksen viestinnän itsenäisyys ja riippumattomuus pohjau-
tuvat turvallisuustutkintalain 8.2,1 §:an, jonka mukaan Onnettomuustutkin-
takeskuksen tehtävänä on muun muassa huolehtia turvallisuustutkinnan tie-
dottamisesta, ja 8.1 §:in, jonka mukaan keskus suorittaa tehtävänsä itsenäi-
sesti ja riippumattomasti. 

Turvallisuustutkintalain 38 §:ssä säädetään tarkemmin turvallisuustut-
kinnan kulusta tiedottamisesta. Sen 2 momentin mukaan tutkinnan kulusta 
on erityisesti tiedotettava muun muassa pelastustoimiin osallistuneille vi-
ranomaisille. Toki Onnettomuustutkintakeskuksen on omassa tiedotukses-
saan syytä ottaa tarpeellisilta osin huomioon muun tiedottamisen tilanne. 

Viranomaisten toiminta perustuu lakiin. Lainsäädännöllä osoitetaan viran-
omaisille niiden tehtävät ja toimivallan rajat. 

Toimivallalla tarkoitetaan kelpoisuutta, joko oikeutta tai velvollisuutta, 
virkatoimen suorittamiseen.1082 Viranomaisten keskinäinen toimivaltajako 
voi olla asiallista, asteellista tai alueellista. Erityisten hallinnon haarojen vi-
ranomaisten toimivaltajako määräytyy asiallisesti suhteessa toisiinsa.1083 
Asiallisella toimivallalla tarkoitetaan viranomaisten tehtäväksi määriteltyä 
asiaryhmää.1084 Asiallista toimivaltaisuutta arvioitaessa on huomioitava asian 
sisältö ja suhteutettava se viranomaisen tehtäviin. 1085 

Tehtävienjakoa koskevien säännösten tulkinnasta riippuu, minkä tehtä-
vien katsotaan kuuluvan millekin viranomaiselle.1086 Päätöksentekoon sisäl-
tyy aina myös harkintaa: joko sidottua laillisuusharkintaa tai vapaata tarkoi-
tuksenmukaisuusharkintaa tai joskus näitä molempia. Säännöksen sanamuo-
to yksinään ei yleensä riitä osoittamaan kysymykseen tulevan harkinnan lä-
hempää luonnetta.1087 

                                                   
1080 Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma, Viestintä 
merellisessä monialaisessa suuronnettomuudessa, s. 2. 
1081 Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma, Viestintä 
merellisessä monialaisessa suuronnettomuudessa, s. 2–3. 
1082 Laakso, Seppo 1984, s. 11. 
1083 Merikoski, Veli 1976, s. 3. 
1084 Mäenpää, Olli 2000, s. 129. 
1085 Kulla, Heikki 2012, s. 127 ja Kulla, Heikki – Salminen, Janne 2021, s. 154. 
1086 Merikoski, Veli 1976, s. 2. 
1087 Laakso, Seppo 1984, s. 17–18. 
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Viranomaisten toimivaltarajat voidaan järjestää joustavaksi tai jäykäksi. 
Suomessa toimivaltajako on perinteisesti ymmärretty melko jäykäksi. Viran-
omainen saa käsitellä vain omaan tehtäväpiiriinsä kuuluvia asioita. Perintei-
sestä tarkasta tehtäväjaosta on kuitenkin osin luovuttu julkishallintoa kehi-
tettäessä nostaen yhdeksi tavoitteeksi organisatorisen joustavuuden lisäämi-
sen. Tarkkojen rajojen sijaan painotetaan yhteistoimintaa. Yhteistoiminta ei 
kuitenkaan saa johtaa viranomaisroolien sekoittumiseen varsinaisessa pää-
töksentekovaiheessa. Jäykkyys tuleekin käytännössä esiin erityisesti asiallis-
ten ja asteellisten toimivaltarajojen yhteydessä.1088 

Onnettomuuspaikalla ilmenee joskus positiivisia toimivaltariitoja Onnet-
tomuustutkintakeskuksen ja esitutkintaviranomaisen välillä. Erityisviran-
omaisen (Onnettomuustutkintakeskuksen) vahva toimivalta voi yllättää 
yleisviranomaisen (poliisin). 

Kun jotain vakavaa tapahtuu, ei ole aina itsestään selvää, onko kyseessä 
onnettomuuspaikka vai rikospaikka vai kenties molemmat yhtä aikaa. Yhtä-
aikaisuus voi toteutua erityisesti silloin, kun on syytä epäillä tuottamuksellis-
ta rikosta. Joskus jokin aluksi onnettomuudelta näyttänyt tilanne voi myös 
paljastua tahalliseksi teoksi tai toisinpäin. Jos onnettomuudessa on kuollut 
ihmisiä, suoritetaan aina poliisitutkinta kuolemansyyn selvittämiseksi. 

Perustuslain 2.3 §:n mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. 
Lainsäätäjä määrää valtion hallintoa järjestäessään, mitkä tehtävät millekin 
viranomaiselle kuuluvat.1089 Sekä Onnettomuustutkintakeskusta että poliisia 
koskeva lainsäädäntö on uudistettu 2010-luvun alussa. Onnettomuustutkin-
takeskuksen tehtävistä ja toimivallasta säädetään turvallisuustutkintalaissa 
(525/2011). Poliisin tehtävistä ja toimivallasta säädetään poliisilaissa 
(872/2011), pakkokeinolaissa (806/2011) ja esitutkintalaissa (805/2011). 
Myös Rajavartiolaitoksen tekemässä esitutkinnassa noudatetaan rikostor-
junnasta rajavartiolaitoksessa annetun lain 1.2 §:n perusteella pakkokeinola-
kia ja esitutkintalakia. Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnassa noudate-
taan turvallisuustutkintalain lisäksi, mitä onnettomuuksien tutkintaa koske-
vassa Euroopan unionin lainsäädännössä säädetään ja Suomea sitovassa 
kansainvälisessä velvoitteessa määrätään. 

Edellä mainitut kansalliset lait on valmisteltu yhtä aikaa. Ne ovat olleet 
myös eduskuntakäsittelyssä yhtä aikaa ja ne on hyväksytty samassa täysis-
tunnossa 15.3.2011. Lait on vahvistettu eri päivinä, mikä selittää poikkeavat 
säädösnumerot. Turvallisuustutkintalain valmistelu ja esittely ovat kuuluneet 
oikeusministeriölle ja poliisia koskevien säädösten valmistelu ja esittely sisä-
asiainministeriölle. Täten Onnettomuustutkintakeskusta ja poliisia koskevat 
lait on valmisteltu erillisissä prosesseissa. 

Erillinen valmistelu näkyy siinä, ettei poliisilain eikä esitutkinta- ja pak-
kokeinolain esitöissä1090 ole mainittu onnettomuustutkintaa, turvallisuustut-
kintaa tai Onnettomuustutkintakeskusta. Täten näiden lakien suhdetta tur-
                                                   
1088 Kulla, Heikki – Salminen, Janne 2021, s. 154 ja Mäenpää, Olli 2000, s. 130. 
1089 Merikoski, Veli 1976, s. 2. 
1090 HE 224/2010 vp ja HE 222/2010 vp. 
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vallisuustutkintaan ei ole niiden valmistelun yhteydessä mietitty. Sen sijaan 
turvallisuustutkintalain esitöissä1091 on pohdittu turvallisuustutkinnan ja oi-
keudellisen vastuun kohdentamiseen tähtäävän tutkinnan erillisyyttä. Tur-
vallisuustutkintalaissa on nimenomaisesti varmistettu turvallisuustutkintavi-
ranomaisen riittävät toimivaltuudet työnsä suorittamiseen esitutkintaviran-
omaisen toimista riippumatta. 

Onnettomuustutkintakeskuksen ja poliisin välinen sujuva yhteistoiminta 
heti onnettomuuden jälkeen on tärkeää molemmille osapuolille. Poliisin täy-
tyy saada mahdollisimman nopeasti tieto siitä, aloittaako Onnettomuustut-
kintakeskus tapahtumassa alustavan tutkinnan, koska tämä tieto vaikuttaa 
ratkaisevasti poliisin toimintaan. Turvallisuustutkintalain 19 §:n mukaan 
onnettomuuspaikkaan ei esimerkiksi saa kajota ilman Onnettomuustutkinta-
keskuksen lupaa, ellei siihen ole pakottavaa syytä. Pakottavana syynä pide-
tään hallituksen esityksen perustelun mukaan lähinnä pelastustoimien suo-
rittamista.1092 Jos onnettomuuspaikalla on uhreja, pelastustoimista huoleh-
timinen on aina etusijalla. Pelastustoimia tehtäessä saattaa hävitä todistusai-
neistoa, mutta uhrien eteen tulee tehdä kaikki, mitä on tehtävissä. 

Komission asetuksella vahvistettujen merionnettomuustutkinnan yhteis-
ten menettelytapojen mukaan tutkintaelimen päätettyä tutkinnan tekemises-
tä sen on ryhdyttävä niin pian kuin käytännössä on mahdollista toimiin to-
disteiden säilyttämiseksi ja toiminnan koordinoimiseksi niiden muiden taho-
jen kanssa, joita asia merkittävässä määrin koskee.1093 Onnettomuustutkin-
takeskuksen näkökulmasta poliisilla ja Rajavartiolaitoksella on yhteistyö-
kumppanina ja virka-avun antajana tärkeä rooli turvallisuustutkinnan onnis-
tumisen varmistamisessa. Useimmiten Onnettomuustutkintakeskuksen saa-
dessa tiedon onnettomuudesta tapahtumapaikalla on jo meripelastustoimen 
tai pelastustoimen sekä esitutkintaviranomaisen henkilökuntaa tai he ovat 
ainakin matkalla sinne. Onnettomuustutkintakeskus varmistaa yleensä puhe-
limitse, että esitutkintaviranomainen on tarvittaessa eristänyt tapahtuma-
paikan ja että eristys on riittävän laaja myös Onnettomuustutkintakeskuksen 
näkökulmasta.1094 Onnettomuustutkintakeskus voi pyytää virka-apua myös 
tapahtumapaikan dokumentoinnissa. Näin erityisesti silloin, kun pelastus-
toimet edellyttävät tapahtumapaikkaan koskemista tai esimerkiksi sääolo-
suhteet kuten tuuli tai lumisade uhkaavat peittää jäljet. Samoin esimerkiksi 
aluksen uppoamisen dokumentointi, jos se tapahtuu vasta meripelastustoi-
mien alettua, on tärkeää. 

                                                   
1091 HE 204/2010 vp. Turvallisuustutkinnan ja oikeudellisen vastuun kohdentamisen suhde 
on ollut esillä myös turvallisuustutkintalakia myöhemmin muutettaessa. 
1092 HE 204/2010 vp, s. 43. 
1093 EU 1286/2011, liitteen osa B kohta 2.3. 
1094 Helke, Hannamari 2019, s. 94. Erityisesti raide- ja ilmailuonnettomuuksissa Onnetto-
muustutkintakeskuksen tarve eristää tulosuunnan alue riittävän pitkälti todisteiden säily-
miseksi voi poiketa muiden viranomaistahojen eristystarpeista. Merionnettomuuksien yh-
teydessä voi olla tarpeen esimerkiksi varmistaa, että kukaan ei pääse tutkimaan uponnutta 
hylkyä ennen Onnettomuustutkintakeskusta. 
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Turvallisuustutkinta on oma tutkinnan laji, jonka suhde esitutkintaan ja 
kuolemansyyntutkintaan on itsenäinen. Turvallisuustutkinnan asema ei 
myöskään ole esitutkintaan tai kuolemansyyntutkintaan nähden alisteis-
ta.1095 Turvallisuustutkintalain 42 §:n perusteella Onnettomuustutkintakes-
kus tekee tutkintatoimia yhteistoiminnassa samassa asiassa esitutkintaa tai 
kuolemansyyn tutkintaa tekevän viranomaisen kanssa siinä laajuudessa kuin 
Onnettomuustutkintakeskus katsoo yhteistoiminnan olevan tarkoituksen-
mukaista turvallisuustutkinnan kannalta. Tämä tarkoittaa sitä, että turvalli-
suustutkinnan tarpeet sanelevat yhteistoiminnan rajat. On myös selvää, että 
Onnettomuustutkintakeskus on se, joka tekee käytännön päätöksen yhteis-
työn laajuudesta. 

Onnettomuustutkintakeskuksen ja esitutkintaviranomaisen väliset mah-
dolliset toimivaltariidat onnettomuuspaikalla eivät liity erimielisyyteen toi-
mivaltajaosta niiden perustehtävien suhteen. Sen sijaan ne liittyvät niiden 
päällekkäisiin oikeuksiin turvata tutkintansa koskemattomissa olosuhteissa. 
Käytännön työkokemukseni perusteella totean, että yleensä yhteistyö Onnet-
tomuustutkintakeskuksen ja esitutkintaviranomaisen välillä sujuu hyvin. Eri-
tyisesti silloin, kun esitutkintaviranomaisella ei ole syytä epäillä asiassa ri-
kosta, yhteistyö sujuu kitkattomasti. Esitutkintaviranomaisen suorittaessa 
esitutkintaa onnettomuuspaikalla saatetaan sen sijaan törmätä toisistaan 
poikkeaviin näkemyksiin siitä, mitä ja missä järjestyksessä tehdään ja kuka 
tekee. Tilanne korostuu, jos esitutkintaviranomainen epäilee tahallista hen-
kirikosta Onnettomuustutkintakeskuksen pitäessä tapahtunutta onnetto-
muutena. 

Poliisi on päivittäisessä työssään tottunut siihen, että sillä on valta eristää 
mahdollinen rikospaikka ja tehdä työnsä ilman, että muut kuin mahdolliset 
pelastustoimet sitä häiritsevät. Yleensä yhden poliisimiehen uralle osuu kor-
keintaan yksi kerta, jolloin myös Onnettomuustutkintakeskus tutkii onnet-
tomuuden. Onnettomuustutkintakeskus tekee vuosittain parikymmentä tut-
kintaa. 

Onnettomuustutkintakeskuksella on poikkeuksellisen vahva toimivalta ja 
esitutkintaviranomainen joutuu yksilön kannalta uuteen tilanteeseen. Onnet-
tomuustutkintakeskuksen tutkijoiden näkökulmasta yhteistoiminta esitut-
kintaviranomaisten kanssa on taas arkipäivää. Toisaalta myös Onnettomuus-
tutkintakeskuksen tutkimat vakavat onnettomuudet jo sinänsä ovat harvinai-
sen suuria ja vakavia tapahtumia yksittäiselle esitutkintaa tekevällä virka-
miehelle, kun taas Onnettomuustutkintakeskuksen virkamiehille ja asiantun-
tijoille niiden tutkiminen on jokapäiväistä työtä. Poliisin kannalta epätyypil-
linen tapahtuma aiheuttaa usein myös sen, että he ovat tyytyväisiä siihen, 
että Onnettomuustutkintakeskus tulee paikalle. 

Sekä onnettomuuden että mahdollisen rikoksen selvittämiseksi tapahtu-
mapaikka on tarpeen eristää ja dokumentoida. Tärkeintä on dokumentoida 
ensimmäiseksi ne todisteet, jotka ovat vaarassa hävitä ajan kuluessa. Doku-

                                                   
1095 Piironen, Juha 2013, s. 178. 
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mentoinnin on tärkeää sisältää myös tapahtumapaikan yleinen ja yksityis-
kohtainen taltiointi ennen tapahtumapaikkaan kajoamista.1096 Tässä esitut-
kintaviranomaisen ja Onnettomuustutkintakeskuksen tavoitteet ovat yhtene-
vät. Molemmilla tahoilla on myös itsenäinen oikeus tapahtumapaikan eris-
tämiseen. Onnettomuustutkintakeskus voi eristää paikan turvallisuustutkin-
talain nojalla ja poliisi tapauksesta riippuen poliisilain tai pakkokeinolain 
nojalla. 

Ongelmia voi syntyä siinä kohtaa, jos esitutkintaviranomainen ja Onnet-
tomuustutkintakeskus eivät tunnista ja tunne toinen toistensa tarpeita ja oi-
keuksia. Molempien on syytä hoitaa tehtävänsä yhteistoiminnassa siten, että 
toisen työ ei esty eikä vaarannu. Lähtökohtaisesti tämä on täysin mahdollista, 
kun keskusteluyhteys toimii ja tutkintatoimien yhteensovittamisesta huoleh-
ditaan. Molemmilla osapuolillahan on tavoitteena selvittää, mitä on tapahtu-
nut. Näin siitä huolimatta, että Onnettomuustutkintakeskus etsii onnetto-
muuden syytä ja esitutkintaviranomainen mahdollista syyllistä. 

Sekä Onnettomuustutkintakeskus että poliisi osoittavat kuhunkin tutkin-
taan tutkinnanjohtajan. Turvallisuustutkinnassa tutkinnanjohtajana toimii 
Onnettomuustutkintakeskuksessa johtavan tutkijan virassa työskentelevä 
henkilö. Esitutkinnassa tutkinnanjohtajana toimii esitutkintalain 2 luvun 
2 §:n mukaan pakkokeinolaissa tarkoitettu pidättämiseen oikeutettu virka-
mies. Onnettomuustutkintakeskuksen ja poliisin yhteistyön sujumisen kan-
nalta on ensiarvoisen tärkeää, että tutkinnanjohtajien keskinäinen kommu-
nikointi toimii. Molemmat ovat yleensä heti onnettomuuden jälkeen erittäin 
kiireisiä. Siitä huolimatta yhteistyölle pitää löytyä aikaa. Jos paikkatutkinta-
paikalla syntyy ristiriitatilanteita, organisaation sisällä on yleensä aina keino 
tavoittaa oma tutkinnanjohtaja nopeastikin ja helpottaa täten organisaatioi-
den keskustelua sillä tasolla, jossa toimintatapalinjaukset tehdään. 

Turvallisuustutkintalain 19 §:n mukaan Onnettomuustutkintakeskus ja tut-
kintaryhmän johtaja voivat määrätä onnettomuuspaikan eristettäväksi sekä 
kieltää onnettomuudessa surmansa saaneiden pois viemisen tai siirtämisen, 
jos se on turvallisuustutkinnan kannalta välttämätöntä. Onnettomuuspaikal-
la olevia esineitä ja muuta aineistoa, joilla saattaa olla merkitystä tutkinnas-
sa, ei saa ilman Onnettomuustutkintakeskuksen tai tutkintaryhmän johtajan 
lupaa hävittää, viedä pois eikä liikutella, ellei siihen ole pakottavaa syytä. 
Edellä mainitut turvallisuustutkintaa suojaavat rajoitukset koskevat myös 
poliisia. Turvallisuustutkintalain perusteluissa on erikseen mainittu vain, 
että määräyksillä ei voitaisi estää tai haitata tarvittavia pelastustoimia.1097 
Fyysisten todisteiden säilyttämiseksi on tärkeää, että onnettomuuspaikka 
pysyy koskemattomana niin kauan kuin turvallisuustutkijat tarvitsevat aikaa 
paikkatutkinnan tekemiseen. Jos esineiden tai muun aineiston siirtäminen 

                                                   
1096 IMO resolution A.1075(28), chapter 5.6.2. 
1097 HE 204/2010 vp, s. 67. 
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on välttämätöntä esimerkiksi turvallisuuden takaamiseksi, paikka on syytä 
valokuvata ennen siirtoa.1098 Tyypillisiä meriturvallisuustutkintaan liittyvän 
paikkatutkinnan kohteita ovat onnettomuuteen osallisena olleet alukset ja 
väylät.1099 

Onnettomuustutkintakeskuksella on turvallisuustutkintalain 42.2 §:n no-
jalla oikeus saada pyynnöstä poliisilta, Puolustusvoimilta ja Rajavartiolaitok-
selta virka-apua turvallisuustutkinnassa ja sen turvaamisessa. Tämä koskee 
myös alueen eristämistä. Toisaalta poliisilain eristämistä koskevassa 2 luvun 
8 §:ssä on nimenomaisesti säädetty, että eristäminen voidaan tehdä muun 
muassa onnettomuuspaikalla suoritettavien tehtävien varmistamiseksi. Jos 
poliisilla ei ole syytä epäillä rikosta vaan se osallistuu tutkintaan vain poliisi-
tutkintaa tehden, ristiriitatilannetta Onnettomuustutkintakeskuksen kanssa 
ei lähtökohtaisestikaan synny. 

Kuolemansyyn tutkinta kuuluu poliisille, joten Onnettomuustutkintakes-
kuksen kieltäessä surmansa saaneiden siirtämisen poliisi joutuu käytännössä 
odottamaan oman tehtävänsä aloittamista, kunnes Onnettomuustutkinta-
keskus antaa siihen luvan. Tämä ei ole käytännössä aiheuttanut ongelmati-
lanteita. Turvallisuustutkinnan laadun parantamiseksi surmansa saaneita ei 
siirretä, koska vainajien ollessa paikoillaan on helpompi nähdä, miten ja 
miksi kuolemaan johtaneet vammat ovat aiheutuneet. Myös vainajien sijainti 
ja asento onnettomuuspaikalla auttavat selvittämään tapahtumien kulkua. 

Pakkokeinolaissa säädetään poliisin oikeudesta eristää tutkimuspaikka tai 
-kohde. Rikoksen selvittämisen turvaamiseksi poliisi saa pakkokeinolain 9 
luvun 1 §:n nojalla sulkea rakennuksen tai huoneen sekä kieltää pääsyn tie-
tylle alueelle, pääsyn tietyn tutkittavana olevan kohteen lähelle, esineen siir-
tämisen tai muun vastaavan toimenpiteen. Tutkimuspaikan tai -kohteen eris-
tämisen rikkominen on säädetty rikoslain 16 luvun 10 §:ssä rangaistavaksi 
omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkomisena. Jos poliisi eristää alu-
een pakkokeinolain mukaisesti esitutkintaa varten, poliisilla on poliisitutkin-
taa suurempi oma intressi varmistaa, että eristys pitää. Käytännössä tällöin 
on syntynyt yksittäisiä tilanteita, joissa poliisi ei olisi halunnut päästää On-
nettomuustutkintakeskusta tapahtumapaikalle. 

Turvallisuustutkintalain 19.1 §:n mukaan Onnettomuustutkintakeskuksen 
tutkintaa tekevällä virkamiehellä ja tutkintaryhmän jäsenellä (tutkintaa teke-
vällä) on oikeus välittömästi päästä onnettomuuspaikalle sekä tutkia siellä 
onnettomuuteen liittyviä esineitä, laitteita ja rakenteita. Tästä säännöksestä 
johtuen poliisilla ei ole oikeutta estää Onnettomuustutkintakeskuksen saa-
pumista tapahtumapaikalta edes silloin, kun poliisi suorittaa esitutkintaa. 
Säännöksen taustalta löytyy myös eri liikennemuotojen onnettomuustutkin-
taa koskevaa kansainvälistä sääntelyä. Mainittuun momenttiin on 16.6.2019 
voimaan tulleen lakimuutoksen yhteydessä nimenomaisesti lisätty välittö-
mästi-sana, jotta oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi työtään tekevät vi-
ranomaiset eivät vaarantaisi turvallisuustutkintaa pitäessään esitutkintaa 
                                                   
1098 Kletz, Trevor A. 1988, s. 1 ja Helke, Hannamari 2012, s. 9. 
1099 IMO resolution A.1075(28), chapter 5.6.1. 
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erheellisesti ensisijaisena turvallisuustutkintaan nähden. Muutos on omiaan 
selkeyttämään turvallisuustutkinnan asemaa suhteessa oikeudellisen vastuun 
kohdentamiseen sekä vähentämään mahdollisia ristiriitatilanteita. Oikeudel-
lisen vastuun kohdentamisen tavoin myös turvallisuustutkintaan liittyy erit-
täin suuri yleinen intressi. Näiltä molemmilta edellytetäänkin suurta luotet-
tavuutta myös paikkatutkintaan ja tekniseen tutkintaan liittyen.1100 

Turvallisuustutkinnan turvaamista koskevista säädöksistä johtuen on siis 
niin, että sen lisäksi, että poliisi ei voi estää Onnettomuustutkintakeskusta 
pääsemästä tapahtumapaikalle, poliisikaan ei saa muuttaa tapahtumapaikan 
olosuhteita ilman Onnettomuustutkintakeskuksen lupaa. Turvallisuustutkin-
talakia voidaan pitää erityislakina, joka ohittaa ristiriitatilanteessa poliisilain 
ja pakkokeinolain. Myös turvallisuustutkintalain esityöt puoltavat tätä tul-
kintaa. Samaa tulkintaa tukee myös se, että kansalliset turvallisuustutkintaa 
sääntelevät säädökset pohjaavat kansainvälisiin sopimuksiin ja säädöksiin.  

Toisaalta on tarkoituksenmukaista, että myös Onnettomuustutkintakes-
kus huomioi omassa työssään poliisin tehtävän ja varmistuu siitä, että myös 
poliisi pystyy tutkimaan tapahtumapaikan asianmukaisesti. Tutkinnassa yh-
teistoiminta on välttämätöntä. Useimmiten onnettomuuden tutkinnan keski-
össä olevia laitteita on vain yksi, jolloin niitä ei voi edes teoriassa jakaa. Tä-
män vuoksi yhteistoiminnalla on varmistettava, että molempien tahojen tar-
peet tulevat huomioon otetuiksi. Yhteistoiminnalla voidaan myöskin varmis-
taa, että paikkatutkinnassa toimitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Yhdis-
tämällä Onnettomuustutkintakeskuksen ja poliisin tiedot, taidot ja resurssit 
voidaan päästä parempaan lopputulokseen kuin kumpikaan organisaatio yk-
sin pääsisi. 

Käytännössä eristämisen problematiikka voidaan ratkaista siten, että ta-
pahtumapaikalle mennään niin sanotusti samalla oven avauksella. Onnetto-
muustutkintakeskus ja poliisi sopivat keskenään, että molemmat aloittavat 
oman tutkintansa vasta, kun kaikki ovat paikalla, jotta kaikkien näkökulmat 
tulevat huomioon otetuksi. Näin molemmat organisaatiot voivat varmistua 
siitä, että niiden saama tieto on autenttista. Tällainen yhteistyöstä sopiminen 
on mahdollista vain, jos molempien organisaatioiden tutkinnanjohtajien vä-
lille syntyy keskusteluyhteys heti onnettomuuden tapahtumisen jälkeen. 

Teknistä tutkintaa tehtäessä on tarkoituksenmukaista ottaa rauhallisesti 
ja suunnitella tutkintataktiikka yhdessä siten, että peruuttamattomia muu-
toksia ei tehdä ilman molempien toimijoiden yhteisymmärrystä. Esimerkiksi 
ennen lähempää tarkastelua vaativien laitteiden irrottamista tai siirtämistä 
on huolehdittava niiden riittävästä dokumentoinnista ja tarkastelusta niiden 
alkuperäisellä paikalla. Liika ripeys ja ajattelemattomuus onnettomuuspai-
kalla huonontavat molempien organisaatioiden mahdollisuutta onnistua 
työssään. Joskus on valitettavasti käynyt niin, että poliisi on ollut omassa 
tutkinnassaan erittäin ripeä ja samalla tuhonnut omia ja Onnettomuustut-

                                                   
1100 Helke, Hannamari 2019, s. 93 ja HE 250/2018 vp, s. 10–11. 



 218 

kintakeskuksen tutkintamahdollisuuksia esimerkiksi siirtämällä tapahtuma-
paikalla olleita tavaroita tai laitteita. 

Turvallisuustutkintalain 22 §:ssä on säädetty turvallisuustutkintaa tekevän 
tarkastusoikeudesta. Tutkintaa tekevällä on oikeus ottaa haltuun ja tarkastaa 
esineitä ja asiakirjoja, jos se on välttämätöntä turvallisuustutkinnan toimit-
tamiseksi. Tutkintaa tekevä saa tehdä tarkastettaville esineille kokeita ja ir-
rottaa esineistä osia sekä ottaa näytteitä, jos se on tutkimusten vuoksi vält-
tämätöntä. 

Tyypillisiin meriturvallisuustutkinnassa kerättäviin todisteisiin kuuluvat 
muun muassa VDR:n ja muiden aluksessa olevien elektronisten laitteiden 
sisältämä data, merikartat, aluksessa käytettävissä olleet sääennusteet sekä 
lokikirjat. Fyysiset todisteet voivat sisältää myös esimerkiksi öljynäytteitä, 
maali- tai palojäännöksiä sekä paloja rikkoutuneesta koneesta tai muita ha-
jonneita osia.1101 Todisteita keräävällä henkilöllä on välttämätöntä olla asi-
aankuuluva tekninen osaaminen sekä todisteiden keräämiseen että niiden 
säilyttämiseen. Näin voidaan estää niiden kontaminaatio, paheneminen enti-
sestään tai menettäminen.1102 Kerätyille todisteille voidaan tehdä tutkimuk-
sia. Esimerkiksi hajonneille osille voidaan tehdä metallurgisia kokeita ja esi-
merkiksi öljy- ja maalinäytteitä voidaan analysoida.1103 

Toisaalta pakkokeinolain 7 luvun 1 §:ssä säädetään poliisin tekemän taka-
varikoimisen edellytyksistä. Poliisi voi muun muassa takavarikoida esineen 
tai asiakirjan, jos on syytä olettaa, että sitä voidaan käyttää todisteena rikos-
asiassa. Takavarikointioikeus koskee myös tietoa, joka on teknisessä laittees-
sa tai muussa vastaavassa tietojärjestelmässä taikka sen tallennusalustalla 
(data). Asiakirjasta säädettyä sovelletaan myös datan muodossa olevaan 
asiakirjaan. Kyseisen pykälän 3 momentissa on vielä säädetty, että esineestä 
säädettyä sovelletaan myös aineeseen. Esineestä voidaan irrottaa osa takava-
rikoitavaksi todisteena käyttämistä varten, jos tutkintatoimenpidettä ei voida 
muuten suorittaa ilman suuria vaikeuksia. 

Kysymykseksi nousee, miten nämä oikeudet sovitetaan käytännössä yh-
teen. Piironen on väitöskirjassaan tuonut esiin, että jos onnettomuuden joh-
dosta toimitetaan turvallisuustutkinnalle rinnakkainen poliisi- tai esitutkin-
ta, on mahdollista, että sekä poliisin toimittamaan tutkintaan että turvalli-
suustutkintaan halutaan ottaa sama esine. Tällöin on mahdollista, että rin-
nakkaisten tutkintojen välille syntyy erimielisyyttä siitä, kumpi viranomainen 
on toimivaltainen ottamaan esineen haltuunsa. Voi myös olla niin, että mo-
lemmat ovat toimivaltaisia, mutta syntyy riitaa siitä, kumman viranomaisen 

                                                   
1101 IMO resolution A.1075(28), chapter 5.7.1. 
1102 IMO resolution A.1075(28), chapter 5.7.2. 
1103 IMO resolution A.1075(28), chapter 5.10.1. 
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toimivallalla on etusija toiseen nähden.1104 Valitettavasti kysymys ei ole vain 
periaatteellisesta mahdollisuudesta, vaan tällaisia ristiriitatilanteita on jos-
kus käytännössä syntynyt. 

Jos esineen haltuunotosta syntyy eri tutkintalinjojen välillä erimielisyyttä, 
kyseessä on toimivaltariita.1105 Piironen1106 on yhdistänyt kyseessä olevaan 
tilanteeseen Merikosken1107 toteamuksen siitä, että jos kaksi viranomaista 
katsoo toimivallan kuuluvan itselleen, puhutaan niin sanotusta positiivisesta 
toimivaltariidasta. Kysymys kiteytyy siihen, miten turvallisuustutkintalain 
22.1 §:n mukainen tarkastusoikeus ja pakkokeinolain 7 luvun 1 §:n mukainen 
takavarikointioikeus sovitetaan käytännössä yhteen. Myös tarkastusoikeuden 
kohdalla hyvä viranomaisyhteistyö toimii ratkaisun avaimena. Jos toimival-
lasta syntyy viranomaisten välillä epäselvyyttä, niiden tulee pyrkiä ratkaise-
maan asia keskenään neuvottelemalla.1108 

Piirosen mukaan, jos esine on jo Onnettomuustutkintakeskuksen hallus-
sa, Onnettomuustutkintakeskus ratkaisee, pitääkö se esineen hallussaan vai 
väistyykö sen toimivalta suhteessa muuhun tutkinnanlajiin, koska toimival-
tariidassa viranomainen itse ratkaisee toimivaltansa laajuuden. Toisaalta 
Piironen esittää, että jos turvallisuustutkinnassa tarvittava esine on jo polii-
sin hallussa eikä poliisi luovuta esinettä Onnettomuustutkintakeskuksen hal-
tuun, on Onnettomuustutkintakeskuksella turvallisuustutkintalain yhteistyö-
tä ja virka-apua koskevan säännöksen (turvallisuustutkintalain 42 §) nojalla 
oikeus pyytää poliisia tekemään tutkinnan kannalta välttämättömiä selvityk-
siä ja tutkimuksia, joita Onnettomuustutkintakeskus ei tässä tapauksessa voi 
itse tehdä.1109 Piirosen näkemys siitä, että ”nopein voittaa”, on kuitenkin vie-
ras hyvälle hallinnolle ja muille oikeusvaltioperiaatteille. 

Kuten Piironenkin on esittänyt, Onnettomuustutkintakeskus päättää itse-
näisesti ja riippumattomasti siitä, mitä se tekee hallussaan olevalle esineelle. 
EU:n ilmailuonnettomuusasetuksen 12 artiklan 1 kohdan mukaan, jos turval-
lisuustutkintaan liittyvä tutkiminen tai analysointi voi muuttaa aineellisia 
todisteita tai hävittää ne, turvallisuustutkintaviranomaisen on saatava oi-
keusviranomaiselta ennakkohyväksyntä kyseessä olevaan toimenpiteeseen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lainsäädännön soveltamista. 
Turvallisuustutkintalain 22.3 §:ssä on erikseen säädetty, että turvallisuustut-
kinnassa ei edellytetä edellä mainittua EU:n ilmailuonnettomuusasetuksessa 
tarkoitettua ennakkohyväksyntää. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka tutkimi-
nen ja analysointi voisi muuttaa aineellisia todisteita tai hävittää ne, esitut-
kintaviranomaiselta ei tarvita turvallisuustutkinnan suorittamiselle ennak-
kohyväksyntää.1110 Kuitenkin IMOn tutkintasäännöstön soveltamisohjeen 
mukaan silloin, kun aiottu koe todennäköisesti muuttaa fyysisen todisteen 
                                                   
1104 Piironen, Juha 2013, s. 178 ja Helke, Hannamari 2019, s. 109–110. 
1105 Piironen, Juha 2013, s. 178. 
1106 Piironen, Juha 2013, s. 179. 
1107 Merikoski, Veli 1976, s. 14–15. 
1108 Helke, Hannamari 2019, s. 110 ja Mäenpää, Olli 2016, s. 136. 
1109 Piironen, Juha 2013, s. 179 ja Helke, Hannamari 2019, s. 110. 
1110 Helke, Hannamari 2019, s. 110–111. 
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tilaa, muita intressiosapuolia, jotka luottavat todisteen käytettävyyteen 
omassa työssään, tulisi konsultoida.1111 

Turvallisuustutkintalain 22.3 §:ssä säädetty poikkeama EU:n ilmailuon-
nettomuusasetuksesta vahvistaa sen näkemyksen, että esitutkinnalla ei voida 
missään olosuhteissa rajoittaa Onnettomuustutkintakeskuksen suorittamaa 
esineisiin kohdistuvaa turvallisuustutkintaa. Kyseistä kansallista poikkeamaa 
ei ole erikseen perusteltu turvallisuustutkintalain esitöissä. Tämä indikoi si-
tä, että EU:n ilmailuonnettomuusasetuksesta on tehty kansallinen poik-
keama vain, jotta Onnettomuustutkintakeskuksen toimivalta ilmailuonnet-
tomuuksien tutkinnassa ei olisi muita onnettomuuksia koskevaa turvalli-
suustutkintaa heikompi. Lainvalmistelija on pitänyt asiaa ikään kuin itses-
tään selvänä.1112 

Sen sijaan Piirosen näkemys siitä, että esineen ollessa poliisin hallussa ja 
poliisin suhtautuessa negatiivisesti esineen luovuttamiseen Onnettomuus-
tutkintakeskukselle, Onnettomuustutkintakeskukselle ei jäisi muuta vaihto-
ehtoa kuin pyytää poliisia tekemään tarvittavat kokeet, ei ole perusteltu. Tur-
vallisuustutkintalain 22.1 §:n mukaisesti turvallisuustutkintaa tekevällä on 
oikeus ottaa haltuun esineitä ja asiakirjoja sekä tarkastaa niitä. Tarkastusoi-
keus koskee mitä tahansa esineitä ja asiakirjoja, jos niiden saaminen ja tar-
kastaminen on tutkinnan vuoksi välttämätöntä. Säännös koskee paitsi onnet-
tomuuspaikalla olevia myös muita esineitä ja asiakirjoja. Samoin säännös 
koskee sekä yksityisen että viranomaisen hallussa olevia esineitä ja asiakirjo-
ja.1113 Täten Onnettomuustutkintakeskuksella on oikeus saada haltuunsa ja 
tarkastaa myös esitutkintaviranomaisen hallussa olevia esineitä. Myös EU:n 
ilmailuonnettomuusasetuksen 12 artiklan 1 kohta tukee tätä näkemystä. Sen 
mukaan, jos oikeusviranomaisella on valtuudet takavarikoida todisteita, täl-
laiset todisteet on välittömästi ja ilman rajoituksia asetettava turvallisuustut-
kintaa tekevän tutkinnanjohtajan saataville ja annettava hänen käyttöön-
sä.1114 

Kuten edellä on todettu, hyvällä yhteistoiminnalla voidaan ennaltaehkäistä 
toimivaltariitojen syntymistä. Onnettomuustapahtuman jälkeisen yhteistyön 
ja kommunikoinnin lisäksi etukäteen tehtävä yhteistyö on merkityksellistä. 
Tieto lisää ymmärrystä puolin ja toisin, jolloin turhilta konflikteilta voidaan 
välttyä. Etukäteen tehtävässä yhteistyössä ihmiset ovat myös normaalissa 
vireystilassa, jolloin ihmisen omaksumis- ja ajattelukyky on stressitilannetta 
parempi. 

Ilmenneistä toimivaltariidoista huolimatta lainsäädäntö näyttäisi olevan 
melko toimiva. Onnettomuustutkintakeskuksen ja poliisin sujuvan yhteis-

                                                   
1111 IMO resolution A.1075(28), chapter 5.10.2. 
1112 Helke, Hannamari 2019, s. 111. 
1113 HE 204/2010 vp ja Helke, Hannamari 2019, s. 111. 
1114 Helke, Hannamari 2019, s. 111. 
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työn edistäminen edellyttää ehkä ennemmin tietoisuuden lisäämistä turvalli-
suustutkinnasta kuin lainsäädäntömuutoksia. Hallintolain mukainen viran-
omaisyhteistyö edistää molempien osapuolten tuloksellista toimintaa, joten 
sitä kannattaa vaalia myös tulevaisuudessa. 

Toisaalta itse lainsäädännössäkin voisi olla myös selkeyttämisen varaa. 
Tätä osoittaa esimerkiksi Piirosen päätyminen osin erilaisiin johtopäätöksiin 
kuin mihin itse olen päätynyt. Toisaalta täytyy muistaa, että toisen työn pääl-
le on aina helpompi rakentaa ja tehdä korjausehdotuksia kuin toimia ensim-
mäisenä asiaa tutkineena henkilönä. 

Hyvän yhteistyöhengen lisäksi selkeä harkittu lainsäädäntö kunkin osa-
puolen toimivallasta ja niiden yhteensovittamisesta luo perustan hyville toi-
mintatapamalleille. Eristämiseen ja esineiden tarkastamiseen ja takavari-
koimiseen liittyvät toimivaltakysymykset on ratkaistava nopealla aikataulul-
la, koska paikkatutkintaa ei voida pitkäksi ajaksi keskeyttää riitojen ratkai-
semiseksi. Toimivaltariidan ilmettyä lähtökohta on, että ennen kuin kukaan 
tekee mitään peruuttamatonta, asia selvitetään. Asioiden hoitamista helpot-
taa, että poliisi on tottunut lukemaan lainsäädäntöä ja sen esitöitä. Täten asi-
oiden selvittäminen nopeallakin aikataululla on mahdollista, kun Onnetto-
muustutkintakeskuksen puolelta osataan selittää asia ja viitata selkeästi 
olennaisiin pykäliin. Omalta osaltani olen pyrkinyt edistämään tiedon saata-
vuutta myös turvallisuustutkintalakia käsittelevän kirjan1115 kirjoittamisella. 

Myös poliisin tarpeiden ilmi tuominen ja selkeä kertominen Onnetto-
muustutkintakeskukselle edistää yhteistyötä. Turvallisuustutkinnalla ei ole 
tarkoitus sabotoida poliisin työtä, vaikka turvallisuustutkinnan toimivaltuu-
det joltain osin ohittavatkin poliisin valtuudet. Poliisilla on rutiinia ja erityis-
osaamista tapahtumapaikan tutkimisesta ja dokumentoimisesta. Poliisin tar-
peiden kuunteleminen onkin tarkoituksenmukaista ja tärkeää myös siksi, 
että heidän näkökulmansa ymmärtäminen voi edesauttaa myös turvallisuus-
tutkintaa. Kuten sanottua, on kaikkien etu, että tapahtumapaikalla hyödyn-
netään kaikki se osaaminen mitä eri tahoilta löytyy. 

On epärealistista ajatella, että tilanteen ollessa päällä osapuolilla olisi ai-
kaa ja halua käydä akateemista keskustelua siitä, miten asiat tulisi tehdä. Vä-
hemmällä vaivalla päästäisiin, jos lainsäädännössä selkeästi sanottaisiin, ku-
ka asiasta viime kädessä päättää. Toisaalta nykyinen melko yhdenvertainen 
asetelma on omiaan ehkä paremmin takaamaan sen, että kumpikaan viran-
omaistaho ei rupea kukoksi tunkiolle. 

Pohjimmiltaan sekä turvallisuustutkinnalla että rikostutkinnalla tähdä-
tään turvallisuuden parantamiseen. Turvallisuustutkinnassa on paremmat 
edellytykset totuuden selville saamiseen, koska turvallisuustutkinnassa hen-
kilöiden ei tarvitse pelätä syytteeseen joutumista. Vaikka turvallisuustutkinta 
joskus haittaisikin rikostutkintaa, lainsäätäjän näkemyksen mukaan yhteis-
kunnan kannalta on tärkeämpää varmistaa, että vastaavia onnettomuuksia ei 
enää tapahdu, kuin saattaa joku vastuuseen tuottamuksellisesta teostaan. 

                                                   
1115 Helke, Hannamari 2019. 
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Viime kädessä Onnettomuustutkintakeskus on se, joka määrää tahdin onnet-
tomuuspaikalla pelastustoimien jälkeen. Tätä on kuitenkin syytä olla liikaa 
korostamatta, jotta yhteistoiminnan ristiriidat eivät kärjistyisi. 

Turvallisuustutkinnan suullisia tiedonhankintakeinoja ovat kuuleminen ja 
alustava puhuttelu. Esitutkinnassa suullisia tiedonhankintakeinoja kutsutaan 
kuulusteluiksi ja alustavaksi puhutteluksi. Sekä kuuleminen että kuulustelu 
ovat määrämuotoisia toimenpiteitä. Turvallisuustutkintalaissa on vain yksi 
pykälä (23 §), jossa säädetään kuulemisesta. Esitutkintalaissa on sen sijaan 
kokonainen luku (7 luku) kuulusteluista. Sen lisäksi kuulusteluista säädetään 
useissa muissakin esitutkintalain pykälissä. Esitutkintaan liittyvien kuuluste-
luiden määrämuotoisuus on siis paljon yksityiskohtaisemmin säädetty kuin 
turvallisuustutkintaan liittyvien kuulemisten. Tämä johtuu prosessien keske-
nään erilaisesta tarkoituksesta ja siitä juontuvasta erosta erityiseen oikeus-
suojan tarpeeseen. Alustavat puhuttelut eroavat molemmissa prosesseista 
varsinaisista suullisen tiedonhankinnan keinoista (kuulemisista ja kuuluste-
luista) siinä, että niiden suorittamisessa ei tarvitse ottaa huomioon kaikkia 
muotomääräyksiä.1116 

Turvallisuustutkintalain 23.1 §:n mukaan tutkintaa tekevä voi kuulla on-
nettomuuteen osallisia, asiantuntijoita ja jokaista, jolta voidaan olettaa saa-
tavan tutkinnassa tarvittavia tietoja. Merionnettomuustutkinnan yhteisistä 
menettelytavoista annetun komission asetuksen liitteen kohdassa 3.11 on 
mainittu mahdollisina kuultavina pelastustoimiin osallistuneet sekä yhtiön 
henkilökunta, satamavirkailijat, suunnittelijat, korjaushenkilöstö ja tekniset 
asiantuntijat. Turvallisuustutkinnassa kuultavia henkilöitä ei erotella esi-
merkiksi asianomistajiksi, todistajiksi tai asiantuntijoiksi esitutkinnassa suo-
ritettavan kuulustelun tapaan.1117 Turvallisuustutkintalain 23.4 §:n nojalla 
turvallisuustutkintaa tekevällä on oikeus alustavasti puhutella 23.1 §:ssä tar-
koitettua henkilöä. 

Sekä turvallisuustutkinnassa että esitutkinnassa tutkijat suunnittelevat 
tarvittaessa tutkinnanjohtajan avustuksella kuulemis- tai kuulustelujärjes-
tyksen oman tutkintansa osalta.1118 Sen enempää turvallisuustutkintalaissa 
kuin esitutkintalaissakaan ei ole otettu kantaa siihen, kummalla tutkinta-
muodolla on oikeus ensiksi suorittaa suullista tiedonhankintaa. Käytännössä 
Onnettomuustutkintakeskuksen kuulemiset ja esitutkintaviranomaisen kuu-
lustelut on tehty niitä sen enempää yhteen sovittamatta. Joskus esitutkinta-
viranomaisen puolelta on esitetty toiveita, että Onnettomuustutkintakeskus 
ei kuulisi epäiltyä ennen esitutkintaviranomaista. 

                                                   
1116 Alustavasta puhuttelusta tarkemmin turvallisuustutkintalain osalta Helke, Hannamari 
2019, s. 120 ja esitutkinnan osalta esim. Tolvanen, Matti – Kukkonen, Reima 2011, s. 98–99. 
1117 HE 204/2010 vp, s. 47. 
1118 Tolvanen, Matti – Kukkonen, Reima 2011, s. 103. 
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Molemmissa tutkinnoissa on intressi saada tehtyä suullinen tiedonhan-
kinta viivytyksettä ja ilman, että kukaan on vaikuttanut kuultavan tai kuulus-
teltavan muistikuviin. Molempien tutkintojen itsenäisyys ja riippumatto-
muus edellyttävät, että niissä saadaan ilman toisen viranomaisen puuttumis-
ta tehdä suullista tiedonhankintaa. 

Joka tapauksessa sekä turvallisuustutkinnassa että esitutkinnassa on syy-
tä huomioida, että kyseinen viranomainen ei aina ole ainoa asiaa tutkiva ta-
ho. Näin ollen on erityisen tärkeää muistaa, että suullisessa tiedonhankin-
nassa on nimenomaan tarkoitus kuulla, mitä kerrottavaa kuultavalla tai kuu-
lusteltavalla on eikä välittää hänelle tietoja. Tästä syystä onkin tärkeää erot-
taa toisistaan suullinen tiedonhankinta ja toisaalta tutkinnan kulusta ja ete-
nemisestä tiedottaminen. 

Tutkintamateriaalin siirtyminen turvallisuustutkinnan ja esitutkinnan välillä 
perustuu lainsäädäntöön. Materiaalin luovuttamiseen liittyvä päätöksenteko 
on lähtökohtaisesti luonteeltaan subsumtioloogista eli tosiseikasto alistetaan 
oikeusnormin yhteyteen, jolloin normi antaa vastauksen siihen, onko materi-
aali luovutettava vai ei. Tässä normirationaalisessa päätöksentekomallissa 
konkreettista tapausta koskeva ratkaisu siis johdetaan loogis-deduktiivisesti 
yleisestä normipremissistä. Ratkaisu edellyttää juridista asiantuntemusta. 
Päätöksenteossa on otettava huomioon oikeuslähteet ja niiden käyttöä kos-
kevat metodisäännöt mukaan lukien laintulkintaa jäsentävät periaatteet. 
Asiakirjojen luovuttamisen edellytysten arviointi tapahtuu laillisuusharkin-
taa käyttäen. Mikäli säännöksissä lausutut edellytykset täyttyvät, asiakirja on 
luovutettava.1119 Laillisuusperiaatteen rajoissa harkinnassa kuitenkin sovelle-
taan tavoite-, arvo- ja tarverationaalisia malleja. Samalla lakia soveltavan 
päätöksentekijän asema korostuu rationaalisessa juridisessa argumentaatios-
sa.1120 

Suomessa julkishallinnon asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia.1121 Taus-
talla on hallinnon julkisuusperiaate, joka lisää avoimuutta ja ennalta ehkäi-
see myös korruptiota. Laintulkinnassa sallitut asia-argumentit voivat vaikut-
taa myös julkisuuslain tulkintaan. Vaihtoehtoina on tulkita lainsäädäntöä 
vaalien julkisuusperiaatteen ja avoimuuden mahdollisimman laajaa toteutu-
mista tai suojella mahdollisimman tiukasti niitä oikeushyviä, joiden perus-
teella jokin asiakirja voidaan luokitella salassa pidettäväksi. Jälkimmäinen 

                                                   
1119 Laakso, Seppo1990, s. 39–40. 
1120 Ks. Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 27. 
1121 Perustuskain 12.2 §:n mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet 
ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi erikseen lailla rajoi-
tettu. 
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vaihtoehto voidaan joskus kokea pyrkimykseksi säilyttää hallinto ulkopuoli-
silta suljettuna alueena.1122 

Lainsäädännön tulkinnassa ja soveltamisessa joudutaan ottamaan huo-
mioon eri tulkintavaihtoehtojen faktiset vaikutukset. Vaikutuksia on arvioi-
tava suhteessa tiettyyn arvopohjaan tai tavoitejärjestelmään. Reaaliset ja ak-
siologiset argumentit ovat tilannesidonnaisia. Kuitenkin nekin voivat sään-
nönmukaisesti käytettynä muodostaa koherentin eli yhtenäisen ratkaisumal-
lin ja kohota vakiintuneen periaatteen asemaan.1123 

Viranomaisen on hylättävä toisen viranomaisen asiakirjapyyntö, jos se 
katsoo, että lakiin perustuvat edellytykset salassa pidettävien tietojen anta-
miselle puuttuvat. Päätös voidaan saattaa muutoksenhakuna hallintotuomio-
istuimen tutkittavaksi.1124 Onnettomuustutkintakeskuksen tekemiin asiakir-
japyyntöjen ratkaisuihin ei ole haettu muutosta, joten oikeuskäytäntöä ei ole 
tältä osin muodostunut.1125 

Turvallisuustutkintalain 27 §:n mukaan turvallisuustutkinnasta laaditaan 
julkinen tutkintaselostus onnettomuuden vakavuuteen nähden sopivassa 
laajuudessa. Tutkintaselostus sisältää selostuksen onnettomuuden kulusta, 
onnettomuuteen johtaneista tekijöistä ja onnettomuuden seurauksista sekä 
asianomaisille viranomaisille ja muille toimijoille osoitetut turvallisuussuosi-
tukset sellaisiksi toimenpiteiksi, jotka ovat tarpeen yleisen turvallisuuden 
lisäämiseksi, uusien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäisemiseksi, 
vahinkojen torjumiseksi sekä pelastus- ja muiden viranomaisten toiminnan 
tehostamiseksi. Tutkintaselostukseen ei sisällytetä tietoja onnettomuuteen 
osallisen tai tutkinnassa kuullun yksityishenkilön henkilöllisyydestä. 

Tutkintaselostus on aina kokonaisuudessaan julkinen. Siitä ei ole koskaan 
olemassa toista erilaista tai laajempaa salassa pidettävää versiota. Tutkinta-
selostuksen julkisuus edesauttaa turvallisuustutkinnan tarkoituksen toteu-
tumista. Yleisen turvallisuuden lisääminen edellyttää, että turvallisuussuosi-
tukset ja niiden taustalla olevan tutkinnan tulokset ovat kaikkien saatavilla. 

Julkisuuslain 1.1 §:n mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei jul-
kisuuslaissa tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Turvallisuustutkintaa 
koskevien asiakirjojen salassapidosta säädetään julkisuuslain 24.1,8 §:ssa. 
Sen mukaan asiakirjat, jotka koskevat turvallisuustutkintalainmukaista tut-
kintaa ovat salassa pidettäviä, jos tiedon antaminen niistä vahingoittaisi tai 
vaarantaisi turvallisuutta tai sen kehittämistä, vaarantaisi turvallisuustutkin-
nan tai sen tarkoituksen toteutumisen, vaarantaisi tiedon saantia tutkintaa 
                                                   
1122 Ks. Laakso, Seppo 1990, s. 70. 
1123 Laakso, Seppo 1990, s. 70. 
1124 Mäenpää, Olli 2020b, s. 253–254. 
1125 Tilanne 25.1.2022. 
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varten taikka loukkaisi onnettomuuden, vaaratilanteen tai poikkeuksellisen 
tapahtuman uhrien oikeuksia tai heidän muistoaan tai läheisiään. Turvalli-
suustutkinnassa saadut tiedot ovat siis varsin usein salassa pidettäviä.1126 

On huomattava, että hallituksen esityksen perustelun mukaan asiakirja 
on pidettävä salassa myös, jos tiedon antaminen asiakirjasta vaarantaisi tie-
tojen saannin tulevaisuudessa tehtäviä turvallisuustutkintoja varten. Lisäksi 
säännöksessä todetaan nimenomaisesti, että asiakirja on salassa pidettävä 
myös silloin, jos tiedon antaminen voisi merkitä tutkinnan tarkoituksen vaa-
rantumista eli esimerkiksi auttaa turvallisuustutkintalain 1.2 §:n vastaisesti 
oikeudellisen vastuun kohdentamista.1127 Julkisuuslailla suojataan siis turval-
lisuustutkinnan konseptia ja vahvistetaan ihmisten luottamusta turvallisuus-
tutkintaa kohtaan. 

Turvallisuustutkinta perustuu osallisten ja asiantuntijoiden kuulemisen 
osalta vapaaehtoisuuteen. Luottamus tutkinnan asiantuntevuuteen ja riip-
pumattomuuteen on merkittävässä asemassa siinä, että tutkintaa ja turvalli-
suussuositusten antamista varten on saatavissa riittävästi tietoa. Turvalli-
suustutkinta voi vaarantua, jos tutkijoilla ei ole mahdollisuutta saada kaikkea 
eri osapuolilla olevaa tietoa onnettomuuden tai vaaratilanteen taustatekijöis-
tä. Julkisuuslain 24.1,8 §:lla halutaan suojata kuultujen henkilöiden antamia 
lausuntoja, erilaisia selontekoja ja tutkinnan aikana tehtyjä muistiinpanoja. 
Näitä voidaan käyttää vain turvallisuustutkintaa varten ellei turvallisuustut-
kintalain 39 §:stä muuta johdu.1128 

Turvallisuustutkintalain 39.1 §:ssä säädetään salassa pidettävän tiedon luo-
vuttamisesta. Onnettomuustutkintakeskus ja sen tutkintaa suorittavat henki-
löt saavat tietoja käynnissä olevaa yksittäistä tutkintaa varten esimerkiksi 
turvallisuustutkintalain 20 ja 21 §:n perusteella. Tietoja saadaan nimen-
omaista tarkoitusta varten. Turvallisuustutkintaa koskevissa kansainvälisissä 
sopimuksissa ja Euroopan unionin lainsäädännössä on asetettu edellytyksiä 
tietojen edelleen luovuttamiseksi. Rajoituksia on asetettu esimerkiksi meri-
onnettomuusdirektiivin 9 artiklassa.1129 

Turvallisuustutkintalain 39.1 §:n mukaan Onnettomuustutkintakeskus 
voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa turvallisuustutkinnassa saatu-
ja tietoja muullekin kuin turvallisuustutkintaa lain mukaan suorittaville vi-
ranomaisille, jos se on välttämätöntä tärkeän yleisen edun turvaamiseksi. 
Hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan tällä tarkoite-
taan tietojen luovuttamista esimerkiksi turvallisuus- ja valvontaviranomaisil-
le valvontatehtäviä ja turvallisuuden edistämistyötä varten. Tietoja voidaan 

                                                   
1126 HE 204/2010 vp, s. 53. 
1127 HE 204/2010 vp, s. 62. 
1128 HE 204/2010 vp, s. 62. 
1129 HE 204/2010 vp, s. 53. 
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antaa esimerkiksi Liikenne- ja viestintäviraston käyttöön. Suomea sitovien 
kansainvälisten velvoitteiden ja merionnettomuusdirektiivin 9 artiklan edel-
lyttämällä tavalla tietojen luovuttaminen on sidottu Onnettomuustutkinta-
keskuksen harkintaan. Perusteena tietojen luovuttamiselle on, että luovut-
taminen on välttämätöntä tärkeän yleisen edun turvaamiseksi. Tällaisena 
voidaan pitää¨ esimerkiksi turvallisuuden edistämistä vakavan onnettomuu-
den jälkeen. Säännöksessä edellytetty punninta tehdään jokaisen salassa pi-
dettävän tiedon osalta erikseen. Osaa turvallisuustutkinnassa saatuja tietoja 
voi luonnollisesti olla tarpeen suojata muita tietoja laajemmin.1130 

Arvioinnissa voidaan hakea tukea myös muita liikennemuotoja koskevista 
kansainvälisistä sopimuksista ja EU-lainsäädännöstä. Esimerkiksi ilmailun 
alalla ICAO:n liitteessä 13 suositellaan, että erityistä suojaa annetaan onnet-
tomuustilanteessa syntyneille nauhoitteille kuten ohjaamoäänitteille. ICAOn 
suositus on muuttunut EU-lainsäädännössä pakottavaksi. EU:n ilmailuon-
nettomuusasetuksen 14 artiklassa säädetään arkaluontoisten turvallisuustie-
tojen suojaamisesta. Sen 1 kohdan mukaan turvallisuustutkintaviranomaisen 
kokoamia henkilöiden antamia lausuntoja, turvallisuustutkinnassa todisteita 
esittäneiden henkilöiden henkilöllisyystietoja, turvallisuustutkintaviran-
omaisen keräämiä arkaluonteisia ja henkilökohtaisia tietoja, turvallisuustut-
kinnan kuluessa tuotettua aineistoa kuten muistiinpanoja, luonnoksia ja tut-
kijoiden mielipiteitä, muilta valtioilta turvallisuustutkintaa varten saatuja 
tietoja, tutkintaselostusluonnoksia sekä ohjaamon ääni- ja kuvatallenteita ja 
niiden litterointeja ei saa käyttää eikä luovuttaa muuhun tarkoitukseen kuin 
turvallisuustutkintaan. EU:n ilmailuonnettomuusasetuksen 14 artiklan 3 
kohdan mukaan tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa, jos luovittamisesta 
muuhun lainmukaiseen käyttötarkoitukseen saatavat hyödyt ovat suurem-
mat kuin ne kansalliset ja kansainväliset haitalliset vaikutukset, joita luovut-
tamisella voi olla kyseiseen tai johonkin tulevaan turvallisuustutkintaan. Jä-
senvaltiot voivat rajoittaa niitä tapauksia, joissa tällainen luovuttamispäätös 
voidaan tehdä. Suomessa asiasta on säädetty turvallisuustutkintalain 39 
§:ssä. 

Turvallisuustutkintalain 39.3 §:n nojalla kyseisen pykälän 1 momentin 
perusteella tiedon saanut viranomainen ei saa ryhtyä oikeudellisiin toimenpi-
teisiin tuottamuksellisen rikkomuksen johdosta, joka tulee sen tietoon aino-
astaan Onnettomuustutkintakeskukselta saamiensa tietojen perusteella. Val-
vontaviranomaisen tehtävänä voi olla esimerkiksi selvittää eri toimijoiden 
toiminnan asianmukaisuutta onnettomuustilanteessa. Viranomaisella voi 
selvityksen perusteella olla oikeus antaa varoituksia tai huomautuksia mutta 
myös peruuttaa toiminnan harjoittamiseksi tarpeellinen lupa tai hyväksyntä. 
Turvallisuustutkintalain 39.3 §:ssä tarkennetaan, ettei tällaista seuraamusta 
voida asettaa tuottamuksellisen rikkomuksen johdosta vain turvallisuustut-
kinnasta saatujen tietojen perusteella. Säännös on tarpeen, koska turvalli-
suustutkinnassa on saatu tietoja vain turvallisuustutkinnan tarkoitusta var-

                                                   
1130 HE 204/2010 vp, s. 53–54. 
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ten ja koska lain 1.2 §:ssä olevan nimenomaisen säännöksen mukaan tutkin-
nan tarkoituksena ei ole oikeudellisen vastuun kohdentaminen.1131 

Pääsääntö siis on, että turvallisuustutkinnassa kerättyä salassa pidettävää 
materiaalia ei luovuteta muille viranomaisille. Turvallisuustutkintalaki mah-
dollistaa kuitenkin materiaalin luovuttamisen silloin, kun se on välttämätön-
tä tärkeän yleisen edun turvaamiseksi. 

Suomessa poliisilla on laaja oikeus tietojen saamiseen.1132 Poliisilain 4 luvun 
2.1 §:n mukaan poliisilla on oikeus saada viranomaiselta poliisille kuuluvan 
tehtävän suorittamiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat maksutta ja salassa-
pitovelvollisuuden estämättä, jollei sellaisen tiedon tai asiakirjan antamista 
poliisille tai tietojen käyttöä todisteena ole laissa nimenomaisesti kielletty tai 
rajoitettu. Samoin syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 25.1 §:n mu-
kaan syyttäjällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus maksutta saada 
viranomaiselta virkatehtävien suorittamista varten tarpeelliset tiedot ja asia-
kirjat, jollei sellaisen tiedon tai asiakirjan antamista syyttäjälle tai tietojen 
käyttämistä todisteena ole laissa kielletty tai rajoitettu. Tällainen rajoitus on 
ilmeisen harvinainen, sillä Helmisen, Kuusimäen ja Rantaeskolan 2012 mu-
kaan ”Sellaisia säännöksiä ei liene annettu, joissa nimenomaan olisi kielletty 
tiedon tai asiakirjan antaminen poliisille”.1133 Turvallisuustutkintalain 39.2 § 
perusteella julkisuuslain mukaan salassa pidettävien turvallisuustutkinnan 
tietojen luovuttaminen esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselle on kuitenkin 
rajoitettu. Säännös on poikkeus edellä mainitusta esitutkinta- ja syyttäjävi-
ranomaisten laajasta tiedonsaantioikeudesta.1134  

Turvallisuustutkintalain 39.2 §:n mukaan Onnettomuustutkintakeskus 
voi luovuttaa turvallisuustutkinnassa saatuja tietoja salassapitosäännösten 
estämättä esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselle vain, jos tieto on välttämätön 
sellaisen rikoksen selvittämiseksi, josta laissa säädetty ankarin rangaistus on 
vähintään kaksi vuotta vankeutta. Keskus ei kuitenkaan saa luovuttaa esitut-
kinta- ja syyttäjäviranomaiselle 21 §:ssä tarkoitettua tietoa eikä tietoa, joka 
on olennaisin osin saatu henkilöltä, joka on esitutkinnassa tai oikeudenkäyn-
nissä todistajana velvollinen tai oikeutettu kieltäytymään todistamasta siitä 
seikasta, jollei kieltäytymään oikeutettu anna luovuttamiseen suostumus-
taan. 
 

                                                   
1131 HE 204/2010 vp, s. 54–55. 
1132 Helminen, Klaus – Kuusimäki, Matti – Rantaeskola, Satu 2012, s. 431. 
1133 Helminen, Klaus – Kuusimäki, Matti – Rantaeskola, Satu 2012, s. 433. 
1134 HE 204/2010 vp s. 54. 
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Onnettomuustutkintakeskus arvioi aina tapauskohtaisesti, onko tiedon 
antaminen oikeudelliseen tutkintaan kyseisen tutkinnan kannalta välttämä-
töntä. Harkinta tulee tehdä jokaisen salassa pidettävän tiedon osalta erik-
seen.1135 Täten tietojen luovuttaminen ei ole itsestään selvyys, vaikka esitut-
kintaviranomainen tutkisikin rikosta, jossa rangaistusmaksimi on vähintään 
2 vuotta vankeutta. 

Esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselle ei saa luovuttaa turvallisuustutkin-
talain 21 §:ssä tarkoitettuja teletunnistetietoja. Tämä johtuu siitä, että näiden 
viranomaisten oikeus saada teletunnistetietoja on rajoitetumpi kuin turvalli-
suustutkintalain mukainen tiedonsaantioikeus. Lisäksi teletunnistetietojen 
vaatimisessa esitutkintaa varten tulee käyttää erityistä pakkokeinolain mu-
kaista menettelyä.1136 

Turvallisuustutkintalain 39.2 §:n mukaan oikeudellista tutkintaa varten ei 
voi luovuttaa myöskään sellaisia tietoja, jotka on olennaisin osin saatu sellai-
selta henkilöltä, joka on oikeutettu tai velvoitettu kieltäytymään todistamasta 
samaisesta seikasta tuomioistuimessa. Esimerkiksi rikoksesta epäilty tai hä-
nen läheisensä eivät ole velvoitettuja puhumaan itseään tai läheistään vas-
taan. Säännös turvaa henkilön itsekriminointisuojaa.1137 Lisäksi voidaan pu-
hua läheiskriminointisuojasta.1138 Tietoja voidaan kuitenkin turvallisuustut-
kintalain 39.2 §:n perusteella luovuttaa, jos kieltäytymään oikeutettu antaa 
suostumuksensa luovuttamiselle. On huomattava, että kieltäytymään velvoi-

                                                   
1135 HE 204/2010 vp s. 54. 
1136 HE 204/2010 vp s. 54. 
1137 HE 204/2010 vp s. 54. 
1138 Tolvanen, Matti 2016, s. 197. 
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tettu ei voi antaa suostumusta tietojen luovuttamiselle. Rajoittamalla salassa 
pidettävien tietojen luovuttamista oikeudellista tutkintaa varten varmiste-
taan syytetyn ja hänen läheistensä mahdollisuus myötävaikuttaa yleisen tur-
vallisuuden parantamiseen ilman, että he samalla luopuisivat täydellisestä 
valinnan vapaudestaan sen suhteen, haluavatko aktiivisesti myötävaikuttaa 
oikeudellisen prosessin kulkuun. Samoin vaitiolovelvolliset henkilöt voivat 
edistää turvallisuutta vaikuttamatta siihen, mitä oikeudellisessa prosessissa 
tapahtuu. 

Vaitiolo-oikeuden käyttämisellä oikeudellisessa prosessissa epäilty ja hä-
nen läheisensä saavat mahdollisuuden välttyä totuudessapysymishalun ja 
itsesäilytystarpeen tai läheisen suojelemisen tarpeen väliseltä kamppailul-
ta.1139 Toisaalta turvallisuustutkintalaki antaa mahdollisuuden totuuden il-
maisemiseen ja kollektiiviseen virheistä oppimiseen. Turvallisuustutkinnan 
ja oikeudellisen tutkinnan erillisyys on edellytys sille, että nämä molemmat 
arvot voivat toteutua yhtä aikaa. Mikäli turvallisuustutkinnassa kerätty tieto 
päätyisi rikosprosessin käyttöön, turvallisuustutkinnan tarkoituksen toteu-
tuminen vaarantuisi. Tämä olisi omiaan vaikuttamaan negatiivisesti yleisen 
turvallisuuden parantamiseen. Näin silläkin uhalla, että mahdollinen syylli-
nen jäisi rankaisematta. 

Mikäli tietoja luovutetaan esitutkinta- tai syyttäjäviranomaiselle turvalli-
suustutkintalain 39.2 §:n vastaisesti, voivat sovellettaviksi tulla rikoslain 38 
luvun 1 §:ssä tarkoitettu salassapitorikos taikka 40 luvun 5 §:ssä tarkoitettu 
virkasalaisuuden rikkominen. Salassa pidettävien asiakirjojen antamisesta 
päätettäessä on salassapitoa koskevia säännöksiä tulkittava perusoikeus-
myönteisesti.1140 

Hallituksen esityksen mukaan turvallisuustutkintaa varten saatujen tieto-
jen luovuttaminen on mahdollista vain, kun kyse on törkeimmistä rikoksista. 
Kuitenkin välttämätön mutta ei riittävä ehto salassa pidettävien tietojen luo-
vuttamiselle on, että selvitettävänä olevasta rikoksesta laissa säädetty anka-
rin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta.1141 

                                                   
1139 Hormia, Lauri 1978, s. 167 ja 176. 
1140 Jonkka on todennut, että se, mitä todisteita rikosprosessissa on käytettävissä, riippuu 
todisteiden hankkimista ja esittämistä koskevista oikeudellisista säännöksistä. Näitä sään-
nöksiä tulisi tulkita perusoikeusmyönteisesti. Ks. Jonkka, Jaakko 1998, s. 1259. 
1141 HE 204/2010 vp, s. 54. 
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Turvallisuustutkintalain 39.2 §:ssä edellytetty maksimirangaistuksen mi-
nimi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi rikoslain 21 lukuun kerätyistä henkeen 
ja terveyteen kohdistuvista tuottamuksellisista rikoksista kuolemantuotta-
mus (21:8), törkeä kuolemantuottamus (21:9), törkeä vammantuottamus 
(21:11) ja vaaran aiheuttaminen (21:13) ylittävät tämän kynnyksen. Myös ri-
koslain 23 luvun liikennerikoksiin kuuluva vesiliikennejuopumus (23:5) ylit-
tää tämän kynnyksen. Sen sijaan rikoslaissa rangaistavaksi säädetyt vam-
mantuottamus (21:10), kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle (23:8) ja 
työturvallisuusrikos (47:1) eivät ylitä tätä kynnystä. 

Myös merilain 20 luvussa on rangaistussäännöksiä. Riippuen tekomuo-
dosta epärehellisyys päiväkirjan pidossa (20:4), laiminlyönnit yhteentör-
mäyksessä (20:6), luottamusaseman väärinkäyttö merenkulussa (20:7) ja 
aluksen hylkääminen (20:8) voivat ylittää edellä tarkoitetun kynnyksen. Me-
rikelpoisuudesta huolehtimisen laiminlyönti (20:1), hyvän merimiestaidon 
laiminlyönti (20:2), aluksen asiakirjoja koskevien velvoitteiden laiminlyönti 
(20:3) ja meriselitysrikkomukset (20:5) eivät sen sijaan ylitä tätä kynnys-
tä.1142  

Säädetty kahden vuoden raja maksimirangaistuksen minimistä on aivan 
liian alhainen. Se poikkeaa myöskin siitä, mitä oikeustieteessä yleensä pide-
tään törkeänä rikoksena. Tekoja, joista säädetty maksimirangaistus on vähin-
tään kaksi vuotta vankeutta, pidetään yleisesti vakavina rikoksina – ei tör-
keinä. Rikosoikeudessa törkeinä rikoksina pidetään niitä tekoja, joista sää-

                                                   
1142 Merilain rangaistussäännökset eivät vastaa rikoslain kokonaisuudistuksessa noudatettuja 
periaatteita ja muodostavat hankalasti hahmotettavan kokonaisuuden. 
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detty maksimirangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta. Lisäksi oikeus-
tieteessä on käytetty ylitörkeän rikoksen käsitettä, jolla tarkoitetaan tekoja, 
joista säädetty maksimirangaistus on vähintään 6 vuotta vankeutta.1143 Koska 
vähintään kahden vuoden maksimirangaistus ei kuitenkaan ole yksinään riit-
tävä edellytys turvallisuustutkinnan tietojen luovuttamiselle, ei pykälän sisäl-
lön vastaamattomuus sen perustelujen kanssa ole aiheuttanut ylitsepääse-
mättömiä ongelmia. Tietojen valumattomuus turvallisuustutkinnasta esitut-
kinta- ja syyttäjäviranomaisille oikeudellisen vastuun kohdentamista varten 
on voitu nykyisenkin pykälän nojalla estää. 

Salassa pidettävän tiedon luovuttamista esitutkinta- ja syyttäjäviranomai-
selle koskevalla säännöksellä pyritään tiettyjen yhteiskunnallisten tavoittei-
den toteuttamiseen. On poikkeuksellista, että esitutkinta- ja syyttäjäviran-
omaisen oikeutta viranomaisen asiakirjoihin on rajattu. Rajauksen tavoittee-
na on voimakas yhdensuuntainen arvolataus tavoitteena turvallisuustutkin-
nan tavoitteen toteutuminen.1144 Toisaalta säännöksellä on sallittu aineiston 
luovuttaminen myös esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselle tietyin rajatuin 
ehdoin. Näin toimien turvataan myös yhteiskunnan tavoite pyrkiä turvalli-
suuden parantamiseen saattamalla syytetyt edesvastuuseen teoistaan. 

Tulkittaessa turvallisuustutkintalain 39.2 §:ää on kiinnitettävä huomiota 
turvallisuustutkinnan tavoitteen turvaamiseen. Tämä tarkoittaa turvallisuus-
tutkinnan tavoitteiden toteutumista tulevaisuudessakin. Samalla huolehdi-
taan muun muassa tutkinnan kohteina olevien henkilöiden perus- ja ihmis-
oikeuksien toteutumisesta. 

Esitutkintamateriaali on julkisuuslain 24.1,3 §:n nojalla salassa pidettävää, 
kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa taikka kun syyttäjä on 
päättänyt jättää syytteen nostamatta tai kun asia on jätetty sikseen. Esitut-
kintamateriaali on kuitenkin julkista jo tätä ennen, jos on ilmeistä, että tie-
don antaminen siitä ei vaaranna rikoksen selvittämistä tai tutkinnan tarkoi-
tuksen toteutumista tai ilman painavaa syytä aiheuta asiaan osalliselle va-
hinkoa tai kärsimystä tai estä tuomioistuinta käyttämästä oikeuttaan määrä-
tä asiakirjojen salassapidosta oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuo-
mioistuimissa annetun lain (370/2007) mukaan. 

Turvallisuustutkintalain 20.1,1 §:n nojalla turvallisuustutkintaa tekevällä 
on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tarpeelliset tiedot asiaa 
koskevan esitutkinnan aineistosta. Luonnollisesti näitä tietoja käytetään 

                                                   
1143 Ks. OK 17 luvun 14.2 §, jonka mukaan tuomioistuin voi velvoittaa lääkärin tai muun ter-
veydenhuollon ammattihenkilön todistamaan, jos syyttäjä ajaa syytettä rikoksesta, josta 
säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi vuotta vankeutta. Terveydenhuollon ammat-
tilaisen vaitiolovelvollisuus siis poistuu vain niin sanotuissa ylitörkeissä rikoksissa. Ks. Ko-
ponen, Pekka 2011, s. 201. 
Ks. myös Vuorenpää, Mikko 2020, s. 37–44. Vuorenpää käsittelee asianajosalaisuuteen pe-
rustuvan todistamiskiellon murtamista ylitörkeissä rikoksissa. 
1144 Ks. Laakso, Seppo 1990, s. 71. 
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myös turvallisuustutkintaselostuksessa, joka on turvallisuustutkintalain 
27.1 §:n mukaan julkinen. 

Kysymykseksi nousee, voidaanko turvallisuustutkintaselostuksessa jul-
kaista sellaista esitutkintamateriaalia, joka ei ole vielä tullut julkiseksi. Jos 
tutkittavaan asiaan liittyy rikos, jota esitutkintaviranomainen tutkii, on huo-
lehdittava, ettei julkisuuteen pääse esitutkintaviranomaiselta saatuja tietoja 
esitutkintaa vaarantavalla tavalla.1145 

Turvallisuustutkintalain 28 §:n mukaisesti ennen turvallisuustutkinta-
selostuksen valmistumista ja julkaisemista onnettomuuteen osallisille sekä 
tutkittavan onnettomuuden alalla valvonnasta vastaaville viranomaisille va-
rataan tilaisuus lausua mielipiteensä tutkintaselostuksen luonnoksesta. Käy-
tännössä myös onnettomuuspaikalla mahdollisesti olleen Rajavartiolaitoksen 
ja poliisin toiminta tulee turvallisuustutkinnassa tutkittavaksi. Tällöin tutkin-
taselostusluonnos on lähetetty myös niille lausuttavaksi. Tällöin yksittäisissä 
tapauksissa esitutkintaviranomainen on pyytänyt, että jotain tiettyä yksittäis-
tä esitutkintamateriaalista saatua tietoa ei turvallisuustutkintaselostuksessa 
julkaistaisi. 

Edellä mainitusta johtuen myös turvallisuustutkinnassa korostuu yhä 
enemmän oman tekemisen tärkeys. Jos esitutkintaviranomaisen materiaalin 
varaan tukeudutaan liikaa, se voi kostautua materiaalin käytön, lähinnä jul-
kaisun, rajoituksina. 

Turvallisuustutkintaan osallistuneilla on Suomessa todistamiskielto. Oikeu-
denkäymiskaaren 17 luvun 12.5 §:n mukaan turvallisuustutkintalaissa tarkoi-
tettu Onnettomuustutkintakeskuksen virkamies, tutkintaryhmän jäsen tai 
muu turvallisuustutkintaan osallistuva ei saa todistaa siitä, mitä hän on teh-
tävässään saanut tietää onnettomuudesta. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 
22.1 §:n mukaan vaitiolovelvollisuus säilyy, vaikka turvallisuustutkintaan 
osallistunut ei enää olisi siinä asemassa, jossa hän on saanut tiedon todista-
miskiellon alaisesta seikasta. 

Turvallisuustutkintaan osallistuneen todistamiskielto on niin sanottu yh-
distelmäkielto. Turvallisuustutkintaan osallistuvalla ei ole yleistä oikeutta 
kieltäytyä todistamasta vaan oikeus rajoittuu onnettomuudesta saatuun tie-
toon. Toisaalta, jos onnettomuudesta saatu tieto on päätynyt muulle kuin 
suojaa nauttivalle henkilölle, sen käyttäminen voi olla sallittua kuulemalla 
tällaista henkilöä. Turvallisuustutkintaan osallistuneen todistamiskieltoon 
liittyy myös eräänlainen todistusmetodielementti. Turvallisuustutkintaan 
osallistunut on todistamiskiellon sitoma ainoastaan sellaisten tietojen osalta, 
jotka hän on saanut tietää tuon tehtävänsä perusteella.1146 

                                                   
1145 Fredman, Markku – Kanerva, Janne – Tolvanen, Matti – Viitanen, Marko 2020, s. 593. 
1146 Jämsä, Jurkka 2020, s. 186–188. 
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Todistamiskielto tukee erinomaisesti turvallisuustutkinnan tavoitteen to-
teuttamista estämällä turvallisuustutkinnassa saadun tiedon hyödyntämisen 
oikeudellisen vastuun kohdentamisessa.1147 Lainsäätäjä on pitänyt turvalli-
suustutkintaan liittyvää salassapitointressiä niin voimakkaana, että on kat-
sonut sen menevän totuuspyrkimyksen edelle.1148 Tämän aineellisen todis-
tamiskiellon avulla suojataan yksilön ja yhteiskunnan elämänintressejä ri-
kosprosessuaalisen totuudentutkimisintressin kustannuksella1149. Todista-
miskiellon oikeusmotiivina on yleisen turvallisuuden parantaminen. Samalla 
lainsäätäjä on luottanut esitutkintaviranomaisten kykyyn hoitaa laadukas 
esitutkinta tukeutumatta Onnettomuustutkintakeskukseen. Tämä ilmenee 
välillisesti myös turvallisuustutkintalain viranomaisyhteistyötä koskevan 
42.1 §:n muotoilusta. Sen mukaan turvallisuustutkintaan liittyviä tutkinta-
toimia tehdään yhteistoiminnassa samassa asiassa esitutkintaa tai kuole-
mansyyn tutkintaa tekevän viranomaisen kanssa siinä laajuudessa kuin On-
nettomuustutkintakeskus katsoo yhteistoiminnan olevan tarkoituksenmu-
kaista turvallisuustutkinnan kannalta.1150 

Aiemmin turvallisuustutkintaan osallistuneen todistamiskiellosta säädet-
tiin turvallisuustutkintalain 40 §:ssä. Sen mukaan Onnettomuustutkintakes-
kuksen virkamies, tutkintaryhmän jäsen tai muu turvallisuustutkintaan osal-
listuva ei saanut todistaa siitä, mitä hän yksittäisessä tutkintatehtävässä oli 
saanut tietää onnettomuudesta, jolleivat erittäin tärkeät syyt vaatineet, että 
häntä kuullaan siitä. Kielto oli voimassa, vaikkei todistaja enää olisi ollut sii-
nä asemassa, jossa hän oli saanut tiedon todistettavasta seikasta.1151 

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun kokonaisuudistuksen yhteydessä vai-
tiolovelvollisuutta ja -oikeutta koskevat säännökset keskitettiin oikeuden-
käymiskaaren 17 lukuun.1152 Samalla myös turvallisuustutkintaan osallistu-
neiden todistamiskieltoa koskeva säännös siirrettiin sinne. Oikeudenkäymis-
kaaren muuttamisesta annetulla lailla (732/2015) ja turvallisuustutkintalain 
40 §:n muuttamisesta annetulla lailla (741/2015) toteutettu muutos tuli voi-
maan vuoden 2016 alussa. Vaitiolovelvollisuutta ja -oikeutta koskevien sään-
nösten keskittäminen oikeudenkäymiskaareen on vaikuttanut myönteisesti 
juristikunnan tietoisuuteen turvallisuustutkintaan osallistuvien todistamis-
kiellosta.1153 

Turvallisuustutkintaan osallistuneen todistamiskielto voidaan murtaa oi-
keudenkäymiskaaren 17 luvun 12.5 §:n nojalla vain, jos erittäin tärkeät syyt 
sitä vaativat. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistamisen yhteydessä on 

                                                   
1147 Helke, Hannamari 2019, s. 169. 
1148 Frände, Dan – Helenius, Dan – Hietanen-Kunwald, Petra – Hupli, Tuomas – Koulu, 
Risto – Lappalainen, Juha – Lindfors, Heidi – Niemi, Johanna – Rautio, Jaakko – Saranpää, 
Timo – Turunen, Santtu – Virolainen, Jyrki – Vuorenpää, Mikko 2017, s. 614 ja Helke, Han-
namari 2019, s. 169. 
1149 Hormia, Lauri 1978, s. 98 ja Helke, Hannamari 2019, s. 169.  
1150 Helke, Hannamari 2019, s. 169. 
1151 Helke, Hannamari 2019, s. 169. 
1152 Rautio, Jaakko – Frände, Dan 2016, s. 4 ja Helke, Hannamari 2019, s. 174. 
1153 Helke, Hannamari 2019, s. 174. 
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aiempaa tarkemmin kuvattu niitä elementtejä, jotka voidaan ottaa huomioon 
erittäin tärkeiden syiden käsillä oloa harkitessa.1154. Kuitenkin hallituksen 
esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu, että todistamiskielto vas-
taa asiallisesti aiempaa turvallisuustutkintalain 40.1 §:a.1155 

Turvallisuustutkintaan osallistuneiden todistamiskiellossa on erikseen 
mainittu kolme henkilöryhmää. Tämä johtuu turvallisuustutkinnan organi-
soinnista. Todistamiskielto koskee (1) Onnettomuustutkintakeskuksen vir-
kamiestä, (2) tutkintaryhmän jäsentä ja (3) muuta turvallisuustutkintaan 
osallistuvaa.1156 

Onnettomuustutkintakeskuksen virkamiestä ei tarvinne sen enempää 
määritellä. Todettakoon kuitenkin, että Onnettomuustutkintakeskuksessa on 
ollut vuoden 2022 alussa 17 vakinaista virkaa. 

Turvallisuustutkintalain 13 §:n mukaan tutkintaryhmän jäsenenä voi toi-
mia Onnettomuustutkintakeskuksen virkamiehen lisäksi turvallisuustutkin-
talain 11 §:ssä tarkoitettu ulkopuolinen asiantuntija (Onnettomuustutkinta-
keskuksen asiantuntija). 

Muulla turvallisuustutkintaan osallistuneella tarkoitetaan esimerkiksi 
turvallisuustutkintalain 18 §:ssä tarkoitettuun alustavaan tutkintaan1157 osal-
listuneita Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntijoita. Muulla turvalli-
suustutkintaan osallistuneella tarkoitetaan myös henkilöitä, jotka ovat osal-
listuneet turvallisuustutkintalain 24 §:n mukaisen toimeksiannon tekemi-
seen. Mainitun pykälän mukaan Onnettomuustutkintakeskus tai tutkinta-
ryhmä voi teettää erityistä asiantuntemusta vaativasta seikasta selvityksen 
muulla viranomaisella tai yksityisellä toimijalla sekä pyytää tältä määrätystä 
asiasta lausunnon. Muita turvallisuustutkintaan osallistuneita ovat myös 
esimerkiksi kääntäjät, tulkit, piirtäjät ja muut turvallisuustutkintaa avustavat 
toimijat. Myös muun viranomaisen edustajat voivat Onnettomuustutkinta-
keskukselle turvallisuustutkintalain 42 §:n mukaista virka-apua antaessaan 
saada tietoja, jotka kuuluvat nyt puheena olevan todistamiskiellon piiriin.1158 

Todistamiskieltoon vetoavan henkilön on kerrottava, millä perusteella 
hän ei katso voivansa todistaa. Yleisestä todistamisvelvollisuudesta vapau-
tuminen ei ole ilmoitusasia, vaan sille pitää saada tuomioistuimen hyväksyn-
tä.1159 Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23.1 §:n mukaan todistamisesta kiel-
täytyvän on ilmoitettava kieltäytymisensä peruste ja saatettava todennä-
köiseksi sitä tukevat seikat. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan näyt-
tökynnyksenä on todennäköiset syyt eli niin sanottu näyttöenemmyys.1160 
Toisaalta tuomioistuimen puheenjohtajan prosessinjohtovelvollisuuksiin 

                                                   
1154 HE 46/2014 vp, s. 61 ja Helke, Hannamari 2019, s. 174–175. 
1155 HE 46/2014 vp s. 68 ja Helke, Hannamari 2019, s. 175. 
1156 Helke, Hannamari 2019, s. 175. 
1157 Onnettomuustutkintakeskus voi tutkintaedellytysten turvaamiseksi käynnistää turvalli-
suustutkintalain 18 §:n nojalla alustavan tutkinnan jo ennen tutkinnan aloittamista koske-
van päätöksen tekemistä sekä käyttää siinä Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntijoita. 
1158 Helke, Hannamari 2019, s. 175–176. 
1159 Pölönen, Pasi – Tapanila, Antti 2015, s. 321 ja Helke, Hannamari 2019, s. 176. 
1160 HE 46/2014 vp, s. 82 ja Helke, Hannamari 2019, s. 176. 
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kuuluu oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 43.1 §:n mukaan selvittää ennen 
kuulemista, onko kuultavalla oikeus tai velvollisuus kieltäytyä todistamas-
ta.1161 Puheenjohtajan on lisäksi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 43.2 §:n 
mukaan muutoinkin tarvittaessa selostettava kuultavaa koskevan vaitiolovel-
vollisuuden sisältö. Rikosprosessissa noudatettavan virallisperiaatteen mu-
kaan oikeussuojaa annetaan valtiovallan orgaanien aloitteesta, ja samat or-
gaanit myös määräävät, missä laajuudessa oikeussuojaa annetaan.1162 On 
huomattava, että turvallisuustutkintaan osallistuneen kohdalla puhutaan 
nimenomaan todistamiskiellosta eikä -oikeudesta. Tuomarin tulee tuomiois-
tuinkäsittelyä johtavana oikeudenkäyntiprosessin ammattilaisena huolehtia 
siitä, ettei todistaja todista todistamiskiellon vastaisesti.1163 

Todistamiskielto on turvallisuustutkinnan ja oikeudellisen vastuun koh-
dentamiseen tähtäävien prosessien erillisyyden kannalta erittäin tärkeä. Voi 
kuitenkin olla myös tilanteita, joissa on katsottava, että turvallisuustutkin-
taan osallistunut saa todistaa. Tuomioistuimelle onkin annettu oikeus mur-
taa turvallisuustutkintaa tehneen todistamiskielto laissa säädetyillä perus-
teilla.1164 Todistamiskielto on siis absoluuttisen sijaan relatiivinen. Todista-
miskielto on kirjoitettu joustavalla tekniikalla siten, että lainkäyttäjälle on 
annettu normatiivinen harkintavalta. Annettu joustava oikeusnormi mahdol-
listaa tuomioistuimen suorittavan oikeasuhtaisuusharkinnan, jonka sisältönä 
on rikoksen selvittämistä vaativan julkisen intressin ja todistamiskiellon pe-
rustana olevan yhteiskunnallisen ja toisaalta persoonallisoikeutta kannatta-
vien intressien vertailu.1165 

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2.5 §:n mukaan tuomioistuin voi velvoit-
taa turvallisuustutkintaan osallistuneen todistamaan, jos erittäin tärkeät syyt 
ottaen huomioon (1) asian laatu, (2) todisteen merkitys asian ratkaisemisen 
kannalta (3) seuraukset sen esittämisestä sekä (4) muut olosuhteet sitä vaati-
vat. Todistamiskiellon murtamista koskeva säännös on semanttisesti epä-
määräinen1166 ja sen sisällön määrittäminen edellyttää asioiden arvottamista. 
Lainkohdassa mainittuja harkintakriteereitä ei ole avattu kyseisen pykälän 
perusteluissa mutta analogiaa voidaan hakea oikeudenkäymiskaaren 17 lu-
vun 11 §:n, joka koskee riita- ja rikosasian sovittelijan todistamiskieltoa, yksi-
tyiskohtaisista perusteluista.1167 On huomattava, että todistamiskiellon säätä-
essään lainsäätäjä on ilmaissut, että turvallisuustutkintaan osallistuvaa ei 
lähtökohtaisesti voida käyttää todistajana. Todistamiskiellosta poikkeaminen 
tarvitsee erityisen oikeutuksen välttämättömyydestä suojella tärkeämpiä oi-
keushyviä. Tapauskohtaisesti on harkittava, onko turvallisuustutkintaan 
osallistuneen todistamiskiellon murtaminen oikeassa suhteessa tavoitelta-

                                                   
1161 Pölönen, Pasi – Tapanila, Antti 2015, s. 321 ja Helke, Hannamari 2019, s. 176. 
1162 Hormia, Lauri 1978, s. 230–231 ja Helke, Hannamari 2019, s. 176. 
1163 Helke, Hannamari 2019, s. 176. 
1164 Rautio, Jaakko – Frände, Dan 2016, s. 99 ja Helke, Hannamari 2019, s. 178. 
1165 Ks. Hormia, Lauri 1978, s. 206–207 ja Helke, Hannamari 2019, s. 178. 
1166 Ks. Aarnio, Aulis 1989, s. 168. 
1167 Rautio, Jaakko – Frände, Dan 2016, s. 121 ja Helke, Hannamari 2019, s. 178. 
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vaan rikosoikeudelliseen päämäärään nähden.1168 Murtamisen edellytyksenä 
on aina oltava erittäin tärkeät syyt.1169 

Ensinnäkin hallituksen esityksen perustelujen mukaan harkittaessa todis-
tamiskiellon murtamista voitaisiin rikosasioissa lähtökohtaisesti katsoa ole-
van painavimmat perusteet poiketa todistamiskiellosta.1170 Rikosasiassa tär-
keintä on, ettei ketään syytöntä tuomita. Kuitenkin myös rangaistusvastuun 
toteuttamisella on huomattava painoarvo epäiltäessä vakavaa rikosta.1171 Vas-
taavasti voidaan sanoa, että riita-asioissa, joissa sovinto ei ole sallittu, on to-
distamiskiellon murtamiselle painavammat perusteet kuin riita-asioissa, 
joissa sovinto on sallittu. Asian laadun merkitys on kuitenkin aina viime kä-
dessä ratkaistava tapauskohtaisesti. Merkitystä voidaan antaa myös sille, 
kuinka törkeää rikosta asia koskee. Yleensä voidaan sanoa, että intressi saada 
totuus selvitettyä on sitä suurempi, mitä törkeämpi rikosasia on kyseessä. 
Erityisen tärkeää on estää syyttömän tuomitseminen. Riita-asiassa voidaan 
painoa panna sille, minkälainen ja kuinka suuri intressi on kysymyksessä. 
Asiaa voidaan harkita paitsi yleisen myös yksityisen eli lähinnä asianosaisen 
edun kannalta. Näytön saaminen on tärkeämpää esimerkiksi vakavan ympä-
ristövahingon perusteella haettavaa vahingonkorvausta koskevassa asiassa 
kuin kahden yrityksen riidassa irtaimen omaisuuden maksamattomasta 
kauppahinnasta.1172 

Turvallisuustutkintaan osallistuneen todistamiskiellon murtamista har-
kittaessa on huomioitava turvallisuustutkinnan kohdistuvan vain vakavim-
pien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkintaan. Tässä viitekehyksessä 
ei voida ajatella, että esimerkiksi kuolemantuottamus olisi jotenkin erityisen 
törkeä teko. Turvallisuustutkinnan suhde oikeudellisen vastuun kohdentami-
seen on todella poikkeuksellinen muuhun viranomaistoimintaan verrattuna. 
Useat säännökset korostavat tätä rajausta. Turvallisuustutkintaan osallistu-
neen todistamiskiellon murtamisen tulisi olla todella harvinaista. Jos todis-
tamiskielto murrettaisiin lähtökohtaisesti aina, kun asiassa epäillään vakavaa 
tuottamuksellista tekoa tai laiminlyöntiä, koko todistamiskielto tehtäisiin 
tyhjäksi. Täten esimerkiksi kuolemantuottamusta ei voida pitää sellaisena 
tyyppitapauksena, jonka perusteella todistamiskielto voitaisiin murtaa.1173 
Samaan kantaan on päätynyt myös Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus käsittely-
ratkaisussaan.1174 Säännöstä sovellettaessa on ymmärrettävä sen tarkoitus ja 
suhteutettava erittäin tärkeät syyt tätä taustaa vasten.1175 

                                                   
1168 Ks. Hormia, Lauri 1978, s. 207 ja Helke, Hannamari 2019, s. 178. 
1169 Helke, Hannamari 2019, s. 178. 
1170 HE 46/2014 vp, s. 61 ja Helke, Hannamari 2019, s. 179. 
1171 Rautio, Jaakko – Frände, Dan 2016, s. 99 ja Helke, Hannamari 2019, s. 179. 
1172 HE 46/2014 vp, s. 61 ja Helke, Hannamari 2019, s. 179. 
1173 Helke, Hannamari 2019, s. 179. 
1174 Ks. Länsi-Uudenmaan KO 19.10.2017. Käräjäoikeus on asianmukaisesti ottanut huomi-
oon turvallisuustutkintaan osallistuneen todistamiskiellon käsitellessään varusmiehen kuo-
lemaan johtanutta ampumaonnettomuutta.  
Vrt. Turun HO 6.4.2017. Hovioikeus on tehnyt mielestäni erittäin kyseenalaisen päätöksen 
murtaessaan tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta annetussa laissa 
(1512/2016) tarkoitetun tutkijalautakunnan jäsenen todistamiskiellon käsitellessään kuole-
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Oman lisänsä turvallisuustutkintaan liittyvään todistamiskieltoon antaa 
se, että turvallisuustutkintalain 2.4 §:n mukaan voidaan tutkia myös poik-
keukselliset tapahtumat. Poikkeuksellisella tapahtumalla tarkoitetaan turval-
lisuustutkintalain 31 §:n mukaan sellaista erittäin vakavaa kuolemaan johta-
nutta taikka yhteiskunnan perustoimintoja uhannutta tai vakavasti vaurioit-
tanutta tapahtumaa, joka ei ole onnettomuus.1176 Turvallisuustutkintalain 
voimassa ollessa tällaisena poikkeuksellisena tapahtuma on tutkittu 8-
vuotiaan lapsen kuolemaan 11.6.2013 johtaneet tapahtumat1177, puukotukset 
Turussa 18.8.20171178 sekä koronaepidemian ensimmäinen vaihe Suomessa 
vuonna 20201179. Ennen turvallisuustutkintalain voimaantuloa on vastaavasti 
tutkittu erillislainsäädännön perusteella Jokelan koulusurmat 7.11.20071180 ja 
Kauhajoen koulusurmat 23.9.20081181. Hallituksen esityksen yksityiskohtai-
sissa perusteluissa on korostettu, että poikkeuksellisen tapahtuman tutkinta 
voitaisiin tehdä vain turvallisuustutkinnan tavoitteiden toteuttamiseksi eli 
vastaavien tapahtumien ennalta ehkäisemiseksi1182. Oikeudenkäymiskaaren 
todistamiskielto koskee myös poikkeuksellisia tapahtumia.1183 Tämäkin 
osoittaa, että todistamiskieltoa ei ole tarkoitettu sivuutettavaksi heppoisin 
perustein, vaikka kyseessä olisikin erittäin törkeä rikos.1184 

Toiseksi hallituksen esityksen perustelujen mukaan todisteen merkitys 
asian ratkaisemisen kannalta viittaa siihen, kuinka olennaisesta todisteesta 
on kysymys. Jos todisteella ilmeisesti on vain varsin rajattu näyttöarvo, se 
voidaan helpommin jättää oikeudenkäyntiaineiston ulkopuolelle. Merkitystä 
voi olla myös sillä, onko korvaavaa todistelua saatavissa.1185 Painoarvoa tulee 
laittaa myös sille, olisiko korvaavaa todistelua ollut saatavissa, jos esitutkin-

                                                                                                                                                
maan johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Mainitun lain 17 §:n mukaan tutkijalautakunnan 
jäsenen ja asiantuntijan, Liikennevakuutuskeskuksen toimihenkilön sekä muun turvallisuus-
tutkintaan osallistuvan velvollisuudesta kieltäytyä todistamasta sovelletaan, mitä oikeuden-
käymiskaaren 17 luvun 12.5 §:ssä säädetään turvallisuustutkintalaissa tarkoitettuun turvalli-
suustutkintaan osallistuvan velvollisuudesta kieltäytyä todistamasta. 
1175 Helke, Hannamari 2019, s. 180. 
1176 Helke, Hannamari 2019, s. 180. 
1177 Ks. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 32/2013. 
1178 Ks. OTKES P2017-01. 
1179 Ks. OTKES P2020-01. 
1180 Ks. Oikeusminieriön julkaisuja 2009:2. 
1181 Ks. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 11/2010. 
1182 HE 204/2010 vp. 
1183 Turvallisuustutkintaa koskevan todistamiskiellon siirtyessä vuoden 2016 alusta oikeu-
denkäymiskaareen, todistamiskiellon sisällön oli tarkoitus pysyä samana (HE 46/2014 vp s. 
68). Vastaavaan tapaan kuin aiemmassa turvallisuustutkintalain 40 §:ssä, todistamiskieltoa 
koskevassa oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 12.5 §:ssa säädetään, että turvallisuustutkintaan 
osallistuva ei saa todistaa siitä, mitä hän on tehtävässään saanut tietää onnettomuudesta. 
Turvallisuustutkintalain 3 §:n perusteella turvallisuustutkintalain 40 §:ssä ollutta todista-
miskieltoa sovellettiin myös siihen, mitä turvallisuustutkintaan osallistuva oli tehtävässään 
saanut tietää vaaratilanteesta tai poikkeuksellisesta tapahtumasta. Todistamiskiellon laajuu-
den tulkinta on säilynyt entisellään. Oikeusvarmuuden kannalta voisi kuitenkin olla tarpeen 
täsmentää oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 12.5 § sanamuoto kattamaan myös vaaratilan-
teen ja poikkeuksellisen tapahtuman turvallisuustutkinnassa saadut tiedot. 
1184 Helke, Hannamari 2019, s. 180. 
1185 HE 46/2014 vp, s. 61 ja Helke, Hannamari 2019, s. 180. 
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taviranomainen olisi tehnyt työnsä ajallaan ja huolellisesti. Turvallisuustut-
kintaan osallistuneen todistamiskieltoa ei tule murtaa sillä perusteella, että 
esitutkintaviranomainen ei ole hoitanut työtään. Turvallisuustutkintalain 
esitöissä on nimenomaan todettu, että turvallisuustutkintaa ei tehdä aineis-
ton hankkimiseksi esitutkintaa varten.1186 Oikeusprosessin onnistumisen 
kannalta on tärkeää, että esitutkintaviranomaiset tuntevat turvallisuustut-
kinnan hyödyntämättömyyssuojan.1187 

Kolmanneksi hallituksen esityksen perustelujen mukaan seuraukset to-
disteen esittämisestä liittyvät todistamiskiellon taustalla oleviin perusteisiin. 
Asiaa on harkittava erityisesti sen kannalta, jonka hyväksi todistamiskielto 
on säädetty.1188 Turvallisuustutkinnan osalta on huomioitava erityisesti hen-
kilöiden itsekriminointisuoja, turvallisuustutkinnan tarkoituksen toteutumi-
nen (turvallisuuden parantaminen ja se, että sitä ei tehdä oikeudellisen vas-
tuun kohdentamiseksi) sekä tiedon saannin varmistaminen turvallisuustut-
kintaa varten myös jatkossa. Myös Suomea sitovissa kansainvälisissä sopi-
muksissa sekä EU-lainsäädännössä turvallisuustutkinnan erillään pitäminen 
oikeudellisen vastuun kohdentamisesta on yksi turvallisuustutkinnan perus-
kivi. Jos turvallisuustutkinnan erillisyyttä horjutetaan, sillä on myös kan-
sainvälisiä vaikutuksia.1189 Toisaalta Suomella on mahdollisuus toimia myös 
hyvänä esimerkkinä ja edelläkävijänä. 

Käytännön elämässä on noussut esiin myös kysymys siitä, voiko puolus-
tus hyödyntää turvallisuustutkintaselostusta ja turvallisuustutkintaan osallis-
tuneen kertomusta. Tämän voidaan todeta olevan osapuolten tasa-arvon 
kannalta ongelmallista. Jos todistamiskielto murrettaisiin syytetyn eduksi, 
todistaja voisi käytännössä joutua tuomaan ilmi myös asioita, jotka ovatkin 
syytettyä vastaan ja joita ei tutkintaselostuksesta ilmene. Lisäksi hän voisi 
joutua tuomaan esille asioita, jotka ovat ehkä yhden syytetyn eduksi mutta 
toista vastaan. Tämän vuoksi voidaan todeta, että todistamiskieltoa ei lähtö-
kohtaisesti tule murtaa, vaikka syytetty sitä pyytäisikin.1190  

Neljänneksi lainkohdassa mainitaan harkinnan perusteena muut olosuh-
teet. Tällaisia harkinnassa huomioon otettavia seikkoja voivat olla esimerkik-
si asianosaisten tasa-arvoiseen kohteluun liittyvät ja muut oikeudenmukai-
seen oikeudenkäynnin vaatimukset.1191 

                                                   
1186 HE 204/2010 vp, s. 28 ja Helke, Hannamari 2019, s. 180. 
1187 Helke, Hannamari 2019, s. 180. 
1188 HE 46/2014 vp, s. 61 ja Helke, Hannamari 2019, s. 181. 
1189 Helke, Hannamari 2019, s. 181. 
1190 Helke, Hannamari 2019, s. 181. Ks. myös Länsi-Uudenmaan KO 19.10.2017. Yksi syyte-
tyistä vetosi kirjallisena todisteena Onnettomuustutkintakeskuksen turvallisuustutkinta-
selostukseen ja yksi syytetyistä vastusti sen käyttämistä kirjallisena todisteena. Käräjäoikeus 
kieltäytyi ottamasta vastaan tutkintaselostusta kirjallisena todisteena, koska se olisi tosiasi-
allisesti merkinnyt turvallisuustutkintaan osallistuneelle säädetyn todistamiskiellon kiertä-
mistä. Todettakoon, että käräjäoikeus tuomitsi molemmat mainitut syytetyt tuottamukselli-
sesta palvelusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta. 
1191 HE 46/2014 vp, s. 62 ja Helke, Hannamari 2019, s. 181. 



 239 

Oikeudelliseen tulkintaan liittyvällä semanttisella ongelmalla tarkoitetaan 
säädöstekstin merkityssisältöön liittyvää epävarmuutta.1192 Turvallisuustut-
kintaan osallistuneen todistamiskiellon muotoilussa ei ole eroteltu sitä, kos-
keeko todistamiskielto vain salassa pidettävää tietoa vai myös julkista tietoa. 
Säädöksen mukaan turvallisuustutkintaan osallistuva ei saa todistaa siitä, 
mitä hän on tehtävässään saanut tietää onnettomuudesta. 

Todistamiskieltoa ei ole sanamuodolla rajattu koskemaan vain salassa pi-
dettävää tietoa. Täten sanamuodonmukaisen tulkinnan perusteella turvalli-
suustutkintaan osallistuneen todistamiskielto kattaa myös todistamisen jul-
kisesta tiedosta. Kuten edellä on tuotu esille, tutkintaselostukseen joudutaan 
joskus kirjoittamaan myös lähtökohtaisesti salassa pidettäviä asioita. Se, mi-
tä tutkintaselostukseen päätyy ja miten ilmaistuna, on tutkintaryhmän tark-
kaan yhdessä miettimä asia. Jos tutkintaselostukseen kirjoitettua alkaa selit-
tää laajemmin, on vaarana, että asia muuttuu tai salassa pidettävää tietoa 
paljastuu. Julkista on se, mitä on kirjoitettu, ei muu. Tämän vuoksi ei ole tar-
koituksenmukaista, että tutkintaan osallistuva tulisi selittämään tutkinta-
selostusta oikeudelle turvallisuustutkinnan tavoitteiden vastaisesti. 

Turvallisuustutkintalain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen yk-
sityiskohtaisten perustelujen mukaan turvallisuustutkinnassa mukana ollut 
henkilö voidaan kutsua tuomioistuimeen todistajaksi. Hänen tulee kuitenkin 
vaitiolovelvollisuutensa vuoksi olla vastaamatta kysymyksiin, jotka voisivat 
tarkoittaa tutkinnan aikana tietoon tulleen salassa pidettävän tiedon paljas-
tumista. Hänet voidaan velvoittaa todistamaan vaitiolovelvollisuuden piiriin 
kuuluvasta seikasta ainoastaan, jos erittäin tärkeät syyt vaativat hänen kuu-
lemistaan. Poikkeaminen todistamiskiellosta voisi tulla kyseeseen lähinnä 
törkeitä rikoksia selvitettäessä.1193 Hallituksen esityksen perusteella Rautio ja 
Frände ovat päätyneet siihen, että todistamiskieltoa ei sanamuodostaan huo-
limatta ole tarkoitettu koskemaan kaikkia onnettomuudesta saatuja tietoja 
vaan pelkästään niitä tietoja, jotka ovat salassa pidettäviä.1194 Raution ja 
Fränden tulkinnassa on kyse supistavasta eli restriktiivisestä tulkinnasta.1195 
Oikeuslähteiden etusijajärjestys ei kuitenkaan mahdollista lain sanamuodon 
vastaista tulkintaa hallituksen esityksen perusteella. Lisäksi on huomattava, 
että kyseisen todistamiskiellon sanamuotoa on muutettu siirrettäessä se oi-
keudenkäymiskaareen. Todistamiskiellon murtamista koskevia edellytyksiä 
on yhdenmukaistettu muiden todistamiskieltojen kanssa. Sen sijaan todis-
tamiskieltoa ei ole rajattu koskemaan vain salassa pidettäviä tietoja, vaikka 
useissa muissa todistamiskieltoa koskevissa säännöksissä on nimenomaisesti 
viitattu siihen, että todistamiskielto koskee vain salassa pidettävää tietoa. 
Vastakohtaispäätelmän perusteella voidaan katsoa, että turvallisuustutkin-
taan osallistuneen todistamiskielto on yksiselitteinen ja koskee kaikkea tur-
vallisuustutkinnassa saatua tietoa. Tämä varmistaa sen, että turvallisuustut-

                                                   
1192 Laakso, Seppo 1990, s. 143. 
1193 HE 204/2010 vp, s. 55 ja Helke, Hannamari 2019, s. 182. 
1194 Rautio, Jaakko – Frände, Dan 2016, s. 121 ja Helke, Hannamari 2019, s. 182–183. 
1195 Restriktiivisestä tulkinnasta tarkemmin esimerkiksi Laakso, Seppo 1990, s. 148. 
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kinnassa kerätyt tiedot eivät turvallisuustutkinnan tarkoituksen vastaisesti 
päädy edesauttamaan oikeudellisen vastuun kohdentamista edes silloin, kun 
ne ovat julkisia.1196 Lain tulkitsemista sanamuodon mukaan voidaan perus-
tella myös oikeusvarmuudella.1197 Tätä näkökulmaa voidaan pitää erityisen 
tärkeänä, kun kyseessä on rikosprosessi ja syytetyn oikeudet. 

Yhteiskunnan edun vuoksi säädetyt todistamiskiellot edustavat tyypilli-
sesti määräyksiä, joiden johdosta totuuteen pääseminen rikosprosessissa 
vaikeutuu tai käy suorastaan mahdottomaksi. Todistamiskiellolla on tällöin 
vireillä olevan rikosprosessin ulkopuolinen ja sen tarkoituksella vastakkainen 
tehtävä.1198 

Turvallisuustutkintaan osallistuneiden todistamiskielto on olennainen 
osa turvallisuustutkinnan tavoitteen toteutumisen varmistamista. Todista-
miskielto takaa, että Onnettomuustutkintakeskus voi hoitaa julkisen tehtä-
vänsä häiriöttä ja yksittäisten henkilöiden oikeusturvaa vaarantamatta. Vai-
tiolovelvollisuutta voidaan pitää psykologisena edellytyksenä sille, että on-
nettomuuteen osalliset antavat turvallisuustutkijoille laadukasta sensuroima-
tonta tietoa turvallisuustutkintaa varten.1199 Mikäli turvallisuustutkija voisi 
todistaa oikeudenkäynnissä turvallisuustutkinnassa selville saamistaan sei-
koista, turvallisuustutkinnan tarkoitus vesitettäisiin. Asialla olisi myös vaiku-
tuksia siihen, miten turvallisuustutkinnan käyttöön tulevaisuudessa saatai-
siin tietoa. Tämä olisi omiaan heikentämään yleisen turvallisuuden paranta-
mista.1200 

Todistamiskielto vaikuttaa turvallisuustutkinnan ja oikeudellisen vastuun 
kohdentamisen väliseen erillisyyteen myös siten, että se tekee käytännössä 
mahdottomaksi tutkintaselostuksen hyödyntämisen rikosoikeudenkäynnissä. 
Palaan tähän tarkemmin luvussa 4.8. Tämä on omiaan edesauttamaan tur-
vallisuustutkinnan tavoitteen toteutumista. Oikeudellisen vastuun kohden-
tamisen näkökulmasta on huomattava, että aineellisen oikeudenmukaisen 
lopputuloksen lisäksi itse oikeudenkäynnin on oltava laillinen ja täytettävä 
oikeudenmukaisuuden vaatimukset.1201 

Turvallisuustutkinnan onnistumisen edellytyksenä on todistamiskieltoon 
liittyvä oikeusvarmuus. Tilanne muodostuu mahdottomaksi, jos eri tuomiois-
tuimet soveltavat lainsäädäntöä vaihtelevasti. Yksikin todistamiskiellon mur-
taminen on omiaan pilaamaan turvallisuustutkinnan onnistumisen tulevien 
tutkintojen osalta. Lisäksi se aiheuttaa välillisesti sen, että syytetty tulee pete-
tyksi viranomaisen taholta. Oikeusvarmuus on keskeinen osa muodostettaes-

                                                   
1196 Helke, Hannamari 2019, s. 183. Vrt. Turun HO 6.4.2017, jossa langettava tuomio on käy-
tännössä katsoen kokonaan perustunut tutkijalautakunnan poliisijäsenenä toimineen henki-
lön todistukseen. 
1197 Laakso, Seppo 1990, s. 147. 
1198 Hormia, Lauri 1978,  s. 139 ja Helke, Hannamari 2019, s. 183. 
1199 Ks. Hormia, Lauri 1978 s. 149 ja Helke, Hannamari 2019, s. 183. 
1200 Helke, Hannamari 2019, s. 183–184. 
1201 Frände, Dan – Helenius, Dan – Hietanen-Kunwald, Petra – Hupli, Tuomas – Koulu, 
Risto – Lappalainen, Juha – Lindfors, Heidi – Niemi, Johanna – Rautio, Jaakko – Saranpää, 
Timo – Turunen, Santtu – Virolainen, Jyrki – Vuorenpää, Mikko 2017, s. 48. 
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sa luottamuksellista suhdetta kuultavan ja Onnettomuustutkintakeskuksen 
välillä. 

Oikeusvarmuuteen liittyen turvallisuustutkintaan osallistuvan todista-
miskiellon sanamuotoa olisi tarkoituksenmukaista täsmentää siten, että se 
varmuudella kattaisi onnettomuuksia koskevien turvallisuustutkintojen li-
säksi vaaratilanteiden ja poikkeuksellisten tapahtumien turvallisuustutkinnat 
sekä teematutkinnat. Siirrettäessä todistamiskielto turvallisuustutkintalaista 
oikeudenkäymiskaareen ei ole ehkä riittävästi huomioitu sitä, että turvalli-
suustutkintalain 3 §:n vaikutus oikeudenkäymiskaaren todistamiskieltopykä-
lään jää hataraksi. 

Mikä sitten voisi olla sellainen tyyppitapaus, jossa turvallisuustutkintaan 
osallistuneen todistamiskielto voitaisiin murtaa? Esimerkkinä voitaisiin käyt-
tää tapausta, jossa on esimerkiksi tehty alustavaa turvallisuustutkintaa mutta 
jossa on ilmennyt, että kyseessä on onnettomuuden sijaan tahallinen teko. 
Tällöin voisi olla yleisen edun kannalta erittäin tärkeää, että Onnettomuus-
tutkintakeskus kertoisi havainnoistaan esitutkintaviranomaiselle, joka voisi 
tiedon saatuaan aloittaa oman tutkintansa. On tärkeää, että esimerkiksi hyb-
ridivaikuttamiseen liittyvät teot päätyvät asianomaisen viranomaisen tutkit-
taviksi eikä Onnettomuustutkintakeskusta käytetä valkaisukoneena. Tällai-
sen tapauksen oikeuskäsittelyssä turvallisuustutkintaan osallistunut voisi 
myös esimerkiksi tarvittaessa todistaa havainnoistaan, joiden johdosta jutun 
tutkinta on siirretty esitutkintaviranomaiselle. 

Oikeudenkäynti on jossain määrin ylikansallisen lainsäädännön eli kansain-
välisten ihmisoikeussopimusten ja niiden ylikansallisen soveltamiskäytännön 
sääntelemää.1202 Epäilty voidaan tuomita vain hänen perusoikeuksiaan kun-
nioittavassa oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä. Näin on silloinkin, kun 
hän itse on teollaan rikkonut perusoikeuksien piiriin kuuluvaa omaisuuden 
suojaa tai ruumiillista koskemattomuutta.1203  

Itsekriminointisuojasta on viime vuosikymmenen aikana tehty paljon 
laadukasta suomalaista tutkimusta. Usein pontimena on ollut aiheen näky-
vyys niin eurooppalaisessa kuin kotimaisessakin oikeuskäytännössä.1204 Täs-
säkin tutkimuksessa itsekriminointisuoja nousee keskeiseksi yksityiskohdak-
si. Tämä johtuu itsekriminointisuojan merkittävästä roolista yksilön kannalta 
tarkasteltaessa turvallisuustutkinnan tarkoituksen ja itsenäisyyden toteutu-
mista suhteessa mahdolliseen rinnakkaiseen rikosprosessiin. Tässä tutki-
muksessa ei ole tarkoitus käsitellä laajasti ja syvällisesti itsekriminointisuo-

                                                   
1202 Virolainen, Jyrki – Pölönen, Pasi 2003, s. 45. 
1203 Scheinin, Martin 2012, s. 126. 
1204 Korkka-Knuts, Heli – Helenius, Dan – Frände, Dan 2020, s. 246, Hupli, Tuomas 2017, 
s. 76 ja Tapanila, Antti 2017, s. 357. Ks. käydystä keskustelusta esim. Tapani, Jussi – Tolva-
nen, Matti – Hyttinen, Tatu 2019, s. 543–548 ja Rankinen, Juho 2013. 
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jaan liittyviä yleisiä näkökohtia vaan pureutua kysymykseen ainoastaan tur-
vallisuustutkinnan erillisyyteen liittyvän erityiskysymyksen näkökulmasta. 

Itsekriminointisuojasta säädetään KP-sopimuksen 14 artiklan 3 g kohdas-
sa, esitutkintalain 4 luvun 3 §:ssä sekä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 6 ja 
18 §:ssä. Itsekriminointisuoja sisältyy oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin, 
joka taataan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohdassa ja 
Suomen perustuslain 21 §:ssä, periaatteisiin. 

Itsekriminointisuojan perusteella epäillyllä ja syytetyllä on oikeus olla tu-
lematta pakotetuksi todistamaan itseään vastaan tai tunnustamaan syyllisyy-
tensä. Itsekriminointisuoja on yksi oikeusvaltiollisen lainkäytön perustavia 
lähtökohtia. Itsekriminointisuojalla tarkoitetaan sitä, että syytetty ei ole vel-
vollinen myötävaikuttamaan oman syyllisyytensä selvittämiseen (nemo te-
netur se ipsum acusare).1205 Itsekriminointisuojaa on oikeuskirjallisuudessa 
kutsuttu myös myötävaikuttamattomuusperiaatteeksi. Käsitteenä näillä kah-
della tarkoitetaan samaa asiaa, mutta oikeudellisessa kielenkäytössä suoja 
kuulostaa painavammalta ja konkreettisemmalta asialta kuin periaate.1206 

Käytännössä itsekriminointisuoja tarkoittaa sitä, että syytetty voi laillises-
ti sekä valehdella että vaieta.1207 Syytetyn valehtelu haittaa vaikenemista 
enemmän asian selvittämistä. Tehokasta ja oikeudenmukaista oikeuden-
käyntiä ei siis edistäisi, jos syytetty velvoitettaisiin vastaamaan kysymyksiin. 
Toisaalta vain vaikenemisen salliminen voisi johtaa siihen, että vaikenemi-
nen tulkittaisiin syyttömyysolettaman vastaisesti syyllisyyden myöntämisek-
si.1208 Valehteluoikeuden rinnastaminen vaikenemisoikeuteen muissa menet-
telyissä kuin esitutkinnassa ja rikosoikeudenkäynnissä ei sen sijaan ole yhtä 
selvää.1209 Itsekriminointisuoja sisältää myös sen, että epäiltyä ei voida vel-
voittaa toimittamaan hänen syyllisyyttään osoittavia todisteita.1210 

Turvallisuustutkinnan erillisyys oikeudellisen vastuun kohdentamisesta 
mahdollistaa sellaisten tietojen saannin, joita esitutkintaviranomainen ei 
muun muassa itsekriminointisuojan johdosta saa. Turvallisuustutkinta antaa 
myös syytetyille väylän osallistua yleisen turvallisuuden parantamiseen vir-
heistä oppimalla. Kuten edellä luvussa 3 on osoitettu, tuottamuksellisista 
teoista ja laiminlyönneistä rankaiseminen ei ole tarkoituksenmukaista, ellei 

                                                   
1205 Ks. esim. Tapanila, Antti 2019, s. 15, Tarkka, Anna-Stiina 2016, s. 489, Rankinen, Juho 
2013, s. 213, Pentikäinen, Laura 2012, s. 224, Tapanila, Antti 2010, s. 559 ja Virolainen, Jyr-
ki – Pölönen, Pasi 2004, s. 299. 
1206 Virolainen, Jyrki – Pölönen, Pasi 2004, s. 300, Arveli, Antti 2011, s. 20 ja Hupli, Tuomas 
2017, s. 76. 
1207 Ks. Duff, Antony 1991, s. 132–133. Duff erottaa toisistaan itseään vastaan puhumisen ja 
tunnustamisen pohtiessaan itsekriminointisuojan perusteita. Hänen mielestään olisi moraa-
lisesti perusteltua, että syytetyn olisi asian selvittämiseksi vastattava perusteltuihin syytök-
siin. Kunnon kansalaisena syytetyn tulisi pyrkiä edesauttamaan oikeuden toteutumista myös 
silloin, kun hän on syyllinen. 
1208 Duff, Antony 1991, s. 134–135. Vrt. Tapanila, Antti 2017, s. 374. Tapanila katsoo, että 
syytetyn oikeutta valehteluun ei voida eettisesti perustella syytetyn oikeudellisella suojalla. 
Muiden yksilöiden oikeushyvää loukanneen henkilön korostettu suojaaminen voi murentaa 
lainkäytön legitimiteettiä vakavalla tavalla. 
1209 Ks. Hupli, Tuomas 2017. 
1210 Tapanila, Antti 2017, s. 358. 
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kyse ole törkeästä välinpitämättömyydestä. Turvallisuustutkinta antaa kaikil-
le onnettomuuteen osallisille mahdollisuuden kantaa kortensa kekoon yhtei-
sen hyvän puolesta. 

Duffin mukaan syytteeseen annettu vastaus ”syytön” ei niinkään tarkoita 
syyllisyyden kiistämistä vaan syyttäjän haastamista todistamaan syyllisyys 
ilman syytetyn apua. Jos kaikki voisivat sitoutua ja luottaa vallitsevaan oi-
keusjärjestykseen, olisi loogista, että jokainen sitoutuisi myös myöntämään 
mahdollisen syyllisyytensä. Käytännössä saattaa kuitenkin olla niin, että syy-
tetty ei edes koe toimineensa vastoin moraalikäsitystään. Tai voi olla myös 
niin, että hän on pyrkinyt toimimaan oikein, mutta on siitä huolimatta syyl-
listynyt lailla kiellettyyn tekoon. Näissä tilanteissa syytetyn olisi käytännössä 
hankala myöntää syyllisyytensä koska hän ei tosiasiassa koe tehneensä vää-
rin.1211 

Jo onnettomuuden määritelmästä seuraa, että kukaan ei ole tahallisesti 
aiheuttanut sitä. Näin ollen onnettomuuksiin liittyvissä oikeudenkäynneissä 
voi usein konkretisoitua tilanne, jossa syytetty ei ole tietoisesti rikkonut lakia. 
Näin ollen voi olla todennäköistä, että syytetty ei myöskään koe oikeuden-
mukaiseksi mahdollista rangaistusta. Toisaalta erityisesti silloin, kun onnet-
tomuus on johtanut henkilövahinkoihin, syytetty saattaa kokea syyllisyyttä 
tapahtuneesta, vaikka olisikin tehnyt parhaansa. Voidaan myös ajatella, että 
tuo syyllisyys jo itsessään on paljon pahempi rangaistus kuin mitä tuomiois-
tuin voi koskaan langettaa. 

Duffin mukaan rikosoikeudenkäynnin ja moraalisen kritisoinnin välillä 
on aina jonkinlainen kuilu. Rikosoikeudenkäynnissä tapahtunutta peilataan 
ainoastaan kirjoitettuun lainsäädäntöön, kun taas moraalisessa arvioinnissa 
voidaan joustavammin ottaa huomioon syytetyn toiminnan tarkoitusperä 
keskittymättä pelkästään hänen tosiasialliseen toimintaansa. On kuitenkin 
huomattava, että koska ihmisten moraalikäsitykset vaihtelevat, moraaliin 
perustuvassa arvioinnissa ei ole mahdollista saavuttaa yhtä oikeaa ratkaisua. 
Toisin on, ainakin periaatteessa, rikosoikeudellisessa arvioinnissa.1212 

Itsekriminointisuojaan liittyvät kysymykset ovat esimerkki keskeisestä 
oikeusturvatakeesta, jonka sisältöä ei ole nimenomaisesti kodifioitu sen 
enempää Euroopan ihmisoikeussopimukseen kuin kattavasti myöskään kan-
salliseen lainsäädäntöön. Tämä lisää oikeuskäytännön merkitystä asiassa.1213 
Itsekriminointisuojan selkein ilmenemismuoto liittyy rikosprosessiin. Viime 
vuosina itsekriminointisuojan soveltamisala on kuitenkin laajentunut. Perin-
teisesti rikosprosessiin liittyvä periaate suojaa yksilöä rikosprosessin ulko-
puolisissakin konfliktitilanteissa julkista valtaa käyttäviä viranomaisia vas-
taan.1214 

Henkilön oikeutta vedota itsekriminointisuojaan rikosprosessin ulkopuo-
lisessa hallintoasiassa voidaan arvioida niin sanotuilla Weh-kriteereillä. Kri-

                                                   
1211 Duff, Antony 1991, s. 134–135. 
1212 Duff, Antony 1991, s. 135–136. 
1213 Koskelo, Pauliine 2012, s. 103. 
1214 Tapanila, Antti 2017, s. 359. 
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teerit on ensimmäisen kerran esitetty tekniseen liikennevalvontaan liittyväs-
sä tapauksessa Weh v. Itävalta (2004). Weh-kriteerit edellyttävät hallinto-
asialta riittävää samanaikaisuutta, yhteyttä ja relevanttiutta mahdolliseen 
rikosasiaan. Tällaisen tilanteen käsillä ollessa henkilöä ei saa pakottaa ras-
kauttavan lausuman tai todisteen antamiseen niistä tosiseikoista, joilla on 
yhteys mahdolliseen rikosasiaan, ellei riittävästä palomuurista ole huolehdit-
tu.1215 

Turvallisuustutkinnassa rikoksesta epäiltyä ei sanktion uhalla pakoteta 
luovuttamaan tietoja.1216 Turvallisuustutkinnan onnistumiseksi tietojen saa-
minen myös rikoksesta epäillyltä on kuitenkin tarpeen ja usein siinä onnistu-
taankin, koska myös rikoksesta epäilty haluaa tyypillisesti osallistua yleisen 
turvallisuuden parantamiseen. Tätä kautta itsekriminointisuojan toteutumi-
sen varmistaminen myös rikosprosessissa, jonka rinnalla on tehty turvalli-
suustutkintaa, on tärkeää. Rikosprosessin ja turvallisuustutkinnan välinen 
erillisyys muodostuukin kriittiseksi, jotta voidaan toisaalta varmistaa onnis-
tunut turvallisuustutkinta ja toisaalta henkilön itsekriminointisuojan toteu-
tuminen. 

Eduskunnan hallintovaliokunta on katsonut, että turvallisuustutkintaan 
liittyvän kuulemisen ei tule olla kuultavalle vapaaehtoista. Hallintovaliokun-
nan ehdotuksen mukaisesti turvallisuustutkintalain kuulemista koskevaa 
23.3 §:a muutettiin eduskuntakäsittelyn aikana siten, että maininta kuulemi-
sen vapaaehtoisuudesta poistettiin ja korvattiin maininnalla siitä, että kuul-
tavalle on kerrottava hänen oikeuksistaan ja asemastaan kuulemisessa.1217 
Turvallisuustutkinnan tarkoitus huomioon ottaen eduskunta ei pitänyt tar-
peellisena eikä tarkoituksenmukaisena itsekriminointisuojan mukaisen 
säännöksen ottamista turvallisuustutkintalakiin.1218 Tämä on ymmärrettävää 
huomioon ottaen turvallisuustutkinnan tarkoitus. 

Turvallisuustutkinnassa vastaavaa intressiä suojella itse itseään tai läheis-
tään ei ole ainakaan samassa määrin kuin rikosprosessissa. Lähtökohtaisesti 
tuottamuksellisesti onnettomuuden aiheuttaneet ottavat asian raskaasti ja 
toivovat vilpittömästi, että kukaan muu ei toistaisi heidän virheitään ja jou-
tuisi elämään loppuikäänsä tahattoman tekonsa seuraamusten kanssa. Jos 
turvallisuustutkinnassa saatuja tietoja pyritään hyödyntämään turvallisuus-
tutkinnan tarkoituksen vastaisesti oikeudellisen vastuun kohdentamiseen, 
syntyy oikeudenmukaisuusongelma. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että tur-
vallisuustutkinnassa saatuja tietoja ei voida hyödyntää rikosprosessissa. Tä-
                                                   
1215 Ks. Weh-kriteereistä tarkemmin Frände, Dan 2011, s. 403–404 ja Launiala, Mika 2013, 
s. 28–29. 
1216 Turvallisuustutkintalain 46 §:ssä säädetään uhkasakosta tietojen ja asiakirjojen saamisen 
varmistamiseksi turvallisuustutkinnan käyttöön. Uhkasakkoa  ei saa kuitenkaan asettaa 
luonnolliselle henkilölle, jota on aihetta epäillä rikoksesta ja tiedot liittyvät rikosepäilyn koh-
teena olevaan asiaan. Ks. uhkasakon käytöstä, tai oikeammin käyttämättömyydestä, turvalli-
suustutkinnassa tarkemmin Helke, Hannamari 2019, s. 192–193. 
1217 HaVM 40/2010 vp, s. 5. 
1218 Hallituksen esityksen mukainen sanamuoto turvallisuustutkintalain 23.3 §:ksi olisi ollut 
seuraava: ”Kuultavalle on kerrottava, ettei hän ole velvollinen saapumaan kuultavaksi ja 
vastaamaan esitettyihin kysymyksiin.” Ks. HE 204/2010 vp, s. 78. 
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hän liittyen tämän tutkimuksen luvussa 4.5 on käsitelty niitä rajoituksia, joita 
on asetettu turvallisuustutkintaa varten kerätyn aineiston luovuttamiselle 
esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselle. Samaa tarkoitusta palvelee myös tä-
män tutkimuksen luvussa 4.7 käsitelty turvallisuustutkintaan osallistuneen 
todistamiskielto. 

Turvallisuustutkintaselostus on kuitenkin julkinen asiakirja. Asiaa on kä-
sitelty tarkemmin tämän tutkimuksen luvussa 4.5.1. Ajoittain on ollut tilan-
teita, joissa esitutkinta- ja syyttäjäviranomainen taikka syytetty on pyrkinyt 
oikeudenkäynnissä hyödyntämään turvallisuustutkintaselostusta. Jos tämä 
olisi mahdollista, turvallisuustutkinnan ja oikeudellisen vastuun kohdenta-
misen erillisyyden varmistamisessa olisi porsaanreikä. 

Viranomaisilla on velvollisuus tulkita lakeja perustuslainmukaisesti1219 ja 
ihmisoikeusmyönteisesti1220. Vaihtoehtoisista tulkintamahdollisuuksista tu-
leekin valita parhaiten perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia toteuttava tulkin-
ta.1221 

Perustuslakivaliokunnan lausunnoissa ihmisoikeussopimuksen huomi-
oon ottaminen on lisääntynyt merkittävästi. Perustuslakivaliokunnan pyrki-
myksenä on tulkita perusoikeuksia ihmisoikeustuomioistuimen linjan mu-
kaisesti.1222 Toisaalta EIT:n vuorovaikutus kansalliseen tuomioistuintasoon 
ei ole yksisuuntainen. Kansallisella oikeudella ja kansallisilla tuomioistuin-
ratkaisuilla on vaikutusta EIT:n tulkintojen muotoutumiseen ja myös aikai-
sempien tulkintalinjojen muuttumiseen. Erityisesti suuren jaoston ratkai-
suissa tukeudutaan oikeusvertailuun.1223 

Sekä vakavan onnettomuuden jälkeisessä turvallisuustutkinnassa että ri-
kosprosessissa tähdätään aineelliseen totuuteen. Rikosprosessissa aineellisen 
totuuden selvittämistä rajaavat prosessuaaliset seikat. Tämä johtaa siihen, 
että käytännössä rikosprosessin tavoitteena on prosessuaalinen totuus tapah-
tumasta. Rikosprosessissa mahdolliset tuomiot langetetaan tämän prosessu-
aalisen totuuden perusteella. Turvallisuustutkinnassa aineellisen totuuden 
selvittämistä ei rajata vastaavalla tavalla kuin rikosprosessissa. Täten turval-
lisuustutkinnassa annettavat turvallisuussuositukset nojaavat suoraan tut-
kinnassa tavoiteltuun aineelliseen totuuteen. Näillä kahdella rinnakkaisella 
prosessilla on erilaiset keinot totuuden selvittämiseen sekä myös erilainen 
totuuskäsitys. On huomattava, että molemmilla prosessilajeilla on kuitenkin 
sama päätavoite eli turvallisuuden parantaminen. 

                                                   
1219 PeVL 6/1988 vp, s. 3. 
1220 PeVL 2/1990 vp, s. 3. 
1221 PeVM 25/1994 vp, s. 4 ja LAVO 2/1993, s. 49. 
1222 Sasi, Kimmo 2012, s. 62–63. 
1223 Pellonpää, Matti 2012, s. 70. 
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Yhteiskunnan turvallisuuden kannalta on katsottu tärkeäksi, että rikosoi-
keudellinen vastuu toteutuu. Rikosvastuun toteuttaminen ei kuitenkaan ole 
ainut yhteiskunnallinen arvo.1225 Vakavien onnettomuuksien ja vaaratilantei-
den jälkeen rikosvastuun toteuttamista tärkeämpää on varmistaa, että vas-
taavilta onnettomuuksilta ja vaaratilanteilta vältytään tulevaisuudessa. Tä-
hän tarpeeseen turvallisuustutkinta on omiaan vastaamaan. Kun mahdolli-
nen epäilty voi rangaistusta pelkäämättä kertoa asiasta kaiken, saadaan pa-
remmat eväät ymmärtää tapahtuma ja antaa turvallisuustutkinnan perusteel-
la mahdollisimman vaikuttavia turvallisuussuosituksia. Tämän vuoksi turval-
lisuustutkinta-aineisto on varsin usein salassa pidettävää, salassa pidettävän 
tiedon antamista esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselle on rajoitettu ja turval-
lisuustutkintaan osallistuneille on säädetty todistamiskielto. 

Prosessuaalisten perusoikeuksien osalta on erityisen tärkeää, että menet-
telyllisen oikeusturvan takeet toteutuvat asianmukaisesti kulloinkin meneil-
lään olevassa prosessin vaiheessa.1226 Täten prosessioikeudella voidaan kat-
soa olevan omia aineellisesta oikeudesta itsenäisiä tavoitteita. Tämän vuoksi 
ei riitä, että aineelliseen totuuteen pääsemiseksi oikeusprosessissa hyödyn-

                                                   
1224 Ks. esim. Fredman, Markku – Kanerva, Janne – Tolvanen, Matti – Viitanen, Marko 
2020, s. 10. 
1225 Tapanila, Antti 2019, s. 16. 
1226 Koskelo, Pauliine 2012, s. 101. 
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nettäisiin kaikkea saatavilla olevaa materiaalia huomioiden pelkästään pro-
sessiekonomia ja prosessihalpuus.1227 

Turvallisuustutkintalain 1.1 §:n mukaan turvallisuustutkinnan tarkoituk-
sena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilan-
teiden ennalta ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen 
torjuminen. Yleisen turvallisuuden lisäämisellä tarkoitetaan muun muassa 
ihmisen hengen ja terveyden sekä ympäristön ja omaisuuden suojaamista. 
Turvallisuustutkintalain tarkoitusta koskevan 1 §:n 2 momentissa on vielä 
erikseen säädetty, että turvallisuustutkintaa ei tehdä oikeudellisen vastuun 
kohdentamiseksi. Hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mu-
kaan tämä tarkoittaa, että turvallisuustutkinnassa ei hankita aineistoa esi-
merkiksi rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisen tai vastaavan taloudellisen 
vastuun toteuttamista varten.1228 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenee, että lainsäätäjä on tarkoituk-
sella kirjannut turvallisuustutkinnan tarkoituksen lakiin periaatteessa kah-
teen kertaan, mutta eri perspektiivistä. Tämä osoittaa, että turvallisuustut-
kinnan erillisyys oikeudellisen vastuun kohdentamisesta on haluttu tehdä 
täysin selväksi. Vastuukysymysten selvittämisen rajaamista pois turvallisuus-
tutkinnan piiristä edellyttävät Euroopan unionin lainsäädäntö ja kansainväli-
set sopimukset, joiden mukaan turvallisuustutkinta on tehtävä oikeudellises-
ta tutkinnasta riippumatta.1229 Näissäkin on korostettu, että turvallisuustut-
kinnan ainoana tavoitteena on onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäi-
seminen ja että toisaalta turvallisuustutkinnan tavoitteena ei ole syyllisyyden 
tai vastuun määrittäminen.1230 Lisäksi niissä on todettu valtion velvollisuus 
järjestää turvallisuustutkinta erillään oikeudellisista ja hallinnollisista toi-
mista, joiden tarkoituksena on syyllisyyden tai vastuun jakaminen.1231 

Turvallisuustutkintalain 27 §:n mukaan turvallisuustutkinnasta laaditaan 
julkinen tutkintaselostus onnettomuuden vakavuuteen nähden sopivassa 
laajuudessa. Turvallisuustutkintaa tekevä viranomainen ei saa kuitenkaan 
pidättäytyä onnettomuuden syiden täydellisestä ilmoittamisesta siksi, että 
syyllisyys tai vastuu voidaan päätellä tuloksista.1232 Samoin arkaluonteisia 
turvallisuustietoja voidaan ja myös pitää sisällyttää tutkintaselostukseen sil-
loin, kun niillä on merkitystä onnettomuuden tai vaaratilanteen analysoi-
miseksi. Muussa tapauksessa tällaisia tietoja ei saa julkistaa.1233 Sellaisen 
salassa pidettävän tiedon käyttö ja julkaisu, joka ei ole merkityksellistä tur-

                                                   
1227 Ks. Klami, Hannu Tapani 1980a, s. 52. 
1228 HE 204/2010 vp, s. 28. 
1229 HE 204/2010 vp s. 28. 
1230 Ks. Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liite 13 kohta 3.1, EU:n ilmailuonnet-
tomuusasetus 1 art., rautatieturvallisuusdirektiivi 20 art. 1 ja 4 kohta, IMO:n onnettomuus-
tutkintasäännöstö 1.1 kohta ja EU:n merionnettomuusdirektiivi 1 art. 1 kohta. 
1231 Ks. Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liite 13 kohta 5.4, rautatieturvalli-
suusdirektiivin 20 art. 4 kohta, IMO:n onnettomuustutkintasäännöstö 1.2 kohta ja EU:n 
merionnettomuusdirektiivi 4 art. 1 kohta. 
1232 Ks. merionnettomuusdirektiivi 1 art. 2 kohta.  
1233 Ks. EU:n ilmailuonnettomuusasetus 16 artikla 5 kohta ja kansainvälisen siviili-ilmailun 
yleissopimuksen liite 13 kohta 5.12.2. 
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vallisuuden kannalta, aiheuttaisi tulevaisuudessa sen, että turvallisuustutki-
joiden käyttöön ei avoimesti jaettaisi tietoja. Tiedon puute haittaisi turvalli-
suustutkintaprosessia ja vaikuttaisi täten vakavasti turvallisuuteen.1234 Tur-
vallisuustutkintalain 27.1 §:n mukaan tutkintaselostukseen ei sisällytetä tie-
toja onnettomuuteen osallisen tai tutkinnassa kuullun henkilöllisyydestä.1235 

Turvallisuustutkintaselostuksen kirjoittaminen on prosessi, jossa laajasta 
salassa pidettävästä aineistosta kootaan julkinen tutkintaselostus. Turvalli-
suustutkintaa tekevät ovat virkavastuussa siitä, että tiedot julkaistaan turval-
lisuustutkinnan tarkoituksen kannalta tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. 
Olennaista on, että salassa pidettävää tietoa ei julkaista tutkintaselostuksessa 
sellaisenaan. Asiat kuvataan tutkintaselostuksessa vain sillä tarkkuudella, 
joka on turvallisuustutkinnan tavoitteen toteutumisen kannalta tarpeen.1236 
Muussa tapauksessa turvallisuustutkintaa tekevä voisi syyllistyä rikoslain 38 
luvun 1 §:ssä tarkoitettuun salassapitorikokseen taikka 40 luvun 5 §:ssä tar-
koitettuun virkasalaisuuden rikkomiseen tai tuottamukselliseen virkasalai-
suuden rikkomiseen. 

Turvallisuustutkinnan tarkoitus eli turvallisuuden parantaminen voi siis 
edellyttää myös salassa pidettävän tiedon julkaisemista. Kyse on tietojen kä-
sittelystä lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.1237 Tämä sisältää myös 
itsekriminointisuojan piiriin kuuluvat onnettomuuden tai vaaratilanteen 
analysoinnin kannalta merkitykselliset tiedot. Tällaisia tietoja voi löytyä niin 
tutkintaselostuksen fakta-, analyysi-, johtopäätös- kuin suositusosastakin. 
Salassa pidettävää tietoa julkaistaan vain sen verran kuin asian ymmärtämi-
nen edellyttää. Kysymykseksi nousee, voiko julkista tutkintaselostusta käyt-
tää oikeudenkäynnissä todisteena, jos siitä ilmenee seikkoja, joista oikeudel-
lisen vastuun kohdentamisesta kiinnostuneet voivat päätellä vastuu tai syylli-
syyskysymyksiä. 

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 1 §:ssä säädetään vapaasta todistushar-
kinnasta.1238 Vapaan todistusteorian mukaan tuomioistuimilla on rajoittama-
ton oikeus käyttää todisteena kaikkia tapauksessa esitetyn todistelun perus-
                                                   
1234 Ks. Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13  kohtaan 5.12.2 liittyvä 
kommentti. 
1235 Selvää on, että myös onnettomuuteen tai vaaratilanteeseen osallisella on oikeus yksityi-
syyteen ja henkilötietojen suojaan. Tutkintaselostuksessa ei mainitakaan heitä nimeltä. Ni-
met tulevat kuitenkin joskus julkisuuteen muuta kautta, koska vakavat onnettomuudet ja 
vaaratilanteet herättävät yhteiskunnallista kiinnostusta. Onnettomuutta ja vaaratilannetta 
voidaan käsitellä myös rikosasiana, jotka ovat pääsäännön mukaan julkisia henkilöiden ni-
met mukaan lukien. Ks. Melander, Sakari 2019b, s. 955, jossa on käsitelty rikoksesta epäillyn 
oikeutta yksityisyyteen. 
1236 Ks. asiasta tarkemmin Helke, Hannamari 2019, s. 135–136. 
1237 Myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöi-
den suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) sallii henkilötietojen käsitte-
lyn turvallisuustutkinnassa. Ks. yleisen tietosuojasetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta. 
1238 Suomalaisissa tuomioistuimissa todistelu on pohjannut vapaaseen todistusteoriaan vuo-
den 1949 alusta. Tätä ennen suomalaisessa prosessioikeudessa vallitsi legaalinen eli laki-
määräinen todistusteoria jolloin erilaiset tuomioistuimissa käytettävät todistuskeinot oli 
säännelty laissa sitovasti. Pentikäinen, Laura 2012, s. 225. Ks. tarkemmin vapaasta todistus-
harkinnasta esim. Lappalainen, Juha 2001, s. 138–145 ja Pölönen, Pasi 2003, s. 144–147. 
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teella laillisesti oikeudenkäyntiaineistoon tulleita seikkoja. Tuomioistuimella 
on myös rajoittamaton vapaus määrittää tällaisten todisteiden näyttöarvo. 
Vapaa todistusteoria koostuu siis vapaasta todistelusta ja vapaasta todistus-
harkinnasta. Vapaan todistusteorian tarkoituksena on mahdollistaa aineelli-
sen totuuden mahdollisimman täysimääräinen selvittäminen oikeudenkäyn-
nissä.1239 Totuutta sinänsä voidaan pitää arvona. Lisäksi on perusteltua us-
koa, että aineellisesti oikeat tuomiot lisäävät oikeusjärjestyksen hyväksyntää 
ja legitimiteettiä.1240 On kuitenkin notorista eli yleisesti tunnettua, että ai-
neelliseen totuuteen ei rikosprosessissa voida pyrkiä keinolla millä hyvänsä 
eikä mihin tahansa hintaan. Todistelumenettelyn vapauteen kohdistuu rajoi-
tuksia, jotka heijastuvat suoraan todistusharkintaan.1241 Todistamis- ja hyö-
dyntämiskiellot ovat rajoituksia vapaaseen todistamisteoriaan. Niiden mo-
lempien tarkoituksena on muun muassa varmistaa yksilöiden oikeusturvan 
ja perusoikeuksien toteutuminen.1242 Sinänsä laillisestikin hankitun todisteen 
käyttöä voidaan hyödyntämiskiellolla rajoittaa, jos käyttö todisteena vaaran-
taisi itsekriminointisuojan toteutumisen.1243 

Välittömyysperiaatteella tarkoitetaan prosessioikeudessa lähinnä oikeu-
denkäyntimenettelyn välittömyyttä. Tuomioistuimen ratkaisun tulee perus-
tua välittömästi siihen, mitä käsittelyssä on esitetty, eikä pöytäkirjaan tai 
muuhun kirjalliseen aineistoon. Välittömyyden vaatimus koskee varsinaisen 
todistelun lisäksi asianosaisten lausumia.1244 Välittömyysperiaate on kirjattu 
myös oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 1 §:än. 

Välittömyysperiaate edellyttää, että tuomion perusteina käytetään mah-
dollisuuksien mukaan alkuperäisiä todisteita ja ensikäden todistuskeino-
ja.1245 KP-sopimuksen 14 artiklan 3 e kohdan ja Euroopan ihmisoikeussopi-
muksen 6 artiklan 3 d kohdan mukaan syytetyllä on oikeus kuulustella niin 
syyttäjän kuin omat todistajansa. Varsinaisten todistajien lisäksi syytetyllä on 
oikeus kuulustella myös asiantuntijoita, joiden lausumia käytetään todisteina 
asiassa. Mikäli oikeudenkäynnissä on vedottu todisteena lausumaan, joka on 
annettu ennen oikeudenkäyntiä, EIT:n käytännössä on edellytetty syytetyllä 
olleen ainakin jossain menettelyn vaiheessa mahdollisuuden olla vastatusten 
lausuman antaneen henkilön kanssa. Puolustuksella on myös pitänyt olla 
mahdollisuus esittää tälle tuolloin kysymyksiä. Merkitystä on annettu myös 
sille, onko lausuma ollut jutussa ainoa syytettyä vastaan esitetty todiste.1246 

Kontradiktorisuuden puutteet luovat itsenäisen perusteen poikkeukselle 
vapaan todistelun pääsäännöstä, koska kontradiktorisuuden puute jättäisi 

                                                   
1239 Pentikäinen, Laura 2012, s. 224–225. 
1240 Rautio, Jaakko – Frände, Dan 2016, s. 30. 
1241 Ks. esim. Jämsä, Jurkka 2020, s. 1, Rudanko, Jorma 2020, s. 61, Fredman, Markku – 
Kanerva, Janne – Tolvanen, Matti – Viitanen, Marko 2020, s. 10 ja Pölönen, Pasi – Tapani-
la, Antti 2015, s. 28. 
1242 Pentikäinen, Laura 2012, s. 227–228. 
1243 Helenius, Dan – Linna, Tuula 2021, s. 460. 
1244 Ks. esim. Jokela, Antti 2018, s. 21. 
1245 Ks. esim. Jokela, Antti 2018, s. 21. 
1246 Ks. esim. Jokela, Antti 2018, s. 560. 
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virhemahdollisuuden todisteiden luotettavuuteen.1247 Aineellisen totuuden 
turvaamisen lisäksi todistelun välittömyydellä on myös itsearvoista merkitys-
tä erityisesti rikosasioissa.1248 

Välittömyysperiaatteesta johtuen turvallisuustutkintaselostusta ei voi 
käyttää todisteena oikeudenkäynnissä. Paperillehan ei voi esittää kysymyk-
siä.1249 Selostuksen laatijoilla eli turvallisuustutkintaan osallistuneilla on taas 
oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 12.5 §:n nojalla todistamiskielto, mistä joh-
tuen heille ei lähtökohtaisesti voida esittää kysymyksiä. 

Helsingin käräjäoikeuden lainvoimaisessa käsittelyratkaisussa on päädyt-
ty siihen, että ottaen huomioon turvallisuustutkinnan tarkoitus ja tutkijoita 
koskeva todistamiskielto käräjäoikeus ei saa vastaajan syyllisyyttä tukevana 
näyttönä käyttää asiassa turvallisuustutkintaselostusta niiltä osin kuin se on 
riitautettu vastaajien toimesta.1250 

Käräjäoikeus on perusteluissaan käsitellyt todistelua koskevia säännök-
siä. Tuolloin voimassa olleen OK 17 luvun 11.1 §:n1251 mukaan tuomioistui-
messa ei saa, ellei laissa toisin säädetä, käyttää todisteena: 1) yksityisluon-
toista kertomusta, jonka joku on vireille pannun tai alkavan oikeudenkäyn-
nin varalta kirjallisesti antanut, ellei tuomioistuin sitä erityisestä syystä salli; 
eikä 2) esitutkintapöytäkirjaan tai muulle asiakirjalle merkittyä tai muulla 
tavalla esitettyä lausumaa. Käräjäoikeus on todennut, että OK 17 luvun 
11.1,1 §:n kielto ei koske asiantuntijan lausuntoa, joka on laadittava kirjalli-
sesti, jollei tuomioistuin katso olevan syytä sallia sen antamista suullisesti 
(OK 17:501252 ja 17:55). Lausuntonsa kirjallisesti antanutta asiantuntijaa on 
kuitenkin kuultava tuomioistuimessa suullisesti, jos asianosainen sitä vaatii 
eikä asiantuntijan kuuleminen ole ilmeisesti merkityksetöntä, taikka jos 
tuomioistuin pitää asiantuntijan kuulemista tarpeellisena.1253 

Käräjäoikeus on viitannut myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
käytäntöön, jossa edellytetään, että vedottaessa todisteena ennen oikeuden-
käyntiä annettuun lausumaan, syytetyn on oltava ainakin jossain menettelyn 
vaiheessa vastatusten lausuman antaneen henkilön kanssa ja että puolustuk-
sella on tällöin ollut mahdollisuus esittää tälle kysymyksiä. Merkitystä on 
annettu myös sille, onko lausuma ollut ainoa syytettyä vastaan esitetty todis-
te jutussa. Käräjäoikeus on todennut esitutkinnan nojautuneen suoraan on-
nettomuustutkinnassa tehtyihin havaintoihin.1254 

Käräjäoikeus on edellä selostettuun viitaten todennut, että oikeudenkäy-
miskaaren 17 luvun 11 §:n kieltomääräyksillä on pyritty edistämään todiste-
lun luotettavuutta ja samalla aineellista totuutta rajoittamalla kirjallisten to-

                                                   
1247 Rautio, Jaakko – Frände, Dan 2016, s. 30. 
1248 Ks. esim. Jokela, Antti 2018, s. 22. 
1249 Rautio, Jaakko – Frände, Dan 2016, s. 30. 
1250 Helsingin käräjäoikeus 15.2.2013. 
1251 Katso nykyinen vastaava säännös OK 17 luvun 24 §:n 1 ja 2 momentit. 
1252 Katso nykyinen vastaava säännös OK 17 luvun 36 §. 
1253 Helsingin käräjäoikeus 15.2.2013, s. 23. 
1254 Helsingin käräjäoikeus 15.2.2013, s. 23. 
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distajankertomusten käyttöä todisteena ilman, että kertomuksen antajaa 
kuultaisiin henkilökohtaisesti oikeudessa todistajana.1255 

Käräjäoikeus on arvioinut sitä, onko lento-onnettomuutta koskeva turval-
lisuustutkintaselostus sellainen kirjallinen asiakirja, jota OK 17:11:ssä tarkoi-
tetaan, ja voidaanko sitä käyttää kirjallisena todisteena esimerkiksi kuule-
matta tutkinnan suorittajia henkilökohtaisesti. Käräjäoikeuden mukaan 
”Tutkintaselostus on mahdollista nähdä lautakunnan1256 jäsenten kirjallisena 
lausuntona heidän mielestään tärkeistä tosiseikoista ja heidän henkilökoh-
taisista mielipiteistään. Vaihtoehtoisesti tutkintaraportti voidaan pitää 11 § 
1 momentin 1-kohdan mukaisena asiantuntijalausuntona, joka sinällään voi-
daan jättää oikeudelle kirjallisena, mutta jonka osalta on voitava esittää vas-
tanäyttöä, ja, jonka osalta on joka tapauksessa tarvittaessa kuultava laatijaa 
henkilökohtaisesti (arg. KKO 2002:35).”1257 

Käräjäoikeus on todennut, että ”Tutkintaselostus on arvovaltainen selvi-
tys tapahtuneesta. Sen sisältämä asiantuntijaselvitys lienee pääsääntöisesti 
hyväksyttävissä ja hyödynnettävissä rikosasian tausta-aineistona tosiseikois-
ta ja tapahtumista. Kun taas kysymyksessä on johtopäätökset laiminlyönneis-
tä taikka sellaisista puutteista, joiden varaan koko syyte rakentuu, tulisi asi-
assa kuitenkin tarvittaessa kuulla niitä henkilöitä, joiden mielipiteitä selostus 
sisältää, ja samalla varata syytetylle mahdollisuus kuulla heitä. Siitäkin huo-
limatta, että Onnettomuustutkintakeskus toimii lakisääteisesti ja edustaa 
onnettomuustutkinnan asiantuntemusta, on sen lausuntojen sisältämä selvi-
tys johtopäätöksineen voitava rikosasiassa kumota tai horjuttaa.”1258 

Prosessioikeudessa on kysymys ennen kaikkea oikeusturvasta eli oikeu-
denmukaisesta oikeudenkäynnistä, joka nykyisin luetaan keskeisiin ihmisoi-
keuksiin.1259 Perus- ja ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ja huolenpito niiden 
toteutumisesta kaikille yhteiskunnan toimintatasoille1260. Myös tuomioistui-
men tulee tulkita lainsäädäntöä perusoikeusmyönteisesti.1261 

Turvallisuustutkinnassa on erittäin laaja oikeus ja mahdollisuus saada 
tutkinnan käyttöön myös salassa pidettäviä tietoja. Salassa pidettävien tieto-
jen luovuttamista oikeusprosessin käyttöön on merkittävästi rajoitettu oi-
keusprosessin totuustavoitteen kustannuksella. Toisaalta tämä menettely 
parantaa olennaisesti totuustavoitteen saavuttamista turvallisuustutkinnassa 
ja mahdollistaa yleisen turvallisuuden parantamisen. 

Turvallisuustutkintaselostus on julkinen asiakirja. Näin sen vuoksi, että 
turvallisuustutkinnassa onnettomuudesta tai vaaratilanteesta saadut opit 
voitaisiin perusteluineen jakaa niin laajaan tietoisuuteen kuin mahdollista. 

                                                   
1255 Helsingin käräjäoikeus 15.2.2013, s. 23. 
1256 Ennen turvallisuustutkintalain voimaantuloa turvallisuustutkintaa tekivät tutkintalauta-
kunnat. Nykyään turvallisuustutkintaa tekevät tutkintaryhmät. 
1257 Helsingin käräjäoikeus 15.2.2013, s. 24. 
1258 Helsingin käräjäoikeus 15.2.2013, s. 24. 
1259 Virolainen, Jyrki – Pölönen, Pasi 2003, s. 45. 
1260 Koskelo, Pauline 2012, s. 95. 
1261 PeVM 25/1994 vp, s. 4 samoin kuin LaVL 5/1994 vp, s. 3, jossa lakivaliokunta ehdottaa 
mainitun suosituksen antamista. 
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Tosiasia on, että julkisen luonteensa vuoksi turvallisuustutkintaselostus on 
valmistumisensa jälkeen esitutkintaviranomaisen saatavilla, vaikkei sitä ole-
kaan tarkoitettu oikeudellisen vastuun kohdentamiseen. Todistamiskielto ja 
oikeudenkäynnin välittömyyden vaatimus yhdessä estävät tutkintaselostuk-
sen käytön oikeudenkäynnissä.1262 Ongelmallisempaa sen sijaan on, saako 
esitutkintaviranomainen niin sanotusti etäishyödyntää tutkintaselostusta. 
Etäishyödyntämisellä tarkoitetaan tutkintaselostuksen hyödyntämistä siten, 
että se ohjaa esitutkintaviranomaista ”oikeille jäljille”. Tällaista turvallisuus-
tutkintaselostuksen hyödyntämistä esitutkinnan suuntaamiseen on erittäin 
vaikeaa estää tai kontrolloida. Sitä voidaan kuitenkin pitää lain hengen vas-
taisena ja sitä kautta epäterveenä kiinnostuksena turvallisuustutkintaselos-
tusta kohtaan. Ratkaisun tekeminen tiedon hyödyntämisestä tai hyödyntä-
mättä jättämisestä on viime kädessä eettinen valinta.1263 

Tosiasiallisesti turvallisuustutkintaselostus voi siis vaikuttaa esitutkinnan 
kulkuun. Toinen asia taas on, että esitutkintaviranomaisen pitää jollain 
muulla keinoin osoittaa oikeaksi (justifioida) loppupäätelmänsä. Valistunut 
esitutkintaviranomainen vähintäänkin tiedostaa turvallisuustutkinnan ja oi-
keudellisen vastuun kohdentamisen erillisyyden ja ymmärtää, että tutkinta-
selostuksen hyödyntäminen esitutkinnassa on lähtökohtaisesti sopimaton-
ta.1264 Toisaalta on inhimillisesti katsoen ymmärrettävää, että esitutkintavi-
ranomainen haluaa hyödyntää tutkimuksissaan kaiken saatavilla olevan tie-
don. 

Jos lainsäädäntö mahdollistaisi nykyistä tiiviimmän yhteistyö turvalli-
suustutkintaviranomaisen ja esitutkintaviranomaisen välillä, taloudellisen 
tehokkuuden lisäksi etuna olisi sen varmistuminen, että viranomaiset päätyi-
sivät keskenään samanlaiseen lopputulokseen tapahtumien kulusta ja niiden 
riippuvuussuhteista. Tämä katsantokanta on kuitenkin mielestäni lyhytnä-
köinen. Itsenäisen ja riippumattoman turvallisuustutkinnan hinta tulee hel-
posti katetuksi, kun voidaan varmistaa se, että onnettomuuksista ja vaarati-
lanteista saatavilla olevat opit ovat yhteiskunnan hyödynnettävissä. Esimer-
kiksi yhden tieliikennekuoleman yksikköarvo vuonna 2015 oli 2,77 miljoonaa 
euroa, vakavan loukkaantumisen yksikköarvo 0,79 miljoonaa euroa ja lievän 
loukkaantumisen yksikköarvo 34 000 euroa.1265 
                                                   
1262 Turvallisuustutkintaselostuksen hyödyntämättömyyssuoja on sen julkisuudesta huoli-
matta linjassa niin sanotun todistuskeinoneutraalisuuden periaatteen kanssa. Todistuskei-
noneutraalisuuden periaatteella pyritään siihen, että säädettyjä todistamiskieltoja ei pystytä 
kiertämään todistuskeinoa vaihtamalla. Ks. todistuskeinoneutraalisuuden periaatteesta tar-
kemmin Vuorenpää, Mikko 2020, s. 147–150 ja Rautio, Jaakko – Frände, Dan 2016, s. 86–
89. 
1263 Ks. Ervo, Laura 2000, s. 48–49 koskien telekuuntelun ja teknisen tarkkailun avulla saa-
dun ns. ylimääräisen tiedon hyödyntämistä. 
1264 Ks. Klami, Hannu Tapani 1977a, s. 20. 
1265 Liikenne- ja viestintävirasto 2020: Liikenneonnettomuuksista aiheutuneet taloudelliset 
vahingot ja niiden yksikköhinnat. Yksikköarvoihin sisältyy sekä reaalitaloudellisia kustan-
nuksia että rahaksi muutettuna yksilön hyvinvoinnin heikkenemisen arvostus. Reaalitalou-
dellisia kustannuseriä ovat muun muassa poliisin, pelastustoimen ja sairaanhoidon kustan-
nukset, kuntoutus ja yksilön työpanoksen menetys. Yksilön aineellisen hyvinvoinnin mene-
tyksen arvostus mittaa ansioiden ja kulutuksen menetystä. Yksilön aineettoman hyvinvoin-
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Mikäli esitutkintaviranomainen jää odottamaan turvallisuustutkinnan 
valmistumista ennen omien johtopäätöstensä tekemistä, esitutkinnat pitkit-
tyvät. Valitettavasti tällaista on kuitenkin yksittäisissä tapauksissa tapahtu-
nut.1266 Ihmisten suurin huolen ja kantelujen aihe hallintotoiminnassa liittyy 
asioiden käsittelyn pitkittymiseen. Esimerkiksi poliisin esitutkintojen pitkä 
kesto on ollut toistuva ongelma.1267 Näin siitä huolimatta, että esitutkintalain 
3 luvun 11.1 §:ssa nimenomaisesti säädetään, että esitutkinta tulee toimittaa 
ilman aiheetonta viivytystä. Turvallisuustutkinnan ja esitutkinnan erillisyy-
destä on nimenomaisesti säädetty, joten turvallisuustutkintaselostuksen 
valmistumisen odottamista esitutkinnan tarpeisiin ei voida pitää hyväksyttä-
vänä eikä täten myöskään esitutkintalain hyväksymänä aiheellisena viivytyk-
senä.1268 

 

                                                                                                                                                
nin menetys mittaa sen sijaan elämän ja terveyden arvostusta. Hyvinvoinnin menetyksen 
osuus liikennekuoleman yksikköarvosta oli 94 % ja loukkaantumisen yksikköarvosta 54 %. 
1266 Esimerkiksi Helsingin käräjäoikeus on todennut esitutkinnan nojautuneen suoraan on-
nettomuustutkinnassa tehtyihin havaintoihin. Ks. Helsingin käräjäoikeus 15.2.2013, s. 23. 
1267 Paunio, Riitta-Leena 2012, s. 39. 
1268 Turvallisuustutkintaselostusta ei voida pitää esitutkintalain yksityiskohtaisissa peruste-
luissa (HE 222/2010 vp, s. 189) tarkoitettuna esitutkinnan kannalta tarpeellisena asiantunti-
jalausuntona. 
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Oikeustieteilijä on siinä etuoikeutetussa asemassa, että hänellä on mahdolli-
suus ja jopa velvollisuus tunnistaa ja tuoda julki lainsäädännön epäkohtia. 
Jokin laki voi olla kuollut (desuetudo), ajastaan jälkeen jäänyt oikeudellinen 
reliikki tai oikeudellisista arvoista liiaksi poikkeava (lex iniusta).1269 

Sekä turvallisuustutkinnan että rikosoikeuden keinoin pyritään turvalli-
suuden parantamiseen. Turvallisuustutkinnan yhtenä tavoitteena on myös 
yhteiskunnan kriisinkestävyyden vahvistaminen. Samaa voidaan sanoa myös 
rikosoikeudesta, kun huomioidaan sen rooli konfliktinratkaisukeinona eikä 
keskitytä pelkästään sen rooliin valtiovallan ohjausvälineenä.1270 Olen tässä 
tutkimuksessa tutkinut turvallisuustutkinnan ja rikosoikeuden näkökulma-
eroja oikeustieteen ja turvallisuusteorioiden näkökulmasta. Oman sosiologi-
sen tutkimuksensa vaatisi sen selvittäminen, miten onnettomuuden uhrit tai 
heidän omaisensa kokevat turvallisuustutkinnan ja toisaalta rikosprosessin 
roolin oman selviytymisensä kannalta. 

Rikosoikeuden moraalia luova yleispreventiivinen vaikutus kytkeytyy vä-
littömästi kokemukseen järjestelmän oikeudenmukaisuudesta.1271 Voidaan-
kin kysyä, miten nykyinen tuottamuksellisten rikosten rankaisujärjestelmä 
saa kannatusta yleisen tietoisuuden lisääntyessä onnettomuuksien synnyn 
teoriasta. Toisaalta tuottamuksellisten tekojen ja erityisesti laiminlyöntiri-
kosten rankaiseminen on laajentanut vastuuta onnettomuuksista suorittaval-
ta tasolta kohti organisaatioiden ylempiä tasoja. Tämä on omiaan kohdista-
maan vastuuta sinne, missä asioihin pystytään suunnittelun ja organisoinnin 
keinoin parhaiten vaikuttamaan. Voidaan kuitenkin kysyä, pystytäänkö tuot-
tamuksellisten rikosten ja laiminlyöntirikosten kriminalisoinneilla merkittä-
västi vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen tälläkään tasolla. 

Turvallisuustutkinnan itsenäisyys, riippumattomuus ja erillisyys rikosoi-
keudellisen vastuun kohdentamisesta on kriittistä. Tämä mahdollistaa sellai-
sen tiedon hyödyntämisen turvallisuustutkinnassa, jota perus- ja ihmisoi-
keuksien kunnioittamisen takia ei voida rikosprosessiin saada. Jos proses-
sien erillisyydestä tingitään, pitkällä tähtäimellä rikosoikeudessa ei saavuteta 
mitään uutta, mutta turvallisuustutkinnassa menetettäisiin mahdollisuus 
yleisen turvallisuuden tehokkaaseen parantamiseen. 
                                                   
1269 Karhu, Juha 2019, s. 159. 
1270 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 400. 
1271 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 400. 
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Turvallisuustutkinnan ja rikosprosessin välinen suhde on poikkeava. Sitä 
voidaan verrata puoliläpäisevään kalvoon, jossa turvallisuustutkinta voi mel-
kein rajoituksitta hyödyntää esitutkinnassa kerättyjä tietoja, mutta sen sijaan 
turvallisuustutkinnan tiedot eivät lähtökohtaisesti ole rikosprosessin käytet-
tävissä. Tämä tutkintojen erillisyys on kriittistä yksilön oikeusturvaintressin 
kovan ytimen suojelemiseksi.1272 

Tärkeitä työkaluja tämän puoliläpäisevän kalvon ylläpitämisessä ovat toi-
saalta turvallisuustutkinnan laaja tiedonsaantioikeus ja esitutkintaviran-
omaisten velvollisuus virka-avun antamiseen sekä toisaalta turvallisuustut-
kinnan asiakirjojen laaja salassapito, turvallisuustutkinnan salassa pidettä-
vien asiakirjojen luovuttamisrajoitukset esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisel-
le, todistamiskielto ja turvallisuustutkintaselostuksen hyödyntämiskielto. 
Näiden varaan on hyvä rakentaa ja vahvistaa jatkossa entisestäänkin näitä 
turvallisuustutkinnan onnistumisen tukipylväitä. Kun oikeudellisessa har-
kinnassa ja päätöksenteossa muistetaan demokraattiselle oikeusvaltiolle 
ominaiseen tapaan perusoikeuksien jatkuva läsnäolo, voidaan turvallisuus-
tutkintaa tehdä laajoin toimivaltuuksin ilman, että tutkinnan kohteina ole-
vien perusoikeudet vaarantuisivat.1273 

Turvallinen elinympäristö on maailmanlaajuisesti hyväksytty yhteinen 
päämäärä. Tähän tavoitteeseen pääseminen edellyttää turvallisuuden priori-
sointia ja huomioimista myös merenkulun alalla. 

Hyväksyminen, luottamus ja palkitseminen tuottavat yleisesti ottaen pa-
rempia tuloksia kuin moittiminen ja rankaiseminen. Ihmisten tehokas oh-
jaaminen haluttuihin toimintatapoihin onnistuukin ennemmin palkitsemalla 
hyvin käyttäytyvää kuin rankaisemalla huonosti käyttäytyvää. 

Henkilön syyttämisen ja tuomitsemisen yhteydessä käytetään punninta-
mallia silloin, kun tapauksen selvittämisintressi ja epäillyn tai syytetyn oi-
keusturvaintressi ovat törmäyskurssilla toistensa kanssa. Lainsäädäntöä on 
tulkittava perusoikeus- ja ihmisoikeusmyönteisesti. Turvallisuustutkinnan 
itsenäisyyden ja riippumattomuuden vaaliminen saavatkin puhtia edellä 
mainituista yhteiskunnan perusarvoista. Itsekriminointisuojan vaaliminen 
turvallisuustutkinnan erillisyyttä kunnioittamalla on kriittistä. 

Mikä on vaihtoehto, jos kriminalisointi ei tuota haluttua lopputulosta? 
Yksinkertaisin ja samalla myös radikaalein ratkaisu on teon dekriminalisointi 
eli rangaistavuuden poistaminen ilman, että tilalle säädetään mitään muuta 
tapaa vaikuttaa kysymyksessä oleviin tekoihin. Toinen ratkaisu on, että teon 
dekriminalisoinnin yhteydessä rikosoikeudellisen kontrollin tilalle otetaan 
käyttöön jokin muu järjestelmä, jolla pyritään lieventämään tietyn käyttäy-
tymismuodon oletettuja haittoja. Usein nämä muut järjestelmät ovat kuiten-
kin edelleen rangaistusluonteisia.1274 

Mitä tapahtuisi, jos tuottamuksellisten rikosten ja laiminlyöntirikosten 
rankaisemisesta luovuttaisiin? Voisiko turvallisuustutkinta tehokkaasti täyt-
                                                   
1272 Ks. Jonkka, Jaakko 1998, s. 1260. 
1273 Ks. Viljanen, Veli-Pekka 2002, s. 35. 
1274 Anttila, Inkeri – Törnudd, Patrik 1970, s. 231. 
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tää tuon aukon, joka dekriminalisointien jäljiltä syntyisi? Vaikka Onnetto-
muustutkintakeskuksen tekemää turvallisuustutkintaa ei tehtäisikään kuin 
murto-osasta nyt rikoksena rangaistavia tekoja, alentaisiko muiden kuin tör-
keiden tuottamuksellisten ja laiminlyöntirikosten dekriminaisointi tosiasial-
lisesti yleistä turvallisuutta? 

Lainsäädännöllä on lähtökohtaisesti itseisarvon sijaan vain välinearvoa. 
Lakia ei säädetä sen itsensä vuoksi. Lainsäädännön taustalla on aina pyrki-
mys joidenkin muiden asiantilojen toteuttamiseen. Voidaankin todeta, että 
oikeus on päämäärähakuista eli teleologista.1275 

Merionnettomuuksien ehkäisemiseen pyritään usein lainsäädännöllisin 
keinoin. Ensinnäkin turvallisen toiminnan edellytykset pyritään turvaamaan 
hallinnollisessa prosessissa. Toiseksi onnettomuuden sattuessa siihen pu-
reudutaan hallinnollisen prosessin lisäksi turvallisuustutkinnan keinoin. 
Turvallisuustutkinnan tavoitteena on puhtaasti tapahtuneesta oppiminen ja 
samankaltaisten onnettomuuksien välttäminen tulevaisuudessa. Turvalli-
suustutkinnassa paneudutaan rakenteellisiin ongelmiin. Niiden korjaamisek-
si annettujen suositusten toteuttamisella on mahdollista kohentaa laajasti 
meriturvallisuutta. Rikosprosessin tarkoituksena on toimia pelotteena ja 
kannustaa henkilöitä kepin voimalla huolelliseen suunnitteluun ja toimin-
taan. Vahingon satuttua rikosprosessissa keskitytään syyllisten osoittamiseen 
ja heidän rankaisemiseensa. Näin yhteiskunta voi osoittaa toimivansa ja vä-
littävänsä onnettomuuden uhreista. Tulevaisuuteen katsoen tällaisilla sym-
bolisilla lynkkauksilla ei kuitenkaan voida parantaa turvallisuutta. Ne ovat 
ennemminkin omiaan sulkemaan osallisten suut. 

Turvallisuustutkinnalla ja rikostutkinnalla on omat lakisääteinen roolin-
sa. Näiden sopiva yhteensovittaminen on tärkeää kaikkien osapuolten kan-
nalta. Tässä yhteensovittamisessa syytetyn oikeusturva nousee keskeiselle 
sijalle. Syytetyn oikeusturva rikosprosessissa on voitava hoitaa yhtäaikaisesti 
toimivan turvallisuustutkintaprosessin kanssa. 

Viranomaistoiminnan uskottavuuden ja luotettavuuden kannalta on tär-
keää, että eri viranomaisten käsitykset tapahtumien kulusta eivät poikkeaisi 
toisistaan. Toisaalta mahdollisen syytetyn motivaatio kertoa tapahtumista 
näissä kahdessa prosessissa eroaa huomattavasti. Ihminen on sosiaalinen 
eläin ja lähtökohtaisesti kaikilla henkilöillä on halu parantaa yleistä turvalli-
suutta. Näin on myös silloin, kuin heille itselleen on sattunut vahinko. Kult-
tuuriset seikat saattavat vaikuttaa siihen, kuinka helposti henkilö on valmis 
jakamaan kokemuksensa ja siitä oppimansa. Lähtökohtaisesti henkilö ei kui-
tenkaan halua vaikenemisellaan aiheuttaa lisää onnettomuuksia. Ymmärret-
tyään turvallisuustutkinnan tarkoituksen ja tavoitteen useimmat henkilöt 
ovat valmiita avautumaan kokemastaan ja tavallaan myös kompensoimaan 
mahdollisesti aiheuttamaansa haittaa kantamalla kortensa kekoon tulevai-
suuden turvallisuuden parantamiseksi. 

                                                   
1275 Nuutila, Ari-Matti 1996, s. 119 ja Jaatinen, Heikki 2000, s. 13. 
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Kuten jo johdannossa totesin, olen tässä tutkimuksessa pureutunut vain 
siihen oikeudellisen vastuun kohdentamiseen, joka tapahtuu rikosprosessis-
sa. Ihan oman jatkotutkimuksensa vaatisi se, miten turvallisuustutkinnan 
erillisyys voidaan varmistaa vahingonkorvausprosessiin nähden. 

Turvallisuustutkintaa voidaan pitää omana oikeudenalanaan, jonka tar-
koituksena on yksinomaan yleisen turvallisuuden parantaminen. Tämä oi-
keudenala voidaan nimetä turvallisuustutkintaoikeudeksi. Kuten luvussa 
2.5.1 on selvitetty, turvallisuustutkinta sijoittuu perinteisessä oikeudellisessa 
jaottelussa erityishallinto-oikeuteen, kansainväliseen oikeuteen sekä meri-
turvallisuustutkinnan osalta merioikeuteen. Vastaavasti muut turvallisuus-
tutkinnan osa-alueet sijoittuvat osaksi niiden substanssia vastaavan talousoi-
keuden eli erityisyksityisoikeuden alueelle kuten ilmailuoikeuteen tai raide-
liikenneoikeuteen. Turvallisuustutkintaoikeuden käsitteleminen omana oi-
keudenalanaan olisi omiaan myös edesauttamaan kyseisen oikeudenalan ke-
hittymistä. Kun turvallisuustutkintaoikeus tunnustetaan omaksi oikeuden-
alakseen, eri sektoreita koskevan turvallisuustutkintaan liittyvän sääntelyn 
tarkoituksenmukainen harmonisointi olisi nykyistä helpompaa. 

Kuten luvussa 2.5.6 on esitetty, turvallisuustutkinnassa sovelletaan muil-
ta oikeudenaloilta tuttuja periaatteita, kuten tasapuolisuutta, lakisidonnai-
suutta, puolueettomuutta, itsenäisyyttä, riippumattomuutta, oikeasuhtai-
suutta, palveluperiaatetta, julkisuutta, avoimuutta ja luottamuksensuojaa. 
Niiden lisäksi voidaan esittää periaatteita, jotka erottavat turvallisuustutkin-
nan muista oikeudenaloista ja juontavat juurensa turvallisuusteorioiden mo-
raaliperiaatteista, eettisistä arvoista ja lainsäädännöllä vahvistetuista yhteis-
kunnallisista tavoitteista.  

Turvallisuustutkinnan yleisenä periaatteena voidaan pitää tulevai-
suusorientoituneisuutta. Tutkinnassa tähdätään parempaan tulevaisuuteen. 
Onnettomuuksia ja vaaratilanteita tutkitaan vain, jotta samoja virheitä ei 
tehtäisi uudestaan. Syyllisten löytämisen ja rankaisemisen sijaan turvalli-
suustutkinnassa kootaan kaikki käytettävissä oleva tieto, lyödään moniam-
matillisessa tutkintaryhmässä viisaat päät yhteen ja annetaan turvallisuus-
suosituksia maailman parantamiseksi. Tulevaisuutta voi muuttaa, mennei-
syyttä ei. 

Turvallisuustutkinnan tavoitteen mukaisesti yksi turvallisuustutkinnan 
yleinen periaate on turvallisuuslähtöisyys. Turvallisuustutkinnassa kaikki 
rakentuu sen varaan. Oikeusperiaatteena turvallisuuslähtöisyys korreloi tur-
vallisuustutkinnan osalta yleisemmän tarkoitussidonnaisuuden periaatteen 
kanssa.  

Itsenäisyys ja riippumattomuus eivät ole oikeusjärjestelmässämme ainut-
laatuisia, mutta ne ovat turvallisuustutkinnassa korostetussa asemassa. Ne 
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ovat asianmukaisen turvallisuustutkinnan välttämätön, muttei riittävä ehto. 
Itsenäisyys ja riippumattomuus palautuvat turvallisuustutkinnan tarkoituk-
seen: turvallisuustutkintaa ei tehdä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi.  

Vilpittömän mielen suoja kuvaa hyvin sitä ideologiaa, johon turvallisuus-
tutkinta pohjaa Kuten luvusta 3 ilmenee, onnettomuuksien ehkäiseminen 
vaatii paljon enemmän kuin rangaistuksen voimaa. Rangaistuksen uhalla ei 
voida estää sellaisia onnettomuuksia, jotka eivät johdu tahallisuudesta tai 
törkeästä huolimattomuudesta. Rankaisemisen sijaan luottamuksen kulttuu-
rilla saadaan nostettua esiin kriittisiä rakenteellisia epäkohtia ja omien vir-
heiden lisäksi voidaan oppia myös toisten virheistä. Vilpittömän mielen suoja 
tarkoittaa sitä, että henkilöä, joka on toiminut vilpittömässä mielessä, ei ran-
gaista aiheutuneesta onnettomuudesta. 

Turvallisuustutkinnan oikeudenalalla toteutettu oikeudellinen sääntely 
perustuu sille ominaisiin moraaliperiaatteisiin, eettisiin arvoihin ja poliitti-
siin tavoitteisiin, jotka vaikuttavat oikeudenalan yleisiin oikeusperiaatteisiin. 
Turvallisuustutkinnan teoreettinen tausta pohjautuu turvallisuusteorioihin, 
joita on esitelty luvussa 3. Turvallisuustutkinnan metodit turvallisuuden pa-
rantamiseksi poikkeavat muista oikeudellisista keinoista parantaa turvalli-
suutta. 

Turvallisuustutkinnan lainsäädäntöön liittyy myös yksinomaan siihen liit-
tyviä oikeudellisia käsitteitä. Näitä ovat muun muassa kuuleminen, tutkinta-
selostus, turvallisuussuositus ja suositusseuranta. 

Luvussa 2.6 olen tutkinut turvallisuuden ja kontrollipolitiikan yhteyttä. 
Haluan vielä toistaa sen havainnon, että turvallisuustutkinta voidaan nähdä 
erinomaisena hallinnollisena konfliktinratkaisukeinona. Rikosoikeudellisin 
keinoin haluttuun käytökseen pyrkiminen ei ole aina eettisesti muttei myös-
kään utilitaristisesti eli hyötynäkökohdin perusteltua. Turvallisuustutkinta 
on keino pyrkiä hyvään aiheuttamatta asianosaisille rikosoikeuden negatiivi-
sia vaikutuksia kuten tuskaa, kärsimystä ja syrjäytymistä. Sen sijaan, että 
onnettomuuteen osallisille aiheutettaisiin kärsimystä, turvallisuustutkinnas-
sa voidaan valjastaa heidän tietonsa yhteiskunnan käyttöön. Ilman itsekri-
minoinnin pelkoa turvallisuustutkinnassa kaikilla asiaan osallisilla on mah-
dollisuus auttaa tapahtumien todellisen kulun selvittämistä ja täten mahdol-
listaa vastaavien tapahtumien estäminen tulevaisuudessa. Sivuhyötynä voi 
olla turvallisuustutkinnan toimiminen asianosaisille eräänlaisena purkukes-
kusteluna (defusing) kun he voivat kuulemisten tai omaisviestinnän yhtey-
dessä turvallisesti läpikäydä kokemaansa. Turvallisuustutkinnan valmistut-
tua asianosaiset saavat myös objektiivisen kuvan tapahtumien kulusta, mikä 
on omiaan edesauttamaan tapahtumasta yli pääsemistä. Yhteiskunnan koko-
naisedun kannalta tämä on mainio ratkaisu, jossa kaikki voittavat. 

Turvallisuustutkinnassa ei sanktion uhalla velvoiteta luonnollista henkilöä, 
jota on aihetta epäillä rikoksesta, kertomaan tai luovuttamaan tietoja, jotka 
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liittyvät rikosepäilyn kohteena olevaan asiaan. Kuitenkin yleisen turvallisuu-
den parantamiseksi on tärkeää, että tällainenkin henkilö voi ilman syytteen 
vaaraa ilmaista turvallisuustutkinnassa kaiken asiasta tietämänsä. 

Itsekriminointisuojan kannalta on tärkeää, että turvallisuustutkinnassa 
kerätty aineisto on pitkälti säädetty salassa pidettäväksi, aineiston luovutta-
mista esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselle on rajoitettu ja turvallisuustut-
kintaan osallistuneita koskee todistamiskielto. Turvallisuustutkinnan tavoit-
teen toteutumiseksi on erittäin tärkeää, että näiden rajoitusten lisäksi myös-
kään sinänsä julkista turvallisuustutkintaselostusta ei hyödynnetä oikeudelli-
sen vastuun kohdentamisessa. Tätä kaikkea on käsitelty tarkemmin tämän 
tutkimuksen luvussa 4. 

Prosessioikeuden tulee palvella käytäntöä.1276 Itsekriminointisuojaa tulee 
tulkita sillä tavoin ihmisoikeus- ja perusoikeusmyönteisesti, ettei turvalli-
suustutkinnassa vapaaehtoisestikaan annettuja tietoja voida käyttää epäiltyä 
vastaan. Turvallisuustutkintaselostus on julkinen asiakirja, jotta turvallisuus-
tutkinnalla voitaisiin saavuttaa sille asetettu tarkoitus ja tavoite. Turvalli-
suustutkinnan ja oikeudellisen vastuun kohdentamisen erillisyyden tulisi 
kuitenkin jatkua prosessien loppuun saakka siten, että myös julkisen turvalli-
suustutkintaselostuksen hyödyntäminen rikosoikeudellisen vastuun kohden-
tamisessa olisi selkeästi kiellettyä. 

Tällä hetkellä turvallisuustutkintaselostuksen hyödyntämiskieltoa ei ole 
suoraan kirjattu lainsäädäntöön, vaan hyödyntämättömyyssuoja ilmenee vä-
lillisesti oikeudenkäynnin välittömyysvaatimuksen sekä turvallisuustutkin-
taan osallistuneiden todistamiskiellon kautta. Tämän konstruktion avulla on 
pystytty turvaamaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutuminen. Sen 
sijaan tällä konstruktiolla ei ole pystytty estämään sitä, että nykyisellään tur-
vallisuustutkintaselostus on käytännössä voinut toimia esitutkintaprosessin 
käynnistämisen lähtölaukauksena. Tätä ei voida pitää turvallisuustutkinnan 
tarkoituksen eikä epäillyn oikeusturvan sekä ihmis- ja perusoikeuksien toteu-
tumisen kannalta asian- eikä tarkoituksenmukaisena. 

 
Suositan, että sekä esitutkintaa että oikeudenkäyntiä koskeviin prosessi-

sääntöihin kirjataan turvallisuustutkintaselostuksen hyödyntämiskielto. 
 
Turvallisuustutkintaselostuksen hyödyntämättömyyssuoja pitäisi turvata 

myös muun oikeudellisen vastuun kohdentamisen kuin rikosoikeudellisen 
vastuun toteuttamisen osalta. Tältä osin olisi kuitenkin hyvä tutkia vallitse-
vaa asiaintilaa erillisellä jatkotutkimuksella. Mainittakoon, että Taro Kuusi-
holma on parhaillaan tekemässä Helsingin yliopistossa väitöstutkimusta len-
to-onnettomuuksien vahingonkorvausvastuun määräytymisestä. Jatkotutki-
muksessa kannattanee oman tutkimukseni lisäksi hyödyntää Kuusiholman 
tutkimuksen tulevaa antia. 

                                                   
1276 Koulu, Risto 2021, s. 149. 
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Rikosoikeudellisen vastuun kohdentamisen pohjana on tuomittavan henki-
lön syyllisyys ja tosiasiallinen toisintoimimismahdollisuus. Kuten tämän tut-
kimuksen luvusta 3.3.2 ilmenee, ihminen ei ole niin rationaalinen kuin ri-
kosoikeudessa perinteisesti ajatellaan. Toisaalta ihmisen toimintaympäristöt 
ovat muuttuneet yhä kompleksisemmiksi ja onnettomuuksien taustalla vai-
kuttavat rakenteelliset organisatoriset tekijät. Näitä olen käsitellyt tämän 
tutkimuksen luvussa 3.3.3. Onnettomuuden taustalla on myös ulkoisia teki-
jöitä, joihin olen paneutunut luvussa 3.3.4. 

Tietämys ihmisen kyvystä ja tavasta tehdä päätöksiä on lisääntynyt. Tämä 
tieto pitäisi olla myös esitutkintaviranomaisten, syyttäjien ja tuomioistuinten 
käytettävissä. Pelkkä tunne siitä, että ihmisellä olisi ollut mahdollisuus toi-
mia toisin ei riitä rikosoikeudellisen vastuun perusteeksi.1277 Toivon, että täl-
lä tutkimuksella olen omalta osaltani pystynyt edesauttamaan tiedon siirtoa 
tieteenalalta toiselle. Oikeudenmukaisten ja rikosoikeuden omien yleisten 
periaatteiden mukaisten tuomioiden saamiseksi on tärkeää kyetä arvioimaan 
asianmukaisesti henkilön tosiasiallista toisintoimimismahdollisuutta. 

 
Suositan, että huolimattomuuteen perustuvaa rikosoikeudellista vastuu-

ta kohdennettaessa arvioidaan nykyistä paremmin nimenomaan henkilön 
tosiasiallinen subjektiivinen toisintoimimismahdollisuus. 

 
Tuottamusta koskeva rikoslain 3 luvun 7 § nimenomaan edellyttää sekä 

tuottamuksen objektiivisen että subjektiivisen puolen täyttymistä. Rangais-
tusvastuun perustaminen pelkkään objektiiviseen toisintoimimismahdolli-
suuteen rikkoo räikeästi rikosoikeuden yleisiä periaatteita sekä voimassa ole-
vaa lainsäädäntöä. 

Rikosoikeuskomitean mietinnössä on todettu, että samat käyttäytymishäiri-
öt, jotka tiettynä ajanjaksona on mielletty lähinnä ihmisten tahdosta riippu-
viksi ja siten rangaistuksin torjuttaviksi, saatetaan toisena ajanjaksona nähdä 
lähinnä sellaisten epäkohtien seurauksiksi, joihin ei rangaistuksin voida vai-
kuttaa.1278 Olen tässä asiassa täysin samaa mieltä rikosoikeuskomitean kans-
sa. Tämän tutkimuksen luvusta 3 ilmenee, että rikosoikeuskomitean mietin-
nön antamisen jälkeisten vuosikymmenten aikana tieto onnettomuuksien 
syistä on huimasti lisääntynyt. Sen vuoksi myös rikosten määritteleminen 
voidaan tehdä toiselta pohjalta. 

                                                   
1277 Vrt. Hyttinen, Tatu 2015, s. 374–375. 
1278 Rikosoikeuskomitean mietintö 1976:72, s. 40. 
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Tieto ihmisen tosiasiallisesta päätöksentekokyvystä on lisääntynyt ja sa-
malla muuttunut. Ihmisen tosiasiallinen päätöksentekokyky sekä toisintoi-
mimismahdollisuus tulee ottaa entistä paremmin huomioon onnettomuuk-
sien yhteydessä. Ultima ratio -periaatteen mukaan rikosoikeuden tulisi olla 
viimesijainen keino pyrittäessä vaikuttamaan ihmisten toimimiseen. Koska 
rikosoikeudellisin keinoin ei käytännössä pystytä vaikuttamaan niiden on-
nettomuuksien ja vaaratilanteiden syntyyn, jotka johtuvat niin sanotusta ta-
vallisesta tuottamuksesta tai laiminlyönnistä, näiden tekojen ei myöskään 
tulisi olla kriminalisoituja. 

Pelkkä ulkonainen syy–seuraus-suhde henkilön toiminnan ja seurauksen 
välillä ei saa leimata ketään syypääksi seuraukseen. Teon moitittavuus edel-
lyttää tekijän teon aikaista rikollisena pidettävää moitittavaa asennoitumis-
ta.1279 Periaatteessa jo nykyinen rikoslaki mahdollistaisi yhä useampien teko-
jen ymmärtämisen rikoslain 3 luvun 7.3 §:n mukaisesti perustuvan pikem-
min tapaturmaan kuin tuottamukseen, jolloin niistä ei rangaistaisi. On sel-
vää, että vallitsevan rangaistuskäytännön tulee sopeutua ja reagoida siihen 
tietopohjan kasvuun, jota vasten teon tuottamuksellisuutta voidaan arvioida. 

Erimerkiksi kuoleman ja vamman aiheuttaminen huolimattomuudella on 
tällä hetkellä rangaistavaa. Yleensä tämä vastuu realisoituu silloin, kun tekijä 
on samalla syyllistynyt esimerkiksi liikenne-, työ-, virka- tai sotilasrikokseen. 
Tämä kuoleman- tai vammantuottamuksen kanssa konkurrenssissa oleva 
rikos voi olla joko tahallinen tai tuottamuksellinen. Vastuu kuolemantuotta-
muksesta tai vammantuottamuksesta voi kuitenkin tulla kyseeseen myös il-
man toista rikosta.1280 

Vakiintuneen käytännön ja tulkinnan sijaan tulisi pitää kiinni siitä peri-
aatteesta, että tekijän pitäminen syyllisenä tuottamukselliseen tekoon edel-
lyttää tosiasiallista toisintoimimismahdollisuutta. Silloin kun vamman- tai 
kuolemantuottamus liittyy toiseen tahalliseen rikokseen, on helpompi ajatel-
la, että henkilö olisi voinut valita toimintansa myös tosiasiallisesti toisin. 
Näin esimerkiksi silloin, jos tahallaan ylinopeutta ajanut ja ajollaan kuole-
maan johtaneen onnettomuuden aiheuttanut tuomitaan liikennerikoksen 
ohella kuolemantuottamuksesta. Jos sen sijaan sääntöjen rikkominen ei ole 
ollut tahallista, vamman- tai kuolemantuottamuksesta rankaisemisella ei ole 
saavutettavissa lisähyötyä. 

Rikosoikeuslakikomitean ehdotuksesta rikoslaissa on erotettu törkeä 
tuottamus lievemmän laatuisesta varomattomuudesta ja huolimattomuudes-
ta. Ratkaisu on liittynyt myös näyttökysymysten asettamiin haasteisiin. Ei ole 
haluttu, että tekijä pääsisi kuin koira veräjästä.1281 Nykytiedon mukaan on 
kuitenkin enemmän kuin kyseenalaista rangaista lievällä tuottamuksella ai-
heutetuista teoista. 

On huomattava, että niissäkin tilanteissa, joissa vahinkoseuraus on syn-
tynyt tapaturmaisesti, tekijää voi seurata vahingonkorvausvastuu. Rikosoi-
                                                   
1279 Rikosoikeuskomitean mietintö 1976:72, s. 110. 
1280 Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti – Hyttinen, Tatu 2019, s. 320. 
1281 Rikosoikeuskomitean mietintö 1976:72, s. 110–111. 
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keudellista vastuuta ja vahingonkorvausvastuuta tuleekin käsitellä toisistaan 
riippumatta. Samoin on mahdollisen hallinnollisen seuraamuksen kanssa. 
Se, että henkilöä rangaistaan lievästä tuottamuksessa rikosoikeudellisesti ei 
ole omiaan vähentämään vahinkoja vaan ainoastaan lisäämään kärsimystä. 
Vahingonkorvauksen keinoin taas pyritään saattamaan vahinkoa kärsinyt 
siihen asemaan, jossa hän olisi ilman vahinkoa ollut. Näin uhrin oikeusase-
ma pystytään turvaamaan ilman tekijälle aiheutettavaa lisäkärsimystä. Ran-
kaisu rankaisun vuoksi ei tuota kenellekään mitään hyvää. 

Äkilliset rangaistuskäytännössä toteutettavat muutokset ovat ongelmalli-
sia perustuslain 6 §:ssä turvatun yhdenvertaisuuden näkökulmasta eivätkä 
sellaiset kuulu rationaaliseen ja hyväksyttävään rikosoikeuteen ja kriminaa-
lipolitiikkaan. Ensisijainen toimija rangaistuskäytännön muuttamisessa on 
lainsäätäjä.1282 Tämän vuoksi olisi selkeintä, että tarvittavaa linjanmuutosta 
tuettaisiin muuttuvalla lainsäädännöllä. 

 
Suositan, että tavallisina tekomuotoina kriminalisoidut tuottamukselli-

set teot ja laiminlyönnit dekriminalisoidaan. 
 
Turvallisuusteorioihin perustuva ajatukseni on siis niiden tekojen selkeä 

dekriminalisointi, jotka tosiasiassa ovat enemmän tapaturmia kuin huolimat-
tomuudesta johtuvia, mutta jotka nykyoikeuskäytännössä tulkitaan tuotta-
muksellisiksi teoiksi. Tässä tutkimuksessa ei ole ollut mahdollisuutta syven-
tyä kaikkiin niihin yhdistelmiin, joissa nykyään ”hyödynnetään” mahdolli-
suutta tuomita tuottamuksellisesta teosta. Tätä seikkaa olisi tarpeen vielä 
tutkia turvallisuusteorioiden ja antamani suosituksen valossa. 

Tämän tutkimuksen luvussa 4.5.4 olen käsitellyt turvallisuustutkinnan tut-
kintamateriaalin luovuttamisen rajoituksia esitutkinta- ja syyttäjäviranomai-
selle. Turvallisuustutkintalain esitöissä todetaan, että turvallisuustutkintaan 
liittyvä salassa pidettävä asiakirja voidaan luovuttaa esitutkinta- ja syyttäjä-
viranomaiselle vain silloin, kun asia koskee kaikkein törkeimpiä rikoksia.1283 
Jostain syystä turvallisuustutkintalain 39.2 §:in on kuitenkin kirjattu rajaksi 
sellaisten rikosten selvittäminen, joista säädetty maksimirangaistus on vä-
hintään kaksi vuotta vankeutta. Turvallisuustutkintamateriaalin luovuttami-
selle esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselle on muitakin rajoitteita. Nämä liit-
tyvät tiedon välttämättömyyteen ja itsekriminointisuojaan. 

Turvallisuustutkinnan erillisyys oikeudellisen vastuun kohdentamiseen 
tähtäävästä tutkinnasta on äärimmäisen tärkeää. Tämä erillisyys on myös 
yksi turvallisuustutkinnan yleinen periaate. Salassa pidettävän tiedon luovut-
tamisen rajoittamista koskevan säännöksen sanamuoto olisi tarkoituksen-

                                                   
1282 Melander, Sakari 2019a, s. 369. 
1283 HE 204/2010 vp, s. 54. 
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mukaista muuttaa vastaamaan hallituksen esityksen perusteluja. Salassa pi-
dettävän materiaalin luovuttamisen lisäedellytykset on tällöinkin tarkoituk-
senmukaista pitää ennallaan. 

 
Suositan, että turvallisuustutkintalain 39.2 § muutetaan kuulumaan 

seuraavasti: ”Onnettomuustutkintakeskus voi 1 momentissa säädetystä 
poiketen luovuttaa turvallisuustutkinnassa saatuja tietoja salassapitosään-
nösten estämättä esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselle vain, jos tieto on 
välttämätön sellaisen rikoksen selvittämiseksi, josta laissa säädetty ankarin 
rangaistus on vähintään kuusi vuotta vankeutta. Keskus ei kuitenkaan saa 
luovuttaa esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselle 21 §:ssä tarkoitettua tietoa 
eikä tietoa, joka on olennaisin osin saatu henkilöltä, joka on esitutkinnassa 
tai oikeudenkäynnissä todistajana velvollinen tai oikeutettu kieltäytymään 
todistamasta siitä seikasta, jollei kieltäytymään oikeutettu anna luovutta-
miseen suostumustaan.” 

 
Ehdotettu ylitörkeiden rikosten raja on jo käytössä esimerkiksi tiettyjen 

todistamiskieltojen yhteydessä ja sopisi täten hyvin olemassa olevaan oikeus-
järjestelmään. 

Viranomaisten kitkaton yhteistoiminta mahdollistaa kaikkien osapuolten 
tehokkaan työskentelyn. Tämän tutkimuksen luvussa 4 olen käsitellyt turval-
lisuustutkinnan ja rikosprosessin rajapintaa. Virka-avun tarkoituksenmukai-
nen käyttö mahdollistaa hyvät toimintavalmiudet ja resurssien tehokkaan 
käytön. Samalla on kuitenkin muistettava ne rajat, joita on vaalittava perus- 
ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi. 

Heti tapahtuman jälkeen ei aina varmuudella tiedetä, onko kyse rikos- vai 
onnettomuuspaikasta. Nykylainsäädännön valossa kyse voi olla myös mo-
lemmista. Onnettomuuden jälkeinen tutkinta on usein myös hektistä. Paik-
katutkinta- ja tekninen tutkinta tulee voida suorittaa viivytyksettä. Mahdolli-
set positiiviset toimivaltariidat tulisi voida ratkaista sujuvasti. 

Tämän tutkimuksen viitekehyksessä yksi mahdollisuus olisi selkeästi sää-
tää, että turvallisuustutkinnalla on etusija onnettomuuspaikan tutkimiseen. 
Kansainväliset säännökset tukevat tätä ajatusta. Voi kuitenkin olla, että tuol-
lainen tutkintojen keskinäinen priorisointi olisi omiaan ennemminkin ai-
heuttamaan eripuraa kuin ratkaisemaan ongelmia. Kaiken kaikkiaan turvalli-
suustutkintalain muuttamista koskevaan hallituksen esitykseen kirjattu aja-
tus siitä, että sekä Onnettomuustutkintakeskuksen että esitutkintaviran-
omaisen tulisi hoitaa tehtävänsä yhteistoiminnassa siten, että toisen työ ei 
esty eikä vaarannu on kannatettava. Kuten hallituksen esityksen perusteluis-
sa todetaan, lähtökohtaisesti tämä on täysin mahdollista. Asioiden suju-
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miseksi on tarpeen puolin ja toisin varmistaa keskusteluyhteyden toimivuus 
ja tutkintatoimien yhteensovittamisesta huolehtiminen.1284 

Tämän tutkimuksen puitteissa ei ollut mahdollista lähteä selvittämään, 
missä muissa tilanteissa viranomaisten välille voi syntyä positiivisia toimival-
tariitoja. Tämän aihepiirin perusteellinen tutkiminen olisi tarpeen. Samalla 
myös turvallisuustutkinnan ja esitutkinnan välille voitaisiin saada vinkkejä 
siitä, miten asia on muilla sektoreilla ratkaistu niissä teoreettisissa tilanteis-
sa, joissa sopua yhteistoiminnan järjestämisestä ei puhumalla saataisi ai-
kaan. 

 
Suositan, että viranomaisten positiivisista toimivaltariidoista tehdään 

jatkotutkimus. 
 

                                                   
1284 Ks. HE 250/2018 vp, s. 10–11. 
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Lainsäädäntö ja esityöt 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen va-
paasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tieto-
suoja-asetus) 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 996/2010 siviili-
ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta ja ehkäisemisestä 
ja direktiivin 94/56/EY kumoamisesta 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1406/2002 Euroopan 
meriturvallisuusviraston perustamisesta 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/18/EY meriliikennealan 
onnettomuuksien tutkinnan perusperiaatteista ja neuvoston direktiivin 
1999/35/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/59/EY 
muuttamisesta 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/798 rautateiden 
turvallisuudesta 
 
Euroopan unionin perusoikeuskirja (2016/C 202/02) 
 
EV 104/2008 vp: Hallituksen esitys laiksi Jokelan koulukeskuksessa sattu-
neiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta 
 
HaVL 11/1994 vp: Hallituksen esitys ilmailulaiksi ja laiksi suuronnettomuuk-
sien tutkinnasta annetun lain muuttamisesta 
 
HaVM 13/2008 vp: Hallituksen esitys laiksi Jokelan koulukeskuksessa sat-
tuneiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta 
 
HaVM 40/2010 vp: Hallituksen esitys turvallisuustutkintalaiksi, laiksi soti-
lasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta ja laeiksi eräiden niihin liittyvien 
lakien muuttamisesta sekä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 
1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XI—1 lukuun tehdyn 
muutoksen hyväksymisestä ja laiksi muutoksen lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta 
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HE 83/1984 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi suuronnettomuuk-
sien tutkinnasta sekä laeiksi ilmailulain ja merilain 259 §:n muuttamisesta 
 
HE 94/1993 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslainsäädännön koko-
naisuudistuksen toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden la-
kien muutoksiksi 
 
HE 309/1993 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoi-
keussäännösten muuttamisesta 
 
HE 294/1994 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi suur-
onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain muuttamisesta 
 
HE 174/1999 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle säädösten ja valtiosopi-
musten julkaisemista koskevaksi lainsäädännöksi 
 
HE 44/2002 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle rikosoikeuden yleisiä oppe-
ja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi 
 
HE 72/2002 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle hallintolaiksi ja laiksi hal-
lintolainkäyttölain muuttamisesta 
 
HE 204/2010 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle turvallisuustutkintalaiksi, 
laiksi sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta ja laeiksi eräiden niihin 
liittyvien lakien muuttamisesta sekä ihmishengen turvallisuudesta merellä 
vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XI-1 lukuun 
tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja laiksi muutoksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 
 
HE 222/2010 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle esitutkinta- ja pakkokei-
nolainsäädännön uudistamiseksi 
 
HE 224/2010 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle poliisilaiksi ja eräiksi sii-
hen liittyviksi laeiksi 
 
HE 46/2014 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäymiskaaren 17 
luvun ja siihen liittyvän todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lain-
säädännön uudistamiseksi 
 
Komission asetus (EU) N:o 1286/2011 merionnettomuuksien ja merellä sat-
tuneiden vaaratilanteiden tutkintaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/18/EY 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti kehitetyistä yhteisistä 
menettelytavoista 
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Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 651/2011, annettu 5 päivänä hei-
näkuuta 2011, jäsenvaltioiden ja komission yhteistyössä Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiivin 2009/18/EY 10 artiklan mukaisesti perustaman 
pysyvän yhteistyöjärjestelmän työjärjestyksen hyväksymisestä 
 
LaVL 5/1994 vp: Hallituksen esitys perustuslakien perusoikeussäännösten 
muuttamisesta 
 
LaVM 4/2003 vp: Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen ja keski-
näistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 
varauman peruuttamisen hyväksymisestä sekä niihin liittyviksi laeiksi 
 
LAVO 2/1993: Perusoikeustyöryhmä 1992 mietintö 
 
LiVM 22/1994 vp: Hallituksen esitys ilmailulaiksi ja laiksi suuronnetto-
muuksien tutkinnasta annetun lain muuttamisesta 
 
PeVL 6/1988 vp: Hallituksen esitys yhdistyslaiksi sekä eräiksi siihen kuulu-
viksi laeiksi 
 
PeVL 2/1990 vp: Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suo-
jaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen eräi-
den määräysten hyväksymisestä 
 
PeVL 7/1997 vp: Hallituksen esitys laiksi pakkokeinolain 5 a ja 6 luvun muut-
tamisesta 
 
PeVL 23/1997 vp: Hallituksen esitys oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä 
järjestystä vastaan kohdistuvia rikoksia sekä seksuaalirikoksia koskevien 
säännösten uudistamiseksi 
 
PeVL 35/1997 vp: Hallituksen esitys ampuma-aselaiksi ja laiksi poliisilain 23 
§:n sekä laiksi poliisin henkilörekistereistä annetun lain 19 ja 20 §:n muut-
tamisesta 
 
PeVL 31/1998 vp: Hallituksen esitys pelastustoimilaiksi 
 
PeVL 7/2000 vp: Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan ase-
masta ja oikeuksista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta ja eräiksi niihin 
liittyviksi laeiksi 
 
PeVL 7a/2000 vp: Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan ase-
masta ja oikeuksista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta ja eräiksi niihin 
liittyviksi laeiksi 
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PeVL 11/2000 vp: Hallituksen esitys Euroopan unionin ydinaseettomien jä-
senvaltioiden, Euroopan atomienergiayhteisön ja Kansainvälisen atomiener-
giajärjestön välisen ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan sopimuksen 
III artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanosta tehtyyn sopimukseen liittyvän 
lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä sekä laiksi ydinenergia-
lain muuttamisesta 
 
PeVL 45/2000 vp: Hallituksen esitys Kansainvälisen rikostuomio- istuimen 
perussäännön hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain muuttamisesta 
 
PeVL 24/2001 vp: Hallituksen esitys etsintä- ja pelastuspalvelua merellä 
koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksy-
misestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta sekä meripelastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 
PeVL 26/2001 vp: Hallituksen esitys radiolaiksi sekä laeiksi televisio- ja ra-
diotoiminnasta annetun lain ja yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja te-
letoiminnan tietoturvasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 
 
PeVL 14/2002 vp: Hallituksen esitys Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin 
etuuksiin liittyviin tietojen saamista ja luovuttamista koskevien säännösten 
muuttamiseksi 
 
PeVL 18/2002 vp: Hallituksen esitys Pohjois-Atlantin jäävartion taloudelli-
sesta tuesta tehdyn sopimuksen voimassaolon lakkauttamisen hyväksymises-
tä, ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen 
yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymisestä ja sopimusmuutosten 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskevaksi 
laiksi sekä laiksi merilain 6 luvun muuttamisesta 
 
PeVL 11/2003 vp: Hallituksen esitys Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liet-
tuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisestä Euroo-
pan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden 
valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien 
kumoamisesta 
 
PeVL 9/2004 vp: Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 
PeVL 10/2004 vp: Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta työelämäs-
sä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 
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PeVL 16/2004 vp: Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä 
vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten sekä 
alusten ja satamarakenteiden kansainvälisen turvasäännöstön hyväksymises-
tä sekä laeiksi yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta, eräiden alusten ja niitä palvelevien 
satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta, alusrekisteri-
lain muuttamisesta ja rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta 
 
PeVL 24/2004 vp: Hallituksen esitys vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä 
tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen muutos-
ten hyväksymisestä ja laiksi A liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta 
 
PeVL 23/2006 vp: Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalais-
rekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta 
 
PeVL 36/2006 vp: Hallituksen esitys Euroopan perustuslaista tehdyn sopi-
muksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta 
 
PeVL 51/2006 vp: Hallituksen esitys puolustusvoimalaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi 
 
PeVL 13/2008 vp: Hallituksen esitys Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissa-
bonin sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta 
 
PeVL 16/2008 vp: Hallituksen esitys Suomen osallistumisesta eurooppalai-
sen puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroo-
pan Puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) tehdyn sopimuk-
sen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta 
 
PeVL 19/2008 vp: Hallituksen esitys laiksi Jokelan koulukeskuksessa sattu-
neiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta 
 
PeVL 19/2009 vp: Hallituksen esitys laiksi merellä toimivien kalastus- ja ve-
siviljelyalusten rekisteröinnistä 
 
PeVL 21/2009 vp: Hallituksen esitys aluehallinnon uudistamista koskevaksi 
lainsäädännöksi 
 
PeVL 42/2010 vp: Hallituksen esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä ja 
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 
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PeVL 62/2010 vp: Hallituksen esitys turvallisuustutkintalaiksi, laiksi sotilas-
ilmailuonnettomuuksien tutkinnasta ja laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien 
muuttamisesta sekä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 teh-
dyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XI-1 lukuun tehdyn muutoksen 
hyväksymisestä ja laiksi muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta 
 
PeVL 2/2012 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 
ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 
 
PeVL 32/2012 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- 
ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 
 
PeVL 3/2014 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusselvityslaiksi 
sekä siihen liittyviksi laeiksi 
 
PeVL 9/2014 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muut-
tamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 
PeVL 17/2016 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi sekä Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2016 
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PeVL 39/2016 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle sähköturvallisuuslaiksi ja 
laiksi eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain 
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PeVL 12/2019 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojavi-
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PeVL 21/2020 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle valmisteverotusmenette-
lyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi 
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PeVM 61/1978 vp: Hallituksen kertomus vuodelta 1977 
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Sisäministeriön työryhmän mietintö 2020: Hallituksen esitys eduskunnalle 
laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille sekä eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi (SMDno-2018-365) 
 
Kansainväliset sopimukset 
 
Adoption of the code of the international standards and recommended prac-
tices for a safety investigation into a marine casualty or marine incident (cas-
ualty investigation code), 2008 (Resolution MSC.255(84)). Onnettomuustut-
kintasäännöstön osat I ja II on suomennettu. Ks. SopS 80/2011. 
 
Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 teh-
tyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvä vuoden 1978 pöytäkirja (SopS 
51/1983) 
 
Euroopan unionin perusoikeuskirja 
 
Guidelines on fair treatment of seafarers in the event of a maritime accident 
(Resolution LEG.3(91)) 
 
Guidelines to assist investigators in the implementation of the casualty inves-
tigation code (resolution MSC.255(84)), 2013 (IMO resolution A.1075(28) 
 
IAMSAR Manual. International Aeronautical and Maritime Search and Res-
cue Manual. 2016 edition. Volume III Mobile Facilities. 
 
Kansainvälinen lastiviivayleissopimus, 1966 (SopS 52/1968) 
 
Kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä, 1974 
(SopS 11/1981) 
 
Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949) liite 13 
 
Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopi-
mus, 1966 (SopS 8/1976) 
 
Merionnettomuuksien ja merellä sattuneiden vaaratilanteiden turvallisuus-
tutkinnan kansainvälisiä normeja ja suositeltuja käytäntöjä koskeva säännös-
tö (onnettomuustutkintasäännöstö) (SopS 80/2011 sisältää osat I ja II) 
 
Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen 
yleissopimus (SopS 6/1976) 
 
Vuoden 1979 kansainvälinen yleissopimus etsintä- ja pelastuspalvelusta me-
rellä (SopS 89/1986) 
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Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimus (SopS 50/1996) 
 
Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi, 1950 (SopS 
19/1990) 
 
Yleissopimus kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi 
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Laadukas lainsäädäntö osana valtiontaloudellista päätöksentekoa. Valtionta-
louden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä. Edita Prima Oy, Helsinki 
2011. 
 
Meripelastusohje 2010. Sisäasiainministeriö, Rajavartiolaitoksen esikunta. 
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Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma 
(MoMeVa). [WWW]. [Viitattu 29.4.2020] 
Saatavissa: https://www.raja.fi/ohjeita/sar/momeva.aspx 
 
Oikeusministeriön lainsäädäntöosaston julkaisu 17/1974. Ehdotus suuron-
nettomuuksien tutkinnaksi. 113 s. 
 
Oikeusministeriön lainsäädäntöosaston julkaisu 15/1975. Lausunnot ehdo-
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Rikosoikeuskomitean mietintö 1976:72. 334 s. 
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Sisäministeriön julkaisu 15/2017. Hyvä elämä – turvallinen arki. Valtioneu-
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Oikeustapaukset 
 
Korkein oikeus 
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