
Sida 1 av 30 
 

Ari-Matti Nuutila: Oikeudellisesta päättelystä ja tulkinnasta, teoks. 
Aarnio, Aulis & Tolonen, Hannu & Nuutila, Ari-Matti: Pääsykoekirja 
1/1998. Turku 1998, s. 1-42. 
 

 

 

 

OIKEUDELLISESTA PÄÄTTELYSTÄ JA TULKINNASTA 

 

Ari-Matti Nuutila 

 

 

"Hmmm", sanoi Pöllö. "Tällaisissa tapauksissa Tavanomainen Proseduuri lienee seuraava." 

"Mitä tarkoittaa Tavanomainen Proosakuuri?" kysyi Puh. 

— A. A. Milne: Nalle Puh rakentaa talon — 

 

 

 

SISÄLLYS 

 

1 Johdanto....................................................................................................................................  

2 Juridinen päättely ja analogia ...................................................................................................  

2.1 Deduktio ja juridinen syllogismi .............................................................................................  

2.2 Induktio ..................................................................................................................................  

2.3 Analogia ja vastakohtaispäättely ...........................................................................................  

2.4 Säännösanalogian sallittavuus ratkaisutoiminnassa .............................................................  

3 Tulkintametodit.........................................................................................................................  

3.1 Sanamuodon mukainen tulkinta ............................................................................................  

3.2 Systemaattinen ja historiallinen tulkinta ...............................................................................  

3.3 Ratio legis-argumentointi eli teleologinen tulkinta ...............................................................  

3.4 Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen tulkinta ............................................................................  

3.5 Suppea ja laaja tulkinta ..........................................................................................................  

3.6 Topiikka ..................................................................................................................................  

4 Ongelmakeskeinen lainoppi ......................................................................................................  

4.1 Hermeneuttinen kehä oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa .................................................  

4.2 Tyyppitapausajattelu .............................................................................................................  

 

 

 

 

1 Johdanto 

 



Sida 2 av 30 
 

Epäselvyys oikeusjärjestyksen sisällöstä ilmenee säännösten tulkinnanvaraisuutena. Yleiskielellä 

ilmaistavaa lainsäädäntöä ei voida aina laatia täsmälliseen muotoon. Usein lakiin jätetään myös 

tietoisesti tulkinnanvaraisuutta, jos eduskunta ei halua ottaa kantaa rajanveto-ongelmiin. 

Käytännössä avoimesti harkintavaltaa jättäviä säännöksiä on yhä enemmän. Harkintavallan 

lisääntymisessä voidaan nähdä ongelmia, sillä tuomioistuimet voivat tulla — tahtomattaan — 

asetetuiksi lainsäätäjän asemaan. 

 

Lainsäädäntövaiheessa ei myöskään voida ennakoida kaikkia käytännössä esiin tulevia 

juttutyyppejä. Usein lainsäädäntökoneisto ei ehdi reagoimaan muuttuneisiin oikeuspoliittisiin 

tarpeisiin riittävän nopeasti. Soveltamisongelmat on kuitenkin ratkaistava epävarmuudesta 

huolimatta. Tuomioistuimilla on ratkaisupakko, eikä ratkaisuksi kelpaa "emme ota kantaa, koska 

säännös on epäselvä". 

 

Tulkintaratkaisun perusteluilla voidaan oikeudellinen ratkaisu saada vaikeassakin tapauksessa 

näyttämään kestävämmältä päättelyltä. Valitun perustelutavan avulla ratkaisu voidaan myös 

perustella ei-mielivaltaisilla syillä. Tällä tavoin perustelujen avulla voidaan kontrolloida juridista 

argumentaatiota, koska toinen henkilö voi päätellä, mihin ajatteluun tuomarin ratkaisu perustui. 

Syyt, joihin ratkaisu perustui, voidaan paikantaa. 

 

Ihmiset odottavat, että lakimiesten tekemät tulkintaratkaisut ovat perusteltuja. Ihmisten 

oikeusturvaodotuksen voidaan sanoa määrittävän oikeudellisen ratkaisuntekijän sosiaalisen 

vastuun. Oikeusturvan perusedellytyksiä on päätösten perusteleminen. Vuonna 1997 

tuomioistuimia arvosteltiin poikkeuksellisen ankarasti joukkotiedotusvälineissä. Tuomi-

oistuinten ratkaisut jäivät käsittämättömiksi. Kansalaisille välitetty viesti ei jättänyt mitään arvai-

lujen varaan. Muutettavaa olisi kuulemma paljon ja mikään ei toimi. Syy kehitykselle on ilmeinen: 

yleisön luottamus tuomioistuimiin on vähentynyt. 

 

Toinen asia on, oliko kritiikki aina perusteltua. Otsikot leimasivat asioita. "Mutu"-käsityksiä 

pidettiin uskottavampina kuin asiantuntijoiden lausuntoja. Rikos ymmärrettiin toteen-

näytetyksi rikosilmoituksen perusteella ja mietinnön ehdotus ymmärrettiin lainsäädän-

nöksi. Oikeuskysymysten taustoihin ei riittänyt mielenkiintoa. 

 

Ongelmaan on vain yksi ratkaisu. Mikään yhteiskunnallinen instituutio ei voi eikä sen pidä saada 

hyväksyttävyyttään auktoriteetillaan, vaan sen on ansaittava luottamuksensa perustelujensa 

voimalla. Tulkintakannanottojen perusteleminen pakottaa ratkaisijan harkitsemaan asiaa 

huolellisesti ja helpottaa oikeaan lopputulokseen pääsemisessä.  

 

Asianosaiset näkevät perusteluista, mihin päätös perustuu, ja voivat valvoa päätöksen 

lainmukaisuutta. Tulkintaperusteet on kerrottava avoimemmin. Julkiselle sanalle päätösten 

avoimella perustelulla on se merkitys, että oikeus ei jää vain uutiseksi vaan myös asian sisältö 

avautuu paremmin. Oikeudesta on tehtävä ymmärrettävämpää. Oikeus ei saa olla vain skandaa-

liuutinen, vaan myös oikeuden asiasisällön on avauduttava yleisölle. Tässä olisi vielä paljon pa-

rantamisen varaa. 
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Oikeudellinen tulkinta nojautuu vaikeissa tapauksissa monenlaisiin perustelutapoihin. Osassa on 

kysymys tulkinta-argumenteista, kuten jäljempänä esille tulevista analogiapäättelystä tai vasta-

kohtaispäättelystä. Osassa puolestaan on kysymys kattavammasta tulkintametodista. Niissä on 

kyse esimerkiksi sanamuodon mukaisesta, systemaattisesta, historiallisesta tai teleologisesta 

tulkinnasta.  

 

Tulkintaopeiltakaan ei pidä odottaa ihmeitä. Tulkintametodeissa keskeiseen rooliin nousee 

tulkinnan yhteys. Sanamuodon mukainen tulkinta on kiinteässä yhteydessä siihen, missä 

yhteydessä lain sanamuodot esiintyvät. Systemaattisessa tulkinnassa säännöstä arvioidaan 

suhteessa muihin oikeussääntöihin, lain systematiikkaan, lainopillisiin teorioihin, jne. Historialli-

sessa tulkinnassa otetaan huomioon ne seikat, jotka ovat vaikuttaneet lainsäädännön ja 

oikeuden muutokseen. Teleologisessa tulkinnassa punnitaan erilaisia lain tarkoitusperiä. 

 

On lisäksi huomattava, että perustelutavat eivät ole samanlaisia eri oikeudenaloilla. Esimerkiksi 

rikosoikeuden alueella laillisuusperiaate (HM 6a §) rajoittaa ratkaisumahdollisuuksia. Analogia 

syytetyn vahingoksi on kiellettyä. Hallinto-oikeuden alueella puolestaan on runsaasti niin 

sanottua puitelainsäädäntöä, jossa lainsoveltajalle on nimenomaan haluttu antaa paljon 

liikkumavaraa. Sielläkin on kuitenkin kehitetty erilaisia harkintavallan rajoitusperiaatteita 

ohjaamaan lainsoveltajan harkintaa. 

 

Esimerkkinä tässä esityksessä käytetään korkeimman oikeuden rikosoikeudellista ratkaisua KKO 

1971 II 101. Henkilö oli kuunnellut vuosina 1967 ja 1968 vahvistinlaitteilla seinän läpi naapuriaan, 

nauhoittanut äänet ja soittanut ääninauhoja muille ajanvietteeksi. Äänet eivät olisi kuuluneet-

kaan seinän läpi ilman teknisiä erikoislaitteita. Alioikeus tuomitsi syytetyn rangaistukseen 

kotirauhan rikkomisesta, koska tämä oli tunkeutunut naapurinsa yksityiselämään ja siten 

loukannut yksityisille turvattua kotirauhaa. Hovioikeus ja korkein oikeus sen sijaan hylkäsivät 

syytteen, koska syytetty ei ollut mitenkään tunkeutunut naapurinsa kotirauhan piiriin. 

 

Yksityisyyden suojasta oli 1960-luvulla vähän säännöksiä. Salakuuntelua ei ollut säädetty 

erikseen rangaistavaksi ja tapausta jouduttiin arvioimaan kotirauhan rikkomisena (RL 24:1.1). 

Yksityisyyden suojan olisi voitu ajatella edellyttävän urkkijan rankaisemista. Nyt kyseessä olisi 

selväpiirteinen salakuuntelu (RL 24:3b.1). Salakuuntelusäännös otettiin lakiin kuitenkin vasta 

vuonna 1972. Itse asiassa lain säätämiseen vaikutti olennaisesti mainittu KKO:n ratkaisu. 

Välittömästi ratkaisun jälkeen aloitettiin pikainen lainvalmistelutyö salakuuntelun kri-

minalisoimiseksi. 

 

Vaikka esimerkin mukaista tulkintaongelmaa ei ole enää laissa, se on valittu tämän esityksen 

punaiseksi langaksi, koska tapaus havainnollistaa useita tulkinnan keskeisiä ongelmia ja 

tulkintametodeja. Lainsäädännössä on vieläkin aivan samantyyppisiä puutteita. Lainsäätäjän on 

aina helpompaa katsoa taaksepäin — eli reagoida ilmenneisiin oikeudellisiin paineisiin — kuin 

ottaa haltuun näköpiirissä olevan tulevaisuuden vaatimukset. 
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2 Juridinen päättely ja analogia 

 

2.1 Deduktio ja juridinen syllogismi 

 

Deduktiivinen johtaminen on klassinen tieteellisen päättelyn muoto. Joidenkin mielestä 

tieteellisen päättelyn olisi myös rajoituttava deduktiiviseen johtamiseen. Deduktiossa päätellään 

yleisestä erityiseen. Siinä sovelletaan tunnettua yleistä sääntöä tunnettuun yksittäistapaukseen. 

 

Deduktion luonnetta voidaan selventää kouluesimerkillä. Oletetaan, että X on lukenut biologian 

kirjoista, että kaikki varikset ovat harmaita. X on asunnossaan ja kuulee variksen äänen katolta. 

X tietää varmasti, että talon katolla on varis, koska hän tuntee variksen äänen. X voi päätellä 

varmuudella, että katolla oleva lintu on harmaa ilman, että hänen pitäisi käydä katsomassa, 

minkä värinen lintu on kyseessä. Kuviona deduktiivinen päättely on tapana esittää seuraavasti: 

 

Deduktio 

 

 

    Sääntö (tunnettu) 

 

 

 

Tapaus (tunnettu)    Tulos (alun perin tuntematon) 

 

Oikeudellisessa päättelyssä deduktio tarkoittaisi sitä, että yleinen sääntö (oikeuskysymys) ja 

yksittäinen tapaus (tosiasiakysymys) ovat tunnettuja ja ratkaisijan tehtävänä on todella 

ainoastaan soveltaa yleistä sääntöä tapaukseen. Sääntöjen tietäminen ja tapauksen 

tunnistaminen sen alaisuuteen riittäisivät. Deduktiossa ei siis oikeastaan tule edes esille 

tulkinnan ongelma. 

 

Oikeudellinen ratkaisu on vanhemmassa kirjallisuudessa usein esitetty loogisena päätelmänä eli 

syllogismina, jossa kahdesta lähtökohdasta eli premissistä seuraa johtopäätös. Yksinkertaisessa 

muodossaan juridisen syllogismin ylälause on oikeussääntö ja alalause tapauksen tosiseikasto. 

Lakia sovellettaisiin siten, että tapauksen tosiasiat "sijoitettaisiin" yleistä muotoa olevan 

oikeussäännön alaisuuteen. Johtopäätös olisi sen toteaminen, että oikeusseuraamukset ovat 

voimassa tai eivät ole voimassa tosiseikastoon nähden. Esimerkkitapauksessa juridinen 

syllogismi tarkoittaisi seuraavaa päättelyä. 

 

 

Ylälause 

Joka ilman laillista syytä, vastoin toisen tahtoa, tunkeutuu hänen asuntoonsa (...), ran-

gaistakoon kotirauhan rikkomisesta sakolla taikka vankeudella korkeintaan kuudeksi 

kuukaudeksi. (RL 24:1.1) 

Alalause  
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A on ilman laillista syytä ja vastoin toisen tahtoa tunkeutunut seinänaapurinsa asuntoon 

salakuuntelemalla naapuriaan teknisillä erityislaitteilla. 

 

Johtopäätös 

A:ta on rangaistava kotirauhan rikkomisesta. 

 

 

Johtopäätös seuraa deduktiivisesti ylä- ja alalauseesta. Joskus tapaukset ovat yksinkertaisia ja 

selviä rutiiniratkaisuja. Jos esimerkiksi poliisi mittaa tutkalla auton nopeuden, on nopeusrajoituk-

sen ylittäminen helposti todettavissa ja kuljettaja tuomittavissa rangaistukseen. Vaikeammissa 

tapauksissa syllogismi ei toimi kuitenkaan hyvin. Ennen kaikkea malli ei vastaa siihen, 

 

* miten ylälause löydetään ja 

* miten alalause olisi muotoiltavissa ylälauseesta riippumattomaksi. 

 

 

 

Malli ei kerro, miten ylälause löydetään. Miten voidaan vakuuttua, että ylälauseeksi kelpuutettu 

lause kuvaa oikein normin? Esimerkkitapauksessamme normi oli rikoslain säännös. Niidenkin 

soveltamisessa on otettava huomioon erinäisiä oikeusperiaatteita, joiden kohdalla ei ole aina 

kovinkaan helppoa sanoa, mikä on normin oikea sisältö. Syllogismiin olisi laadittava toinen 

ylälause: 

 

Ylälause 2: 

Ylälauseen 1 sääntöä on sovellettava vain, jos eräät täydentävät edellytykset täyttyvät, 

esimerkiksi kotirauhan rikkoja on toiminut tahallaan, tapaukseen ei sovellu vastuuva-

pausperusteita, syyteoikeus ei ole vanhentunut, jne. 

 

Toiseksi alalauseeseen sisältyy jo oikeudellista tulkintaa. Tosiasiat saavat juridisen värityksen, 

kun niitä arvioidaan oikeussäännön mittapuilla. Toisen asuntoon "tunkeutuminen" ei ole samalla 

tavoin havainnoitavissa oleva asiantila kuin varisten havaitseminen talon katolla. Jo alalauseen 

kirjoittaminen edellyttää paljon oikeudellista tulkintaa. Alalause pitäisi siis muotoilla riippumatta 

ylälauseesta esimerkiksi seuraavaan tapaan: 

 

Alalause: 

A on kiinnittänyt asuntonsa seinään vahvistinlaitteita, joilla hän on kuunnellut ja 

nauhoittanut naapurinsa elämään liittyneitä toimintoja. 

 

Tällaiseen alalauseeseen ei voidakaan enää yksinkertaisesti "soveltaa" ylälauseen 

oikeussäännöstä. Onkin aivan selvää, että oikeudellista tulkintaa ja ratkaisua ei voida luontevasti 

kuvata juridisena syllogismina. Normin on konkretisoiduttava ja tosiseikaston abstrahoiduttava 

merkittävästi ennen kuin ratkaisua voidaan tehdä. Tähän kysymykseen palataan jatkossa 

hermeneutiikan ja tyyppitapausajattelun yhteydessä. 
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Kolmanneksi syllogismissa mikään ei takaa, että tosiasiat on oikein selvitetty. Oikeudelliseen 

päätöksentekoon liittyy aina runsaasti epävarmuutta. Keskeinen kysymys onkin se, miten tämä 

tiedollinen epävarmuus olisi otettava oikeudellisesti haltuun. On selvää, että oikeusharkinnasta 

irrotettuna esimerkiksi väite siitä, onko A salakuunnellut naapuriaan, on tosiasiaväite ja sen 

arviointi todennäköisyysarviointia. Mutta kysyttäessä sitä, onko syyttäjä esittänyt riittävän 

näytön salakuuntelusta, esitetään oikeudellinen kysymys. Siihen ei kuitenkaan puututa tässä. 

 

2.2 Induktio 

 

Induktiossa on kyse tilanteesta, jossa yksittäistapaus ja tulos ovat tunnettuja ja jossa näistä 

päätellään sovellettu sääntö. Deduktion yhteydessä esitettyä varis-esimerkkiä voidaan käyttää 

tässäkin yhteydessä. Induktiopäättelyssä tiedämme, että katolla istuu varis, koska näemme 

katolla linnun ja tunnistamme sen varikseksi (tapaus). Tiedämme myös aistihavainnon 

perusteella, että kyseinen varis on harmaa (tulos). Tästä tehty induktiivinen päättely olisi, että 

kaikki varikset ovat harmaita. 

 

Induktio 

 

 

      Sääntö  

    (alun perin tuntematon) 

 

 

 

Tapaus (tunnettu)      Tulos (tunnettu) 

 

Myös induktiivinen yleistäminen on osa oikeudellista päättelyä, vaikkakaan ei pitävää loogista 

päättelyä. Induktiossa päätellään erityisestä yleiseen. Sellaisenaan päättely on epätäydellistä, 

koska siitä, että katolla oleva varis on harmaa ei tietenkään voida yleistää sääntöä, että kaikki 

varikset olisivat harmaita. 

 

Vastaavasti oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa induktion avulla yksittäisistä oikeustapauksista 

voidaan pyrkiä yleistämään sääntöjä siitä, miten tuomioistuimet toimivat. Kovin vahvaa näyttöä 

yleisestä säännönmukaisuudesta ei käytännössä tällä tavalla saada. Usein oikeudellisessa 

ratkaisutoiminnassa viitataan korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuissa omaksumiin 

kantoihin. Joskus on ajateltu niin, että korkeimman oikeuden ratkaisut sitoisivat alempia 

oikeusasteita vastaavissa tapauksissa. 

 

Induktiivinen argumentti ei sellaisenaan vielä kerro kovin paljon siitä, mitä merkitystä KKO:n 

ratkaisuille olisi annettava. Suomalaisessa oikeusjärjestelmässä ne eivät sido alempia 

oikeusasteita niiden ratkaistessa samantyyppisiä tapauksia. Niitä ei käytetä sitovan, oikean 

tulkinnan osoittajina vaan keinona sen ymmärtämiseksi, miten korkein oikeus on 
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oikeusongelman ymmärtänyt. Tosiasiassa korkeimman oikeuden ennakkoratkaisujen merkitys 

on suurempi, mutta alemman oikeuden tuomari ei syyllisty virkavirheeseen, vaikka sivuuttaisi 

KKO:n kannan — ainakaan jos hän perustelee syyt poikkeamiseen. 

 

Toisissa oikeuskulttuureissa tilanne voi olla toinen. Esimerkiksi yhdysvaltalaisessa oikeudessa 

korkeimman oikeuden ratkaisujen kiteyttäminen säännöiksi on sallittu tulkintatapa. Myös 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja EY-tuomioistuimen ratkaisujen käyttämisessä 

myöhempien tapausten yhteydessä on induktiivisia piirteitä. 

 

2.3 Analogia ja vastakohtaispäättely 

 

Analogia on yksi ihmisajattelun tavallisimmista argumentaatiotavoista. Myös juridiikassa 

käytetään runsaasti analogiaa. Analogisessa päättelyssä on kysymys siitä, että yksittäiset 

tapaukset pyritään sitomaan yhteen jonkin yleistettävän säännön alaisuuteen. 

 

Analogia on sekamuoto deduktiosta ja induktiosta. Siinä pyritään induktion tapaan yksittäis-

tapaukset ylittävään yleistettävyyteen. Yksittäistapauksista haetaan säännönmukaisuuksia, joita 

käytetään sääntöinä vastaavien uusien tapausten ratkaisussa. Taustalla on ajatus siitä, että 

samankaltaisia tapauksia on pyrittävä käsittelemään samalla tavalla. Tätä edellyttää jo muodolli-

nen oikeusturvaodotus. Deduktion piirteitä on puolestaan siinä, että induktiivisesti muotoiltua 

yleistä sääntöä sovelletaan sellaisenaan vertailukelpoisiin tapauksiin. Yleisessä muodossaan 

analoginen päättely näyttää seuraavalta: 

 

Analogia 

 

 

     Sääntö (analogia-avain) 

 

 

 

Tapaus 1 (tunnettu)    Tulos 1 (alun perin tuntematon) 

 

Tapaus 2 (tunnettu)    Tulos 2 (tunnettu) 

Tapaus 3 (tunnettu)    Tulos 3 (tunnettu) 

Tapaus 4 (tunnettu)    Tulos 4 (tunnettu) 

 

 

Analogiassa ei ole kyse perinteisestä lauselogiikasta vaan kahden asian välisiä suhteita 

kuvaavasta predikaattilogiikasta. Analogiassa ei siis päätellä jostakin jotain vaan jonkin suhde 

johonkin. Analogiassa päätellään tapausten eräiden tunnusmerkkien yhtäläisyydestä myös niihin 

annettavien ratkaisujen yhtäläisyys. Kirjallisuudessa erotetaan yleensä 

 

* tapausanalogia ja 
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* säännösanalogia. 

 

Tapausanalogia on kahden tai useamman tuomioistuinratkaisun samankaltaisuusvertailua. 

Jotta vertailu ratkaistavana olevaan tapaukseen voitaisiin tehdä, on tuomioistuinratkaisut 

hajotettava alkioihinsa. Oletetaan, että alkiot ja tapausten tulokset ovat seuraavat. Tapaus 1:lle 

ei ole vielä tulosta, koska juuri sitä ollaan hakemassa. 

 

    Alkiot    Tulos 

  

Tapaus 1  K1 ja K3   ? 

Tapaus 2   K1, K2 ja K3  T1 

Tapaus 3  K1, K2 ja K4   T2 

Tapaus 4   K1, K3 ja K4  T1 

 

Jos pyrimme käsittelemään samanlaisia tapauksia samalla tavalla, on meidän oletettava, että 

tapauksissa 2, 3 ja 4 on sovellettu jotakin sääntöä johdonmukaisesti. Kaaviosta havaitaan, että 

ratkaisut tapauksiin 2, 3 ja 4 eivät ole epäjohdonmukaisia, jos T1:een päädytään aina K1:n ja K3:n 

ollessa käsillä. Alkiot K1 ja K3 tekevät tapauksista 2 ja 4 analogiset; tapaukset ja niiden ratkaisut 

ilmentävät samaa kantaa oikeusjärjestyksen sisällöstä. Aulis Aarnio puhuu samaa tarkoittaen 

analogia-avaimesta, jonka suhteen tapausten vastaavuus voi vallita. Jos sovellamme tapaukseen 

1 analogia-avainta "jos K1 ja K3, niin T1", olisi ratkaisuksi myös tapauksessa 1 omaksuttava T1. 

 

Analogia on luonnollisesti kehäpäätelmä. Ensin muotoillaan induktiivisesti tunnettujen 

tapausten ja tunnettujen tulosten perusteella säännönmukaisuus tai analogia-avain — josta 

sitten johdetaan deduktiivisesti uuden tapauksen ratkaisu. Toisaalta täysin kehäpäättelystä 

vapaa päättelymuoto on vain deduktio, jonka sovellutukset oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa 

ovat rajallisia, kuten edellä todettiin. 

 

Olennaista on tässä yhteydessä havaita, että analogia on aina erivahvuista. Vahvassa analogiassa 

relevantteja alkioita olisi esimerkiksi 20 ja sama tulos edellyttäisi ensimmäisten 19:n olevan 

identtiset. Analogia olisi taas erittäin heikkoa, jos alkioita on vain kolme ja sama tulos edellyttää 

vain kahden alkion olevan identtinen kaikissa tapauksissa. Esimerkkimme ei siis sellaisenaan ole 

sovellettavissa oikeudelliseen ratkaisutoimintaan. 

 

Toiseksi on olennaista havaita, että analogiassa ei verrata suoraan tapauksia ja tuloksia toisiinsa. 

Juuri analogia-avaimen avulla tapaukset yleistetään ja ne oletetaan analogisiksi jossain tietyssä 

suhteessa. Analogia-avain ilmoittaa, mitkä tapauksen alkiot vastaavat mielestämme 

merkittävässä määrin toisen tapauksen alkioita ja minkä alkioiden identtisyys on selitys sille, että 

ratkaisutkin ovat identtisiä.  

 

Analogisuus perustuu aina olennaisten oikeudellisten olosuhteiden esiin nostamiselle. Se puoles-

taan, mitä tapauksessa pidetään olennaisena ja mitä epäolennaisena, riippuu arvostuksista ja 

esiymmärryksestämme oikeudesta. Tuomioistuinratkaisujen osalta merkityksellisenä seikkana ei 
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pidetä esimerkiksi sitä, mihin aikaan istuntopäivästä ratkaisut on tehty. Sen sijaan merkittävänä 

analogiatekijänä voidaan pitää esimerkiksi sellaista seikkaa, joka on ollut esillä 

lainvalmisteluasiakirjoissa, oikeustieteellisessä keskustelussa ja ulkomaisissa 

oikeusjärjestelmissä. 

 

Tapausanalogisen päättelyn käytännöllinen ongelma koskee sitä, millä perustein voidaan sanoa, 

että kaksi tapausta ovat riittävän samanlaisia, jotta toiseen tapaukseen sovellettua sääntöä 

voitaisiin soveltaa toiseenkin. Monet katsovat, että oikeustapaukset ovat aina ainutkertaisia ja 

yhdessä tapauksessa tehdystä ratkaisusta ei voida päätellä paljonkaan sen suhteen, miten toinen 

olisi ratkaistava. Tuomioistuinjuttuja ei voida luokitella "variksiksi ja harakoiksi", joista toiset ovat 

harmaita ja toiset mustavalkoisia. Jokainen juttu on ratkaistava yksilöllisenä tapauksena. 

 

Käytännössä tuomioistuinratkaisuja ohjaa epäilemättä se, millä tavalla tuomari tietää tietynlaisia 

juttuja ratkaistavan muissa tuomioistuimissa. Myös lainopillisessa tutkimuksessa esitellään usein 

tuomioistuinratkaisuja ikään kuin niistä voitaisiin päätellä se "oikea" tulkinta, jota ollaan etsimäs-

sä. Jos säännöstä on epäselvyyttä, ajatellaan, että sadat tuomioistuimet eivät voi olla väärässä, 

jos ne ovat tulkinneet lakia tietyllä tavalla. 

 

Yksityishenkilö ei pääse velkajärjestelyyn, jos hän on velkaantunut "ilmeisen 

kevytmielisesti" (L yksityishenkilön velkajärjestelystä 10 §:n 7 kohta). Kriteerin tulkinnat 

vaihtelevat eikä sitä täsmennetä paljon lainvalmisteluasiakirjoissakaan. Koska 

kysymyksestä on erittäin runsaasti oikeuskäytäntöä, jonkinlaista johtoa kriteerin sisällön 

selvittämiseen saadaan selvittämällä sitä, miten tuomioistuimet ovat tosiasiassa 

soveltaneet lainkohtaa. Esimerkiksi lähiomaisen velkojen takaajaksi lähteminen osoittaa 

harvoin kevytmielisyyttä. Tavanomaisen oikeuden asemaa tällaiset tulkinnat saavat hyvin 

harvoin. 

 

Säännösanalogiassa on kysymys siitä, että tietyn lainkohdan tulkinta suhteessa toiseen 

lainkohtaan on epäselvä. Lainkohdan (L1) soveltamiskohde on analoginen jonkin toisen 

lainkohdan (L2) soveltamiskohteen kanssa. Jos tunnemme tämän toisen lainkohdan (L2) sisällön 

tarkkaan ja jos pidämme lainkohtia L1 ja L2 analogisina, voimme hakea lainkohdan L1 sisällön 

selvittämiseen tukea lainkohdasta L2. Kysytään esimerkiksi: "Jos tällä pykälällä pyritään näiden 

tavoitteiden toteuttamiseen, miksi toisella säännöksellä pyrittäisiin johonkin muuhun?" 

 

Esimerkiksi vahingonkorvauslaissa ruumiinvamman tai muun henkilövahingon kärsijällä on aina 

oikeus korvaukseen kivusta ja särystä (VahL 5:2). Sen sijaan henkinen kärsimys korvataan vain 

tietyissä rikostyypeissä (ks. VahL 5:6). Analogisen tulkinnan kautta viime vuosina henkisen 

kärsimyksen korvaaminen on ulotettu joissain tapauksissa myös näiden rikostyyppien 

ulkopuolelle, koska henkisen kärsimyksen on katsottu olevan verrattavissa kipuun ja särkyyn ja 

koska sääntelyllä on pyritty turvaamaan vahingonkärsijälle korvaus myös aineettomista 

vahingoista. 
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Mitä sitten tarkoitetaan vastakohtaispäättelyllä? Analogian rinnalla toisen, päinvastaisen 

mahdollisuuden poistaa epäselvyys säännöksen sisällön suhteen tarjoaa vastakohtaispäättely eli 

niin sanottu päätelmä e contrario. Tässä päättelytavassa ei pidetä analogian tapaan keskeisenä 

säännösten yhtäläisyyksiä vaan erovaisuuksia. Kun esimerkiksi vahingonkorvauslaissa on 

mainittu henkinen kärsimys korvattavana vahinkona vain erikseen laissa mainituissa tilanteissa 

(VahL 5:2), ei sitä voitaisi vastakohtaispäättelyn mukaan pitää yleisesti korvattavana vahinkona. 

Jos laki vaikenee henkisestä kärsimyksestä, se ei kuuluisi korvattavien vahinkojen piiriin. 

 

2.4 Säännösanalogian sallittavuus ratkaisutoiminnassa 

 

Analogia-argumentin sallittavuudesta eri oikeudenaloilla ei ole olemassa selkeitä sääntöjä. 

Oikeus- ja hyvinvointivaltiollinen oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus saattavat puoltaa 

joissain tilanteissa säännösanalogian käyttöä. Näin on asian laita edellä mainitussa henkistä 

kärsimystä koskevassa vahingonkorvausoikeudellisessa ongelmassa. Oikeusvarmuus taas puhuu 

pikemminkin vastakohtaispäättelyn puolesta. Tuomioistuinratkaisut ovat ihmisille olennaisesti 

ennakoitavampia, jos heidän ei täydy varautua siihen, että tuomioistuin "korjailee" mielensä 

mukaan lakia tehdessään ratkaisua. Yksityisten on voitava selvittää lakikirjasta, mikä on sallittua 

ja mikä kiellettyä. Valintaa analogia-argumentin ja vastakohtaispäättelyn välillä ohjaavat yleisesti 

ottaen oikeusjärjestyksen ja asianomaisen sääntelykokonaisuuden taustalla olevat arvot, 

tavoitteet ja periaatteet. 

 

Rikosoikeuden alueella tilanne on selväpiirteinen. Siellä on voimassa niin sanottu praeter legem-

kielto eli kielto mennä lain ulkopuolelle. Rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon 

perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi (HM 6a §). 

Rikosoikeuden alalla ovat tarpeen korostuneen vahvat oikeussuojan takeet. Lainsäätäjän 

tehtävänä on päättää, mitkä teot ovat rangaistavia. Jos havaitaan, että rikoslainsäädäntöön on 

jäänyt aukko, ei sitä voida paikata tuomioistuimen päätöksin, vaan ainoastaan muuttamalla 

lainsäädäntöä vastaisten tapausten varalta. 

 

Edellä mainittiin jo, että analogia on aina erivahvuista. Erityisesti rikosoikeudellisessa 

kirjallisuudessa on perinteisesti erotettu lainanalogia ja oikeusanalogia toisistaan. 

Lainanalogialla tarkoitetaan säännöksen soveltamista tapaukseen, joka ei mahdu säännöksen 

sanamuodon rajoihin mutta joka on täysin rinnastettavissa säännöksessä tarkoitettuihin 

tilanteisiin. Esimerkiksi "sähkön varastamista" sähkömittaria peukaloimalla ei rikosoikeudessa 

kuitenkaan voitaisi pitää irtaimen omaisuuden varastamisena ellei sähköä legaalimääritelmässä 

nimenomaan olisi jatkossa esitettävällä tavalla rinnastettu irtaimeen omaisuuteen.  

 

Analogiakieltoa koskevat esimerkit liittyvät yleensä yksityiskohtaiseen mutta vanhentunee-

seen rikoslainsäädäntöön. Osa kriminalisoinneistamme on edelleen rikoslain alkupe-

räisessä, vuoden 1889 asussa. Yhdessä murhapolton kriminalisoinnissa tulen sytyttämisen 

kohteeksi määriteltiin vuoteen 1995 saakka "varaston työkalut, polttopuut tai muut 

tarveaineet ja tavaravarasto". Pysäköidyn henkilöauton polttajaa ei säännöksessä olleen 
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luettelon yksityiskohtaisuuden vuoksi voitu tuomita yleisvaaran aiheuttamisesta vaan 

ainoastaan vahingonteosta (KKO 1972 II 102). 

 

Oikeusanalogia menee vielä lainanalogiaa pidemmälle. Siinä oikeusnormia ollaan soveltamassa 

tilanteeseen, joka ei ole edes rinnastettavissa säännöksessä tarkoitettuihin tilanteisiin, vaan 

jossa rikoslain yleinen henki, terveen oikeustajunnan vaatimukset tai muut vastaavat syyt 

puoltavat rankaisemista.  Tässä esityksessä käytetty esimerkki (KKO 1971 II 101) 

havainnollistaa juuri oikeusanalogiaa. Naapurinsa urkkijan rankaisemista olisi voitu perustella 

terveen oikeustajunnan vaatimuksilla tai sillä, että rikoslailla on suojattava yksityisten perusoi-

keuksien toteuttamista. Koska kysymystä ei kuitenkaan ollut otettu rikoslaissa huomioon, syyte 

oli hylättävä. 

 

Samanlainen esimerkki olisi ollut "hakkerointi" ennen vuotta 1995, jolloin se säädettiin 

rangaistavaksi tietomurtona (RL 38:8). Sitä ennen pelkkä tunkeutuminen toisen 

tietojärjestelmään oli rankaisematon teko, ellei teolla aiheutettu esimerkiksi taloudellista 

vahinkoa tai hankittu itselle taloudellista etua. 

 

Sekä lainanalogia että oikeusanalogia ovat HM 6a §:n mukaan kiellettyjä syytetyn vahingoksi. 

Analogiakielto koskee vain syytetyn vahingoksi tehtäviä ratkaisuja. Analogialle syytetyn eduksi 

sen sijaan eivät oikeusturvanäkökohdat sinänsä aseta esteitä ja oikeudenmukaisuus saattaa sitä 

jopa edellyttää. Erityisesti lainanalogiaa syytetyn eduksi on käytetty usein. Syytetyn eduksi analo-

gista lainsoveltamista on käytetty perinteisesti muun muassa laajennettaessa oikeuttamis- ja 

anteeksiantoperusteiden merkitystä. 

 

Varoittava esimerkki analogisesta rikoslain soveltamisesta syytetyn vahingoksi oli natsi-

Saksan rikosoikeus. Vajaassa kymmenessä vuodessa rikosoikeuden tulkintaperiaatteita 

voitiin väljentää olennaisesti syytetyn vahingoksi vetoamalla kansan oikeudentuntoon tai 

yleiseen oikeudenmukaisuuteen. Oikeusvaltiollisesta etiikasta ei jäänyt juuri mitään jäljelle. 
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Säännösanalogian sallittavuus rikosoikeudessa  

 

 Syytetyn eduksi Syytetyn vahingoksi 

Lainanalogia Sallittu ja laajasti käytetty  Kielletty 

Oikeusanalogia Sallittu ja jossain määrin käytetty Kielletty 

 

3 Tulkintametodit 

 

3.1 Sanamuodon mukainen tulkinta 

 

Oikeudellisen tulkinnan lähtökohtana on sanamuodon mukainen tulkinta. Siinä pyritään 

kuvaamaan lakiteksti täsmällisemmin käyttämällä kielioppia ja "kielenkäytön sääntöjä". 

Sanamuodon mukaisella tulkinnalla ei korjata tai täydennetä lain säännöstä, ainoastaan 

selvennetään sitä. Sallitusta tulkinnasta on kysymys, jos säännökselle annetaan merkityssisältö 

sen sanamuodon puitteissa. Ilmaukselle voidaan hakea ensinnäkin 

 

* yleiskielellistä tulkintaa.  

 

Yksinkertaisissa jutuissa tietty tosiasiallinen olosuhde voi kuulua yksiselitteisesti oikeudellisen 

käsitteen ydinalaan tai sen ulkopuolelle. Esim. merilaissa puhutaan "aluksesta". On selvää, että 

parin tuhannen matkustajan ruotsinlaiva on merilain tarkoittama alus, eikä tulkinta tältä osin 

aiheuta ongelmia. Merilain säännösten soveltaminen suuriin huvipurjeveneisiin saattaa sen 

sijaan näitä ongelmia aiheuttaa. Selvää on, että soutuvene ei ole merilaissa tarkoitettu alus. 

 

Yleiskielellinen tulkinta on hyvin harvoin riittävä, koska yleiskieli ei anna yksiselitteistä vastausta 

siihen, mitä käsitteillä on tarkoitettu laissa. Vain joissain niin sanotuissa rutiinitapauksissa 

lakitekstin merkityksestä ei ole epäselvyyttä. Rattijuopumuskriminalisoinnissa tarkoitettu veren 

0,5 promillen alkoholipitoisuus ei tuota tulkinnallisia ongelmia. Joko promillemäärä on veressä 

tai ei ole. 

 

Esimerkkitapauksessa kysyttäisiin, mitä asuntoon "tunkeutumisella" tarkoitetaan. Hovioi-

keus ja korkein oikeus katsoivat, että kotirauhasäännöksellä suojataan yksityiselämää, 

mutta tunkeutuminen edellyttää fyysistä yksityisyyden loukkaamista. Yleiskieli ei anna yk-

siselitteistä vastausta kysymykseen, edellyttääkö kotirauhan rikkominen fyysistä 

tunkeutumista toisen asuntoon vai riittääkö teknisin erityislaittein tehtävä yksityisyyden 

loukkaus. 

 

Joissakin tilanteissa yleiskielelliset merkitykset eivät ole ensisijainen tulkinnan perusta. Usein 

sanamuodon mukainen tulkinta perustellaan sillä merkityksellä, joka käsitteellä on 
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* sillä tieteenalalla, josta käsite on peräisin tai 

* niiden henkilöiden piirissä, joita sääntely koskee. 

 

Tulkintaan voidaan ottaa johtoa esimerkiksi lääke- tai kansantaloustieteen käsitemäärittelyistä. 

"Kuoleman" määrittelyssä voidaan käyttää lääketieteellistä kuolemanhetken määrittelyä ja 

"kilpailua" voidaan määritellä kansantaloustieteellisin termein. Juridiikan ulkopuoliset 

käsitemäärittelyt eivät tietenkään sido laintulkitsijaa, jonka tulee ottaa huomioon myös muun 

muassa sääntelyn tavoitteet. Jos sääntelyllä pyritään esimerkiksi kilpailunedellytysten entistä 

laajempaan turvaamiseen, "kilpailu" voidaan määritellä oikeudellisesti laajemmin kuin 

kansantaloustieteellisesti. 

 

Jos sääntely koskee tiettyä tarkkaan rajattua henkilöpiiriä, voi sen oma tapa ymmärtää käsitteen 

sisältö olla ratkaisevaa. Nykyään yhä suurempi osa sääntelyä koskee muita kuin tavallisia 

yksityisiä ihmisiä. Jos sääntely koskee esimerkiksi lääkäreitä, tulliviranomaisia, työnantajia tai 

metsästäjiä, voi heidän alallaan omaksuttu käsitteenmäärittely olla ensisijainen sanamuodon 

mukaisessa tulkinnassa. 

 

Suomessa annetaan vuosittain yli tuhat säädöskokoelmassa julkaistavaa säädöstä. Näistä 

vain noin 5 % koskee enää kaikkia yksityisiä ihmisiä. Noin 40 % kohdistuu erityisryhmiin ja 

loput 55 % viranomaisten keskinäisiin suhteisiin. EY-oikeudessa sääntelykohteena ovat 

vielä useammin viranomaiset tai tietyt elinkeinonharjoittajapiirit. 

 

Ilmaukselle on voitu antaa oikeudessa erityinen merkityssisältö. Näissä tilanteissa puhutaan 

 

* juridis-teknisestä sanamuodon mukaisesta tulkinnasta ja 

* legaalimääritelmistä. 

 

Esimerkiksi rattijuopumuskriminalisoinnissa (RL 23:1) tarkoitetun ajoneuvon "kuljettamisen" 

merkitys voi poiketa jossain määrin normaalikielestä. Korkein oikeus on katsonut, että auton 

juopunutta matkustajaa, joka oli vetänyt auton ollessa liikkeessä käsijarrun päälle sillä 

seuraukselle, että auton kuljettaja oli menettänyt osittain auton hallinnan, voitiin pitää sen 

toisena kuljettajana. Juopunut matkustaja tuomittiin rangaistukseen rattijuopumuksesta (KKO 

1989:15). Tässä ratkaisussa auton "kuljettamiselle" annettiin melko laaja tulkinta. 

 

Joskus laissa itsessään on legaalimääritelmä eli säännös, jossa selitetään laissa käytettyjä ilmauk-

sia. Varkaudessa (RL 28:1) on kyse irtaimen omaisuuden anastamisesta. Sähköä tai 

lämpöenergiaa ei normaalissa kielessä pidetä irtaimena omaisuutena. Sähkö- tai kaukoläm-

pömittarin peukaloinnilla toteutettu sähkön tai lämmön "varastaminen" onkin täytynyt 

rinnastaa erillisellä legaalimääritelmällä irtaimeen omaisuuteen (RL 28:13), jotta tapauksia 

voitaisiin arvioida varkauksina. Myös väärennyskriminalisoinnissa (RL 33:1) tarkoitettu 

"todistuskappale" on määritelty erikseen laissa (RL 33:7). 
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Legaalimääritelmiä on kotimaisessa lainsäädännössä verraten vähän. Sen sijaan EY-oikeudessa 

ne ovat tavallisia. Lisäksi voidaan tarkastella sitä 

 

* tapaa, jolla ilmausta käytetään muualla lainsäädännössä.  

 

Kovin paljon johtoa tällaisesta tulkinnasta ei ole saatavissa. Ilmaisun merkitys määräytyy sen 

käyttöyhteydestä. Sanoilla ei ole olemassa "oikeita" merkityksiä, jotka olisivat riippumattomia 

niiden käyttöyhteydestä. "Tunkeutumisen" tulkitseminen eri yhteyksissä samalla tavalla olisi 

suorastaan koomista. Tietokoneeseen tai sen käyttöjärjestelmään tunkeutuminen ei tarkoita 

koneen sisälle menemistä. Seksuaalisen häirinnän yhteydessä tunkeutuminen sukupuolisen 

koskemattomuuden alueelle on jotain aivan muuta kuin tunkeutuminen toisen asuntoon. 

 

Esimerkiksi ilmaisun "lahja" merkitys vaihtelee olennaisesti riippuen siitä, puhummeko lahjasta 

konkurssin edellä, lahjaverotuksen kohteena, lahjomarikoksen toteuttavana etuna vai avio-

puolisoiden välisenä lahjana. Myös "yleisen paikan" käsitteellä tarkoitetaan eri puolilla lainsää-

däntöä hyvinkin eri asioita.  

 

Sanamuodon mukaisella tulkinnalla on ahtaat rajat, koska sitä käyttöyhteyttä, jossa ilmauksen 

merkitystä voidaan arvioida, ei voida aina yksiselitteisesti rajata. Jonkun mielestä jokainen lain-

kohta on ainutkertainen eikä rinnastuksilla toisiin lainkohtiin ole juuri merkitystä; jotkut toiset 

taas hakevat kielellisiä käyttöyhteyksiä hyvinkin kaukaa toisilta oikeudenaloilta. 

 

Sanamuodon mukaisen tulkinnan vaarana voidaan lisäksi pitää sitä, että sanamuotoa käytetään 

vain suostutteluargumenttina. Toiselle osapuolelle annetaan kuva sanan "oikeasta" merkitykses-

tä ja yritetään tällä tavalla saada hänet omaksumaan sama ajatus. Sanojen juridis-tekniset ja 

yleiskielelliset merkitykset ovat aina avoimia ja vaativat tuekseen perusteluja heti, kun ne 

riitautetaan. Luonnollinen kieli ei ole eikä voi olla merkityksiltään suljettu systeemi. 

 

Pääsyy sille, miksi sanamuodon mukainen tulkinta on riittämätöntä, liittyy yksityisten 

oikeusturvaodotukseen. Oikeudenkäyttö ei tyhjenny lain sanamuodon selvittämiseen, vaan siinä 

on kyse paljon enemmästä, aineellisen oikeuden sisällön määrittämisestä. Oikeusvaltioissa 

pidetään yksityisten oikeusturvaa keskeisimpänä lainkäytön reunaehtona. Oikeusturvaan on 

perinteisesti luettu seuraavat kaksi keskeistä elementtiä, ratkaisujen 

 

* muodollinen ennakoitavuus ja 

* sisällöllinen hyväksyttävyys. 

 

Ratkaisujen pitää olla ennakoitavia. Oikeusturvasta ei voitaisi puhua, jos ratkaisut olisivat täysin 

ennakoimattomia. Rikosoikeuden alalla päätösten ennakoitavuus on saanut poikkeuksellisen 

korostuneen aseman. Lainsäätäjän tehtävänä on päättää, mitkä teot ovat rangaistavia. Vain 

laissa rangaistavaksi säädetty teko voi olla rikos. Yksityisten oikeusturvaan kuuluu olennaisesti 

se, että he voivat saada lakikirjaa lukemalla selvyyden siitä, mikä on rangaistavaa ja miten 

ankarasti. Rikoslainsäädännön aukkoja ei voida paikata tuomioistuimen päätöksin vaan 
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ainoastaan muuttamalla lainsäädäntöä vastaisten tapausten varalta. Tätä voidaan kutsua 

oikeusturvan muodolliseksi ulottuvuudeksi. 

 

Sanamuodon mukainen tulkinta voi lisätä ennakoitavuutta, mikäli lakia voidaan tulkita 

sanamuotonsa mukaan yhteneväisesti eri tapauksissa. Tällöin kaikki soveltaisivat täydellisen 

selkeää tekstiä samalla tavalla. Valitettavasti lakiteksti on harvoin tällä tavalla selkeää. Erimieli-

syydet sanamuodosta voivat olla vähäisempiä kuin esimerkiksi eriävät käsitykset lain tavoitteista, 

mutta ei ole mitään perustetta väittää, että ratkaisujen muodollinen ennakoitavuus olisi 

keskeisin ratkaisuperuste laintulkinnassa. 

 

Oikeusturvan toinen puoli on se, että ratkaisut ovat oikeusvaltiollisen etiikan näkökulmasta 

hyväksyttäviä. Esimerkiksi 1930-luvun lopun Saksassa juutalaiset saattoivat helposti ennakoida 

joutuvansa vainon kohteeksi, mutta olisi absurdia kutsua tällaista ennakoitavuutta oikeustur-

vaksi. Oikeusturvalla on siis myös sisällöllinen ulottuvuus. On kysyttävä, onko oikein venyttää 

rikoslain sanojen tulkintaa tavanomaisesta. 

 

3.2 Systemaattinen ja historiallinen tulkinta 

 

Säännöstä voidaan tulkita myös systemaattisissa ja historiallisissa yhteyksissään. Tulkintatukea 

voidaan hakea ennen kaikkea 

 

* lain tai sen luvun otsikosta ja säännöksen sijoittamisesta lakiin kokonaisuutena, 

* säännöksen historiallisista yhteyksistä tai 

* lainopillisista teorioista. 

 

Ensimmäisestä on kysymys, jos rikoslain 24 lukua arvioidaan kokonaisuutena. Luvun otsikko on 

"rauhan rikkomisesta", ja sillä suojataan yksityiselämää ja kotirauhaa. 1970-luvun alussa 

yksityisyyttä ei suojattu lainkaan teknistä tunkeutumista vastaan ja myös systemaattiset syyt 

puolsivat syytteen hylkäämistä. 

 

Systemaattisessa tulkinnassa on vaarana kehäpäätelmä. Kokonaisuus (kotirauhan rikosoi-

keudellinen suoja) ymmärretään osien (rikoslain 24 luvun kriminalisointien) avulla. Osia 

puolestaan tulkitaan sen varassa, mikä näkemys kokonaisuudesta on omaksuttu. 

Kehäpäätelmän välttämiseksi systemaattisessa tulkinnassa onkin otettava huomioon se 

historiallinen kehitys, joka on muovannut sääntelyn. 

 

Systemaattisella tulkinnalla saadaan harvoin täytettyä laissa olevia aukkoja. Sen sijaan 

systemaattista tulkintaa voidaan käyttää usein normiristiriidan ratkaisussa, kun samaan 

tapaukseen näyttää soveltuvan useampia säännöksiä. Tällä hetkellä, kun rikoslain 24 luvussa on 

säännös salakuuntelusta, on helposti pääteltävissä, että naapurin urkkimisessa on kysymys 

salakuuntelusta eikä kotirauhan rikkomisesta. Yleensä tulkinnan lopputulos ei ole se, että joku 

säännös on tarpeeton. Lähtökohtana pitää olla se, että lainsäätäjä ei anna säännöksiä turhaan. 
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Yksi oikeuslähdeopin mukaisista ristiriidan ratkaisusäännöistä on, että erityissäännös syrjäyttää 

yleissäännöksen. Rikosoikeudessa selväpiirteisin tilanne on, kun ollaan soveltamassa saman 

tunnusmerkistön eri tekomuotoja koskevia säännöksiä. Esimerkiksi varkauden yleissäännöksen 

(RL 28:1) ohella meillä on säädetty lievänä ja törkeänä tekomuotona näpistyksestä (RL 28:3) ja 

törkeästä varkaudesta (RL 28:2). Vaikka törkeä varkaus aina täyttääkin samalla myös varkauden 

tunnusmerkistön, sovelletaan tietysti vain yhtä säännöstä. 

 

Usein laissa on nimenomaisia toissijaisuuslausekkeita. Rikoslain säännökseen on voitu kirjoittaa 

esimerkiksi rajaus "jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta". Näissä 

tapauksissa lainsäätäjä on ratkaissut sen, että yleissäännöstä voidaan soveltaa vain, kun on 

selvitetty, että mikään erityissäännös ei sovellu. 

 

Oikeussäännöksiä ei ole luettava vain systemaattisissa vaan myös historiallisissa yhteyksissään. 

Nyt puheena olevasta kriminalisoinnista oli säädetty vuonna 1889. Tuolloin ei voitu ylipäätään 

ajatella kysymystä teknisin erityislaittein tapahtuvasta salakuuntelusta, koska sen edellyttämiä 

laitteita ei ollut edes keksitty. Historiallinen tulkinta onkin tässä tapauksessa subjektiivista 

teleologiaa, josta tulee puhe myöhemmin. 

 

Miten rikoslain 24 lukua olisi tulkittava rikoslainopillisten teorioiden avulla? Teoriatkaan eivät 

anna tässä tapauksessa paljon tulkintatukea, sillä kotirauharikoksissa keskeinen lainopillinen 

ongelma on perinteisesti ollut se, mihin asti kotirauhan piiri ulottuu. On kysytty muun muassa, 

nauttiiko henkilö kotirauhaa ravintolakabinetissa tai tavaratalon pukukopissa. Sen sijaan 

kysymys siitä, mitä tarkoittaa tunkeutuminen kotirauhan piiriin, on jäänyt vähälle huomiolle. 

Rikoslainkäytössä lainopilliset teoriat ovat avainasemassa kysyttäessä esimerkiksi sitä, mitä 

tahallisuus, teko, laiminlyönti tai rikoksen yritys tarkoittavat. 

 

3.3 Ratio legis-argumentointi eli teleologinen tulkinta 

 

Teleologinen tulkintametodi on useissa tapauksissa lupaavin tapa tulkita lakia. Lailla on aina 

välinearvoa. Lakia ei anneta sen itsensä vuoksi, vaan se on keino joidenkin muiden asiantilojen 

toteuttamiseksi. Oikeus on aina päämäärähakuista eli teleologista. Teleologisen laintulkinnan 

perusajatus on, että lakia on tulkittava sen tarkoituksen mukaisesti. Jos lain tavoitteelle, ratio 

legikselle, annetaan tulkinnassa keskeinen sija, se voi merkitä jopa irrottautumista ahtaasti sana-

muotoon nojaavasta tulkinnasta. Tulkinnassa erotetaan usein 

 

* subjektiivinen ja  

* objektiivinen teleologia. 

 

Subjektiivinen teleologia edellyttäisi todellisen lainsäätäjän tarkoituksen selvittämistä. Jo 

periaatteessa tämä on mahdotonta. Miten voitaisiin muotoilla jonkinlainen eduskunnan 

yhtenäinen tahto lain säätämisen taustalle ilman, että eduskunnassa esitettyjä kantoja vahvasti 

yksinkertaistettaisiin ja yhdenmukaistettaisiin? Mitään yhtä lainsäätäjää ei ole olemassa, ei 

myöskään yhtä yhtenäistä lainsäätäjän tahtoa. Lisäksi käytännössä subjektiivinen teleologia voi 
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tulla kyseeseen vain suhteellisen uuden lainsäädännön tulkinnassa, jolloin voidaan ylipäätään 

selvittää se, millaisia keskusteluja esimerkiksi eduskunnan erikoisvaliokunnassa on käyty. 

 

Ja kolmanneksi: muuttuneissa yhteiskunnallisissa oloissa on usein hyödytöntä spekuloida sillä, 

mitä lainsäätäjät olisivat ajatelleet esillä olevasta tapauksesta. Puheena olevan 

esimerkkitapauksen kannalta ei ole kovin hedelmällistä pohtia sitä, mitä mieltä tapauksesta 

olisivat olleet 1800-luvun lopun valtiopäiväedustajat. Tällöin olisi kyse todellisen lainsäätäjän 

hypoteettisesta tahdosta. 

 

Toisaalta subjektiivisella teleologiallakin on ollut käyttöä. Yhdysvalloissa on vieläkin varsin 

laajasti edustettuna tulkintametodi, jossa perustuslain säännöksiä tulkitaan niin sanotun 

"founding fathers"-doktriinin pohjalta. Esimerkiksi aborttilainsäädäntöön voidaan hakea 

ratkaisua tutkimalla sitä, mitä perustuslain kirjoittajat ovat aikanaan ajatelleet 

raskaudenkeskeyttämisen oikeudesta. 

 

Manner-Euroopassa ja Pohjoismaissa on oikeustieteellisen huomion kohteena ollut objektiivinen 

teleologia. Siinä pyritään selvittämään se, mikä olisi tulkitsijan käsityksen mukaan lain järkevä 

tarkoitus todellisessa soveltamistilanteessa. Objektiivisessakin teleologiassa lainvalmistelutöillä 

ja lain säätämisen aikaisella oikeudellisella ja oikeuspoliittisella keskustelulla saattaa olla 

huomattava merkitys, mutta tulkintaoperaatio ei tyhjenny jäännöksettä niihin. Tosiasiallisessa 

soveltamistilanteessa lain tavoite saattaa vaatia jotain muuta kuin sen säätämisen aikaan on 

yhteiskunnassa ajateltu. 

 

Tavoitteellisen tulkinnan malli on sinänsä selkeä ja hyväksyttävä tulkintametodi. Ruotsissa 

teleologista tulkintametodia on kehittänyt erityisesti Per Olof Ekelöf. Koska oikeudellinen 

päätöksenteko ei ole pelkkää säännön seuraamista ja koska oikeudellisen sääntelyn 

tarkoituksena on aina tiettyjen yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttaminen, oikeudellisen 

päätöksenteon keskeiseksi kriteeriksi on meillä ennen kaikkea Hannu Tapani Klami kohottanut 

sääntelytavoitteen. 

 

Ratio legis-argumentointiin liittyy kuitenkin myös seuraavanlaisia ongelmia. 

 

* Tulkinnan yhteiskunnalliset vaikutukset jäävät usein epäselviksi, 

* taustalla olevat tavoitteet on vaikeaa täsmentää, 

* säännöksillä on usein keskenään ristiriitaisia tavoitteita ja 

* teleologinen tulkita voi vaarantaa yksityisten oikeusturvan. 

 

Yhtenä merkittävänä ongelmana on, että huomioon olisi otettava tulkinnan yhteiskunnalliset 

vaikutukset. Ne ovat ainakin periaatteessa selvitettävissä empiirisesti. Esimerkiksi 

rikosoikeudessa sääntelytavoitetta voidaan toteuttaa kriminalisoinnein vain, jos 

kriminalisoinnilla ja sen nojalla annetuilla tuomioistuinratkaisuilla on riittävällä 

todennäköisyydellä estovaikutusta ihmisten käyttäytymiseen. Usein oikeuskirjallisuudessa 

vaikutusanalyysia ei tehdä lainkaan, vaan tyydytään toteamaan, mitä tavoitteita lailla on. Ei ole 
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niinkään selvää, oliko 1960-luvulla kotirauhan rikkomiskriminalisoinnilla mitään tekemistä sen 

kanssa, miten paljon ihmiset urkkivat naapureitaan. 

 

Voitiinko siis kotirauhan rikkomiskriminalisointia venyttämällä vähentää "naapuritarkkailua"? 

Useimmat kriminologit olisivat vastanneet kieltävästi, koska ihmiset tunsivat varsin huonosti 

oikeuskäytännön ratkaisuja. Rangaistuksilla voi olla estovaikutusta yleisöön nähden vain, jos 

yleisö ylipäätään tietää, mikä on kiellettyä ja mikä ei. Korkeimman oikeuden ratkaisuilla ei 

tällaista laajaa julkisuutta ole. 

 

Myös tavoitteen täsmentäminen on usein vaikeaa. Joillain oikeudenaloilla — erityisesti hallinto-

oikeudessa — lakeihin on alettu kirjata nimenomaisia tavoitesäännöksiä. Niistäkään ei 

kuitenkaan voida lukea riittävällä selkeydellä perustaa yksittäisten säännösten tulkinnalle. 

Oikeuskirjallisuudessa laille annetaan usein sellaisia objektiivisia "tarkoituksia", jotka näyttävät 

edustavan enemmänkin oikeustieteen tutkijan omia käsityksiä oikeudenmukaisesta 

yhteiskunnasta kuin vakavasti otettavaa vaikutusanalyysia yhteiskunnallisten tavoitteiden 

toteuttamisesta. 

 

Joka tapauksessa on selvää, että säännöksen ratiota ei voida tyhjentävästi lukea esimerkiksi lain 

esitöistä. Pikemminkin ratio olisi määriteltävä kokonaisarvostelussa, jossa otetaan huomioon 

järkevät yhteiskuntapoliittiset arvot ja tavoitteet ja yleisemmin sosiaaliset normit. Teleologisessa 

tulkinnassa toteutettava tavoite on viime kädessä tuomarin arvostuksiin perustuva asia. 

 

Säännöksillä on yleensä useita keskenään ristiriitaisia tavoitteita. Rikosoikeudessa ihmisten 

oikeusturvan on katsottu jo perinteisesti edellyttävän sitä, että tulkinnassa ei saa mennä lain 

sanamuodon ulkopuolelle syytetyn vahingoksi, vaikka lain tarkoitusperät sitä edellyttäisivät. 

Rikoslainsäädännön oikeusvaltiolliset tavoitteet edellyttävät sitä, että ainakin oikeustieteellisen 

koulutuksen saaneiden tulisi voida ennakolta tietää, mikä teko on kriminalisoitu. Vielä parempi 

olisi, jos tavallinen ihminenkin voisi pelkästään rikoslakia lukemalla päätellä sen, onko hänen 

tekonsa rangaistava vai ei — ilman, että hänen täytyisi ottaa huomioon laille jälkikäteen 

annettavia tavoitteita. 

 

Monet ovat kieltäneet teleologisen argumentin käytön rikosoikeudessa ylipäätään, mikäli sitä 

käytetään lopputuloksessaan syytetyn vahingoksi ja sanamuodon mukaisen tulkinnan rajat 

ylittäen. Sanamuotoon tiukasti pitäytyvä tulkinta on rikosoikeuden alalla arvo sinänsä. 

 

Teleologiseen argumentaatioon voidaan ottaa erisuuntaisia tavoitteita ja arvoja. Langetta-

vaa tuomiota puoltaa usein se, että syytetty on loukannut toisen oikeudellisesti muuten 

suojattuja etuja, esimerkkitapauksessa yksityisyyttä. Tämän argumentin painoarvo riippuu 

siitä, kuinka tärkeästä edusta on kysymys ja kuinka törkeästi sitä on loukattu. Vapauttavaa 

tuomiota puoltaa oikeusvaltiollinen toiminnallinen vapaus, jota voidaan rikosoikeudel-

lisesti rajoittaa vain lain nimenomaisin säännöksin. 
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Kaikki, mikä ei ole kiellettyä, on rikosoikeuden mielessä sallittua. Toisilla oikeudenaloilla 

punninta voi johtaa toisenlaiseen lopputulokseen. Tällainen teleologia on tosin jo aivan jotain 

muuta kuin yksioikoinen lain tarkoituksen toteaminen ja sen mukaisen tulkintavaihtoehdon 

omaksuminen. 

 

Voidaan vielä kysyä, onko muilla tulkintametodeilla etusija teleologiseen metodiin nähden? 

Yleensä on lähdetty siitä, että teleologinen tulkinta tulee kyseeseen vasta silloin, kun 

sanamuodon mukaisen, systemaattisen ja historiallisen metodin käyttämisen jälkeen joudutaan 

toteamaan, että tulkinnanvaraa ei saatu riittävästi supistumaan. 

 

Mielipiteet siitä, kuinka paljon teleologista metodia on syytä tai sallittua käyttää, vaihtelevat. 

Esimerkiksi Alexander Peczenik ja Aulis Aarnio suhtautuvat siihen varsin kriittisesti ja pelkäävät 

teleologiaan liittyvän jonkinlaisen vapaaoikeudellisen koulun henkiin herättämisen. He korosta-

vat sitä, että loppujen lopuksi tuomioistuin vain soveltaa lakia ja eduskunta säätää 

tavoitteellisesti järkevänä pitämäänsä lainsäädäntöä. Lainkäyttäjä ei saa ottaa itselleen 

lainsäätäjän tehtäviä. Eduskunnan on päätettävä siitä, missä laajuudessa salakuuntelu on 

rangaistavaa, ja tuomioistuin on sidottu kirjoitettuun lakiin. 

 

Toiset tutkijat, kuten Hannu Tapani Klami, puolestaan näkevät teleologisessa asenteessa koko 

tulkintatoiminnan ytimen. Tulkintatoiminta ei ole, ei voi olla eikä saa olla vain sokeaa säännön 

seuraamista, vaan se on samalla tavoitteellista toimintaa. Toisaalta Klamin argumentaatiossa 

demokratia-argumentilla on oma teleologinen merkityksensä. Sanamuodon mukainen tulkinta 

on hänenkin mukaansa selvä, demokraattisessa oikeusvaltiossa edellytetty pääsääntö, josta 

poikkeamiseen tarvitaan hyviä syitä. Sen sijaan pysyttäessä sanamuodon puitteissa teleologia on 

yleensä sallittua, koska sitä vastaan puhuvat seikat ovat yleensä melko vähämerkityksellisiä. 

 

3.4 Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen tulkinta 

 

Edellisessä jaksossa todettiin, että objektiivisen teleologian edellyttämä tavoitteiden 

täsmentäminen on usein vaikeaa. Lisäksi todettiin teleologiseen tulkintaan liittyvät 

demokratiaongelmat. Arvokeskusteluun eivät riitä tutkijoiden tuumailut, vaan tarvitaan 

yhteisesti asetettuja arvoja lainsäädännön taustalle. 

 

Suomessa tuli vuonna 1995 voimaan perusoikeusuudistus. Uusi hallitusmuodon II luku avaa 

teleologisen tulkinnan näkökulmasta uusia näköaloja. Myös ihmisoikeussopimukset ovat omalta 

osaltaan merkinneet ajattelutavan muutosta. Meille tärkein ihmisoikeussopimus on Euroopan 

ihmisoikeussopimus, joka saatettiin voimaan lainsäädäntötoimin vuonna 1990. Perusoikeuksissa 

ja ihmisoikeuksissa on nähty viime vuosina jotain sellaista olennaista oikeus- ja hyvinvoin-

tivaltiollisen oikeuskulttuurimme perustaa, joka määrittää myös yksittäisiä tulkintaratkaisuja.  

 

Perusoikeuksien kehitys jaotellaan usein kolmeen sukupolveen,  

 

* vapausoikeuksiin, 
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* TSS-oikeuksiin ja 

* kollektiivisiin oikeuksiin. 

 

Vapausoikeudet ovat klassinen perusoikeusryhmä. Ne turvaavat ennen kaikkea yksilön 

vapauspiiriä julkista valtaa vastaan. Näissä oikeuksissa korostuvat yksilöllisyys ja yritteliäisyys. 

Valtiovalta ei saa riistää ihmisten vapautta (HM 6 §), pakkolunastaa omaisuutta (HM 12 §) taikka 

rajoittaa sananvapautta (HM 10 §) tai liikkumisvapautta (HM 7 §) ilman lakiin kirjattua perustet-

ta. Tällainen laki pitää lisäksi eräissä tapauksissa säätää vaikeutetussa säätämisjärjestyksessä.  

 

Osa vapausoikeuksista on absoluuttisia ja niitä ei saa loukata edes painavista yhteiskunnallisista 

syistä. Esimerkiksi ihmisarvoa loukkaavat rangaistukset ovat meillä ehdottomasti kiellettyjä (HM 

6 §), eikä sellaisista voida säätää laillakaan. Laillisuusperiaate (HM 6a §) edellyttää sitä, että vain 

laissa rangaistavaksi säädetty teko voi olla rikos. 

 

TSS-oikeudet ovat taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia. TSS-oikeuksiin luetaan 

muun muassa oikeus välttämättömään perustoimeentuloon (HM 15a.1-2 §), perusopetukseen 

(HM 13 §) sekä riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin (HM 15a.3 §). Ne edellyttävät 

toteutuakseen julkisen vallan aktiivisia toimenpiteitä. Kollektiiviset oikeudet ovat uusin perusoi-

keusryhmä. Ne ovat luonteeltaan yhteisöllisiä ja turvaavat esimerkiksi vähemmistöjen asemaa. 

TSS-oikeuksissa ja kollektiivisissa oikeuksissa korostuvat sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kun 

jokaiselle taataan oikeus välttämättömään toimeentuloon sekä taataan yhteiskunnan muutkin 

tukitoimenpiteet. 

 

Viime aikoina on lähdetty siitä, että perusoikeudet eivät ainoastaan rajoita lainsäätäjän 

toimintamahdollisuuksia, vaan ne saattavat myös edellyttää julkisen vallan aktiivisia toimenpi-

teitä, jos yksityisten perusoikeudet ovat vaarassa. Julkisen vallan on suojeltava perusoikeuksien 

toteutumista yksityisten välisissä suhteissa. On selvää, että perusoikeudet velvoittavat 

lainsäätäjää aktiivisuuteen. Mutta miten perusoikeudet olisi otettava huomioon 

laintulkinnassa? 

 

Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen tulkinta on nykyisin yleisesti hyväksytty tulkintatapa. Kun 

tavallisen lain säännös mahdollistaa useita tulkintoja tulisi niistä valita se, joka parhaiten 

toteuttaa perusoikeussuojaa ja eliminoi perustuslain kanssa ristiriitaiset vaihtoehdot. 

 

Erityisesti rikosoikeudellisessa tulkinnassa perus- ja ihmisoikeuksien merkitystä on syytä koros-

taa. Rikosoikeudellisilla säännöksillä suojataan ihmisiä etujensa loukkaamisilta, mutta toisaalta 

oikeusturvan takeiden on oltava syytetyn kannalta riittävän tukevat. Tarvitaan 

kokonaisnäkemystä, jossa eri suuntiin painottuvat perusoikeusargumentit saadaan tasapainoon. 

 

Korkeimmasta oikeudesta löytyy viime vuosilta useita ratkaisuja, joissa on vedottu yhtenä 

ratkaisuperusteena perusoikeuksiin tai ihmisoikeuksiin. Usein tapauksissa on ollut kysymys 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin (HM 16 §) vaatimuksista. Sama koskee hallintoriitoja 

käsittelevää korkeinta hallinto-oikeutta (KHO). KHO:ssa on ollut esillä esimerkiksi sananvapaus 
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(HM 10 §), kokoontumis- ja yhdistymisvapaus (HM 10a §) sekä omistusoikeuden suoja (HM 12 

§). 

 

Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen tulkintamalli avaa mahdollisuuksia myös oikeusvertailevien 

argumenttien entistä laajemmalle käyttämiselle. Oikeusjärjestelmiä on perinteisesti pidetty 

varsin kansallisina. Tosiasiassa länsieurooppalaiset ihmiset ovat ajatelleet 1800-luvulta lähtien 

oikeudesta sekä perus- ja ihmisoikeuksista varsin yhdenmukaisella tavalla. Kansainvälisessä 

keskustelussa, jossa eri oikeudenalojen perusteet yhdistetään perus- ja ihmisoikeuksiin, 

puhutaan joka tapauksessa yhteistä kieltä. Yhteiset perus- ja ihmisoikeudet voivat toimia siltana 

erilaisten kansallisten järjestelmien välillä. 

 

3.5 Suppea ja laaja tulkinta 

 

Tulkinnan lopputulos voi joskus olla säännöksen sanamuotoon tai tavanomaiseen 

merkityssisältöön verrattuna joko suppeampi tai laajempi. Edellisessä tapauksessa puhutaan 

suppeasta tai supistavasta tulkinnasta, jälkimmäisessä laajasta tai laajentavasta tulkinnasta. 

Nämä eivät ole tulkintametodeja, vaan ilmaisevat pikemminkin sen lopputuloksen, johon on 

päädytty muilla keinoin. Olennaista on se, että säännöksen soveltamisaluetta supistetaan tai 

laajennetaan siitä, mitä sanamuodon mukainen tulkinta olisi edellyttänyt; metodeja näihin 

lopputuloksiin pääsemiseksi on useita, kuten edellä on selostettu. 

 

Esimerkkitapauksessamme riidanalaista oli huoneistoon "tunkeutumisen" merkityssisältö. Sana-

muodon mukaisessa suppeassa tulkinnassa lähdetään siitä, että säännöksen soveltaminen 

edellyttää fyysistä huoneistoon menemistä. Laajan tulkinnan mukaan kotirauhaa voitaisiin 

rikkoa salakuuntelulla. Tällöin ollaan lähellä sitä tilannetta, että kyse ei ole enää säännöksen 

tulkinnasta ylipäätään vaan sen analogisesta soveltamisesta sellaisiin tilanteisiin, joihin sitä olisi 

järkevää soveltaa säännöksen sanamuoto ohittaen. 

 

Eri oikeudenaloilla on vakiintunut erilaisia periaatteita suppean ja laajan tulkinnan 

käyttöyhteyksistä. Suppean tulkinnan vaatimusta noudatetaan yleensä silloin, kun tulkinnan 

kohteena ovat säännökset, jotka asettavat ihmisille velvollisuuksia. Tämän vuoksi esimerkiksi 

verotuksen, hallintopakon ja rikosoikeuden piiriin kuuluvaa normistoa tulkitaan yleensä 

suppeasti. Ainakaan niitä ei pääsääntöisesti tulkita laajasti. Yksityisten ihmisten oikeusasemaan 

ei tule puuttua enempää eikä laajemmin kuin säännökset nimenomaisesti edellyttävät. 

 

Laajalla tulkinnallakin on käyttöalueensa tapauksissa, joissa oikeusvarmuudella ei ole merkitystä 

yksityisen ihmisen kannalta. Esimerkiksi sosiaalioikeudessa laajentavaa tulkintaa voidaan 

käyttää, kun kyse on sosiaalisen etuuden myöntämisestä. Oikeusturvasyyt eivät edellytä tiukkaa 

pitäytymistä esimerkiksi työttömyyspäivärahan myöntämisedellytysten sanamuodossa, jos 

sanamuodosta joustamalla saavutetaan hakijalle oikeudenmukainen ja kohtuullinen ratkaisu. 

 

Suppeaa tulkintaa on yleensä noudatettava tulkittaessa poikkeussäännöksiä. Tälle ratkaisulle on 

jo systemaattisia syitä. Jos poikkeusten alaa laajennetaan tarpeettomasti, pääsäännöt 
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kovertuvat tavoitteitaan vastaamattomiksi. Tämänkin tulkintasäännön soveltamisessa on 

ongelmia. Meidän olisi kyettävä erottamaan pääsääntö ja poikkeus. Aina ei ole helppoa sanoa, 

mikä on pääsääntö ja mikä poikkeus. Lisäksi ajan kulumisen myötä vanha pääsääntö on voinut 

kaventua poikkeuksen asemaan ja alun alkaen poikkeukseksi säädetty ratkaisu on voinut voittaa 

pääsäännön aseman. 

 

Sopimusten sitovuus on selvä pääsääntö. Viime vuosina vakiosopimuksia on alettu tulkita 

siten, että esimerkiksi sellainen vakuutussopimusehto, jonka vakuutusyhtiöt ovat yksin 

määritelleet ja painattaneet sopimuslomakkeisiinsa ja josta vakuutuksenottaja ei edes voi 

kieltäytyä, ei läheskään aina sido vakuutuksenottajaa. Vielä tällä hetkellä 

vakiosopimusehdon sitomattomuus lienee poikkeus sopimuksen lähtökohtaisesta 

sitovuudesta. Muutaman kymmenen vuoden päästä pääsääntö saattaa olla päinvastainen. 

 

Lopuksi on todettava, että tulkinnan erottaminen analogiasta ja vastakohtaispäättelystä on 

usein makuasia. Laajan tulkinnan ero analogiaan ja suppean tulkinnan ero vastakohtaispäätte-

lyyn on usein hankalaa ellei jo periaatteellisista syistä mahdotonta. Aina ei ole helppoa sanoa, 

onko lopputulokseen päädytty kielellisen tulkinnan kautta vai tapauksia ja säännöksiä toisiinsa 

vertaamalla. 

 

3.6 Topiikka 

 

Tulkintaongelmiin on haettu myös ongelmakeskeistä metodia, jossa lähtökohtana on ainoastaan 

lainopillinen ongelma ja sen oikeuspoliittisesti perusteltu ratkaisu. Tärkein tällaisen ajattelun tek-

niikka on topiikka. Alun perin topiikan kehittäjä oli Aristoteles. Roomalaisessa oikeudessa Cicero 

käytti topiikkaa juridiikan alueella jo tuhat vuotta sitten. 

 

Topiikalla tarkoitetaan metodia, jossa esitetään erilaisia näkökohtia (topói) eri 

ratkaisuvaihtoehtojen tueksi ja jossa yksi näkökohta ei lähtökohtaisesti saa toisia suurempaa 

merkitystä. Topiikka on eräänlaista vapaata argumentointia. Periaatteessa topiikassa ovat kaikki 

kannanoton vakuuttavuutta vahvistavat näkökulmat keskenään samanarvoisia. Näkökohtien 

painoarvo ratkeaa sen mukaan, mikä on järkevää tai oikeudenmukaista taikka mistä voidaan 

päästä yhteisymmärrykseen. 

 

Topiikka ei aseta rajoja sille, mitä argumentaatiossa käytettävät näkökohdat voivat olla. Laki on 

periaatteessa vain yksi topós muiden joukossa. Mikä tahansa näkökohta voi olla topós, ja 

esimerkiksi oikeusperiaatteet, lain sanamuoto ja lain tarkoitus voivat olla sellaisia. Myös 

sellainen perinteinen normiristiriitojen ratkaisussa käytetty normi kuin yleissäännöksen syrjäyty-

minen erityissäännöksen tieltä on topós. Monilla oikeudenaloilla käytetään oikeudellisena 

kriteerinä ennakoitavuutta. Erilaiset heikomman suojaa tai oikeusturvaa korostavat näkökohdat 

ovat topóita. 
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Topiikan erottaa perinteisistä laintulkintametodeista ennen kaikkea se, että topiikka liittyy aina 

yksittäistapaukseen. Kyse ei ole lain tulkinnasta vaan tapauksen ratkaisemisesta järkevällä 

tavalla. Topiikka voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, joita ovat 

 

* ratkaisuvaihtoehtojen muotoilu, 

* perusteet niiden tueksi ja niitä vastaan ja 

* ratkaisun tekeminen. 

 

Ensin olisi käytävä läpi kaikki tapauksen ajateltavissa olevat ratkaisuvaihtoehdot sekä argumentit 

niiden tueksi ja niitä vastaan. Sen jälkeen olisi punnittava avoimesti ratkaisuvaihtoehtojen 

puolesta ja niitä vastaan puhuvia argumentteja. Lopuksi olisi tehtävä parhaan yhteisymmärryk-

sen takaava ratkaisu. 

 

Topiikkaa voidaan hyödyntää monissa ongelmissa yhtenä osana tulkintaa. Vaikka oikeudellinen 

ratkaisu sidotaan perinteisen oikeuslähdeopin oikeuslähteisiin, asiallisesti ongelma ratkaistaan 

argumentoimalla, jossa eri suuntiin viittaavat asiasyyt muodostavat yhden keskeisen ratkaisupe-

rusteen. 

 

Ennen kaikkea oikeussääntöjen tai -periaatteiden ristiriitatilanteessa menetelmällä on etuja 

puolellaan. Jos tulkinnassa ollaan avoimia kaikille näkökohdille, oikeudellisia ongelmia voidaan 

muotoilla uudelleen, niiden keskinäiset yhteydet voidaan havaita helpommin, ja mitään 

ratkaisun perusteita ei hylätä suoraan sillä perusteella, että ne eivät "kuulu" järjestelmään. 

 

Uusien oikeudellisten ongelmien ratkaisemisessa topiikka on ollut perinteisesti käytössä. 

Monessa kysymyksessä ei yksinkertaisesti ole mahdollista "venyttää" perinteisiä oikeudellisia 

tulkintoja tai käsitteitä uudentyyppisiin tilanteisiin. Topiikan mukainen tulkintametodi voi olla 

hyödyllinen kysymyksissä, jotka lainsäätäjä on jättänyt tietoisesti tai tiedostamattaan avoimiksi. 

Jos oikeusjärjestelmä ei tarjoa ilmeistä vastausta tulkintatilanteessa, on usein punnittava 

avoimesti eri ratkaisuvaihtoehtoja sekä niitä puoltavia ja vastustavia näkökohtia. 

 

Topiikassa tarkoitettua lähestymistapaa voidaan käyttää kontrollimekanismina niilläkin alueilla, 

joilla on vakiintuneet tulkintalinjat ja täsmälliset säännöt, periaatteet ja käsitteet. Tulkintalinjan 

tyydyttävyys on parhaiten todettavissa, jos eri oikeuspoliittisia näkökohtia punnitaan toisiaan 

vasten. Lisäksi topiikan tarkoittamassa lähestymistavassa voidaan ottaa käytännöllisen ratkaisu-

toiminnan tarpeet huomioon perinteistä lainoppia paremmin. Esimerkiksi sellaiset lainopilliset 

käsitteet, joiden soveltaminen on käytännössä lähes mahdotonta, voidaan pyrkiä purkamaan 

käyttökelpoisempaan muotoon. 

 

Topiikka on johdonmukainen oikeudellisen argumentaation teoria. Siitä huolimatta topiikka ei 

voi korvata perinteisiä tulkintaoppeja. Topiikan käytännöllisillä eduilla on hintansa. Siinä on 

vaikeaa ottaa huomioon ratkaisujen ennakoitavuus ja relevanteissa suhteissa samanlaisten 

tapausten samanlainen kohtelu. Topóilla voidaan perustella ratkaisu juuri siihen ongelmaan, jota 
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ollaan käsittelemässä. Sen sijaan yleisempiä tulkintalinjoja sen avulla ei edes pyritä 

saavuttamaan. 

 

Kirjoitetun lain järjestelmässä topiikkaan pohjautuva oikeudellinen ratkaisu kohtaa merkittäviä 

vaikeuksia. Topiikassa ei voida ottaa huomioon vakiintunutta oikeuslähdeoppia. Säädöstekstit 

asettavat meillä ne rajat, joiden puitteissa ratkaisu ja tulkintakannanotto on muotoiltava 

ollakseen lainmukainen. Tämä viittaa lain "soveltamisen" ensisijaisuuteen. Topiikkaa sen sijaan 

luonnehtii pikemminkin oikean ratkaisun "löytäminen". Esimerkkitapauksessamme 

rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ja analogiakielto puolsivat niin vahvasti kotirauhan 

rikkomissyytteen hylkäämistä, että yksityisyyden suoja ei voinut toimia riittävänä perusteena 

syytetyn tuomitsemiselle. 

 

4 Ongelmakeskeinen lainoppi 

 

4.1 Hermeneuttinen kehä oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa 

 

Lakitekstin tulee olla täsmällistä ja yksiselitteistä, mutta jos lakitekstissä otettaisiin huomioon 

kaikki mahdolliset soveltamistilanteet, lain yleisyys ja abstraktisuus kärsisivät. Laeista tulisi niin 

pitkiä ja yksityiskohtaisia, että kukaan ei olisi selvillä siitä, mitä laissa säädetään. Arvokeskustelua 

oikeuden perusteista ei voitaisi käydä. Todellisuudessa lain säännökset jättävät paljon 

tulkinnanvaraa. 

 

Juridista syllogismia käsitelleessä jaksossa todettiin, että oikeudellista tulkintaa ja ratkaisua ei 

voida luontevasti kuvata syllogismina. Etenkin juridisessa hermeneutiikassa on korostettu sitä, 

kuinka yksittäisessä tulkintaratkaisussa ei milloinkaan voida suoraan "soveltaa" normia. Kirjalli-

suudessa puhutaan lähentymisteesistä. Normien on "avauduttava" tosiseikaston suuntaan ja to-

siseikaston "avauduttava" normien suuntaan. 

 

Yhtäältä tosiseikastoa verrataan normeihin ja toisaalta normeja verrataan tosiseikastoon. Tulkin-

taongelman edessä oleva lakimies ei mieti säännöksen "oikeaa" tulkintaa unohtaen sen 

tapauksen, jota hän on ratkaisemassa. Vastaavasti lakimies muotoilee kielellisesti tosiseikaston, 

joka on tutkittavana, ottaen samalla huomioon siihen mahdollisesti soveltuvat säännökset. 

Tosiasiat vaikuttavat sovellettaviin normeihin ja normit siihen tosiseikastoon, johon niitä on 

määrä soveltaa. Voidaan myös sanoa, että ennen tulkintaratkaisun tekemistä 

 

* normin on konkretisoiduttava ja 

* tosiseikaston on abstrahoiduttava. 

 

Palatkaamme vielä esimerkkitapaukseemme. Keskeinen oikeuskysymys siinä oli, voitiinko 

naapurin yksityiselämän urkkimista teknisillä erityislaitteilla pitää kotirauharikoksena. Tähän 

kysymykseen voidaan törmätä vain, jos tapahtuma "esiymmärretään" mahdollisena kotirauhan 

rikkomisena. Tapauksen tosiseikasto ja oikeusnormi ovat prosessin raaka-aineet, mutta 
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työstämättöminä niitä ei voida suhteuttaa toisiinsa. Oikeusnormi kuuluu arvojen yleiseen 

pitämisen maailmaan; tosiseikasto taas todellisuuden erityiseen olemisen maailmaan. 

 

Kun edessämme on vaikea tapaus, useat oikeusnormit näyttävät lähtökohtaisesti soveltuvan 

siihen. Juuri tämä seikka tekee tapauksista vaikeita ylipäätään. Oikeusnormien soveltaminen 

tapaukseen edellyttää tapauksen tosiseikkojen tulkintaa. Vain tosiseikkojen tulkinnan valossa 

voidaan ratkaista se, mitkä lähtökohtaisesti sovellettavista normeista ovat niitä, joita tapaukseen 

on sovellettava kaikki seikat huomioon ottaen. Normit voidaan osoittaa vasta, kun on tiedossa, 

mitä on tapahtunut. Säännöksellä ei välitetä ratkaisijalle tietoa todellisuudesta vaan tietty 

näkökulma todellisuuteen. Esimerkkitapauksessa joudutaan ensin miettimään, mistä rikoksesta 

mahdollisesti on kysymys. Vaihtoehtoja on ainakin kolme. Kyse voi olla salakuuntelusta, 

kotirauhan rikkomisesta tai kunnianloukkauksesta. 

 

Lähentymisteesi pätee myös kääntäen. Vasta kun normit on alustavasti löydetty, voi tulkitsija 

konstruoida tosiseikaston. Tosiseikastoon kuuluvat relevantit seikat ovat lueteltavissa vasta, kun 

on tiedossa, mikä normi tekoon voi soveltua. Tosiseikastoa muotoiltaessa nojaudutaan jo tiet-

tyyn käsitykseen sen oikeudellisesta arvioimisesta. Esimerkkitapauksessamme ei ole 

oikeudellisesti suurta merkitystä esimerkiksi sillä, mihin vuorokaudenaikaan naapurin urkkimi-

nen on tapahtunut, onko salakuuntelun uhri yksityishenkilö vai kansanedustaja ja millaisia 

vahvistinlaitteita on käytetty. Seikat vaikuttavat lähinnä rangaistuksen mittaamisessa. 

Sovellettavan säännöksen löytämisessä ne ovat merkityksettömiä. 

 

Olennaiseen rooliin nousee oikeus- ja tosiasiaharkinnan välinen suhde. Tosiseikaston ja oikeus-

normin lähestyminen ei ole automaattinen johtamisoperaatio. Sen sijaan siinä on olennaisesti 

kysymys oikeudellisesta päätöksenteosta, joka on osa yhteiskunnallista vallankäyttöä. 

Tällaisessa oikeudellisessa päätöksenteossa ei ole mitään vikaa, kunhan päätöksentekoa tukee 

riittävä oikeudellinen argumentaatio. 

 

Mistä me löydämme ne kriteerit, joiden valossa me teemme tosiseikkojen ja normien tulkintoja? 

Yhtäältä lähtökohtaisesti sovellettavat normit ohjaavat tapauksen tosiseikkojen tulkintaa. 

Toisaalta valitsemme ja tulkitsemme tapaukseen lähtökohtaisesti soveltuvat normit näiden sa-

mojen tosiseikkojen valossa. Tosiseikat nähdään normien kautta ja normit tosiseikkojen kautta. 

 

Tällainen tapa ymmärtää oikeusnormien ja tosiseikkojen välinen suhde ratkaisutoiminnassa 

vastaa Hans-Georg Gadamerin tarkoittamaa hermeneuttista kehää. Hermeneuttisella kehällä 

tarkoitetaan sitä, että kokonaisuus ja sen osat ovat ymmärrettävissä vain toistensa kautta. Osien 

tuntemus valaisee kokonaisuutta ja kokonaisuuden tuntemus osia. Ratkaisijalla on esitieto, josta 

käsin säännöstekstiä tulkitaan ja tapauksen tosiseikasto muotoillaan. Säännöstekstiä "verrataan" 

tosiseikastoon, joka antaa pohjaa säännöksen ymmärtämiseen. Vastaavasti tosiseikastoa 

"verrataan" säännökseen, jotta tosiseikasto voitaisiin muotoilla yleisemmällä tasolla. 

 

Tulkintaprosessi voidaan ymmärtää kehän sijasta myös spiraalina. Oikeusnormi konkretisoituu 

ja tosiseikasto abstrahoituu samanaikaisesti. Spiraalin kehä supistuu koko ajan. Alun pitäen hyvin 
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epäselvä käsitys siitä, mitä normia olisi sovellettava, miten sitä olisi sovellettava sekä miten 

tosiseikasto olisi ymmärrettävä ja muotoiltava, täsmentyy ja oikeudellinen ratkaisu voidaan 

tehdä, kun kehä on riittävän pieni. 

 

Hermeneuttinen kehä ei ole suljettu. Tulkitsemisprosessi ei ala tyhjiöstä, vaan niistä 

tulkinnallisista malleista, joita oikeudellinen perinne tarjoaa. Tällaista lähtökohtaista mielikuvaa 

kokonaisuudesta on hermeneuttisessa keskustelussa nimitetty oikeudelliseksi esiymmär-

rykseksi. Esiymmärrys ei ole yksilöllistä vaan pikemminkin yhteiskuntamme ja kulttuurimme tuo-

te. Meillä on aina takanamme jokin oikeudellinen kulttuuriperintö, johon tulemme mukaan. 

Perinne on olemassa meistä riippumatta emmekä voi siihen itse ratkaisevasti vaikuttaa. 

Jokaiselle sukupolvelle on maailma merkityksineen annettu. 

 

Esiymmärrys on välttämättä historiallisesti ja kulttuurisesti määräytyvää. Lakimiehen 

esiymmärrystä määrittää pitkälle juridinen koulutus, oikeudelliset käytännöt sekä oikeustie-

teellinen kirjallisuus. Lainoppi tuottaa esiymmärrystä, jos siinä ei ainoastaan koota ja jalosteta 

oikeudellista tietoa vaan myös pyritään ymmärtämään oikeusjärjestyksen kehitys kokonaisuute-

na. 

 

Lakimiehen esiymmärrys määräytyy myös oikeuskulttuurillemme ominaisista arvoista käsin. 

Oikeuskulttuuri on enemmän kuin säännösten kokonaisuus tai lakikirja. Oikeuskulttuuri on aina 

syvästi yhteiskunnallinen. Se on kiinni ajassa, paikassa ja yhteiskunnallisessa todellisuudessa. On 

nähtävä ne yhteiset arvot, joiden varaan oikeus rakentuu sekä oikeuden suhde yhteiskuntaan. 

 

Tulkinta on siis esiymmärryksemme sävyttämää. Hermeneuttinen spiraali tarkoittaa "paremmin 

ymmärtämistä" tai esiymmärryksen korvautumista syvemmällä tulkinnalla. Tässä mielessä 

hermeneutiikka antaa ainekset tulkitsijan itseymmärrykselle. Se auttaa oivaltamaan tulkinnan 

kehämäistä luonnetta ja päättymättömyyttä. Sen avulla voidaan myös pyrkiä avaamaan 

oikeustiedettä muiden yhteiskuntatieteiden suuntaan. 

 

Hermeneuttista metodia voidaan perustellusti arvostella siitä, että se ei ole objektiivinen, 

yksiselitteinen tai täsmällinen. Niin ikään ajatus "paremmin ymmärtämisestä" voi käytännössä 

tarkoittaa lakimiesten ennakkoluuloihin tai menneen ajan oikeudellisiin arvostuksiin palautuvaa 

tulkintaa. Se ei takaa perusteltua ratkaisua; se voi ainoastaan saada meidät tiedostamaan 

ratkaisun tekemisessä vaikuttavia ongelmia ja kulttuurisia taustoja. 

 

4.2 Tyyppitapausajattelu 

 

Edellä kuvattu normin ja tosiseikaston lähentyminen edellyttää jotakin kolmatta elementtiä, 

jonka avulla voidaan kuvata sitä prosessia, jossa tunnusmerkistö ja tosiseikasto sulautuvat 

toisiinsa. Tarvitaan elementti, joka välittää tulkintaprosessissa 

 

* yleistä ja erityistä, 

* arvoja ja todellisuutta, sekä 
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* normeja ja tosiseikastoa 

 

tai perinteisessä filosofisessa kielenkäytössä pitämistä ja olemista. Juridisessa hermeneutiikassa 

tätä kolmatta elementtiä on kuvattu monella tavalla. Viime aikoina erityisesti tyyppitapausten 

on katsottu välittävän normeja ja todellisuutta. 

 

Metodisesti tyyppitapausajattelu rakentuu toisenlaiselle perustalle kuin perinteinen käsitteiden 

kehittämiseen keskittynyt lainoppi. Käsitteiden tapaan myös tyypeillä on ydinalueensa, mutta 

tyypillä ei ole koskaan täsmällisiä rajoja. Käsitteillä voidaan erottaa asioita ja jokin merkityssisäl-

tö joko kuuluu tai on kuulumatta käsitteen alaisuuteen. Tyypittelyllä sen sijaan voidaan kuvata 

asioita termeillä "enemmän tai vähemmän". Tyyppi ei ole jäykkä ja pysyvä vaan jatkuvan 

muutoksen tilassa. Tyyppejä ei voida muodostaa mielivaltaisesti vaan ne ovat oikeudellisen ja 

yhteiskunnallisen kehityksen tulosta.  

 

Käsitetutkimuksessa voidaan pohtia esimerkiksi sitä, onko pienellä lammella harjoitettu veneily 

käsitteellisesti vesiliikennettä vai ei. Tyyppitapausajattelussa tällaista kysymystä ei edes esitetä. 

On selvää, että esimerkiksi omalla yksityisalueella harjoitettu veneily pienellä lammella ei ole 

tyypillistä vesiliikennettä, jossa pitäisi noudattaa sisävesisääntöjä. Sen sijaan ei ole lainkaan 

selvää, eikö sellaiseenkin veneilyyn voitaisi soveltaa joiltakin osin vesiliikennettä koskevaa lain-

säädäntöä. 

 

Vanhemmassa lainopissa on pyritty määrittelemään, mitä joku säännöksen käsite tarkoittaa. On 

voitu kysyä, mitä tarkoittaa huoneistoon tunkeutuminen. Yritykset ovat epäonnistuneet mo-

nesta syystä. Yhtenä epäonnistumisen syynä on epäilemättä se, että huoneistoon "tunkeutumi-

nen" ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä. "Tunkeutumiselle" ihmisyhteisössä annetut mer-

kityssisällöt vaihtelevat aivan liikaa, kuten edellä sanamuodon mukaisen tulkinnan yhteydessä 

todettiin. Lisäksi käsite olisi määriteltävä toisilla yhtä yleisillä käsitteillä esimerkiksi viittaamalla 

"läsnäoloon huoneiston asukkaan tahdon vastaisesti", jonkinlaiseen "murtautumiseen toisen 

yksityisyyden piiriin" tai muihin vastaaviin kriteereihin. Itse asia ei selkene tällä tavalla vähää-

kään. Kysymys siitä, mikä on esimerkiksi tyypillistä huoneistoon tunkeutumista ja mikä taas 

tyypillisesti ei ole, on olennainen osa kotirauhan rikkomissäännöksen tulkintaa. 

 

Lähdettäessä käsitemäärittelyn sijasta alun alkaen kuvaamaan tyypillisiä soveltamistilanteita 

voidaan säännösten käyttämiä käsitteitä täsmentää. Henkilö, joka kieltäytyy poistumasta toisen 

asunnosta käskystä huolimatta syyllistyy tyypilliseen kotirauhan rikkomiseen. Vastaavasti 

seinänaapurin yksityisasioiden selvittäminen käyttämällä apuvälineenä juomalasia on kaukana 

tyypillisestä kotirauhan rikkomisesta. Tyypillinen murha voi olla tarkkaan suunniteltu palkka-

murha; sen sijaan toisen surmaaminen kahden humalaisen välisessä puukkotappelussa ei ole 

tyypillisesti murha vaan korkeintaan tappo. 

 

Myös oikeusperiaatteiden soveltaminen on "tyypillisten tapausten logiikkaa". Periaatteilla on 

tyypilliset sovellutustilanteensa, joita silmällä pitäen ne on muotoiltu. Oikeusperiaatteiden 
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yhteydessä puhutaan niiden painoarvosta, jolla tarkoitetaan sitä, että periaatetta pääsääntöi-

sesti noudatetaan sen tyypillisellä sovellutusalalla, mutta tämän ydinalueen ulkopuolella vain 

jossain määrin. Joissakin epätyypillisissä oikeusperiaatteen sovellutustilanteissa periaate saattaa 

väistyä varsin vähäistenkin vastasyiden perusteella. 

 

Esimerkiksi heikomman suojaamisen periaatetta sovelletaan tyypillisesti oikeustoimiin, joita 

elinkeinonharjoittaja tekee kuluttajien kanssa. Mikään ei kuitenkaan estä sitä, etteikö 

heikomman suojeluperiaatteen taustalla olevia arvoja voitaisi ottaa huomioon myös 

elinkeinonharjoittajien välisissä oikeussuhteissa, jos toisena osapuolena on vaikkapa keskusliike 

ja toisena osapuolena keskusliikkeestä taloudellisesti täysin riippuvainen, kouluttamaton kios-

kiyrittäjä. On kysyttävä, muistuttaako tällainen elinkeinonharjoittajien välinen oikeussuhde 

riittävästi niitä kuluttajakaupan tilanteita, joiden varalta periaate on kehitetty. 

 

Mitä tyyppitapausajattelu tarkoittaa oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa? Tyypin käsitteellä 

voidaan kytkeä oikeusharkinta ja tosiasiaharkinta toisiinsa. Säännöksen tulkinnassa ajatellaan 

aina jotakin tyypillistä soveltamistilannetta. Ongelmallista tapausta verrataan niihin tapauksiin, 

joihin lain sovellutusalan ydin tyypillisesti ulottuu. 

 

Ensimmäiseksi on kysyttävä, mikä on normin sovellutusalan tyypillinen ydin. Millaisiin tapauksiin 

säännöstä on ensi sijassa ajateltu sovellettavan? Seuraavassa vaiheessa ratkaistavan tapauksen 

vertailukohdaksi olisi muodostettava normin ydinalueelle kuuluva tyyppitapaus. Tällaisen 

vertailukohdan muotoileminen on tietysti usein erittäin pulmallista, koska tyypillinen normin 

soveltamistilanne olisi muotoiltava oikeuskulttuurin tarjoamista arvostuksista käsin. Tuomarin 

oma käsitys siitä, mikä on tyypillistä kotirauhan rikkomista, voi olla aivan jotakin muuta kuin 

oikeuskulttuurissa yleisesti edustettu kanta. 

 

Tämän jälkeen olisi kyettävä paikantamaan ratkaistavan tapauksen ja tyyppitapauksen 

yhtäläisyydet ja eroavaisuudet. On punnittava sitä, ovatko erot niin merkittäviä, että tapauksia 

ei voida pitää relevanteissa suhteissa samanlaisina. Typologisoivan ajattelun peruslähtökohtana 

on relevanteissa suhteissa samanlaisten tapausten samanlainen kohtelu — ja vastaavasti 

relevanteissa suhteissa erilaisten tapausten erilainen kohtelu. 

 

Tässä punnintaoperaatiossa eri oikeudenaloilla käytössä olevat analogian käyttösäännöt 

saavat olennaisen aseman. Esimerkiksi rikoslain analoginen käyttäminen syytetyn vahin-

goksi on kiellettyä, kuten edellä on todettu. Syytetyn vahingoksi tyypillisten tapausten 

analogiaa voi siten käyttää vain lain sanamuodon puitteissa. Muilla oikeudenaloilla 

tyyppitapauksia voidaan käyttää vapaammin. 

 

Ratkaisu voidaan tehdä, kun normin sovellutusalan tyypillinen ydin on saatu riittävästi selvitettyä 

ja kun on saatu muodostettua käsitys siitä, ovatko ongelmallinen tapaus ja tyypillinen tapaus 

siinä määrin samankaltaisia, että ne voidaan oikeudellisesti rinnastaa. Tällaisessa menettelyssä 

ei varsinaisesti "sovelleta" säännöstä, vaan normia konkretisoidaan muotoilemalla sen ydinalue 
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ja tosiasiallista tapausta abstrahoidaan arvioimalla sen suhde tyypilliseen tapaukseen. Vahvasti 

yksinkertaistettuna yhteenvetona tyyppitapausajattelu näyttää kuviona seuraavalta.  

 

 

Normien ja tosiseikaston lähentyminen tyyppitapausajattelussa 

 

 

1. Tulkittavat säännöt, periaatteet ja muut normit 

 

 

2. Niiden soveltamisalan tyypillinen ydin 

 

 

3. Riittävän lähentymisen jälkeen ratkaisu  

 

 

2. Tyypillinen tapaus verrattuna ratkaistavaan tapaukseen 

 

 

1. Ratkaistava tapaus 

 

 

Tässä esityksessä on korostettu juridiseen hermeneutiikkaan pohjautuvaa tyyppitapausajattelua 

ratkaisumenetelmänä. Tyyppitapauksia on käsiteltävä niiden omilla ehdoilla eikä niitä voida 

väkivaltaa tekemättä vangita yleisten käsitteiden verkostoon. Samalla tuomioistuimen ja muun 

lainkäyttäjän asema korostuu juridisessa argumentaatiossa. Lainoppi voi pyrkiä systema-

tisoimaan niitä kysymysryhmiä, jotka ovat sen tarpeessa, mutta viime kädessä kysymys on 

kuitenkin rationaaliselle lainsoveltajalle asetettavista vaatimuksista eikä suoraviivaisista 

tulkintasuosituksista. 

 

Hyvällä lakimiehellä on oltava herkkyyttä ja näkemystä tunnistaa oikeudellisten ongelmien 

yhteiskunnallinen luonne. Yhteiskunnasta suljettua oikeusjärjestelmää ei ole olemassa. 

Lakimiehen on kyettävä olemaan oman oikeuskulttuurinsa hyvä tulkki. Vain niin menetellen 

oikeus voi säilyttää hyväksyttävyytensä. 

 

 ***** 

LYHENNELUETTELO 

 

 

HM = Suomen Hallitusmuoto (17.7.1919/94) 

KHO = Korkein hallinto-oikeus 

KKO = Korkein oikeus 

L = Laki 
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RL = Rikoslaki 19.12.1889/39 

VahL = Vahingonkorvauslaki 31.5.1974/412 

 


