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Oikeusteoria
Valmennuskurssi oikeustieteellisen alan 
valintakokeisiin 2019

Luento käsittelee valintakoekirjallisuuden 
Tapio Määttä & Mirjami Paso: Johdatus 
oikeudellisen ratkaisun teoriaan 1 lukua.

Oikeudellinen ajattelu
■ Oikeudellisen ajattelun taito: päättely ohjaavat oikeuslähde-, tulkinta-, ja 

argumentaatio-opit

■ Oikeuslähdeopit 1) Minkä oikeudellisen aineiston tulee olla? 
2) Mikä aineisto voi olla oikeudellisen ratkaisun 
perusteena?
3) Mikä eri oikeuslähteiden lähteiden painoarvo on 
toisiinsa nähden?

■ Tulkintaopit 1) Miten oikeuslähteiden sisältö on tulkittava?
2) Miten oikeuslähdettä jossakin yksittäistapauksessa 
sovelletaan?

■ Argumentaatio-opit Miten oikeudellinen ratkaisu tulisi perustella
1) Jotta ratkaisu olisi kontrolloitavissa
2) Asianosaiset ymmärtäisivät, miksi asia on          

ratkaistu kyseisellä tavalla.
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LAKI ≠ OIKEUS
Voimassa olevan oikeuden sisältö on selvitettävissä 

oikeuslähteistä (sis. lait) tulkinnan avulla.

Voimassa olevan oikeuden sisältö
■ Voimassa olevan oikeuden sisältö voidaan selvittää tulkinnan avulla.

■ Säädös = koostuu säännöksistä (säädöksiä ovat mm. kansalliset lait ja 
asetukset, EU-direktiivit ja EU-asetukset)

■ Säännös = viittaa lain tai muun säädöksen yksittäiseen kohtaan (pykälä 
tai momentti) [ks. s. 53]

■ Sääntö
■ Periaate

■ Normiformulaatio = lakien säännökset (tekstiä) [ks. s. 6]

■ Oikeusnormi = tulkinnan avulla selvitetty säännöksen merkityssisältö.

■ Laki itsessään on tekstiä (raaka-ainetta), josta tulkinnan avulla voidaan 
selvittää voimassa olevan oikeuden sisältö.
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SÄÄNNÖS ≠ 
SÄÄDÖS ≠ SÄÄNTÖ

Säännös, säädös ja sääntö tarkoittavat kaikki eri 
asiaa.

Oikeudellisen ratkaisun teoria
■ Oikeustieteellisen tutkimuksen osa, joka kehittää oikeuslähde-, tulkinta-, 

ja argumentaatio-oppeja oikeustieteellisen tutkimuksen (lainopin) 
työvälineeksi.

■ Työväline sekä käytännön lainsoveltamiseen että oikeustieteelliseen 
tutkimukseen ja opetukseen.

■ Muodostaa oikeudellisen päättelyn ajatusprosessin.

■ Valintakoekirja on normatiivinen eli se pyrkii vaikuttamaan siihen 
ajatusprossessiin, jolla oikeudellisia ratkaisuja tehdään ja miten 
ratkaisut olisi perusteltava.

■ Vallitseva tuomarinideologia 
– 1) Oikeudellisen ratkaisun teorian esittäminen sellaisena kuin se tällä 

hetkellä tuomioistuimessa on omaksuttu.
– 2) Oikeudellisen ratkaisun teoria, joka pyrkii kuvaamaan sitä,  miten 

oikeudellisia ratkaisuja tosiasiassa tehdään.



14.4.2019

4

Oikeudellinen tutkimus
■ Lainopillinen tutkimus 1) Tutkimuskohteena voimassa oleva oikeus.

2) Voimassa olevan oikeuden systematisointi ja 
tulkinta.
3) Käytännöllinen lainoppi ja teoreettinen 
lainoppi
4) Kuvaa valitsevaa käytäntöä, miten asiat 
ovat?

■ De lege ferenda
1) Miten oikeudellista ratkaisutoimintaa tulisi 

kehittää?
2) Miten asioiden tulisi olla?

■ Oikeusteoria
1) Miksi oikeus velvoittaa?
2) Kehittää oppeja.

Lainoppi
■ Käytännöllinen lainoppi  1) Miten epäselvää säännöstä on tulkittava?

2) Oikeusdogmatiikka ja tulkintajuridiikka
3) Relevantit tulkintaongelmat

■ Teoreettinen lainoppi
1) Voimassa olevan oikeuden esittäminen 

johdonmukaisena järjestelmänä 
(systematisointi)

2) Yleisten oppien avulla

■ Argumenttien vakuuttavuus
– Kannanotot on perusteltava oikeuslähteisiin tukeutuen.

■ Metodit = tutkimusmenetelmä
– Oikeuslähde-, tulkinta- ja argumentaatio-opit
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Oikeuslähde-, tulkinta- ja 
argumentaatio-opit

■ Rajaavat tulkinnassa käytetyn lähdeaineiston (oikeuslähteet)

■ Määrittää eri lähteiden välisen painoarvon toisiinsa nähden

■ Määrittää tulkinnan periaatteet

■ Epäselvän lainkohdan tulkitseminen
– Tukea haettava tulkittavan säännöksen sanamuodosta, lain 

tavoitteista, lain sääntelykokonaisuudesta, mahdollisesta lakia 
täsmentävästä alemmanasteisesta sääntelystä, lain esitöistä ja 
tuomioistuinratkaisuista

Systematisointi
■ Jäsentää säädösten tai säännösten välisiä yhteyksiä ja suhteita.

■ Oikeustieteen tehtävä: Esittää oikeus johdonmukaisena järjestyksenä

■ Teoreettinen lainoppi
– Kehittää yleisiä oppeja

■ Keskeisiä yleisten oppien ainesosia: 1) käsitteet 2) 
periaatteet 3) teoriat

■ Muita: 1) oikeudellisen ratkaisun teorian 
oikeudenalakohtaisia erityispiirteet 2) argumentointimallit

■ Yleiset opit on systemaattiseksi tarkoitettu oppijärjestelmä
■ Sisäinen ja ulkoinen näkökulma
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Oikeuden verkosto- ja 
kudosrakenne

■ Säädösten keskinäiset linkitykset ja yhteydet ovat lisääntyneet
– Seuraus → Systematisointia tarvitaan yhä useammin myös 

käytännöllisten tulkintaongelmien ratkaisemiseksi

■ Oikeuden verkosto- ja kudosrakenne on yksi valintakoekirjan kantavia 
aiheita. [Ks. s. 12, s. 18, s. 30, luku 3.7]

Erot prosessilajien välillä
■ Oikeuslähde-, tulkinta- ja argumentaatio-opit ovat koko 

oikeusjärjestelmän kattavia.

■ Huomioitava erot eri oikeudenalojen ja prosessilajien välillä.
– Rikosprosessi 
– Siviiliprosessi
– Hallintoprosessi

■ Kiinnitä huomiota prosessilajien erityispiirteisiin ja 
oikeudenalalle tyypillisiin argumentointimalleihin. [Ks. s. 13–
16, s. 20, s. 81–88.
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Montesquieun vallan kolmijako-oppi
■ Määritelmä: ”valta tulee demokraattisessa järjestelmässä selvästi erotella 

toisistaan riippumattomille toimijoille vallan väärinkäytön estämiseksi”

■ Suomessa on eroteltu toisistaan:
■ eduskunnalle kuuluva lainsäädäntövalta, 
■ tuomioistuimille kuuluva tuomiovalta ja 
■ hallintoviranomaisille kuuluva toimeenpanovalta

■ Tuomiovalta
■ Yleiset tuomioistuimet (käräjäoikeus, hovioikeus ja korkein oikeus)
■ Hallintotuomioistuimet (hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus)

■ Erityistuomioistuimet (markkinaoikeus, työtuomioistuin, vakuutusoikeus ja 
valtakunnanoikeus)

Viranomaisen päätöksenteko vs. 
tuomioistuimen ratkaisu
■ Viranomaisen tekemä ratkaisu on hallintopäätös.

– Hallintopäätös tulee lainvoimaiseksi muutoksenhakuajan päätyttyä, 
jos  valitusta ei ole tehty.

– Lainvoimainen hallintopäätös ei estä tekemästä samasta asiasta 
uutta hakemusta.

– Viranomaisen päätöksentekoprosessissa noudatetaan hallintolakia 
(HL).

■ Tuomioistuimen ratkaisu
– Tuomioistuimen ratkaisu tulee oikeusvoimaiseksi. 
– Kaikkien muutoksenhakukeinojen käyttämisen jälkeen ratkaisuun ei 

ole mahdollista saada muutosta säännönmukaisin 
muutoksenhakukeinoin.

– Samaa asiaa ei voi saada uudelleen käsiteltäväksi.
– Hallintotuomioistuimessa päätöksentekoprosessissa noudatetaan 

hallintolainkäyttölaki (HLL) ja täydentävästi oikeudenkäymiskaarta.
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LAINVOIMAINEN 
≠ OIKEUSVOIMAINEN

Lainvoimainen = asia on ratkaistu, eikä siitä voi enää 
valittaa. Ei estä uutta hakemusta.

Oikeusvoimainen = ratkaisu on muutoksenhakukeinojen 
käyttämisen jälkeen lopullinen (poikkeuksena 

ylimääräinen muutoksenhaku). Asiaa ei ole mahdollista 
saada uudelleen käsiteltäväksi. 

HL ≠ HLL
Viranomaisen päätöksentekoprosessi noudatetaan 

hallintolaki (HL). Hallintotuomioistuimessa 
oikeudenkäynnissä noudatetaan 
hallintolainkäyttölakia (HLL)
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Ratkaisupakko & menettely
■ Tuomioistuimilla on ratkaisupakko.

– Tuomari, jolle asia on jaettu, on velvollinen antamaan kohtuullisessa 
ajassa ratkaisu.

– Ratkaisu on sitova ja se voidaan laittaa täytäntöön pakkokeinoin.

→ tuomioistuimet käyttävät merkittävää oikeudellisesti sitovaa valtaa 

■ Päätöksentekoprosessissa noudatetaan menettelyllisiä sääntöjä (esim. OK 
ja HLL)
– Asia ratkaistaan aineellisten sääntöjen mukaisesti (esim. 

kuluttajansuojalain mukaan.)

(4/1734, OK) 
Numero lain perässä on säädöskokoelman numero. Se 

koostuu numerosta (monesko laki sinä vuonna) ja 
vuosiluvusta.

Oikeudenkäymiskaari



14.4.2019

10

SÄÄNNÖKSIÄ, PERIAATTEITA
JA OIKEUSTAPAUKSIA

Painopiste ulkoa opettelussa on olennaisissa 
säännöksissä, periaatteissa ja oikeustapauksissa. 

Oikeusteorian kirjan esimerkinomaiset säännökset on 
hyvä opetella, mutta ne eivät ole priorisoinnissa 

etusijalla. 

Huomioita kirjasta:
Kirjassa on paljon irrallisia 

KÄSITTEITÄ
Käsitteen määritelmät on syytä osata. On huomattava, 

että jotkin käsitteet on määritelty eri kohdassa kuin 
niitä on käytetty

Huomioita kirjasta:
Kirjassa on paljon


