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VALINTAKOEOHJEET 23.5.2022  

 

LUE TEHTÄVÄT JA OHJEET ERITTÄIN HUOLELLISESTI ENNEN VASTAAMISTA.  

Ennen kuin ryhdyt vastaamaan, harkitse, mitä kysytään ja miten kysymyksiin tulee vastata. 

 

Kokeen aikana saa olla auki vain valintakoejärjestelmä. Voit luonnostella vastauksiasi erilliselle muistiinpa-

nopaperille. Älä kirjoita henkilötietojasi papereihin. Papereihin tehtyjä merkintöjä ei huomioida arvostelussa.  

 

Valintakokeessa on kahdeksan tehtävää. Osassa tehtävistä on alakohtia. Maksimipistemäärä valintakokeesta 

on 80 pistettä. Tehtävien 1–4 enimmäispistemäärä on 40 pistettä ja vähimmäispistemäärä -40 pistettä.  Tehtä-

vien 5–8 enimmäispistemäärä on 40 pistettä ja vähimmäispistemäärä 0 pistettä. Valintakokeeseen vastataan 

suomen kielellä. Lue ohjeet tarkasti ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastaisesti toimiminen koituu hakijan 

vahingoksi. 

 

Tehtävät 1–4: Jokaiseen monivalintakysymykseen on vain yksi oikea vastausvaihtoehto. Jos et halua vastata 

kysymykseen, voit valita vaihtoehdon ”Jätän vastaamatta kysymykseen” tai jättää vastausvaihtoehdon koko-

naan valitsematta. Jokaisesta oikeasta vastauksesta annetaan yksi piste (+1 piste) ja jokaisesta väärästä vas-

tauksesta vastaavasti vähennetään yksi piste (-1 piste). Vastaamatta jättäminen, ”Jätän vastaamatta kysymyk-

seen” -vaihtoehto tai tyhjä vastaus/ei valintaa, ei vähennä pisteitä (0 pistettä).  

 

Tehtäviin 5–8 vastataan annetun merkkimäärän rajoissa. Tehtävien arvostelussa noudatetaan kokonaisarvos-

telua, jossa merkitystä voidaan antaa vastauksen sisältämien tietojen ja vastauksen virheettömyyden lisäksi 

vastauksen johdonmukaisuudelle, selkeydelle ja olennaisiin asioihin keskittymiselle. Puutteet mainituissa sei-

koissa voivat vähentää tehtävästä saatavaa pistemäärää. Jos vastauksessa on esitetty keskenään ristiriitaisia 

seikkoja tai tietoja, voi myös tämä vaikuttaa vastauksen arvosteluun alentaen tehtävästä saatavaa pistemäärää. 

Vain vastauksessa mainitut asiat arvostellaan. 

 

Kaikissa tehtävissä annetaan vain kokonaisia pisteitä, puolikkaita pisteitä ei myönnetä. Hakijan on saatava 

valintakokeen tehtävistä 5–8 yhteensä vähintään puolet pisteistä voidakseen tulla hyväksytyksi. Valintakokei-

den tarkistus on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuneilta tarkastetaan mo-

nivalintatehtävät ja hakijat asetetaan niiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Monivalintatehtäväpisteiden 

perusteella toiseen vaiheeseen edenneiltä tarkastetaan kaikki vastaukset. 

 

Vastausten tulee perustua vuoden 2022 valintakoekirjoissa oleviin tietoihin ja mielipiteisiin sekä tehtävien 

yhteydessä annettuun materiaaliin.  

 

 

KOKEESTA SAA POISTUA AIKAISINTAAN KLO 14:30. 

 

 

Koe päättyy, kun koeaika loppuu tai itse lopetat kokeen. Palauta koe kirjautumalla ulos koejärjestelmästä.  

Kun olet lopettanut kokeen, sinun tulee näyttää tunnisteesi (QR-koodi) ja henkilöllisyystodistuksesi valvojalle. 

Palauta samalla muistiinpanopaperisi ja aineisto valvojalle. Mitään papereita ei saa ottaa valintakoetilaisuu-

desta mukaansa. Koeajan päätyttyä valvoja ohjaa hakijat tunnistukseen järjestyksessä. Odota vuoroasi rauhassa 

paikallasi.  
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TEHTÄVÄ 1  

Vastaa tehtävänannossa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jokaiseen monivalintakysymykseen on vain 

yksi oikea vastausvaihtoehto. Jos et halua vastata kysymykseen, tee merkintä kohtaan ”jätän vastaa-

matta kysymykseen”. Jokaisesta oikeasta vastauksesta annetaan yksi piste (+1 piste) ja jokaisesta 

väärästä vastauksesta vastaavasti vähennetään yksi piste (-1 piste). Mikäli hakija jättää vastaamatta 

(tyhjä vastaus/ei valintaa) tai tekee merkinnän kohtaan ”jätän vastaamatta kysymykseen”, kysymyk-

sestä ei anneta eikä vähennetä pistettä (0 pistettä). Tehtävän enimmäispistemäärä on 10 pistettä ja 

vähimmäispistemäärä -10 pistettä. 

 

 

Vastaa kysymyksiin Antti Belinskij’n, Kai Kokon, Ismo Pölösen ja Jukka Similän Näkökulmia ym-

päristöoikeuteen -kirjan perusteella. 

 

 

1. Mikä seuraavista väittämistä pitää kirjan mukaan paikkansa? 

a) Läpäisyperiaate tarkoittaa sitä, että Suomen perustuslain säännöksille perusoikeuksineen on 

annettava etusija lain soveltamisessa. 

b) Läpäisyperiaatteella pyritään lainsäätämisvaiheessa varautumaan lain soveltamista ja toi-

meenpanoa silmällä pitäen vaihteleviin olosuhteisiin käytännössä ja yhteiskunnalliseen muu-

tokseen sekä poistamaan epätäydellisestä tiedosta aiheutuvaa epävarmuutta lain vaikuttavuu-

dessa. 

c) Läpäisyperiaate tarkoittaa sitä, että jos naapuri on muuttanut aiemmin paikalle kuin ympäris-

tövahingon aiheuttanut toiminnanharjoittaja, lähtökohtaisesti naapuria suojataan niin, ettei hä-

nellä ole velvollisuutta sietää syntyneitä päästöjä tavanomaisena häiriönä. 

d) Läpäisyperiaate tarkoittaa sitä, että EU:n ympäristöpolitiikan tavoitteet ja sääntelyperiaatteet 

on otettava huomioon myös esimerkiksi EU:n sisämarkkinoita ja teollisuutta koskevilla poli-

tiikan sektoreilla. 

e) Ympäristövastuun taustalla on myös läpäisyperiaate, mikä ilmenee siitä, että jokaisen velvol-

lisuudet luontoa kohtaan voidaan ymmärtää joko luonnon itseisarvosta lähteviksi tai il-

maukseksi kaikille ihmisille jakamattomasti kuuluvasta oikeudesta. Tällaisen ihmisoikeuden 

subjekteina voidaan pitää myös tulevia ihmissukupolvia.  

 

 

2. Mikä seuraavista väittämistä pitää kirjan mukaan paikkansa? 

a) Yleis- ja asemakaavat eivät voi olla kuntien yhteisiä. 

b) Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, 

jotka ovat kuntien valmistelemia ja ympäristöministeriön hyväksymiä. 

c) Maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää yksityiskohtaiset säännökset vuorovaikutuksen järjestä-

mistavoista kaavoituksessa. 

d) Maankäyttö- ja rakennuslaissa keskeisenä lähtökohtana on, että kaavaa valmisteltaessa on ol-

tava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin 

kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (osallinen). Kaavojen osallistumismenettelyihin voivat 

osallistua myös kunnan jäsenet. 

e) Kaavoittajan on mahdollisuuksien mukaan huomioitava muistutukset, joita osalliset ja kunnan 

jäsenet esittävät kaavaehdotuksista, mutta kaavoittajan ei tarvitse esittää perusteltua kannan-

ottoa näissä muistutuksissa ilmaistuihin mielipiteisiin. 
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3. Mikä seuraavista väittämistä pitää kirjan mukaan paikkansa? 

a) YVA-lainsäädännön mukaisena yhteysviranomaisena toimii aluehallintovirasto (AVI). 

b) Yhteysviranomainen laatii hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja toimittaa sen 

nähtäväksi eri osapuolten antamaa palautetta varten.  

c) Viranomainen laatii vaikutusten arvioinnin tuloksista ns. perustellun päätelmän, jossa se huo-

mioi arviointiselostuksesta annetun palautteen.  

d) YVA-menettely toteutetaan pääsääntöisesti samanaikaisesti lupamenettelyn kanssa. 

e) Osalliset voivat valittaa yhteysviranomaisen YVA-menettelyä koskevasta päätöksestä hal-

linto-oikeuteen.  

 

 

4. Mikä seuraavista väittämistä pitää kirjan mukaan paikkansa? 

a) Historiallisesti katsoen luonnonvaraoikeuden juuret ovat lyhyemmät kuin suurimman osan 

muuta ympäristösääntelyä. 

b) Luonnonvaraperiaatteita ovat muun muassa seuraavat periaatteet: monimuotoisuuden suoje-

lun, kestävän käytön, säästävän käytön, aikaprioriteetin, haittojen minimoinnin ja intressiver-

tailun periaatteet. 

c) Jokamiehenoikeudet pohjautuvat alkujaan luonnonvarasääntelyn rajoittamiseksi luotuun ul-

koilulakiin (606/1973). 

d) Luonnonvaralainsäädäntö sääntelee luonnonvaraa pääsääntöisesti vielä senkin jälkeen, kun se 

on irrotettu luonnosta ja viedään markkinoille. 

e) Luonnonvaralakeihin kuuluvat mm. metsästyslaki (615/1993) ja ulkoilulaki (606/1973). 

  

 

5. Mikä seuraavista väittämistä pitää kirjan mukaan paikkansa? 

a) Luonnonvarojen yleiskäyttöoikeudet kuuluvat lähtökohtaisesti kaikille. 

b) Veden (vesiaineen) vallintaoikeus tarkoittaa sen omistamista. 

c) Soran omistusoikeus ei kuulu sen sijaintipaikan kiinteistön omistajalle, vaan kaivoslain mu-

kaan soran omistusoikeus on ensiksi lupaa hakeneella. 

d) Kaivosmineraalien hyödyntämisoikeuden saaminen on riippuvainen alueen omistusoikeu-

desta. 

e) Luonnonvarojen hyödyntämistilanteessa ilmenevien erilaisten intressien yhteensovitta-

miseksi kyseeseen voi tulla vesilain ja kaivoslain nojalla myös pakkotoimen käyttäminen, 

jolla ei kuitenkaan saa aiheuttaa toiselle lain muutoin kieltämää haittaa. 
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6. Mikä seuraavista väittämistä pitää kirjan mukaan paikkansa? 

a) Luonnonsuojelualue voidaan perustaa nykyään vain valtion omistamalle maalle. 

b) Natura 2000-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä voidaan Elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskuksen (ELY-keskuksen) luvalla toteuttaa hanke tai suunnitelma, joka tehdyn vai-

kutusarvion mukaan merkittävästi heikentää Natura 2000-alueella suojeltuja luonnonarvoja. 

Tämä on kuitenkin mahdollista vain siinä tapauksessa, että kyseinen hanke tai suunnitelma on 

toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista rat-

kaisua ole. 

c) Sekä luonnonsuojelulailla (LSL 1096/1996) että metsälailla (MetsäL 1093/1996) suojellaan 

luontotyyppejä, joskin metsälaissa luontotyyppejä kutsutaan ”monimuotoisuuden kannalta 

erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi”. Luonnonsuojelulain luontotyyppisuojelu on suoraan 

lailla saatettu voimaan, kun taas metsälain luontotyyppisuojelu astuu voimaan vasta, kun vi-

ranomainen on tekemällään päätöksellä asettanut rajat ja antanut päätöksen tiedoksi. 

d) Sekä luonnonsuojelulain (LSL 1096/1996) luontotyypit että metsälain (MetsäL 1093/1996) 

monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt on luetteloitu laissa. Kumpienkin 

osalta vaatimus on, että ne ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. 

e) Voimassa oleva luonnonsuojelulaki (LSL 1096/1996) ei sisällä määräyksiä ekologisesta kom-

pensaatiosta.  

 

 

7. Mikä seuraavista väittämistä pitää kirjan mukaan paikkansa? 

a) Ympäristönsuojelulain mukaisessa ympäristölupaharkinnassa tulee kiinnittää huomiota hank-

keen taloudelliseen hyödyllisyyteen. 

b) Ympäristönsuojelulain perusteella ympäristölupa myönnetään, jos hakijan voidaan osoittaa 

noudattavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 

c) Ympäristönsuojelulain perusteella hankkeen vesistövaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huo-

mioon hankkeesta aiheutuva kuormitus vähennettynä vesistöön kohdistuvalla muulla kuormi-

tuksella. 

d) Ympäristönsuojelulain perusteella ympäristölupa tulee myöntää, jos hankkeesta yleisille tai 

yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille 

koituviin menetyksiin. 

e) Vesien merkittävää pilaantumista arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota koko toiminnan elin-

kaaren aikaisiin vaikutuksiin, mikä asettaa vaikutusten ennakkoarvioinnille korkeat vaatimuk-

set.  

 

8. Mikä seuraavista väittämistä pitää kirjan mukaan paikkansa? 

a) Emissioissa kyse on naapurin alueelle kohdistuvista häiriövaikutuksista. 

b) LULUCF-asetus asettaa sitovan EU-laajuisen vesistöjen pilaantumisen enimmäismäärää kos-

kevan tavoitteen ja määrittää keskeiset toimet, joilla tavoite saavutetaan. 

c) Haitallinen savukaasu tehtaanpiipun päästä on esimerkki emissiosta. 

d) LULUCF-asetuksen tiukentaminen on erityisen merkityksellistä teollisesta toiminnasta aiheu-

tuvan pilaantumisen kannalta. 

e) Vesiensuojelua koskevan LULUCF-asetuksen (EU:n asetus 2018/841) tiukentaminen on osa 

laajaa lakipakettia, jonka komissio antoi kesällä 2020 ja joka liittyy vihreän kehityksen ohjel-

maan.  
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9. Mikä seuraavista väittämistä pitää kirjan mukaan paikkansa?  

a) Rion sopimus on valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisso-

pimus. 

b) Espoon sopimus on biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus. 

c) Århusin sopimus on tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja 

vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehty yleissopimus.  

d) Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleissopimus vuodelta 

1991 velvoittaa sopimuspuolet, eli sopimukseen sitoutuneet valtiot, tiedottamaan toisiaan so-

pimuksen alaan kuuluvista hankkeista ja antamaan sopimuksen muille osapuolivaltioille mah-

dollisuuden esittää kannanottonsa ja muistutuksensa niiden johdosta. Kyse on sellaisesta val-

tioiden välisestä sopimuksesta, joka ei aseta sopimusosapuolivaltioille velvollisuuksia omia 

tai muiden valtioiden kansalaisia kohtaan. 

e) Rion sopimuksen mukaiset oikeudet koostuvat oikeudesta osallistua ympäristöä koskevaan 

päätöksentekoon sen valmisteluvaiheessa, oikeudesta ympäristötietoon ja oikeudesta tehok-

kaisiin oikaisu- ja muutoksenhakukeinoihin.  

 

 

10. Mikä seuraavista väittämistä pitää kirjan mukaan paikkansa? 

a) Suomen vesialue tarkoittaa ympäristönsuojelulain mukaan aluevesiä ja luonnollisia sisävesi-

alueita, mutta ei esimerkiksi kanavia. 

b) Vesialue muodostuu vakiintuneen käsityksen mukaan alueen pohjasta sekä vesiaineesta.   

c) Vesistöä koskevat vesilain säännökset eivät sovellu Suomen aluevesiin, koska meri ei ole kä-

sitteellisesti vesistö. 

d) ”Pieni vesi” on vesistö, joka muodostaa vesistön käsitteellisen alarajan. 

e) ”Pieni vesi” voi olla esimerkiksi lampi, puro tai kanava. 
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TEHTÄVÄ 2  
 

Vastaa tehtävänannossa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jokaiseen monivalintakysymykseen on vain 

yksi oikea vastausvaihtoehto. Jos et halua vastata kysymykseen, tee merkintä kohtaan ”jätän vastaa-

matta kysymykseen”. Jokaisesta oikeasta vastauksesta annetaan yksi piste (+1 piste), ja jokaisesta 

väärästä vastauksesta vastaavasti vähennetään yksi piste (-1 piste). Mikäli hakija jättää vastaamatta 

(tyhjä vastaus/ei valintaa) tai tekee merkinnän kohtaan ”jätän vastaamatta kysymykseen”, kysymyk-

sestä ei anneta eikä vähennetä pistettä (0 pistettä). Tehtävän enimmäispistemäärä on 10 pistettä ja 

vähimmäispistemäärä -10 pistettä. 

 

 

Vastaa kysymyksiin Tapio Määtän ja Mirjami Pason Johdatus oikeudellisen ratkaisun teoriaan -kir-

jan perusteella. 

 

 

1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 

a) Asianosaisen kannalta kielteinen hallintopäätös saa aina oikeusvoimavaikutuksen ja estää te-

kemästä samasta asiasta uutta hakemusta.  

b) Positiivinen oikeusvoima tarkoittaa sitä, että lainvoiman saanutta asiaa ei voida käsitellä uu-

delleen.  

c) Negatiivinen oikeusvoima tarkoittaa sitä, että aikaisemmalla päätöksellä lainvoimaisesti rat-

kaistu oikeuskysymys voidaan ottaa myöhemmin päätöksen perustaksi ilman, että asia pitäisi 

tutkia uudestaan. 

d) Tuomioistuimen ratkaisuilla on lähtökohtaisesti niin sanottu oikeusvoimavaikutus. Tämä tar-

koittaa, että lainvoimainen ratkaisu on lopullinen, eikä samaa asiaa voi siis lähtökohtaisesti 

saada enää uudelleen käsiteltäväksi. 

 

 

2. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 

a) Lain esitöiden merkitys suomalaisessa lainsoveltamisessa on vähäinen. 

b) Oikeudellisen ratkaisun tekijän virkavelvollisuuksiin kuuluu ratkaisua tehdessään noudattaa 

esitöissä lausuttua. 

c) Lain esitöiden merkitys pysyy ajan kuluessa muuttumattomana, koska lainsäätäjän alkupe-

räistä tahtoa on noudatettava. 

d) Lain esityöt ovat keskeinen oikeuslähde ja keskeinen lain säännösten tulkinnan apuväline. 

 

 

3. Kun laintulkinta pohjautuu lain esitöiden yleisten ja pykäläkohtaisten perustelujen perusteella sel-

vitettävään lainsäätäjän tahtoon, kyse on: 

a) objektiivis-tavoitteellisesta laintulkinnasta; 

b) subjektiivis-tavoitteellisesta laintulkinnasta; 

c) systeemisestä tulkinnasta; 

d) kontekstuaalisesta laintulkinnasta. 
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4. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 

a) Teleologisella tulkinnalla tarkoitetaan EU-oikeudessa pääsääntöisesti yksittäisen säädöksen 

tai säännöksen tarkoituksen mukaista tulkintaa. 

b) Teleologisessa tulkinnassa pyritään toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla oikeusjärjes-

telmän ja kulloisenkin sovellettavan sääntelykokonaisuuden tavoitteet. 

c) EU-oikeudelliselle teleologiselle tulkinnalle on leimallista, että säännöksen sanamuoto asete-

taan etusijalle, mikäli säännöksen sanamuoto ja tarkoitus ovat ristiriidassa keskenään. 

d) Tavoitteellinen laintulkinta kotimaisessa lainsoveltamisessa sekä teleologinen laintulkinta 

EU-oikeudessa ovat vahvasti esityösidonnaisia. 

 

 

5. Mikä seuraavista tarkoittaa jäsenvaltioiden tuomioistuinten ja viranomaisten velvollisuutta perus-

taa ratkaisunsa suoraan EU-oikeuden säännökseen? 

a) EU-oikeuden suora soveltaminen. 

b) EU-oikeuden tehokkuusperiaate. 

c) EU:n oikeuden etusijaperiaate. 

d) EU-oikeuden tulkintavaikutus. 

 

 

6. Mitä seuraavista ei ole mainittu kirjassa ilmentymänä eikä esimerkkinä yhteensovittamisajatte-

lusta lainsoveltamisessa? 

a) Yleislakien kunnioittamisen periaate. 

b) Perusoikeusmyönteinen laintulkinta. 

c) Direktiivien tulkintavaikutus. 

d) Lex specialis. 

 

 

7. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 

a) Oikeuden verkosto- ja kudosrakenteeksi kutsutaan ilmiötä, jossa oikeusjärjestyksen eri sään-

nökset kietoutuvat yhteen yhä tiheämmäksi, toisiinsa liittyväksi verkoksi ja jossa eri lakien 

väliset päällekkäisyydet, ristikkäisyydet ja linkittyneisyys lisääntyvät. 

b) Määtän ja Pason mukaan peczenikiläis-aarniolainen oikeuslähdeoppi tunnistaa riittävän hyvin 

oikeusjärjestyksen verkosto- ja kudosrakennetta. 

c) Erityislakien kunnioittamisen periaate ilmentää yhteensovittamisajattelua lainsoveltamisessa. 

d) Kiperät, aidot sääntöjen väliset ristiriitatilanteet ovat käytännön lainsoveltamisessa monella 

oikeudenalalla paljon yleisempiä tilanteita kuin lakien päällekkäisyys ja rinnakkaisuus (oi-

keuden verkosto- ja kudosrakenne). 

 

 

8. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 

a) Lainsoveltaja ei voi ratkaisun lopputuloksesta käsin hahmottuvan tilannekohtaisen järjenkäy-

tön perusteella poiketa lain mekaanisesta ja muodollisesta soveltamisesta. 

b) Sisällöllisten ratkaisuperusteiden merkitys on vähentynyt useilla oikeudenaloilla viime ai-

koina. 

c) Oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa päättely tulee sitoa kontrolloitavissa oleviin oikeusläh-

teisiin ja tulkintaperusteisiin. 

d) Lainsoveltaja ei voi painottaa tulkintaansa seurausharkinnan pohjalta siten, että lopputulos on 

hyväksyttävä. 
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9. Määttä ja Paso käsittelevät yhdessä kirjansa luvussa sisäisen ja ulkoisen perustelemisen vaati-

musta. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 

a) Ulkoisella perustelemisella tarkoitetaan argumentaatioteorioiden mukaan sitä, että oikeudel-

lisen ratkaisun justifikaation on kohdistuttava valittaviin normi- ja faktapremisseihin.  

b) Sisäisellä perustelemisella vastataan kysymykseen, miksi tietty normi valittiin tai tietty tosi-

seikka katsottiin relevantiksi.   

c) Ulkoisilla perusteluilla tuomarin on osoitettava, että annettu ratkaisu on looginen seuraus voi-

massa olevan ja valitun normin soveltamisesta tiettyihin tosiseikkoihin. 

d) Siviiliprosessissa on tavanomaista, että laista löytyy nimenomainen säännös, jonka nojalla 

asia tulisi ratkaista.  

 

 

10. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?  

a) Oikeudenkäynneissä kuultavat asiantuntijat kertovat yksittäiseen tapaukseen liittyvistä ha-

vainnoista. 

b) Aineellisella totuudella tarkoitetaan sitä totuutta, mikä on oikeudenkäynnissä tullut näyte-

tyksi. 

c) Näyttökynnyksellä siviili- ja rikosprosessissa tarkoitetaan sitä, minkälainen näyttö katsotaan 

laadullisesti riittäväksi, jotta se voidaan asettaa ratkaisun perustaksi. 

d) Hallintoprosessissa selvitysvelvollisuus kuuluu yksinomaan tuomioistuimelle. 
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TEHTÄVÄ 3  

Vastaa tehtävänannossa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jokaiseen monivalintakysymykseen on vain 

yksi oikea vastausvaihtoehto. Jos et halua vastata kysymykseen, tee merkintä kohtaan ”jätän vastaa-

matta kysymykseen”. Jokaisesta oikeasta vastauksesta annetaan yksi piste (+1 piste) ja jokaisesta 

väärästä vastauksesta vastaavasti vähennetään yksi piste (-1 piste). Mikäli hakija jättää vastaamatta 

(tyhjä vastaus/ei valintaa) tai tekee merkinnän kohtaan ”jätän vastaamatta kysymykseen”, kysymyk-

sestä ei anneta eikä vähennetä pistettä (0 pistettä). Tehtävän enimmäispistemäärä on 10 pistettä ja 

vähimmäispistemäärä -10 pistettä. 

 

 

Vastaa kysymyksiin Mika Hemmon Velvoiteoikeuden perusteet -kirjan perusteella. 

 

 

1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 

a) Kauppalain sääntely on pakottavaa kuluttajan suojaksi. 

b) Kuluttajasuhteita koskevien lakien säädöksistä ei saa poiketa sopimalla toisin. 

c) Osapuolten keskenään sopimat ehdot, käytännöt ja tavat voivat korvata kauppalain säännökset 

sopimuspuolten välisessä suhteessa. 

d) Jos sopimustyypistä ei ole säädetty erityislaissa, niihin soveltuvat säännöt ovat täysin sopi-

musoikeuden yleisten oppien, oikeuskäytännön ja oikeuskirjallisuuden varassa. 

 

 

2. Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa? 

a) Kuluttaja vastaa luottokortin oikeudettomasta käytöstä rajattomasti, jos hän on luovuttanut 

kortin sen käyttöön oikeudettomalle ja maksun vastaanottaja on noudattanut asianmukaista 

huolellisuutta. 

b) Oikeuskelpoisuudessa on kysymys vähimmäisikää ja ymmärryskykyä koskevista vaatimuk-

sista. 

c) Tiedonantovirhe ei välttämättä johda kaupan pätemättömyyteen. 

d) Kolmas voidaan tietyin edellytyksin velvoittaa palauttamaan velalliselta saamansa suoritus, 

jos velallinen on joutunut konkurssiin. 

 

 

3. Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa? 

a) Sopimusasiaa käsittelevä tuomioistuin voi ottaa omasta aloitteestaan huomioon pätemättö-

myysperusteita. 

b) Sopimuksen tulkinnan ns. epäselvyyssääntöä, jonka mukaan epäselvää sopimusehtoa tulki-

taan sen laatijan vahingoksi, voidaan soveltaa vain kuluttajansuojalain sääntelemissä sopi-

muksissa. 

c) Sopimuksessa voidaan sopia irtisanomisen perusteista. 

d) Sopimusoikeudellista suojaa voidaan antaa myös sopimussuhteen ulkopuoliselle henkilölle. 
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4. Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa? 

a) Sopimukseen voidaan sisällyttää ehtoja sopimuksen yksipuolisesta muuttamisoikeudesta. 

b) Kun sopimuksessa on sovittu hinnan muuttuvan samoin kuin sopimukseen kirjattu indeksi-

luku muuttuu, niin tällaisen ehdon soveltamisessa on kyse alkuperäisen sopimuksen sovelta-

misesta. 

c) Uudelleenneuvotteluehto tarkoittaa väistämättä, että sopimuksen muuttamiseen täytyy suos-

tua neuvotteluissa. 

d) Yksipuolista muuttamisoikeutta koskeva ehto muodostuu herkästi kohtuuttomaksi.  

 

 

5. Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa? 

a) Kuittaus ei edellytä vastapuolen hyväksyntää. 

b) Kuittausta ei ole rajoitettu lainsäädännössä. 

c) Vanhentunutta saatavaa voidaan käyttää kuittaukseen, jos kuittaus olisi voitu tehdä myös en-

nen vanhentumista. 

d) Velalliselle läheiseltä yhtiöltä olevaa saatavaa ei voi käyttää velallisen velan kuittaukseen. 

 

 

6. Mikä seuraavista sopimuksen purkamista koskevista väittämistä pitää paikkansa?  

a) Purkamistilanteessa edellytetään sopimusvelallisen puolelta yleensä olennaista sopimusrikko-

musta, mutta myös vähäpätöiset viivästykset tai virheet voivat oikeuttaa purkamaan sopimuk-

sen, jos velkoja ei voi odottaa virheen oikaisua. 

b) Syynä purkamisoikeuden rajoituksille on se, että purkaminen aiheuttaa usein huomattavan 

pienet tappiot velkojaosapuolelle. 

c) Sopimuksen purkaminen ei voi perustaa sopimusvelkojalle korvausvastuuta, jos sopimusvel-

koja on purkamistilanteessa perustellusti arvioinut purkamisoikeuden edellytysten täyttyneen. 

d) Sopimusrikkomuksen olennaisuutta arvioitaessa tärkeää on muun muassa sen arvioiminen, 

onko rikkomus perustellusti järkyttänyt sopimusvelkojan luottamusta. 

 

 

7. Vahingonkorvausoikeudessa syy-yhteys on keskeinen korvauskelpoisten vahinkojen määritte-

lyyn liittyvä vaatimus. Mikä seuraavista syy-yhteyttä koskevista väittämistä ei pidä paikkaansa?  

a) Syy-yhteyden arvioinnissa lisävaatimuksena on pidetty vahingon ennakoitavuutta. Sen perus-

teella korvausvelvollisen vastuuta rajataan poissulkemalla ennalta-arvaamattomat vahinkota-

pahtumat. 

b) Alimmillaan syy-yhteysnäyttö voidaan katsoa riittäväksi silloin, kun syy-yhteyttä vahinkoon 

voidaan pitää todennäköisenä. 

c) Syy-yhteyden arvioinnissa voi olla tärkeää esimerkiksi sen seikan tarkastelu, olisiko vahinko 

aiheutunut, jos vahingon syyksi epäiltävää tapahtumaa ei olisi sattunut. 

d) Syy-yhteyden lisävaatimuksena olevassa normin suojatarkoituksessa huomio kohdistuu lou-

katun normin ja norminvastaisena pidettävällä teolla aiheutetun vahinkoseuraamuksen välille. 

 

 

8. Mikä seuraavista ankaraa vastuuta koskevista väittämistä pitää paikkansa?  

a) Ankara vastuu voi liittyä erityisvaarallisen toiminnan harjoittamiseen. 

b) Ankarassa vastuussa keskiössä on yksittäisten tekojen aiheuttamien seuraamusten arviointi. 

c) Ankaran vastuun soveltamisalan laajentaminen on ollut oikeuskäytännössä melko tiukkojen 

kriteerien ohjaamaa. 

d) Ankaraa vastuuta ei voida rajoittaa vahingonkärsijän myötävaikutuksen perusteella. 
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9. Perusteettoman edun palautus on oikeuskeino, jolla tiettyjen aiheettomien suoritusten vaikutukset 

voidaan poistaa silloin, kun vaatimusta ei voida perustaa sopimusoikeudellisiin sääntöihin eikä 

vahingonkorvausnormistoon. Mikä seuraavista perusteettoman edun palautusta koskevista väittä-

mistä ei pidä paikkaansa?  

a) Perusteettoman edun palautusta sivuavia säännöksiä on vain harvoja, ja oikeuskeino on vailla 

yleistä lainsäädäntöä. 

b) Vanhentuneen velan maksaminen on yleensä sellainen seikka, joka ei oikeuta perusteettoman 

edun palautukseen. 

c) Perusteettoman edun palautusvelvollisuuden vastinparina on toisen saama perusteeton hyöty. 

d) Perusteettoman edun palautuksen edellytyksenä ei ole edunsaajan moitittava menettely. 

 

 

10. Mikä seuraavista henkilövahingon korvaamista koskevista väittämistä ei pidä paikkaansa?  

a) Ansionmenetyskorvausta voi saada tilapäisestäkin työkyvyttömyydestä eikä vain pysyvästä 

työkyvyttömyydestä. 

b) Henkilövahingosta vahinkoa kärsineelle aiheutuneet vaikutukset elämänlaatuun voivat itses-

sään olla pysyvästä haitasta määrättävän korvauksen perusteena. 

c) Henkilövahingon perusteella voi kolmas henkilö saada korvausta elatuksen menetyksestä. 

d) Surmansa saaneen henkilön vanhemmalla ei ole mahdollisuutta kärsimyskorvaukseen, ellei 

teko ole ollut tahallinen tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettu. 
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TEHTÄVÄ 4  
 

Vastaa tehtävänannossa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jokaiseen monivalintakysymykseen on vain 

yksi oikea vastausvaihtoehto. Jos et halua vastata kysymykseen, tee merkintä kohtaan ”jätän vastaa-

matta kysymykseen”. Jokaisesta oikeasta vastauksesta annetaan yksi piste (+1 piste) ja jokaisesta 

väärästä vastauksesta vastaavasti vähennetään yksi piste (-1 piste). Mikäli hakija jättää vastaamatta 

(tyhjä vastaus/ei valintaa) tai tekee merkinnän kohtaan ”jätän vastaamatta kysymykseen”, kysymyk-

sestä ei anneta eikä vähennetä pistettä (0 pistettä). Tehtävän enimmäispistemäärä on 10 pistettä ja 

vähimmäispistemäärä -10 pistettä. 

 

Vastaa ainoastaan kysymyksessä olevien tietojen ja paperisena oheisaineistona jaettujen rikoslain 

säännösten perusteella.  

 

Lukuohje: Aineisto jakautuu lukuihin ja pykäliin (esim. rikoslain 6 luvun 10 a §). Pykälän osia ovat 

otsikko ja momentit. Momentit ovat pykälätekstin numeroimattomia kappaleita. Pykälä tai momentti 

voi jakautua numeroituihin kohtiin. Pykälän ensimmäisen momentin toinen kohta merkitään esimer-

kiksi näin: rikoslain 6 luvun 10 a §:n 1 momentin 2 kohta.  

 

Esimerkki: 

 

10 a § (10.4.2015/401) 

Nuorisorangaistus [otsikko] 

Alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta tuomitaan nuorisorangaistukseen, jos: [1 mo-

mentti] 

1) sakko on rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys ja tekijän aikai-

semmat rikokset huomioon ottaen riittämätön rangaistus eivätkä painavat syyt vaadi 

ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemista; ja [1 momentin 1 kohta] 

2) ehdollista vankeutta valvontoineen ei ole pidettävä riittävänä tekijän sosiaalisen sel-

viytymisen edistämiseksi tai uusien rikosten ehkäisemiseksi. [1 momentin 2 kohta] 

 

Nuorisorangaistus voidaan tuomita 1 momentissa säädetyin edellytyksin myös sellai-

sista tuomioistuimessa samalla kertaa käsiteltävistä rikoksista, joista ainoastaan osa on 

tehty alle 18-vuotiaana. [2 momentti] 

 

Nuorisorangaistuksen kestosta ja sisällöstä säädetään yhdyskuntaseuraamusten täytän-

töönpanosta annetun lain 64 §:ssä. [3 momentti] 

 

 

 

1. Mikä seuraavista vastuuvapausperusteita koskevista väittämistä ei pidä paikkaansa? 

a) Väkivaltaisen hyökkäyksen torjumiseksi tarpeellinen puolustusteko voi olla hätävarjelun 

liioittelua. 

b) Hätävarjelu on sallittua ainoastaan oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi. 

c) Sekä oman että muiden ihmisten hengen ja terveyden puolustaminen väkivaltaiselta hyök-

käykseltä voi olla hätävarjelutekona sallittua. 

d) Oikeudettoman hyökkäyksen täytyy olla alkanut, jotta sitä vastaan saisi puolustautua voi-

makeinoin. 
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2. Miten 395 päivän vankeusrangaistuksen pituus tulee ilmaista tuomiossa?  

a) 395 päivää. 

b) 13 kuukautta. 

c) 1 vuosi. 

d) 1 vuosi 1 kuukausi. 

 

 

3. Rikoslain 21 luvun 1 §:n mukaan taposta on tuomittava vankeuteen määräajaksi, vähintään kah-

deksaksi vuodeksi. Mikä on enimmäisrangaistus avunannosta tappoon? 

a) Kuusi vuotta vankeutta. 

b) Seitsemän vuotta vankeutta. 

c) Kahdeksan vuotta vankeutta. 

d) Yhdeksän vuotta vankeutta.  

 

 

4. Rikoslain 28 luvun 2 §:n mukaan törkeän varkauden tekijä on tuomittava vankeuteen vähintään 

neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Mitä seuraavista rangaistusseuraamuksista ei 

ainakaan voida tuomita, kun törkeästä varkaudesta mitataan yksi vuosi vankeutta?  

a) Ehdoton vankeus. 

b) Yhdyskuntapalvelu. 

c) Ehdollinen vankeus. 

d) Ehdollinen vankeus oheissakon kera. 

 

 

5. Rikoslain 28 luvun 2 §:n mukaan törkeän varkauden tekijä on tuomittava vankeuteen vähintään 

neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Mikä on törkeän varkauden yrityksen ran-

gaistusasteikko? 

a) Vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. 

b) Vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kolme vuotta. 

c) Vankeutta vähintään 14 päivää ja enintään neljä vuotta. 

d) Vankeutta vähintään 14 päivää ja enintään kolme vuotta.  

 

 

6. Mikä seuraavista rangaistuksen määräämistä koskevista väittämistä ei pidä paikkaansa? 

a) Jos rikoksen teko-olosuhteet muistuttavat läheisesti rikoslain 4 luvun 5 § 1 momentin so-

veltamiseen johtavia olosuhteita, rikoksesta säädetystä rangaistusasteikosta voidaan poi-

keta.  

b) Rangaistuksen koventaminen rikoslain 6 luvun 5 §:n nojalla mahdollistaa myös syyksi 

luetusta teosta säädettyä enimmäisrangaistusta ankaramman rangaistuksen tuomitsemi-

sen. 

c) Teon vaikuttimet ja rikoksesta ilmenevä muu tekijän syyllisyys on otettava huomioon ran-

gaistuksen määräämisessä.  

d) Rikoksen kohdistaminen johonkuhun sen vuoksi, että hän on ulkomaalaistaustainen, on 

rangaistuksen koventamisperuste. 
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7. Mikä seuraavista rangaistuslajeihin ja rangaistuksen määräämiseen liittyvistä väittämistä pitää 

paikkansa? 

a) Vankeusrangaistus tulee määrätä ehdolliseksi, jos rikoksen vakavuus ja rikoksesta ilme-

nevä tekijän syyllisyys eivät puhu ehdottoman vankeusrangaistuksen puolesta.  

b) Ehdollisen vankeuden tehosteeksi voidaan määrätä valvontaa, vaikka rikoksen tekijä ei 

olisi vielä täyttänyt 21 vuotta. 

c) Varoitus lukeutuu yleisiin rangaistuslajeihin.  

d) Rangaistusasteikkoa ei voida lieventää tunnustuksen perusteella.  

  

 

8. Mikä seuraavista hätävarjelun liioittelua koskevista väittämistä pitää paikkansa? 

a) Hätävarjelun liioittelusta on säädetty rikoslain 4 luvun 6 §:n 3 momentissa. 

b) Hätävarjelun liioittelu on sallittua.  

c) Rangaistusta voidaan lieventää, jos rikos on tehty rangaistusvastuusta vapauttavaa hätä-

varjelun liioittelua läheisesti muistuttavissa olosuhteissa. 

d) Hätävarjelun liioittelu tarkoittaa vastuusta vapauttavaa seikkaa koskevaa erehdystä. 

 

 

9. Mikä seuraavista seikoista on otettava rangaistusta lieventävänä seikkana huomioon vain, jos va-

kiintuneen käytännön mukainen rangaistus sen vuoksi johtaisi kohtuuttomaan tai poikkeukselli-

sen haitalliseen lopputulokseen?  

a) Tekijä on menettänyt rikoksensa johdosta työpaikkansa.  

b) Tekijällä on ennestään kohtalaisesti rikosrekisterimerkintöjä.  

c) Kunnan rakennustarkastaja oli maininnut tekijälle, että tämän valitsema menettelytapa 

olisi sallittu, vaikka itse asiassa se oli säädetty rangaistavaksi.  

d) Tekijä oli tehnyt rikoksensa suojautuakseen vaaralliselta luonnonilmiöltä. 
 

10. Joka tappaa toisen, on rikoslain 21 luvun 1 §:n mukaan tuomittava taposta vankeuteen määrä-

ajaksi, vähintään kahdeksaksi vuodeksi. Voidaanko ihminen, joka on hätävarjeluna tappanut toi-

sen, kuitenkin tuomita ehdolliseen vankeuteen yhdeksi vuodeksi? 

a) Ei voida. 

b) Voidaan rikoslain 6 luvun 2 §:n ja 6 luvun 8 §:n perusteella.  

c) Voidaan rikoslain 4 luvun 7 §:n, 6 luvun 8 §:n ja 6 luvun 9 §:n 1 momentin perusteella. 

d) Voidaan rikoslain 6 luvun 8 §:n 1 momentin 4 kohdan ja saman pykälän 2 momentin pe-

rusteella. 
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TEHTÄVÄ 5  
 

Vastaa kysymyksiin Antti Belinskij’n, Kai Kokon, Ismo Pölösen ja Jukka Similän Näkökulmia ym-

päristöoikeuteen -kirjan perusteella. 

 

 

a) Belinskij’n artikkelissa kerrotaan vesilain mukaisten lupien muuttamisesta. Miten ja millä 

edellytyksillä vesilain mukaiseen lupaan voi tehdä muutoksia? (5 p.) 

 

Vastauksessa ei tarvitse käsitellä mahdollisesti maksettaviksi tulevia korvauksia. Vastauksen 

enimmäismerkkimäärä on 1 080 merkkiä.  

 

b) Vuonna 2020 annettiin EU:n taksonomia-asetus (EU 2020/852). Kyseinen asetus on merki-

tyksellinen myös metsäteollisuudelle ja metsien käytölle. Taksonomia-asetuksen sääntely vai-

kuttaa koko metsätalouden arvoketjuun, myös yksityisiin metsätilojen omistajiin. Suomessa 

käytiin taannoin vilkas julkinen keskustelu, kun erään taksonomia-asetukseen liittyvän asian 

arvioitiin vaikuttavan haitallisesti metsätalouteen. Asian lopputulokseen käydyllä keskuste-

lulla ja sen johdosta tehdyillä ratkaisuilla ei kuitenkaan ollut vaikutusta. 

 

Kerro EU:n taksonomia-asetuksesta (EU 2020/852) ja sen sisällöstä. (5 p.)  

 

Edellä kerrottuja tietoja ei tarvitse toistaa vastauksessa. Vastauksen enimmäismerkkimäärä on 

1 500 merkkiä. 
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TEHTÄVÄ 6  
 

Vastaa kysymyksiin Tapio Määtän ja Mirjami Pason Johdatus oikeudellisen ratkaisun teoriaan -kir-

jan perusteella. 

 

 

a) Määttä ja Paso mainitsevat kirjassaan viisi (5) oikeudellisten tekstien tulkinnan muotoa, joita 

käytetään kielellisessä tulkinnassa. Nimeä nämä viisi (5) oikeudellisten tekstien tulkinnan 

muotoa ja kerro niiden keskeinen sisältö. (5 p.) Vastauksen enimmäismerkkimäärä on 1 350 

merkkiä. 

 

b) Mihin Määttä ja Paso viittaavat käsitteellä kansainvälinen tapaoikeus? Luettele kirjassa mai-

nitut kolme (3) esimerkkiä kansainvälisestä tapaoikeudesta. Pisteen saaminen jälkimmäisestä 

kysymyksestä edellyttää kaikkien kirjassa mainittujen kolmen (3) esimerkin mainitsemista. (2 

p.) Vastauksen enimmäismerkkimäärä on 540 merkkiä. 

 

c) Määtän ja Pason mukaan ennakkopäätösten oikeuslähdeopillinen sitovuus on tapana jakaa 

kahteen (2) eri sitovuuden muotoon. Nimeä nämä kaksi (2) sitovuuden muotoa ja kerro niiden 

keskeinen sisältö. (3 p.) Vastauksen enimmäismerkkimäärä on 810 merkkiä. 
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TEHTÄVÄ 7  
 

Vastaa kysymyksiin Mika Hemmon Velvoiteoikeuden perusteet -kirjan perusteella. 

 

 

a) Make ja Viljami ovat tunteneet toisensa vuosia ja ovat säännöllisesti auttaneet toisiaan vai-

keiden aikojen yli. Vuonna 2015 Viljami lainasi Makelle 900 euroa. He sopivat, että Maken 

on maksettava velasta 300 euroa takaisin 1.5.2017, 300 euroa 1.5.2018 ja 300 euroa 1.5.2019. 

He sopivat myös, ettei lainasta peritä korkoa. Viljami muutti toiselle paikkakunnalle 

8.11.2016 ja unohti velan perinnän.  

 

Heinäkuussa 2020 Make ja Viljami törmäsivät sattumalta festareilla. Tuolloin he keskusteli-

vat pitkään ja Make toi esiin sen, ettei hän ole vieläkään muistanut maksaa velkaansa. Make 

lupaakin maksaa sen viipymättä kotiin palattuaan. Maksua ei kuitenkaan kuulu ja Viljamikin 

unohtaa jälleen saatavan olemassaolon.  

 

Keväällä 2022 Viljami jää yllättäen työttömäksi ja säästötkin hupenivat nopeasti elinkustan-

nuksiin. Jostain pitäisi saada nopeasti rahat vuokraan. Tässä hetkessä hän muistaa, että Make 

ei ole vieläkään maksanut kauan sitten sovittua summaa. Viljami soittaa tänään (23.5.2022) 

Makelle ja pyytää tätä maksamaan velkansa. Make kuitenkin kieltäytyy maksamasta, koska 

hänen mielestään velan vanhentumisaika oli kulunut umpeen jo 2018. 

 

Kerro tuohtuneelle Viljamille, onko saatava vanhentunut. (5 p.) 

 

Pelkkä valintakoemateriaalin sisällön kertominen ei riitä pisteiden saamiseen, vaan vastauk-

sessa tulee esittää selkeä ja perusteltu johtopäätös valintakoemateriaalin ja tapauksen faktojen 

pohjalta. Vastauksen enimmäismerkkimäärä on 1000 merkkiä. 

 

 

b) Puhtaiden varallisuusvahinkojen korvausperusteet vahingonkorvauslain mukaan. (5 p.) Vas-

tauksen enimmäismerkkimäärä on 1 000 merkkiä. 
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TEHTÄVÄ 8  
  

Maailmanlaajuiseksi pandemiaksi edennyt covid-19-epidemia on jo kahden vuoden ajan vaikuttanut 

elämäämme. Epidemian hillitsemiseksi on myös Suomessa jouduttu tekemään erilaisia rajoitustoi-

menpiteitä, joilla on ollut vaikutuksia myös kansalaisten perusoikeuksiin.  

 

Tässä tehtävässä on tarkoitus pohtia tiettyjen rajoitustoimenpiteiden oikeudellista perustaa. Vastaa 

tehtävään valintakokeen paperisena oheisaineistona jaetun tartuntatautilain (TTL 2016/1227) 58 d § 

– 58 g §:n perusteella. Muista perustella vastauksesi ja mainita sovellettavat lainkohdat. Lain nimeä 

ei tarvitse vastauksessa toistaa. Lainkohdan mainitseminen riittää, esim. 1 § 1 mom. 2 kohta. Lain-

kohdan mainitseminen ja vastauksen perusteleminen ovat edellytyksiä pisteen saamiselle.  

 

Lukuohje aineistoon: Aineisto jakautuu neljään eri pykälään (esim. 58 g §). Pykälän osia ovat otsikko 

ja momentit. Momentit ovat pykälätekstin numeroimattomia kappaleita ja niistä voidaan käyttää ly-

hennettä (”mom.”). Pykälä tai momentti voi jakautua numeroituihin kohtiin. Pykälän ensimmäisen 

momentin toinen kohta merkitään esimerkiksi näin: 58 e §:n 1 mom. 2 kohta.   

 

 

Esimerkki rikoslaista: 

 

10 a § (10.4.2015/401) 

Nuorisorangaistus [otsikko] 

Alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta tuomitaan nuorisorangaistukseen, jos: [1 mo-

mentti] 

1) sakko on rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys ja tekijän aikai-

semmat rikokset huomioon ottaen riittämätön rangaistus eivätkä painavat syyt vaadi 

ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemista; ja [1 momentin 1 kohta] 

2) ehdollista vankeutta valvontoineen ei ole pidettävä riittävänä tekijän sosiaalisen sel-

viytymisen edistämiseksi tai uusien rikosten ehkäisemiseksi. [1 momentin 2 kohta] 

 

Nuorisorangaistus voidaan tuomita 1 momentissa säädetyin edellytyksin myös sellai-

sista tuomioistuimessa samalla kertaa käsiteltävistä rikoksista, joista ainoastaan osa on 

tehty alle 18-vuotiaana. [2 momentti] 

 

Nuorisorangaistuksen kestosta ja sisällöstä säädetään yhdyskuntaseuraamusten täytän-

töönpanosta annetun lain 64 §:ssä. [3 momentti] 

 

 

a) BussiKulkee Oy vastaa paikallisliikennöinnistä eräässä suomalaisessa kaupungissa covid-19-

epidemian aikana helmikuussa 2022. Mitä toimenpiteitä BussiKulkee Oy:ltä edellytetään co-

vid-19-epidemian hillitsemiseksi suoraan lain nojalla? Entä mikä viranomainen voi tehdä pää-

töksen, jolla puututaan matkustajamääriin joukkoliikenteessä? Millaisin edellytyksin päätös 

voidaan tehdä ja mitkä seikat viranomaisen on otettava huomioon päätöstä tehdessään? (6 p.) 

Vastauksen enimmäismerkkimäärä on 2 600. 

 

b) Millaisin edellytyksin ja kuinka pitkäksi aikaa joukkuelajien pelaamiseen soveltuvien urhei-

luhallien aukioloa voidaan rajoittaa tartuntatautilain perusteella? Saako viranomaispäätök-

sellä rajoittaa ammattilaisurheilijoiden pääsyä kyseiseen tilaan? (4 p.) Vastauksen enimmäis-

merkkimäärä on 1 600.  

 



19 
 

Rikoslaki 39/1889

2 c luku (23.9.2005/780) 

Vankeudesta ja yhdistelmärangaistuksesta 

(1.12.2017/800) 

Yleissäännökset 

1 § (23.9.2005/780) 

Vankeuden sisältö  

Vankeusrangaistuksen sisältönä on vapauden mene-

tys tai rajoittaminen. Vankeusrangaistuksen täytän-

töönpanosta säädetään vankeuslaissa. 

2 § (23.9.2005/780) 

Vankeuden pituus  

Vankeutta tuomitaan määräajaksi tai elinkaudeksi. 

Määräaikaista vankeusrangaistusta tuomitaan vähin-

tään neljätoista päivää ja enintään kaksitoista vuotta 

tai yhteistä rangaistusta 7 luvun mukaan määrättä-

essä viisitoista vuotta. 

3 § (10.4.2015/395) 

Vankeusrangaistuksen aikayksiköt  

Vankeuteen tuomittaessa ajan yksikköinä käytetään 

vuosia, kuukausia ja päiviä. Kolmea kuukautta lyhy-

empi rangaistus tuomitaan päivinä. Vuoteen laske-

taan 365 päivää ja kuukauteen 30 päivää. 

4 § (1.12.2017/800) 

Vankeusrangaistusten yhteenlaskeminen 

Jos tuomitun on samalla kertaa suoritettava useita 

määräaikaisia vankeusrangaistuksia tai yhdistelmä-

rangaistukseen kuuluvia vankeusaikoja, joista ei 

muodosteta yhteistä vankeusrangaistusta, ne on van-

kilassa laskettava yhteen.  

Elinkautinen vankeusrangaistus käsittää ne vankeus-

rangaistukset, yhdistelmärangaistukset, sakon 

muuntorangaistukset ja arestirangaistukset, jotka 

pannaan täytäntöön samalla kertaa elinkautisen van-

keusrangaistuksen kanssa. 

4 luku (13.6.2003/515) 

Vastuuvapausperusteista 

1 § (13.6.2003/515) 

Tunnusmerkistöerehdys  

Jos tekijä ei teon hetkellä ole selvillä kaikkien niiden 

seikkojen käsilläolosta, joita rikoksen tunnusmerkis-

tön toteutuminen edellyttää, tai jos hän erehtyy sel-

laisesta seikasta, teko ei ole tahallinen. Vastuu tuot-

tamuksellisesta rikoksesta voi kuitenkin tulla kysy-

mykseen tuottamuksen rangaistavuutta koskevien 

säännösten mukaan. 

 

 

2 § (13.6.2003/515) 

Kieltoerehdys  

Jos tekijä erehtyy pitämään tekoaan sallittuna, hän 

on rangaistusvastuusta vapaa, jos erehtymistä on pi-

dettävä ilmeisen anteeksiannettavana seuraavien 

seikkojen vuoksi: 

1) lain puutteellinen tai virheellinen julkistaminen; 

2) lain sisällön erityinen vaikeaselkoisuus; 

3) viranomaisen virheellinen neuvo; tai 

4) muu näihin rinnastettava seikka. 

3 § (13.6.2003/515) 

Vastuusta vapauttavaa seikkaa koskeva erehdys  

Jos tekoon ei liity jäljempänä 4–6 §:ssä tarkoitettua 

vastuuvapausperustetta, mutta tekotilanteeseen, sel-

laisena kuin tekijä sen perustellusti käsitti, olisi täl-

lainen peruste liittynyt, häntä ei rangaista tahallisesta 

rikoksesta. Vastuu tuottamuksellisesta rikoksesta 

voi kuitenkin tulla kysymykseen tuottamuksen ran-

gaistavuutta koskevien säännösten mukaan. 

4 § (13.6.2003/515) 

Hätävarjelu 

Aloitetun tai välittömästi uhkaavan oikeudettoman 

hyökkäyksen torjumiseksi tarpeellinen puolustus-

teko on hätävarjeluna sallittu, jollei teko ilmeisesti 

ylitä sitä, mitä on pidettävä kokonaisuutena arvioi-

den puolustettavana, kun otetaan huomioon hyök-

käyksen laatu ja voimakkuus, puolustautujan ja 

hyökkääjän henkilö sekä muut olosuhteet. 

Jos puolustuksessa on ylitetty hätävarjelun rajat (hä-

tävarjelun liioittelu), tekijä on kuitenkin rangaistus-

vastuusta vapaa, jos olosuhteet olivat sellaiset, ettei 

tekijältä kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista 

suhtautumista, kun otetaan huomioon hyökkäyksen 

vaarallisuus ja yllätyksellisyys sekä tilanne muuten-

kin. 

5 § (13.6.2003/515) 

Pakkotila  

Muun kuin edellä 4 §:ssä tarkoitetun, oikeudellisesti 

suojattua etua uhkaavan välittömän ja pakottavan 

vaaran torjumiseksi tarpeellinen teko on pakkotilate-

kona sallittu, jos teko on kokonaisuutena arvioiden 

puolustettava, kun otetaan huomioon pelastettavan 

edun ja teolla aiheutetun vahingon ja haitan laatu ja 

suuruus, vaaran alkuperä sekä muut olosuhteet. 

Jos oikeudellisesti suojatun edun pelastamiseksi teh-

tyä tekoa ei ole 1 momentin perusteella pidettävä sal-

littuna, tekijä on kuitenkin rangaistusvastuusta va-

paa, jos tekijältä ei kohtuudella olisi voinut vaatia 
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muunlaista suhtautumista, kun otetaan huomioon pe-

lastettavan edun tärkeys, tilanteen yllätyksellisyys ja 

pakottavuus sekä muut seikat. 

6 § (13.6.2003/515) 

Voimakeinojen käyttö  

Oikeudesta käyttää voimakeinoja virkatehtävän hoi-

tamiseksi tai muun siihen rinnastettavan syyn vuoksi 

sekä oikeudesta avustaa järjestystä ylläpitämään ase-

tettuja henkilöitä säädetään erikseen lailla. 

Voimakeinoja käytettäessä saa turvautua vain sellai-

siin tehtävän suorittamiseksi tarpeellisiin toimenpi-

teisiin, joita on pidettävä kokonaisuutena arvioiden 

puolustettavina, kun otetaan huomioon tehtävän tär-

keys ja kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus sekä ti-

lanne muutenkin. 

Jos voimakeinojen käytössä on ylitetty 2 momen-

tissa säädetyt rajat, tekijä on kuitenkin rangaistus-

vastuusta vapaa, jos on erittäin painavia perusteita 

katsoa, ettei tekijältä kohtuudella olisi voinut vaatia 

muunlaista suhtautumista, kun otetaan huomioon hä-

nen asemansa ja koulutuksensa sekä tehtävän tär-

keys ja tilanteen yllätyksellisyys. 

7 § (13.6.2003/515) 

Rangaistusvastuun lievennys  

Vaikka tekijää ei tässä luvussa säädettyjen perustei-

den nojalla kokonaan vapauteta rangaistusvastuusta, 

olosuhteet voidaan kuitenkin ottaa huomioon ran-

gaistusvastuuta lieventävinä siten kuin 6 luvun 8 §:n 

1 momentin 4 kohdassa sekä 2 ja 4 momentissa sää-

detään. 

6 luku (13.6.2003/515) 

Rangaistuksen määräämisestä 

Yleiset säännökset 

1 § (13.6.2003/515) 

Rangaistuslajit  

Yleisiä rangaistuslajeja ovat rikesakko, sakko, eh-

dollinen vankeus, yhdyskuntapalvelu, valvontaran-

gaistus ja ehdoton vankeus. (8.4.2011/329) 

Erityinen rangaistus alle 18-vuotiaana tehdystä ri-

koksesta on nuorisorangaistus. Erityinen rangaistus 

vakavan rikoksen uusineelle on 2 c luvun 11 §:n no-

jalla tuomittava yhdistelmärangais-

tus. (1.12.2017/800) 

Erityisiä rangaistuksia virkamiehiä varten ovat va-

roitus ja viraltapano. 

Sotilaan ja muun 45 luvun alaisen henkilön kurinpi-

torangaistuksia ovat muistutus, ylimääräinen palve-

lus, varoitus, poistumiskielto, kurinpitosakko ja 

aresti. Sovellettaessa muuhun kuin 45 luvun alaiseen 

henkilöön säännöstä, jossa säädetään seuraa-

mukseksi kurinpitorangaistus, hänet tuomitaan ku-

rinpitorangaistuksen sijasta sak-

koon. (28.3.2014/256) 

Oikeushenkilölle tuomitaan yhteisösakko siten kuin 

9 luvussa säädetään. 

2 § (1.12.2017/800) 

Rangaistusasteikko ja siitä poikkeaminen 

Rangaistus määrätään noudattaen rikoksesta säädet-

tyä rangaistusasteikkoa. Siitä voidaan poiketa siten 

kuin 8 ja 8 a §:ssä säädetään. Asteikon mukainen 

enimmäisrangaistus voidaan ylittää tuomittaessa yh-

distelmärangaistukseen siten kuin 2 c luvun 11 §:ssä 

säädetään. Asteikon mukainen enimmäisrangaistus 

voidaan ylittää myös tuomittaessa yhteiseen rangais-

tukseen siten kuin 7 luvussa säädetään. 

3 § (13.6.2003/515) 

Rangaistuksen määräämisen lähtökohdat 

Rangaistusta määrättäessä on otettava huomioon 

kaikki lain mukaan rangaistuksen määrään ja lajiin 

vaikuttavat perusteet sekä rangaistuskäytännön yhte-

näisyys. 

Rangaistuksen mittaamisessa vaikuttavia perusteita 

ovat tämän luvun 4–8 §:ssä mainitut perusteet niiden 

ohella, joista muualla laissa säädetään. 

Päätettäessä rangaistuksen lajista noudatetaan ran-

gaistuksen mittaamisessa vaikuttavien perusteiden 

ohella, mitä 9–12 §:ssä säädetään. 

Rangaistuksen mittaaminen 

4 § (13.6.2003/515) 

Yleisperiaate  

Rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmu-

kaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja 

vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta il-

menevään muuhun tekijän syyllisyyteen. 

5 § (8.5.2015/564) 

Koventamisperusteet  

Rangaistuksen koventamisperusteita ovat: 

1) rikollisen toiminnan suunnitelmallisuus; 

2) rikoksen tekeminen osana järjestäytyneen rikol-

lisryhmän toimintaa; 

3) rikoksen tekeminen palkkiota vastaan; 

4) rikoksen tekeminen rotuun, ihonväriin, syntype-

rään, kansalliseen tai etniseen alkuperään, uskon-

toon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumi-

seen tai vammaisuuteen perustuvasta vaikuttimesta 

taikka niihin rinnastettavasta muusta vaikuttimesta; 

ja 

 



21 
 

5) tekijän aikaisempi rikollisuus, jos sen ja uuden ri-

koksen suhde rikosten samankaltaisuuden johdosta 

tai muuten osoittaa tekijässä ilmeistä piittaamatto-

muutta lain kielloista ja käskyistä. 

Järjestäytyneellä rikollisryhmällä tarkoitetaan vä-

hintään kolmen henkilön muodostamaa tietyn ajan 

koossa pysyvää rakenteeltaan jäsentynyttä yhteen-

liittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen ri-

koksia, joista säädetty enimmäisrangaistus on vähin-

tään neljä vuotta vankeutta, taikka 11 luvun 10 §:ssä 

tai 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettuja rikoksia. 

6 § (13.6.2003/515) 

Lieventämisperusteet  

Rangaistuksen lieventämisperusteita ovat: 

1) rikoksen tekemiseen vaikuttanut huomattava pai-

nostus, uhka tai muu sen kaltainen seikka; 

2) rikokseen johtanut voimakas inhimillinen myötä-

tunto taikka poikkeuksellinen ja äkkiarvaamaton 

houkutus, asianomistajan poikkeuksellisen suuri 

myötävaikutus tai muu vastaava seikka, joka on ollut 

omiaan heikentämään tekijän kykyä noudattaa lakia; 

3) tekijän ja asianomistajan välillä saavutettu so-

vinto, tekijän muu pyrkimys estää tai poistaa rikok-

sensa vaikutuksia taikka hänen pyrkimyksensä edis-

tää rikoksensa selvittämistä; ja 

4) 8 §:n 1 ja 3 momentissa mainitut perusteet. 

7 § (13.6.2003/515) 

Kohtuullistamisperusteet 

Edellä 6 §:ssä säädetyn lisäksi on rangaistusta lie-

ventävänä seikkana otettava huomioon myös 

1) tekijälle rikoksesta johtunut tai hänelle tuomiosta 

aiheutuva muu seuraus, 

2) tekijän korkea ikä, heikko terveydentila tai muut 

henkilökohtaiset olot sekä 

3) rikoksen tekemisestä kulunut huomattavan pitkä 

aika, 

jos vakiintuneen käytännön mukainen rangaistus 

johtaisi näistä syistä kohtuuttomaan tai poikkeuksel-

lisen haitalliseen lopputulokseen. 

8 § (13.6.2003/515) 

Rangaistusasteikon lieventäminen 

Rangaistus määrätään noudattaen lievennettyä ran-

gaistusasteikkoa, jos: 

1) tekijä on tehnyt rikoksen alle 18-vuotiaana; 

2) rikos on jäänyt yritykseen; 

3) tekijä tuomitaan avunantajana rikokseen sovel-

taen, mitä 5 luvun 6 §:ssä säädetään, tai hänen osal-

lisuutensa rikokseen on muutoin muiden osallisuutta 

selvästi vähäisempi; 

4) rikos on tehty olosuhteissa, jotka läheisesti muis-

tuttavat vastuuvapausperusteiden soveltamiseen joh-

tavia olosuhteita; tai 

5) siihen on edellä 6 tai 7 §:ssä mainituilla tai muilla 

poikkeuksellisilla perusteilla tuomiossa mainittavia 

erityisiä syitä. 

Määrättäessä rangaistusta 1 momentin nojalla teki-

jälle saa tuomita enintään kolme neljännestä rikok-

sesta säädetyn vankeus- tai sakkorangaistuksen 

enimmäismäärästä ja vähintään rikoksesta säädetyn 

rangaistuslajin vähimmäismäärän. Jos rikoksesta 

voisi seurata elinkautinen vankeus, enimmäisran-

gaistus sen sijasta on kaksitoista vuotta vankeutta ja 

vähimmäisrangaistus kaksi vuotta vankeutta. 

Mitä 2 momentissa säädetään, sovelletaan myös 

määrättäessä rangaistusta rikoksen alentuneesti 

syyntakeisena tehneelle. Alentunut syyntakeisuus ei 

kuitenkaan vaikuta käytettävissä olevaan enimmäis-

rangaistukseen. 

Jos rikoksesta on säädetty ankarimmaksi rangais-

tukseksi vankeutta määräajaksi, tuomioistuin voi 

tässä pykälässä tarkoitetuissa tapauksissa määrätä 

rangaistukseksi vankeuden sijasta sakkoa, jos siihen 

on erityisen painavia syitä. 

8 a § (22.8.2014/673) 

Rangaistusasteikon lieventäminen tunnustuksen 

perusteella  

Rangaistus määrätään noudattaen lievennettyä ran-

gaistusasteikkoa, jos tekijä on myötävaikuttanut ri-

koksensa selvittämiseen siten kuin oikeudenkäyn-

nistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 1 lu-

vun 10 ja 10 a §:ssä ja 5 b luvussa sekä esitutkinta-

lain (805/2011) 3 luvun 10 a §:ssä säädetään. 

Määrättäessä rangaistusta 1 momentin nojalla teki-

jälle saa tuomita enintään kaksi kolmannesta rikok-

sesta säädetyn vankeus- tai sakkorangaistuksen 

enimmäismäärästä ja vähintään rikoksesta säädetyn 

rangaistuslajin vähimmäismäärän. Jos rikoksesta on 

säädetty ankarimmaksi rangaistukseksi vankeutta 

määräajaksi, tuomioistuin voi määrätä rangais-

tukseksi vankeuden sijasta sakkoa, jos siihen on eri-

tyisiä syitä. 

Tuomiossa on ilmoitettava tuomitun rangaistuksen 

lisäksi myös, millaisen rangaistuksen tuomioistuin 

olisi tuominnut ilman edellä tarkoitettua myötävai-

kutusta. 

Rangaistuslajin valinta 

9 § (13.6.2003/515) 

Valinta ehdollisen ja ehdottoman vankeuden vä-

lillä 

Määräaikainen, enintään kahden vuoden vankeus-

rangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi (ehdollinen 
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vankeus), jollei rikoksen vakavuus, rikoksesta ilme-

nevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikolli-

suus edellytä ehdottomaan vankeuteen tuomitse-

mista. 

Alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta ei kuitenkaan 

saa tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen, 

elleivät painavat syyt sitä vaadi. Painavan syyn mer-

kitystä harkittaessa otetaan huomioon rikoksenteki-

jän sijoitus lastensuojelulain (417/2007) 57 §:n mu-

kaiseen lastensuojelulaitokseen. (10.4.2015/401) 

10 § (22.2.2019/272) 

Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukset 

Jos ehdollista vankeutta on pidettävä riittämättö-

mänä rangaistuksena rikoksesta, voidaan sen ohessa 

tuomita sakkoa, tai jos ehdollinen vankeus on kah-

deksan kuukautta tai sitä pidempi, vähintään 14 ja 

enintään 120 tuntia yhdyskuntapalvelua. 

Rikoksen 21 vuotta täytettyään tehnyt voidaan tuo-

mita ehdollisen vankeuden tehosteeksi valvontaan 

yhden vuoden kolmen kuukauden ajaksi, jos: 

1) tämä on tarpeen uusien rikosten ehkäisemiseksi 

ottaen huomioon tekijän aikaisemman rikollisuuden, 

hänen henkilökohtaiset olonsa ja rikokseen johtaneet 

seikat; tai 

2) ehdollista vankeutta on pidettävä riittämättömänä 

rangaistuksena rikoksesta ja ehdollinen vankeus on 

vähintään kahdeksan kuukauden pituinen. 

Rikoksen alle 21-vuotiaana tehnyt voidaan tuomita 

ehdollisen vankeuden tehosteeksi valvontaan yhden 

vuoden kolmen kuukauden ajaksi, jos tätä on pidet-

tävä perusteltuna tekijän sosiaalisen selviytymisen 

edistämiseksi tai uusien rikosten ehkäisemiseksi. 

Oheisseuraamukseksi voidaan samalla kertaa tuo-

mita sekä sakko että 2 tai 3 momentissa tarkoitettu 

valvonta. 

Mitä sakosta ja yhdyskuntapalvelusta erikseen sää-

detään, sovelletaan niihin myös oheisseuraamuk-

sina. Oheisseuraamukseksi tuomittu yhdyskuntapal-

velu voidaan kuitenkin muuntaa vähintään neljän ja 

enintään 120 päivän vankeudeksi. Edellä 2 ja 3 mo-

mentissa tarkoitetun valvonnan sisällöstä ja täytän-

töönpanosta säädetään yhdyskuntaseuraamusten 

täytäntöönpanosta annetussa laissa. 

10 a § (10.4.2015/401) 

Nuorisorangaistus 

Alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta tuomitaan 

nuorisorangaistukseen, jos: 

1) sakko on rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä 

tekijän syyllisyys ja tekijän aikaisemmat rikokset 

huomioon ottaen riittämätön rangaistus eivätkä pai-

navat syyt vaadi ehdottoman vankeusrangaistuksen 

tuomitsemista; ja 

2) ehdollista vankeutta valvontoineen ei ole pidet-

tävä riittävänä tekijän sosiaalisen selviytymisen 

edistämiseksi tai uusien rikosten ehkäisemiseksi. 

Nuorisorangaistus voidaan tuomita 1 momentissa 

säädetyin edellytyksin myös sellaisista tuomioistui-

messa samalla kertaa käsiteltävistä rikoksista, joista 

ainoastaan osa on tehty alle 18-vuotiaana. 

Nuorisorangaistuksen kestosta ja sisällöstä sääde-

tään yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta an-

netun lain 64 §:ssä. 

11 § (10.4.2015/401) 

Yhdyskuntapalvelu 

Rikoksentekijä, joka tuomitaan pituudeltaan määrät-

tyyn, enintään kahdeksan kuukauden ehdottomaan 

vankeusrangaistukseen, tuomitaan sen sijasta yhdys-

kuntapalveluun, jollei ehdottomien vankeusrangais-

tusten, valvontarangaistusten, aiempien yhdyskunta-

palvelurangaistusten, rikollisen toiminnan jatkami-

sen tai muiden painavien syiden ole katsottava ole-

van esteenä yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle. 

Yhdyskuntapalveluun tuomitsemisen edellytyksenä 

on, että rikoksentekijä on antanut suostumuksensa 

rangaistuksen tuomitsemiseen yhdyskuntapalveluna 

ja että hänen voidaan olettaa suoriutuvan yhdyskun-

tapalvelusta. 

Harkittaessa aikaisempien rangaistusten merkitystä 

on yhdyskuntapalveluun tuomitsemista puoltavana 

perusteena otettava huomioon se, että rikos on tehty 

alle 21-vuotiaana. 

11 a § (8.4.2011/329) 

Valvontarangaistus 

Rikoksentekijä, joka tuomitaan enintään kuuden 

kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangais-

tukseen, tuomitaan sen sijasta samanpituiseen val-

vontarangaistukseen, jos: 

1) rikoksentekijää ei voida 11 §:n 1 momentissa tar-

koitetun esteen vuoksi tai mainitun pykälän 2 mo-

mentissa tarkoitetun edellytyksen puuttumisen 

vuoksi tuomita yhdyskuntapalveluun; 

2) valvontarangaistuksen tuomitsemiselle ei ole kat-

sottava olevan aikaisemmin tuomituista valvonta-

rangaistuksista tai ehdottomista vankeusrangaistuk-

sista eikä kysymyksessä olevan rikoksen laadusta ai-

heutuvaa estettä; ja 

3) valvontarangaistuksen tuomitsemista on pidettävä 

perusteltuna rikoksentekijän sosiaalisten valmiuk-

sien ylläpitämiseksi tai edistämiseksi. 
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Valvontarangaistuksen tuomitsemisen edellytyksenä 

on myös, että rikoksentekijä on antanut suostumuk-

sensa rangaistuksen tuomitsemiseen valvontaran-

gaistuksena ja että hänen kanssaan samassa asun-

nossa asuvat täysi-ikäiset ovat omasta vakaasta tah-

dostaan suostuneet valvontarangaistuksen täytän-

töönpanoon kyseisessä asunnossa. Edellytyksenä on 

lisäksi, että rikoksentekijälle voidaan määrätä yh-

dyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun 

lain 41 §:ssä tarkoitettu velvollisuus pysyä asunnos-

saan ja osallistua hänelle määrättyyn toimintaan ja 

että rikoksentekijän voidaan olettaa suoriutuvan val-

vontarangaistuksesta. Valvontarangaistusta ei saa 

tuomita ilman rangaistusajan suunnitelmaa. Asun-

nossa asuvien alaikäisten mielipiteen selvittämisestä 

ja kuulemisesta säädetään yhdyskuntaseuraamusten 

täytäntöönpanosta annetun lain 45 §:n 2 momen-

tissa. (10.4.2015/401) 

12 § (13.6.2003/515) 

Rangaistuksen tuomitsematta jättäminen 

Tuomioistuin saa jättää rangaistuksen tuomitse-

matta, jos: 

1) rikosta on sen haitallisuuteen tai siitä ilmenevään 

tekijän syyllisyyteen nähden pidettävä kokonaisuu-

tena arvostellen vähäisenä; 

2) tekijä on tehnyt rikoksensa alle 18-vuotiaana ja 

teon katsotaan johtuneen ymmärtämättömyydestä tai 

harkitsemattomuudesta; 

3) rikos on tekoon tai tekijään liittyvistä erityisistä 

syistä anteeksiannettavaan tekoon rinnastettava; 

4) rangaistusta on pidettävä kohtuuttomana tai tar-

koituksettomana erityisesti, kun otetaan huomioon 

edellä 6 §:n 3 kohdassa ja 7 §:ssä tarkoitetut seikat 

tai sosiaali- ja terveydenhuollon toimet; taikka 

5) rikos ei yhteisen rangaistuksen määräämistä kos-

kevien säännösten johdosta olennaisesti vaikuttaisi 

kokonaisrangaistuksen määrään. 
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Tartuntatautilaki 2016/1227

58 d §  

Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen 

käytön edellytykset covid-19-epidemian leviämi-

sen estämiseksi 

Jos on ilmeistä, että 58 c §:n mukaiset ja muut jo to-

teutetut toimenpiteet eivät ole riittäviä ja jos covid-

19-epidemian leviämisen estämiseksi 2 momentissa 

säädettyjen edellytysten täyttyessä on välttämätöntä, 

kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin 

voi antaa toimialueellaan kaikkia 4 momentissa tar-

koitettuja toimijoita velvoittavan päätöksen, jonka 

mukaan yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai 

osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen 

käyttö on järjestettävä siten, että asiakkaiden ja toi-

mintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin 

aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.  

Päätöksestä on käytävä ilmi, että toimija voi toteuttaa 

velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakas-

paikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa 

erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Päätök-

sessä on lisäksi selostettava, mitä yleisölle avoimilla 

ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tar-

koitetuilla tiloilla tarkoitetaan. Aluehallintovirasto 

voi tehdä alueellaan vastaavan päätöksen, jos toimen-

piteet ovat välttämättömiä usean kunnan alueella. 

Kunnan tekemässä samanaikaisesti voimassa ole-

vassa päätöksessä asetetut velvoitteet täydentävät 

kunnan alueella voimassa olevia aluehallintoviraston 

päätöksellä asetettuja velvoitteita. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös saadaan tehdä, 

jos kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan 

merkittäviä tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei 

pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat 

asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien 

tartuntojen laajaan leviämiseen alueella. 

Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistuja-

piirin oleskeluun 1 momentissa tarkoitettuja tiloja 

ovat: 

1) sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osal-

listujan samanaikaiseen oleskeluun; 

2) alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, 

joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai 

osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden 

käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjes-

täjä vastaa tiettynä ajankohtana; 

3) tilat, joita käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoi-

tettuun toimintaan asiakas- tai osallistujamäärästä 

riippumatta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös velvoittaa seu-

raavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnas-

saan käyttäviä toimijoita: 

1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, 

ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta an-

netun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa tai Ahvenan-

maan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitse-

mistoiminnan harjoittajat; 

2) yksityiset elinkeinonharjoittajat; 

3) kunnat ja kuntayhtymät; 

4) uskonnolliset yhdyskunnat; 

5) julkisoikeudelliset laitokset. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua päätöstä ei sovelleta 

kuitenkaan oppilaitosten toimintaan, varhaiskasva-

tukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai 

perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös ei saa estää 

kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin, oi-

keutta saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa vi-

ranomaisessa eikä se saa estää virkamiestä tai viran-

haltijaa hoitamasta virkatehtäviään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen saa tehdä 

enintään kuukauden ajaksi kerrallaan. Päätös on vä-

littömästi kumottava, jos tässä pykälässä säädetyt 

edellytykset eivät enää täyty. 

58 e §  

Henkilöliikennettä koskevat toimenpiteet covid-

19-epidemian leviämisen estämiseksi 

Liikenteen palveluista annetun lain 2 §:n 1 kohdassa 

ja Ahvenanmaan maakunnan vastaavassa lainsäädän-

nössä tarkoitetun kuljetuspalvelun tarjoajan ja tämän 

toimeksiannosta toimivan liikennöitsijän, jolla on toi-

mipaikka Suomessa tai joka on muuten Suomen oi-

keudenkäytön piirissä tai jonka liikennöimän palve-

lun lähtö- tai saapumispaikka on Suomessa tai jonka 

palvelu kulkee Suomen kautta, on covid-19-epide-

mian leviämisen estämiseksi toiminnassaan huoleh-

dittava siitä, että: 

1) liikennevälineen matkustajien käyttöön tarkoitetut 

tilat ja pinnat puhdistetaan säännöllisesti ja puhdista-

mista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen 

toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään riittävän 

hygieniatason saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi sekä 

siitä, että muita vastaavia tartuntojen leviämistä estä-

viä käytänteitä noudatetaan; ja 

2) matkustajille tarjotaan mahdollisuus riittävän hy-

gieniatason ylläpitämiseen liikennevälineessä sekä 

annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien 

puhdistamista, kasvosuojusten käyttämistä ja muita 

vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä 

liikennevälineessä koskevat toimintaohjeet. 
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Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia 

säännöksiä 1 momentissa tarkoitettujen velvollisuuk-

sien yksityiskohdista. 

58 f §  

Matkustajamäärän väliaikainen rajoittaminen co-

vid-19-epidemian leviämisen estämiseksi 

Jos on ilmeistä, että 58 e §:n mukaiset ja muut jo to-

teutetut toimenpiteet eivät ole riittäviä ja jos covid-

19-epidemian leviämisen estämiseksi on välttämä-

töntä, Liikenne- ja viestintävirasto voi tehdä päätök-

sen, jolla rajoitetaan mainitun pykälän 1 momentissa 

tarkoitetun kuljetuspalvelun tarjoajan tai tämän toi-

meksiannosta toimivan liikennöitsijän suurinta sallit-

tua matkustajamäärää, joka voidaan ottaa liikennevä-

lineeseen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös saadaan tehdä, 

jos kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan 

merkittäviä tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei 

pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat 

asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien 

tartuntojen laajaan leviämiseen alueella. 

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on viipymättä il-

moitettava Liikenne- ja viestintävirastolle 2 momen-

tissa tarkoitetun tilanteen olemassaolosta tai perustel-

lusta uhasta tilanteen syntymiselle alueellaan. 

Liikenne- ja viestintävirasto saa päätöksellään vel-

voittaa rajoittamaan matkustajamäärää enintään puo-

leen siitä suurimmasta matkustajamäärästä, joka on 

sallittua ottaa liikennevälineeseen. Päätös saa koskea 

vain liikennevälineitä, joita käytetään yli 10 henkilön 

samanaikaiseen kuljetukseen. 

Liikenne- ja viestintäviraston on päätöstä tehdessään 

ja matkustajamäärän rajoitusta arvioidessaan otettava 

huomioon: 

1) tartuntojen ilmaantuvuus alueilla, joilla liiken-

nöinti pääosin tapahtuu ja joista matkustajia voidaan 

ottaa kyytiin; 

2) mahdollisuudet välttää matkustajien välisiä lähi-

kontakteja ottaen huomioon kuljetuksen kesto, liiken-

nevälineen rakenne, mahdollisuus matkustajien osas-

tointiin, istuma- ja seisomapaikkojen määrä sekä 

muut seikat, jotka vaikuttavat matkustajien sijoittu-

miseen liikennevälineessä; ja 

3) kuljetuspalvelun tarjoajien tai näiden toimeksian-

noista toimivien liikennöitsijöiden 58 e §:n mukai-

sesti toteuttamat toimenpiteet matkustajien välisten 

lähikontaktien rajoittamiseksi, 24 §:n mukaisesti 

mahdollisten altistuneiden jäljittämiseksi tarvittavien 

tietojen saatavuuden varmistaminen henkilökohtai-

sen paikkavarauksen perusteella, kasvosuojusten 

käyttäminen ja muut alueellisesti käytössä olevat kei-

not taudin leviämisen estämiseksi. 

Tämän pykälän nojalla annettu päätös ei saa estää ke-

nenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin eikä se saa 

estää virkamiestä tai viranhaltijaa hoitamasta virka-

tehtäviään. 

Edellä 58 e §:ssä tarkoitetun kuljetuspalvelun tarjo-

ajan tai tämän toimeksiannosta toimivan liikennöitsi-

jän on selkeästi havaittavilla ja valvottavilla järjeste-

lyillä varmistettava matkustajamäärän rajoittaminen 

päätöksessä määrätyn mukaiseksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös saadaan tehdä 

enintään kuukauden ajaksi kerrallaan. Päätös on vä-

littömästi kumottava, jos edellytykset päätöksen voi-

massaoloon eivät enää täyty. 

L:lla 1221/2021 lisätty 58 f § on väliaikaisesti voi-

massa 1.1.2022–30.6.2022. 

58 g §  

Tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja 

osallistujilta covid-19-epidemian leviämisen estä-

miseksi 

Jos on ilmeistä, että 58 d §:n mukaisia ja muita jo to-

teutettuja toimenpiteitä ei voida pitää toimintaan liit-

tyvän erityisen tartuntariskin vuoksi riittävinä ja jos 

se on 2 momentissa säädettyjen edellytysten täytty-

essä covid-19-epidemian hallitsemattoman leviämi-

sen estämiseksi välttämätöntä, kunnan tartuntatautien 

torjunnasta vastaava toimielin voi antaa toimialueel-

laan kaikkia 4 momentin mukaista toimintaa harjoit-

tavia ja tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita vel-

voittavan päätöksen, jonka mukaan yleisölle avoimet 

tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tar-

koitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat on suljet-

tava asiakkailta ja osallistujilta. Sen lisäksi, mitä hal-

lintolain 44 §:ssä säädetään, päätöksessä on todettava, 

mitä covid-19-taudin leviämiselle erityisen tartunta-

riskin muodostavalla toiminnalla sekä yleisölle avoi-

milla ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleske-

luun tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan. Aluehallinto-

virasto voi tehdä alueellaan vastaavan päätöksen, jos 

toimenpiteet ovat välttämättömiä usean kunnan alu-

eella. Kunnan tekemässä samanaikaisesti voimassa 

olevassa päätöksessä asetetut velvoitteet täydentävät 

kunnan alueella voimassa olevia aluehallintoviraston 

päätöksellä asetettuja velvoitteita. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös saadaan tehdä 

vain, jos: 

1) kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella tode-

taan merkittäviä tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja 

ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheutta-

vat asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uu-

sien tartuntojen laajaan leviämiseen alueella; ja 

2) tartuntojen määrän sairaanhoitopiirin alueella arvi-

oidaan asiantuntija-arvion mukaan johtavan sairaala- 



26 
 

ja tehohoidon tarpeen merkittävään lisääntymiseen, 

sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyy-

den tai asiakkaiden hoivan tai potilaiden hoidon olen-

naiseen vaarantumiseen taikka muuhun vastaavaan 

sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormit-

tumiseen. 

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on viipymättä il-

moitettava sijaintialueensa kunnille ja aluehallintovi-

rastolle 2 momentissa tarkoitetun tilanteen olemassa-

olosta tai perustellusta uhasta tilanteen syntymiselle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös velvoittaa ti-

lojen hallinnasta vastaavia toimijoita niiden harjoitta-

essa 1 kohdassa tarkoitettua liikunta- tai urheilutoi-

mintaa taikka 2–6 kohdassa tarkoitettua huvi- tai vir-

kistystoimintaa seuraavissa tiloissa: 

1) joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien 

harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai 

liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut 

vastaavat sisäliikuntatilat; 

2) yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja 

kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhtey-

dessä olevat pukuhuonetilat; 

3) tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastaja-

teatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoi-

mintaan käytettävät tilat; 

4) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen si-

sätilat; 

5) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat; 

6) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien 

vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen 

käytettävät tilat sekä kulku niihin. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua päätöstä tehtäessä 

on otettava huomioon tiedossa oleva asiantuntemus 

siitä, muodostaako asiakkaiden tai osallistujien fyysi-

nen läheisyys toisiinsa tai yhtä aikaa paikalla olevien 

ihmisten määrä tai muu sijoittuminen tilassa taikka 

taudin leviäminen pintojen välityksellä erityisen ris-

kin covid-19-taudin leviämiselle, sekä se, onko toi-

minnassa tai siihen käytettävissä tiloissa erityinen 

mahdollisuus merkittävien tartuntaketjujen syntymi-

selle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös ei koske am-

mattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän pii-

riin kuuluvaa toimintaa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen saa tehdä 

enintään kahden viikon ajaksi kerrallaan. Päätöksen 

ajantasaisuutta on tarkoin seurattava ja se on välittö-

mästi kumottava, jos tässä pykälässä säädetyt edelly-

tykset eivät enää täyty. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia 

säännöksiä 4 momentissa tarkoitetuista toiminnasta ja 

tiloista. 

  


