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TEHTÄVÄ 1  

 

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 sääntelype-

riaatteet on otettava huomioon myös esimerkiksi EU:n sisämarkkinoita ja teollisuutta 

koskevilla politiikan 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.  

 

 

Väittämä d) pitää paikkansa. ”EU:n perusoikeuskirjan (2016/C 202/02) 37 artiklassa koroste-

taan, että ympäristönsuojelun korkea taso ja ympäristön laadun parantaminen on sisällytet-

tävä unionin politiikkoihin läpäisyperiaatteen ja varmistettava kestävän kehityksen periaat-

teen mukaisesti.” (s. 1) ”Korkeatasoinen ympäristönsuojelu on EU:ssa otettava huomioon, 

vaikka sekundäärioikeuden perussopimuksesta ilmenevä toimivaltaperuste ei olisikaan ympä-

ristöpolitiikan sektorilla. Läpäisyperiaatteen mukaisesti ympäristönsuojelua koskevat vaati-

mukset on – erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi – sisällytettävä läpäisevästi EU:n toi-

mivallassa olevan politiikan ja toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen. Läpäisyperiaate tar-

koittaa siis sitä, että EU:n ympäristöpolitiikan tavoitteet ja sääntelyperiaatteet on otettava huo-

mioon myös esimerkiksi EU:n sisämarkkinoita ja teollisuutta koskevilla politiikan sektoreilla.” 

(s. 12–13) 
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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 oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai 

etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (osallinen). Kaavojen osallistumismenet-

telyihin 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.  

  

Väittämä d) pitää paikkansa. ”Keskeisenä lähtökohtana laissa on se, että kaavaa valmistelta-

essa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai 

etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (osallinen). Kaavojen osallistumismenettelyihin 

voivat osallistua myös kunnan jäsenet.” (s. 53)  

 

 

 

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 huomioi arviointiselostuksesta annetun palautteen.  

d) YVA-menettely toteutetaan pääsääntöisesti samanaikaisesti lupamenettelyn kanssa.  

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

linto-oikeuteen.  

 

Väittämä c) pitää paikkansa. ”Hankkeesta vastaava kokoaa tekemänsä selvitykset yhtenäiseen 

asiakirjaan, jota kutsutaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseksi. Siinä esitetään tiedot 

hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden todennäköisesti merkittävistä 

ympäristövaikutuksista. Arviointiselostusvaiheessa eri osapuolilla on mahdollisuus arvioida 

näkemystensä välittymistä ja lausua kantansa tehtyjen selvitysten riittävyydestä sekä toimin-

nan vaikutuksista yhteysviranomaiselle. Viranomaisen omissa päätelmissä vaikutusten arvioin-

nin tuloksista (ns. perusteltu päätelmä) on otettava huomioon arviointiselostuksesta annettu 

palaute.” (s. 56)  
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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). 

 

Väittämä e) pitää paikkansa. ”… useiden luonnonvaralakien nimi viittaa tiettyyn luonnonva-

raan tai sen hyödyntämisen. Tällaisia ovat esimerkiksi kaivoslaki (KaivosL 621/2011), metsä-

laki (MetsäL 1093/1996), vesilaki (VesiL 587/2011), maa-aineslaki (MAL 555/1981), kalastus-

laki (KalastusL 379/2015)), metsästyslaki (MetsästysL 615/1993) ja ulkoilulaki (UlkoiluL 

606/1973).” (s. 66–67) 

 

 

 

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.  

 

Väittämä a) pitää paikkansa. ”Yleiskäyttöoikeudet – siis kirjottamattomaan oikeuteen pohjau-

tuvat jokamiehen oikeudet ja vesilaissa säädellyt yleiskäyttöoikeudet – on lähtökohtaisesti ir-

rotettu omistusoikeudesta ja kuuluvat siis kaikille.” (s. 72) 
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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.  

 

Väittämä d) pitää paikkansa. ”Sekä LSL:n luontotyypit että metsälain monimuotoisuuden kan-

nalta erityisen tärkeät elinympäristöt on luetteloitu laissa. Kumpienkin osalta vaatimus on, että 

ne ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia.” (s. 78) 

 

 

 

 

7. Mikä seuraavista väittämistä pitää kirjan mukaan paikkansa? 

a) Ympäristölupaharkinnassa tulee kiinnittää huomiota hankkeen taloudelliseen hyödyllisyy-

teen.  

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 toimin-

nan elinkaaren aikaisiin vaikutuksiin, mikä asettaa vaikutusten ennakkoarvioinnille 

korkeat vaatimukset. 

 

Väittämä e) pitää paikkansa. ”Neljänneksi vesien merkittävää pilaantumista arvioitaessa on 

kiinnitettävä huomiota koko toiminnan elinkaaren aikaisiin vaikutuksiin, mikä asettaa vaiku-

tusten ennakkoarvioinnille korkeat vaatimukset.” (s. 94)  
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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.  

 

Väittämä c) pitää paikkansa. ”Immissio-käsite on peräisin roomalaisesta naapuruusoikeudesta. 

Sillä tarkoitetaan alun perin toiselle kiinteistölle ulottuvaa haitallista vaikutusta (kohdesidon-

nainen), joka syntyy emissiona, päästönä tietystä toiminnasta tai laitoksesta, esimerkiksi hai-

tallisena savukaasuna tehtaanpiipun päästä (laitoskohtainen).” (s. 24) 

 

 

 

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 muutoksen-

haku- 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.  

 

Väittämä c) pitää paikkansa. ” Osallistumisoikeuksien kansainvälisessä kehityksessä tärkeim-

pänä virstanpylväänä voidaan pitää vuonna 1998 hyväksyttyä Århusin sopimusta (tiedon 

saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ym-

päristöasioissa tehty yleissopimus).” (s. 49)   
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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.  

 

Väittämä b) pitää paikkansa. ”Vesialue muodostuu vakiintuneen käsityksen mukaan alueen 

pohjasta sekä̈ vesiaineesta.” (s. 21–22)  
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TEHTÄVÄ 2  
 

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 tarkoittaa, että lainvoimainen ratkaisu on lopullinen, eikä samaa asiaa voi siis 

lähtökohtaisesti saada enää uudelleen käsiteltäväksi.  

 

Väittämä d) pitää paikkansa. Tuomioistuimen ratkaisuilla on sitä vastoin lähtökohtaisesti niin 

sanottu oikeusvoimavaikutus. Tämä tarkoittaa, että lainvoimainen ratkaisu on lopullinen, eikä 

samaa asiaa voi siis lähtökohtaisesti saada enää uudelleen käsiteltäväksi. (s. 14) 

 

 

 

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 apuvä-

line.  

 

Väittämä d) pitää paikkansa. Koska lain esityöt ovat … keskeinen oikeuslähde ja samalla kes-

keinen lain säännösten tulkinnan väline… (s. 46) 

 

 

 

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.  

 

Väittämä b) pitää paikkansa. Subjektiivis-tavoitteellinen laintulkinta pohjautuu lain esitöiden 

yleisten ja pykäläkohtaisten perustelujen perusteella selvitettävään lainsäätäjän tahtoon. (s. 44) 
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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 oi-

keusjärjestelmän 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.  

 

Väittämä b) pitää paikkansa. … teleologinen tulkinta, jossa pyritään toteuttamaan parhaalla 

mahdollisella tavalla oikeusjärjestelmän ja kulloisenkin sovellettavan sääntelykokonaisuuden 

tavoitteet. (s. 44) 

 

 

 

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.  

 

Väittämä a) pitää paikkansa. EU-oikeuden suoralla soveltamisella tarkoitetaan jäsenvaltioiden 

tuomioistuinten ja viranomaisten velvollisuutta perustaa ratkaisunsa suoraan EU-oikeuden 

säännökseen. (s. 58) 

 

 

 

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.  

 

Vaihtoehto d) on oikein. Kirjassa ei mainita lex specialista ilmentymänä eikä esimerkkinä yh-

teensovittamisajattelusta lainsoveltamisessa. 
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7. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 

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

säännökset 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).  

 

Väittämä a) pitää paikkansa. Oikeusjärjestyksen eri säännökset kietoutuvat yhteen yhä ti-

heämmäksi, toisiinsa liittyväksi verkoksi. Eri lakien väliset päällekkäisyydet, ristikkäisyydet ja 

linkittyneisyys lisääntyvät. Ilmiötä voidaan kutsua oikeuden verkosto- ja kudosrakenteeksi. (s. 

61) 

 

 

 

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 oikeus-

lähteisiin ja tulkintaperusteisiin.  

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

hyväksyttävä.  

 

Väittämä c) pitää paikkansa. … oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa on aina kyse erityisestä 

oikeudellisesta järjenkäytöstä, jossa päättely tulee sitoa kontrolloitavissa oleviin oikeuslähtei-

siin ja tulkintaperusteisiin (s. 83) 

 

 

 

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 oi-

keudellisen ratkaisun justifikaation on kohdistuttava valittaviin normi- ja faktapremis-

seihin.  

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.  

 

Väittämä a) pitää paikkansa. Argumentaatioteorioiden mukaan oikeudellisen ratkaisun justi-

fikaation on kohdistuttava sekä valittaviin normi- ja faktapremisseihin (ulkoinen perustelemi-

nen) että varsinaiseen tuomarin harkintaprosessiin, kun valittua normia sovelletaan asetettuun 

faktapremissiin (sisäinen perusteleminen). (s. 101) 
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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 kat-

sotaan laadullisesti riittäväksi, jotta se voidaan asettaa ratkaisun perustaksi.  

d) Hallintoprosessissa selvitysvelvollisuus kuuluu yksinomaan tuomioistuimelle.  

 

 

Väittämä c) pitää paikkansa. Siviili- ja rikosprosessissa keskeinen kysymys tosiseikkoja arvioi-

taessa onkin näyttökynnys eli toisin sanoen se, minkälainen näyttö katsotaan laadullisesti riit-

täväksi, jotta se voidaan asettaa ratkaisun perustaksi. (s. 100) 
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TEHTÄVÄ 3  

 

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.  

 

Väittämä c) pitää paikkansa. Kauppalain mukaan ensisijainen lähde on siten osapuolten väli-

nen sopimus. Tämän jälkeen normilähteenä vaikuttaa osapuolten aikaisempi käytäntö tai muu 

heitä sitova tapa. Kauppalaki sen sijaan on vasta kolmannella sijalla. Kysymyksessä on tahdon-

valtainen eli dispositiivinen lainsäädäntö, josta on kuvatulla tavalla mahdollista poiketa sopi-

malla toisin. (Hemmo, s. 5) 

  

 

 

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 vaati-

muksista.  

c) Tiedonantovirhe ei välttämättä johda kaupan pätemättömyyteen.  

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

jos velallinen on joutunut konkurssiin.  

 

Väittämä b) ei pidä paikkaansa. Oikeuskelpoisuus liittyy kysymykseen siitä, millaiset subjektit 

voivat saada omiin nimiinsä siviilioikeudellisia oikeuksia. Yksityishenkilöiden kohdalla oikeus-

kelpoisuus ei koskaan aiheuta epäselvyyksiä, vaan kaikki ihmiset ovat aina oikeuskelpoisia ja 

voivat siten esiintyä sopimusosapuolina. Alaikäisyydellä tai ymmärryskyvyn puuttumisella ei 

tältä osin ole merkitystä, vaikka tämä vaikuttaa siihen, voiko henkilö edustaa itse itseään sopi-

musta päätettäessä. (Hemmo, s. 29) 

 

 

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 

tulkitaan sen laatijan vahingoksi, voidaan soveltaa vain kuluttajansuojalain sääntele-

missä sopimuksissa.  

c) Sopimuksessa voidaan sopia irtisanomisen perusteista.  

d) Sopimusoikeudellista suojaa voidaan antaa myös sopimussuhteen ulkopuoliselle henkilölle.   

 

Väittämä b) ei pidä paikkaansa. Epäselvyyssäännöstä säädetään kuluttajansuojalaissa, mutta 

sitä voidaan soveltaa myös sellaisiin vakiosopimuksiin, jotka ovat elinkeinonharjoittajien väli-

siä. Edellytyksenä on kuitenkin se, että sopimusta voidaan pitää nimenomaan toisen osapuolen 

laatimana. (Hemmo, s. 41) 
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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 

suostua neuvotteluissa.  

d) Yksipuolista muuttamisoikeutta koskeva ehto muodostuu herkästi kohtuuttomaksi.  

 

Väittämä c) ei pidä paikkaansa. Yrityselämän sopimussuhteissa on toisinaan käytetty ns. uu-

delleenneuvotteluehtoa, jonka mukaan osapuolet ovat velvollisia sopimuksen tarkistamista kos-

keviin neuvotteluihin, jos tiettyjä oikeussuhteeseen vaikuttavia muutoksia ilmaantuu. Tällainen 

neuvotteluvelvollisuus ei yleensä pidä sisällään velvollisuutta suostua sopimuksen muuttami-

seen, mutta se voi tarjota käytännössä hyvän kanavan syntyneen ongelman selvittämiseksi 

(Hemmo, s. 70). Väite on siis väärin väistämättä-ilmaisun vuoksi. Osapuolet voivat keskenään 

sopia uudelleenneuvotteluehdosta ja siitä onko muuttamiseen pakko suostua. Näin ollen uudel-

leenneuvotteluehto ei voi väistämättä tarkoittaa, että sopimuksen muuttamiseen täytyisi suos-

tua. 

  

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.         

 

Väittämä b) ei pidä paikkaansa. Eräissä tapauksissa kuittaus voi edellytysten olemassaolosta 

huolimatta estyä lakiin otettujen kuittausrajoitusten vuoksi (Hemmo, s. 106). 

  

 

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 arvioimi-

nen, onko rikkomus perustellusti järkyttänyt sopimusvelkojan luottamusta.  

 

Väittämä d) pitää paikkansa. Sopimusrikkomuksen olennaisuutta arvioitaessa voidaan kiinnit-

tää huomiota siihen, kuinka suurelta osin ilmennyt häiriö vaarantaa velkojan sopimukseen liit-

tämien tarkoitusten toteutumisen ja missä määrin häiriön vaikutukset voidaan poistaa ja hy-

vittää muita oikeuskeinoja käyttämällä. Tärkeää on myös se, ilmentääkö sopimusrikkomus ve-

lallisen puutteellista kykyä sopimuksen täyttämiseen tai peräti vilpillisyyttä. Jos velkojan luot-

tamus on tällaisista syistä perustellusti järkkynyt, sopimusrikkomus voidaan yleensä katsoa 

olennaiseksi. (Hemmo, s. 58.) Luottamuksen horjuminen on siis yksi tärkeä arviointikriteeri 

purkamisoikeuden käytön arvioinnissa.  
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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 vahin-

koon 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.  

 

Väittämä b) ei pidä paikkaansa. Riittävää on usein se, että syy-yhteyttä voidaan pitää todennä-

köisenä. Joskus tästäkin saatetaan poiketa alaspäin. Alimmillaan syy-yhteysnäyttö voidaan kat-

soa riittäväksi silloin, kun aiheutumissuhdetta pidetään mahdollisena, eikä tapauksessa ole pai-

navaa selvitystä muiden, todennäköisempien syiden vaikutuksesta. (Hemmo, s. 88.) Näytön vä-

himmäistasona ei siis ole kaikissa tapauksissa syy-yhteyden todennäköisyys, vaan tästä saate-

taan joskus poiketa alaspäin. 

 

 

 

 

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.  

 

Väittämä a) pitää paikkansa. Säädetyn lain ulkopuolista ankaraa vastuuta koskevassa aikai-

semmassa oikeuskäytännössä ankaran vastuun laajentamista perusteltiin yleisvaarallisuu-

della ajatellen, että tämä vastuuperuste on paikallaan silloin, kun joku harjoittaa poikkeuk-

sellisen vaarallista toimintaa. Uudemmassa oikeuskäytännössä on kuitenkin katsottu, ettei täl-

lainen erityisvaarallisuus ole ankaran vastuun ehdoton edellytys, vaan tuottamuksesta riippu-

maton vastuu voi olla perusteltu muutenkin. (Hemmo, s. 82.) Toiminnan erityisvaarallisuus ei 

siis ole ankaran vastuun ehdoton edellytys, mutta erityisvaarallisen toiminnan harjoittami-

seen voidaan liittää ankara vastuu. 
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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.  

 

Väittämä c) ei pidä paikkaansa. Velvollisuus perusteettoman edun palauttamiseen edellyttää, 

että etua vastaa toiselle koitunut menetys. Jos joku hyötyy sinänsä perusteettomasti, mutta tätä 

ei vastaa toiselle aiheutunut tappio, ei palautus tule kysymykseen. (Hemmo, s. 100.) Velvoitetta 

siis vastaa toiselle aiheutunut menetys eikä toisen saama perusteeton hyöty. 

 

 

 

 

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 

itsessään 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.  

 

Väittämä b) ei pidä paikkaansa. Pysyvästä haitasta määrätään korvaus ottamalla huomioon 

henkilövahingon laatu ja vaikeusaste sekä vahinkoa kärsineen ikä. Pysyvän haitan korvaus tu-

lee kysymykseen, kun vahingonkärsijälle jää vahinkotapahtumasta esimerkiksi raajan toimin-

taa haittaava vika, arpi tai muu epäedullinen pysyvä ominaisuus. Pysyvän haitan korvausta 

korottavana tekijänä voidaan lisäksi ottaa huomioon henkilövahingosta vahinkoa kärsineelle 

aiheutunut elämänlaadun erityinen heikentyminen. (Hemmo, s. 77.) Kyse on siis siitä, että elä-

mänlaadun heikentyminen voi olla korvausta korottava tekijä, mutta ei itsessään korvauksen 

peruste. Henkilövahingolla on lisäksi oltava nimenomaan elämänlaatua heikentäviä vaikutuk-

sia, jotta tämä voisi olla korvausta korottavana tekijänä. 
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TEHTÄVÄ 4  
 

 

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 puolustau-

tua voimakeinoin. 

 

Väittämä d) ei pidä paikkaansa, koska myös vasta välittömästi uhkaavaa hyökkäystä vastaan 

puolustautuminen voi rikoslain 4 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan olla hätävarjelua. 

  

 

2. Miten 395 päivän vankeusrangaistuksen pituus tulee ilmaista tuomiossa?  

a) 395 päivää.  

b) 13 kuukautta.  

c) 1 vuosi.  

d) 1 vuosi 1 kuukausi.  

 

Vaihtoehto d) on oikea, koska rikoslain 2 c luvun 3 §:n mukaan vuoteen lasketaan 365 päivää 

ja kuukauteen 30 päivää. 

  

 

 

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.  

 

Vaihtoehto d) pitää paikkansa, koska määräaikaisen vankeusrangaistuksen enimmäismäärä ja 

näin ollen myös enimmäisrangaistus taposta on rikoslain 2 c luvun 2 §:n 2 momentissa säädetty 

kaksitoista vuotta vankeutta. Enimmäisrangaistus avunannosta tappoon on rikoslain 6 luvun 8 

§:n 1 momentin 3 kohdan ja 2 momentin perusteella kolme neljännestä siitä. 
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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.  

 

Vaihtoehto b) on oikein, koska rikoksentekijä voidaan rikoslain 6 luvun 11 §:n 1 momentin 

mukaan tuomita yhdyskuntapalveluun enintään kahdeksan kuukauden ehdottoman vankeus-

rangaistuksen sijasta. 

  

 

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.  

 

Vaihtoehto d) pitää paikkansa. Rangaistusasteikosta voidaan rikoslain 6 luvun 2 §:n perusteella 

poiketa siten kuin 8 §:ssä ja 8 a §:ssä säädetään. Rikoslain 6 luvun 8 §:n 1 momentin 2 kohdan 

mukaan rangaistus määrätään noudattaen lievennettyä rangaistusasteikkoa, jos rikos on jää-

nyt yritykseen. Saman pykälän 2 momentin mukaan määrättäessä rangaistusta 1 momentin 

nojalla tekijälle saa tuomita enintään kolme neljännestä rikoksesta säädetyn vankeus- tai sak-

korangaistuksen enimmäismäärästä ja vähintään rikoksesta säädetyn rangaistuslajin vähim-

mäismäärän. Kolme neljännestä neljästä vuodesta on kolme vuotta, ja rikoslain 2 c luvun 2 §:n 

2 momentin mukainen määräaikaisen vankeusrangaistuksen vähimmäismäärä on 14 päivää. 

  

 

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 

tuomitsemisen.  

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.  

 

Väittämä b) ei pidä paikkaansa, koska rikoslain 6 luvun 2 §:ssä on mainittu lainkohdat, joiden 

nojalla rikoksesta säädetystä rangaistusasteikosta voidaan poiketa, eikä rikoslain 6 luvun 5 § 

lukeudu niihin. 

   



Oikeustieteellisen alan yhteisvalinta, valintakoe 2022  ARVOSTELUPERUSTEET 

17 
 

 

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 te-

kijä ei olisi vielä täyttänyt 21 vuotta.  

c) Varoitus lukeutuu yleisiin rangaistuslajeihin.  

d) Rangaistusasteikkoa ei voida lieventää tunnustuksen perusteella.  

  

Väittämä b) pitää paikkansa rikoslain 6 luvun 10 §:n 3 momentin perusteella. 

 

Huom. väittämä a ei pidä paikkaansa, koska rikoslain 6 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan mää-

räaikainen, enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi, jollei ri-

koksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus edel-

lytä ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista. 

  

 

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 

hätävarjelun liioittelua läheisesti muistuttavissa olosuhteissa.  

d) Hätävarjelun liioittelu tarkoittaa vastuusta vapauttavaa seikkaa koskevaa erehdystä.  

 

Väittämä c) pitää paikkansa, koska rangaistuksen lieventämisperusteita ovat rikoslain 6 luvun 

6 §:n 4 kohdan mukaan 8 §:n 1 ja 3 momentissa mainitut perusteet. Näin ollen rangaistuksen 

lieventämisperusteisiin kuuluu muun muassa rikoslain 6 luvun 8 §:n 1 momentin 4 kohdassa 

mainittu rikoksen tekeminen olosuhteissa, jotka läheisesti muistuttavat vastuuvapausperustei-

den soveltamiseen johtavia olosuhteita. Rangaistusvastuusta vapauttava hätävarjelun liioittelu 

on vastuuvapausperuste rikoslain 4 luvun 4 §:n 2 momentin nojalla. 

  

 

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. 

 

Väittämä a) pitää paikkansa, koska tekijälle rikoksesta johtunut seuraus on rikoslain 6 luvun 

7 §:n 1 kohdan mukaan rangaistusta lieventävänä seikkana otettava huomioon kysymyksessä 

mainituin edellytyksin. 

 

Vaikka vaihtoehdot c ja d voisivatkin mahdollisesti olla 6 luvun 6 §:n mukaisia rangaistuksen 

lieventämisperusteita, sen pykälän soveltamisedellytyksiin taas ei kuulu, että vakiintuneen käy-

tännön mukainen rangaistus olisi johtamassa kohtuuttomaan tai poikkeuksellisen haitalliseen 

lopputulokseen.   
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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. 

 

Väittämä a) pitää paikkansa, koska hätävarjeluna tehty teko on rikoslain 4 luvun 4 §:n 1 mo-

mentin mukaan sallittu. 
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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.  

 

 

Materiaali, johon vastaus perustuu: ”Vesilain nojalla lupaviranomainen voi tarkistaa lupamääräyk-

siä ja antaa uusia määräyksiä, jos hankkeesta aiheutuu ennakoimattomia tai olosuhteiden muutoksesta 

johtuvia haitallisia vaikutuksia. Luvan muuttamista ennakoimattomien vaikutusten takia on haettava 

kymmenen vuoden kuluessa hankkeen valmistumisesta. Muuttuneiden olosuhteiden perusteella lupa-

määräyksiä voidaan muuttaa ilman aikarajaa, mutta vain rajatusti: luvan tarkistaminen ei saa sanot-

tavasti vähentää hankkeesta saatavaa hyötyä ja luvanhaltijalle aiheutuvat muut kuin vähäiset edun-

menetykset on korvattava (VL 3:21). Vesilain mukaisilla luvilla kuvataankin olevan vahva pysyvyys-

suoja.” (s. 96.) 

 

Arvostelu: Arvostelussa on pisteytetty ainoastaan vastauksena kirjoitetut tiedot. Tiedot on arvioitu 

vastaajaan esittämässä asiayhteydessä. Pisteeseen/pisteisiin vaaditut asiat on esitetty perusteissa liha-

voituna. Vaaditun asian jälkeen luettelossa esitetyt kohdat ovat selvennyksiä arvostelulinjasta. Ar-

vostelulinjaa selventävä luettelo ei ole tyhjentävä. 

 

1 p.: Lupien muuttaminen tarkoittaa käytännössä lupamääräysten tarkistamista/muuttamista tai 

uusien lupamääräysten antamista. 

 

• Ei hyväksytty pelkästään luvan/lupamääräysten tarkistamista/tarkastamista/muuttamista il-

man mainintaa myös mahdollisista uusista lupamääräyksistä, joita luvan muuttamiseksi voi-

daan antaa. 

 

1 p.: Vesilupaan voidaan tehdä muutoksia, jos hankkeesta aiheutuu ennakoimattomia tai olosuh-

teiden muutoksesta johtuvia haitallisia vaikutuksia. 

• Vastauksesta on vaadittu käyvän selvästi ilmi molemmat haitallisten vaikutusten määreet 

(hankkeesta aiheutuvat ennakoimattomat ja olosuhteiden muutoksesta johtuvat) sekä vaiku-

tusten negatiivinen luonne.  

• Pistettä ei ole saanut, jos ennakoimattomuus on mainittu olosuhteiden muutoksen mutta ei 

hankkeesta aiheutuvien haittojen kohdalla. 

• Oikeaan vastaukseen on vaadittu maininta nimenomaan olosuhteiden muutoksesta, ei pelkäs-

tään olosuhteiden aiheuttamista vaikutuksista. 

• Liian yleisluontoisia muotoiluja ei ole hyväksytty (esim. ”olosuhteiden muutokset ovat johta-

neet tarpeeseen muuttaa lupia” tai ”vesiluvan mukaiset edellytykset ovat muuttuneet ennakoi-

mattomasti”). 

• Hyväksytty ei ole myöskään vastausta, jossa puhutaan hankkeen aiheuttamista haitoista luvan 

myöntämisen jälkeen ilman selkeää mainintaa ko. haittojen ennakoimattomuudesta. 
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• Vastauksesta on vaadittu käyvän selvästi ilmi, että haitalliset vaikutukset ovat aiheutuneet 

hankkeesta, eivät yksin esim. luonnon olosuhteista. Täten esim. seuraavaa ei ole yksinään 

hyväksytty: ”ennalta-arvaamattomat merkittävät tapahtumat luonnossa, jotka vaikuttavat 

olennaisesti vesiluvan saaneen osapuolen toimintaan ja siten aiheuttavat ennalta-arvaamatonta 

ja merkittävää haittaa luonnolle” 

 

2 p.: Luvan muuttamista ennakoimattomien vaikutusten takia on haettava kymmenen vuoden ku-

luessa hankkeen valmistumisesta. Muuttuneiden olosuhteiden perusteella lupamääräyksiä voi-

daan muuttaa ilman aikarajaa. 

 

• Pisteet saadakseen on täytynyt mainita oikeat aikamääreet (10 vuotta ja ei aikarajaa) kytket-

tyinä oikeisiin perusteisiin (ennakoimattomien vaikutusten ja muuttuneiden olosuhteiden pe-

rusteella). Pistettä ei ole saanut, jos esim. ajankohta 10 vuoden aikarajan laskemiselle on ker-

rottu väärin (esim. alkaa luvan myöntämisestä) tai sitä ei ole mainittu ollenkaan taikka jos 

hakija on kertonut 10 vuoden aikarajan koskevan vesiluvan muuttamista yleisesti, ilman viit-

tausta ennakoimattomiin vaikutuksiin muuttamisen perusteena. 

• Aikamääreiden yhteydessä on hyväksytty perusteiden kuvaus lyhyessä muodossa (ilman hai-

tallisten vaikutusten mainitsemista) mutta selkeästi virheellistä ilmaisua ei ole hyväksytty 

(esim. ”olosuhteisiin nähden muuttuneelle hankkeelle voidaan hakea uutta lupaa ilman aika-

rajaa”). 

• Hankkeen valmistumisena ei ole hyväksytty mm. hankkeen/toiminnan perustamista/aloitta-

mista. 

 

1 p.: Lupamääräysten muutoksia olosuhteiden muutoksista johtuvien haitallisten vaikutusten takia 

voidaan tehdä vain rajatusti (vesilupien vahva pysyvyyssuoja). Luvan tarkistaminen ei tällöin saa 

sanottavasti vähentää hankkeesta saatavaa hyötyä. 

 

• Pisteen saadakseen on vastauksessa pitänyt mainita, että kielto muuttaa lupaa hankkeesta saa-

tavaa hyötyä sanottavasti heikentäen koskee ainoastaan olosuhteiden muutoksista johtuvien 

haitallisten vaikutusten takia tehtävää lupamuutosta. 

• Vastauksesta on pitänyt ilmetä, että luvan tarkistaminen ei saa ”sanottavasti vähentää” hank-

keesta saatavaa hyötyä. Näin ollen vastauksena ei ole hyväksytty ilmausta, jonka mukaan lu-

van tarkistaminen ”ei saa vähentää” hankkeesta saatavaa hyötyä, ilman mitään lieventävää 

määrettä. 

• Pisteeseen vaadittua asiaa ei ole voinut vastauksessa kertoa vain maksettavaksi tulevien kor-

vausten kautta vaan selville on täytynyt käydä, että sanottava hyödyn väheneminen estää lu-

van muuttamisen tässä tapauksessa. Samasta syystä pistettä ei ole saanut kertomalla, että lu-

van muuttamisesta aiheutuvat hyödyn menetykset täytyy ”ottaa huomioon” tai että luvan 

muuttamisen yhteydessä on ”pyrittävä olemaan aiheuttamatta sanottavaa haittaa…”. 

• Kirjassa ei ole luvan tarkistamisen kontekstissa rajattu hankkeesta saatavaa hyötyä ainoastaan 

yksityiseksi tai yleiseksi. Samassa yhteydessä kerrotaan kuitenkin luvanhaltijalle koituneista 

menetyksistä maksettavista korvauksista. Täten on kirjan perusteella selvää, että hankkeesta 

saatava hyöty kattaa ainakin luvanhaltijalle koituvat menetykset. Luvanhaltija voi olla sekä 

yksityinen (esim. yritys) että julkinen (esim. kunta) taho. Näin ollen pistettä ei ole saanut, jos 

vastauksessa on rajattu hyödyn väheneminen vain yleiseen tai yhteiseen etuun. 

• Hankkeesta saatavan hyödyn muuttaminen ei ole sama asia kuin hyödyn väheneminen. 
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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. 

Materiaali, johon vastaus perustuu: ”Kestävyysmurros on tuomassa rahoituksen sääntelyyn uu-

denlaisia elementtejä, joilla on merkitystä myös metsäteollisuudelle ja metsien käytölle. EU:n takso-

nomia-asetuksella (EU 2020/852) asetetaan yleiset puitteet kestävän rahoituksen luokittelujärjestel-

mälle, jonka tarkoituksena on vaikuttaa investointien tarvitseman rahoituksen hintaan. Asetuksen 

yleisiä puitteita konkretisoidaan sitä täydentävillä eri aloja ja aiheita koskevilla ns. delegoiduilla sää-

döksillä. Järjestelmällä luodaan yhdenmukaiset ja tieteeseen pohjautuvat taloudellisen toiminnan kes-

tävyyden arviointikriteerit. Asetus asettaa tiedonantovelvoitteita eri toimijoille, mutta se jättää auki, 

miten tätä tietoa käytetään investointeja koskevassa päätöksenteossa. Taksonomia-asetus ei siis mää-

ritä, mitä investointeja saa tehdä. Ensimmäinen taksonomia-asetukseen perustuva hyväksytty dele-

goitu säädös aiheutti vilkkaan julkisen keskustelun Suomessa, koska sen arvioitiin vaikuttavan hai-

tallisesti metsätalouteen. Delegoitu säädös hyväksyttiin kuitenkin Suomen vastustuksesta huolimatta. 

Asetuksen järjestelmä vaikuttaa koko metsätalouden arvoketjuun, siis myös yksityisiin metsätilojen 

omistajiin. Heidänkin toiminnastaan tulee kerätä tietoja arvioitaessa toiminnan kestävyyttä kriteerien 

valossa.” (s. 80.) 

Arvostelu: Arvostelussa on pisteytetty ainoastaan vastauksena kirjoitetut tiedot. Tiedot on arvioitu 

vastaajaan esittämässä asiayhteydessä. Ristiriitaiset ja virheelliset tiedot ovat alentaneet tehtävästä 

saatavaa pistemäärää. Vaaditun asian jälkeen esitetyt asiat ovat selvennyksiä arvostelulinjasta. Sel-

vennyksissä sulkeissa esitetyt tiedot eivät ole kyseisen pisteen kannalta olennaisia. Arvostelulinjaa 

selventävät esimerkkiluettelot eivät ole tyhjentäviä, ja ne liittyvät vain kyseiseen pisteeseen. 

Piste 1 

• Valintakoemateriaalissa: ”EU:n taksonomia-asetuksella (EU 2020/852) asetetaan yleiset puitteet 

kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmälle, --. Asetuksen yleisiä puitteita konkretisoidaan sitä 

täydentävillä eri aloja ja aiheita koskevilla ns. delegoiduilla säädöksillä.” 

• Vastauksessa vaaditaan maininta, että asetuksella asetetaan yleiset puitteet (kestävän rahoituksen 

luokittelujärjestelmälle). Ei hyväksytty esim. 

o Asetuksella asetetaan tavoitteet/päämäärät/pyrkimykset. 

o Asetuksella luodaan edellytykset/mahdollisuudet/lähtökohdat. 

o Asetuksella asetetaan vähimmäisvaatimukset/raja-arvot. 

• Vaaditun tiedon katsotaan ilmenevän myös ilmaisusta ”--konkretisoidaan sitä täydentävillä eri 

aloja ja aiheita koskevilla ns. delegoiduilla säädöksillä”. Vastauksesta täytyy käydä ilmi, että kyse 

on konkretisoinnista täydentävillä säädöksillä. Ei hyväksytty esim.: 

o Ilmaisut pelkästään delegoitujen säädösten olemassaolosta.  
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▪ Delegoidut säädökset. 

▪ Ala- ja aihekohtaisesti on myös annettu ns. delegoituja säädöksiä. 

▪ Asetukseen sisältyvät/liittyvät niin sanotut delegoidut säännökset. 

▪ Asetuksen perusteella/nojalla annetaan delegoituja säädöksiä. 

o Ilmaisut, joista ei käy ilmi konkretisointi täydentävillä säädöksillä. 

▪ Asetusta toteutetaan/toimeenpannaan/sovelletaan delegoiduilla säädöksillä.  

▪ Asetus jakaa ohjeita/vaikuttaa delegoiduilla säännöksillä. 

▪ Asetuksen tavoitteita johdetaan delegoiduilla säännöksillä. 

▪ Asetuksella luodaan edellytyksiä delegoitujen säädösten avulla. 

▪ Asetus vaikuttaa kustannuksiin delegoivin säännöksin. 

▪ Asetuksen nojalla säädetään uusia lisämääräyksiä. 

o Ilmaisut jäsenvaltioiden roolista tai toimivallasta, asetuksen voimaansaattamisesta tai toi-

meenpanosta, tms. 

▪ Jäsenvaltioille jätetään valta päättää siitä, miten erilaiset investoinnit suoritetaan 

sekä toteutetaan. 

▪ Asetus jättää kansalliselle tasolle muodot ja keinot, jolla tavoitteisiin päästään. 

▪ Asetus jättää tavoitteiden saavuttamiseen käytettävät keinot jäsenvaltioiden pää-

tettäväksi. 

▪ Asetus jättää jäsenvaltiolle harkintavaltaa, kuinka sen mukaisia linjauksia käytän-

nössä toteutetaan jäsenvaltiossa. 

▪ Asetus jättää kansallisella tasolla päätettäväksi, miten keinot ja tavoitteet saavute-

taan. 

▪ Asetuksen implementointi. 

Piste 2 

• Valintakoemateriaalissa: ”EU:n taksonomia-asetuksella (EU 2020/852) asetetaan -- kestävän ra-

hoituksen --. Järjestelmällä luodaan -- toiminnan kestävyyden arviointikriteerit. -- arvioitaessa 

toiminnan kestävyyttä --.” 

• Vastauksessa vaaditaan nimenomainen maininta ”kestävyydestä”, joka on taksonomia-asetuk-

sessa keskeinen asia. 

• Ei hyväksytty esim.:  

o ”ympäristöystävällinen”, ”ympäristön kannalta suotuisa”, ”vähemmän haitallinen vaiku-

tus”, ”luonnonvaroihin liittyvä”, ”vihreys”, ”vihreät yritykset”, ”vihreä murros”, ”vihreä 

muutos”, ”ympäristön kannalta edulliset hankkeet”, ”vastuullinen”. 

Piste 3 

• Valintakoemateriaalissa: ”EU:n taksonomia-asetuksella (EU 2020/852) asetetaan -- rahoituksen 

luokittelujärjestelmälle, jonka tarkoituksena on vaikuttaa investointien tarvitseman rahoituksen 

hintaan.” 

• Vastauksessa vaaditaan maininta, että (tarkoituksena on) vaikuttaa (investointien tarvitseman) ra-

hoituksen hintaan. Vastaukseksi on hyväksytty myös väljempi ilmaisu, jonka mukaan (tarkoitus 

on) vaikuttaa rahoitukseen. 

• Vastaukseksi ei ole hyväksytty ilmaisuja, joissa ainoastaan kerrotaan tarkoituksena olevan vai-

kuttaa investointeihin tai investointien hintaan. Nämä ilmaisut pitävät sisällään laajan valikoiman 

mahdollisia sääntelykeinoja ja vaikutustapoja, eikä niitä näin ollen hyväksytä. 

• Rahoittaminen/rahoitus on eri asia kuin rajoittaminen/rajoitus. Vastauksessa ei ole hyväksytty 

käsitettä ”rajoitus”, ellei ole täysin ilmeistä, että kyse on teknisestä lyöntivirheestä. 

• Ei hyväksytty esim.:  
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o Ilmaisuja, joista ei käy ilmi rahoituksen hintaan vaikuttaminen.  

▪ Tarkoituksena on vaikuttaa investointeihin. 

▪ Tarkoituksena on vaikuttaa investointien hintaan. 

▪ Asetus vaikeuttaa investointeja hankkeisiin, joiden ei katsota olevan kestävän ke-

hityksen mukaisia. 

▪ Investointien tekeminen käy asetuksen myötä kalliimmaksi. 

▪ Asetuksella pyritään ohjaamaan investointeja ympäristöystävällisempään suun-

taan. 

▪ Tavoitteena on vaikuttaa sen alaan kuuluvien toimintojen/hankkeiden investoin-

tien määrään. 

o Virheellisiä ja epämääräisiä käsitteitä 

▪ Tukiraha/tuki/valtiotuki 

▪ Varojen myöntämisedellytys 

Piste 4 

• Valintakoemateriaalissa: ”EU:n taksonomia-asetuksella (EU 2020/852) asetetaan-- rahoituksen 

luokittelujärjestelmälle, --. Järjestelmällä luodaan yhdenmukaiset ja tieteeseen pohjautuvat talou-

dellisen toiminnan kestävyyden arviointikriteerit.” 

• Vastauksessa vaaditaan maininta (taloudellisen) toiminnan (kestävyyden) arviointikriteerien luo-

misesta. Vastaukseksi on hyväksytty myös maininta rahoituksen luokittelujärjestelmän (yleisten 

puitteiden) asettamisesta, mutta tällöin ilmaisusta on käytävä selkeästi ilmi, että asetuksessa ase-

tetaan (yleiset puitteet) rahoituksen luokittelujärjestelmälle – ei ainoastaan tavoitella jotain tai 

pyritä johonkin. 

• Ei hyväksytty esim.: 

o Ilmaisut, joissa kerrotaan tarkoituksesta, vaikutuksista, pyrkimyksistä, tms., mutta ei sel-

keästi julkilausuta (taloudellisen) toiminnan (kestävyyden) arviointikriteerien luomista 

taikka rahoituksen luokittelujärjestelmän (yleisten puitteiden) asettamista. 

▪ Tarkoitus on arvioida toimintaa/edistää kestävää rahoitusta/toiminnan kestävyy-

den huomioiminen rahoituksessa/tehdä kohteen toiminta läpinäkyvämmäksi. 

▪ Toiminnan kestävyys vaikuttaa rahoitukseen/Ympäristölle haitallisen toiminnan 

rahoitus on kalliimpaa kuin ympäristöystävällisemmän toiminnan rahoitus. 

▪ Asetuksen pohjalta voi harkita rahoituksen kannattavuutta. 

▪ Asetus lisää toiminnan ympäristövaikutusten avoimuutta. 

▪ Tarkoitus on määrittää rahoituksen paremmuusjärjestys. 

▪ Pyritään rahoituksen luokitteluun/tavoitellaan rahoituksen luokittelua. 

▪ Pyritään arvioimaan toimintaa/tavoitellaan toiminnan arvioimista. 

o Ilmaisut, joista ei käy vaaditulla tarkkuudella ilmi kysytty asia.  

▪ Luodaan luokittelu/luokitellaan/asetetaan kriteerejä – ilman että kerrotaan, mitä 

luokitellaan tai mihin kriteerit kohdistuvat. 

▪ Asetetaan järjestelmä/rahoitusjärjestelmä/rahoitusmalli. 

▪ Asettaa edellytykset/ehdot/ohjeet/rajoitukset/säännöt. 

▪ Kertoo, miten rahoituksesta tulee määrätä. 

▪ Osoittaa rahoituksen kohteen/arvon. 

▪ Antaa apua rahoituksen hinnan määrittelyyn. 

▪ Määrittää minkälaiselle toiminnalle voi antaa rahoitusta. 
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Piste 5 

• Valintakoemateriaalissa: ”Asetus asettaa tiedonantovelvoitteita eri toimijoille, --. Heidänkin toi-

minnastaan tulee kerätä tietoja arvioitaessa toiminnan kestävyyttä kriteerien valossa.” 

• Vastauksessa vaaditaan maininta, että asetus asettaa tiedonantovelvoitteita toimijoille, taikka 

vaihtoehtoisesti, että toiminnasta tulee kerätä tietoja. 

• Toimijoiden tietoisuus/selvilläolo, taikka toimijoiden tiedon perusteella tekemä analyysi/ar-

vio/päätös ei vastaa vaaditulla tarkkuudella kysyttyä asiaa.  

• Virheellisiksi on katsottu myös vastaukset, joissa on rajauduttu ainoastaan johonkin suppeaan 

tietojen ryhmään, esimerkiksi taloudellisiin tietoihin. 

• Ei hyväksytty esim.: 

o Toimijan selvilläolovelvollisuus. 

o Toimijan kirjanpitovaatimusten lisääntyminen. 

o Toimijan tulee tehdä taloudellinen arvio/laskelma. 

o Toimijan tulee antaa tietoa myynnistä/arvosta/saaduista tuloista. 
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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. 

 

Laeissa esiintyville käsitteille annetaan lähtökohtaisesti niiden tavanomaista, arkikielistä mer-

kitystä vastaava sisältö (sanamuodon mukainen tulkinta). (s. 35) 

 

Yksittäistä lain käsitettä voidaan tulkita laajentavasti, jolloin käsitteen merkityssisältö on sen 

arkikielistä merkitystä laajempi. (s. 35) 

 

Joissakin tilanteissa jonkin säännöksessä esiintyvän käsitteen merkityssisältö taas muodostuu 

suppeammaksi kuin käsitteen arkikielinen merkityssisältö (supistava tulkinta). (s. 35) 

 

Kielellisessä tulkinnassa käytetään sanamuodon mukaisen, laajentavan ja supistavan tulkinnan 

ohella useita muitakin oikeudellisten tekstien tulkinnan muotoja, kuten analogiaa (kahden eri-

laiselta vaikuttavan asian samaistamista) ja vastakohtaispäättelyä (käsitteen alaan sisältymättö-

män asian poissulkeminen). (s. 37) 

 

 

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. 

 

 

Kansainvälisellä tapaoikeudella viitataan ennen kaikkea sellaisiin kansainvälisen oikeuden kir-

joittamattomiin sääntöihin, jotka perustuvat pitkään jatkuneeseen valtiokäytäntöön ja joita 

valtiot pitävät luonteeltaan sitovina. Esimerkkeinä kansainvälisestä tapaoikeudesta voidaan 

mainita valtion alueellinen täysivaltaisuus, voimankäytön kielto sekä oikeus itsepuolustukseen. 

(s. 27) 

 

 

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. 

  

 

Ennakkopäätösten oikeuslähdeopillinen sitovuus on tosiasiallista ja se on tapana jakaa verti-

kaaliseen ja horisontaaliseen sitovuuteen. Vertikaalisella tosiasiallisella sitovuudella viitataan 

siihen, että alempien tuomioistuinten tulisi noudattaa ylemmän tuomioistuimen antamaa en-

nakkopäätöstä. Horisontaalisessa tosiasiallisessa sitovuudessa taas on kysymys lainsoveltajan 

itsensä sidonnaisuudesta aikaisempaan ratkaisuunsa. (s. 73) 
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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. 

 

 
Mallivastaus: 

Velan vanhentuminen alkaa eräpäivästä silloin, kun sellaisesta on sovittu etukäteen velallista sito-

vasti. Festareilla heinäkuussa 2020 käydyssä keskustelussa Make on tunnustanut velan olemassa-

olon ottamalla sen puheeksi ja lupaamalla maksun. Keskustelun hetkellä on kulunut yli kolme 

vuotta ensimmäisestä eräpäivästä, joten saatavaa on niiltä osin vanhentunut. Festareilla heinäkuussa 

2020 käyty keskustelu on tapahtunut kolmen vuoden vanhentumisajan puitteissa kahdesta myöhäi-

semmästä eräpäivästä laskettuna. Näin ollen saatavan vanhentuminen on katkaistu asianmukaisesti 

niiden osalta, ja tämä on käynnistänyt uuden kolmen vuoden vanhentumisajan. Uusi vanhentumis-

aika päättyy heinäkuussa 2023, joten Viljamin kysyessä asiaa 23.5.2022 saatava ei ole vanhentunut 

kahden viimeisen erän osalta. 

Mallivastauksen osa-alueet (Hemmo, s. 108–110) 

- Velan vanhentuminen voidaan katkaista vapaamuotoisesti ja festareilla heinäkuussa 2020 

käyty keskustelu riittää katkaisuun. 1p 

- Kolmen vuoden vanhentumisaika lasketaan eräpäivästä ja ensimmäisestä eräpäivästä on kes-

kustelun aikana kulunut yli kolme vuotta, joten saatava on niiltä osin vanhentunut. 1p 

- Kahdesta jälkimmäisestä eräpäivästä ei ole kulunut kolmea vuotta heinäkuussa, joten käyty 

keskustelu on katkaissut niiden vanhentumisen. 1p 
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- Katkaisusta on alkanut uusi kolmen vuoden pituinen vanhentumisaika, joka päättyisi heinä-

kuussa 2023. 1p 

- Uusi vanhentumisaika ei ole ehtinyt kulua umpeen 23.5. Viljamin tiedustellessa asiaa, joten 

saatava ei ole vanhentunut kahden viimeisen erän osalta. 1p 

 

 

 

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

tauksen enimmäismerkkimäärä on 1 000 merkkiä. 

 

• Henkilö- tai esinevahingosta irrallisia varallisuusvahinkoja koskeva korvausvelvollisuus ei 

vahingonkorvauslain mukaan synny pelkän tuottamuksen perusteella (1p.), vaan tämän 

lisäksi käsillä tulee olla jokin lain tuntemista kolmesta edellytyksestä. (Hemmo, s. 79.) 

o On hyväksytty ”tuottamuksen” mainitsemisen sijaan vaihtoehtoisesti myös aiheuttajan 

”tahallisuus tai huolimattomuus”. (Hemmo, s. 71.) 

o Ei ole hyväksytty, jos vastauksessa on ”tuottamuksen” sijaan mainittu pelkästään ”ta-

hallisuus tai törkeä huolimattomuus” tai ”tahallisuus tai törkeä tuottamus”. Molemmat 

ovat tuottamusvastuuarviointia kaventavia. 

 

• Vahingonkorvauslain mukaan puhtaat varallisuusvahingot korvataan ensinnäkin silloin, kun 

ne on aiheutettu rikoksella. (1p.) (Hemmo, s. 79.) 

o On hyväksytty myös ilmaisut, kuten aiheutettu ”rikollisella toiminnalla”, ”rangaista-

vaksi säädetyllä teolla” tai ”rikollisella teolla”. 

o Ei ole hyväksytty, jos on maininnut vain ”rikkomalla lakia” tai ”lain rikkomisella”, 

koska kaikki lakien rikkomiset eivät ole rikoksia. 

 

• Toiseksi vastuu syntyy, jos vahinko on seurausta julkisen vallan käyttämisestä. (1p.) 

(Hemmo, s. 79.) 

o On edellytetty käsitteen julkinen valta käyttöä. 

o Ei ole hyväksytty muotoiluja, kuten ”julkisessa toiminnassa”, ”julkisyhteisön aiheut-

tama” tai ”julkisen intressin aiheuttama”. 

 

• Kolmas ja tulkinnanvaraisin puhtaiden varallisuusvahinkojen korvausedellytyksistä on se, 

että vahinkolajin korvaamiseen on erittäin painavia syitä. (1p.) (Hemmo, s. 79.) 

o On edellytetty molempien sekä erittäin että painava mainitsemista.  

o On hyväksytty ”erittäin” sanan sijaan myös ”erityisiä”. On hyväksytty ”syiden” sijaan 

myös ”perusteita”. 

o On hyväksytty ”painavan” synonyymeinä ”tärkeä”, ”merkittävä” tai ”vakava”. 

 

• Puhtaiden varallisuusvahinkojen rajoitettu korvauskelpoisuus koskee vain vahingonkor-

vauslain mukaista vastuuta. Lainsäädäntöön sisältyy lukuisia erityisnormeja, joissa ni-

menomaisesti vahvistetaan puhtaiden varallisuusvahinkojen korvattavuus sopimuk-

senulkoisissa suhteissa, eikä vastuu tällöin edellytä vahingonkorvauslain mukaisia li-

säkriteerejä. (1p.) (Hemmo, s. 79.) 

o On hyväksytty, jos on maininnut, että lisäkriteerit koskevat vain vahingonkorvauslain 

mukaista vastuuta.  

o On hyväksytty, jos on maininnut, että on erityisnormeja, joissa vahingot korvataan 

ilman vahingonkorvauslain lisäkriteerejä.  
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o Ei ole hyväksytty, jos on vain maininnut yleisesti muistakin normeista, mutta vastauk-

sessa ei ole kuitenkaan mitään mainintaa siitä, että näissä ei edellytetä vahingonkor-

vauslakia vastaavia lisäkriteerejä. 

o Ei ole hyväksytty, jos on mainittu pelkästään siitä, että sopimusperusteinen korvaus-

vastuu ei edellytä vahingonkorvauslakia vastaavia lisäkriteerejä. Tässä kysymyksessä 

on tullut kiinnittää huomiota nimenomaan sopimuksenulkoiseen korvausvastuuseen ja 

sopimukseen perustuva korvausvastuu on erillinen kysymyksensä. Valintakoekirjassa 

mainituin tavoin ”Näiden kahden vahingonkorvausmuodon erillään pitäminen on tär-

keää, sillä niitä koskevan normiston ja yleisten oppien sisältö poikkeavat toisistaan”. 

(Hemmo, s. 69.) 
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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. 

 
Tartuntatautilain 58 e § 1 mom. 1 kohdan perusteella kuljetuspalveluntarjoajan ja tämän 

toimeksiannosta toimivan liikennöitsijän on toiminnassaan huolehdittava, että matkusta-

jien käyttöön tarkoitetut tilat ja pinnat puhdistetaan säännöllisesti ja puhdistamista tehos-

tetaan sen lisäksi mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään. (1 

p.)  
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Toiminnassa on huolehdittava siitä, että matkustajilla on mahdollisuus riittävän etäisyy-

den ja hygieniatason ylläpitämiseen sekä matkustajille annetaan toimintaohjeet etäisyyden 

ylläpitämistä, käsien puhdistamista, kasvosuojusten /-maskien käyttöä sekä muita vastaa-

via tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskien, TTL 58 e § 1 mom. 2 kohta (1 p.) 

 

Päätöksen matkustajamäärien rajoittamisesta voi tehdä Liikenne- ja viestintävirasto, TTL 

58 f § 1 mom. (1 p.) 

 

Päätös voidaan tehdä, jos on ilmeistä, että jo tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi tehdyt 

toimenpiteet eivät ole riittäviä ja jos tämä on epidemian leviämisen estämiseksi välttämä-

töntä TTL 58 f § 1 mom. Päätös saadaan tehdä, mikäli kunnan tai sairaanhoitopiirin alu-

eella todetaan merkittäviä tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti 

jäljittämään ja jotka aiheuttavat merkittävän riskin jatkotartunnoille, TTL 58 f § 2 mom. 

(1 p.)  

 

Liikenne- ja viestintäviraston on päätöstä tehdessään otettava huomioon: 1) tartuntojen 

ilmaantuvuus alueella 2) mahdollisuudet välttää matkustajien välisiä lähikontakteja 3) lii-

kennöitsijän jo suorittamat toimenpiteet tartuntojen ehkäisemiseksi, tartunnanjäljityksen 

mahdollisuudet, kasvosuojusten käyttäminen ja muut alueellisesti käytössä olevat keinot, 

TTL 58 f § 5 mom. (1 p.) 

 

Päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin eikä se saa estää virka-

miestä/viranhaltijaa hoitamasta tehtäviään, TTL 58 f § 6 mom. (1p.) 

 
 

 

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.  

  

 

Kysymyksessä mainitut tilat voidaan määrätä suljettaviksi tartuntatautilain 58 g §:n 1 mo-

menttiin perustuvalla viranomaispäätöksellä, joka velvoittaa 4 momentin mukaista toimintaa 

harjoittavia toimijoita, koska urheiluhallit ovat 4 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja urheiluun 

tai liikuntaan käytettäviä sisätiloja. Edellytyksenä on 1 momentin mukaan, että 58 d §:n mu-

kaisia ja muita jo toteutettuja toimenpiteitä ei voida pitää toimintaan liittyvän erityisen tartun-

tariskin vuoksi riittävinä. (1 p.) 

 

Lisäksi 58 g §:n 2 momentin 1 kohdassa edellytetään, että urheiluhallin sijaintikunnan tai -

sairaanhoitopiirin alueella todetaan merkittäviä tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pys-

tytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan merkittävän 

riskin uusien tartuntojen laajaan leviämiseen alueella. Momentin 2 kohdassa edellytetään vielä, 

että tartuntojen määrän sairaanhoitopiirin alueella arvioidaan asiantuntija-arvion mukaan 

johtavan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormittumiseen. (1 p.) 

 

Tällaisen päätöksen saa 58 g §:n 7 momentin mukaan tehdä enintään kahden viikon ajaksi 

kerrallaan. (1 p.) 
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Viranomaispäätöksellä ei saa rajoittaa ammattiurheilijoiden pääsyä mainittuihin tiloihin (am-

mattiurheilemaan), koska 58 g §:n 6 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitettu päätös ei 

koske ammattiurheilemista. (1 p.) 

 

Pistehyvitykseen ei vaadittu 58 g §:n 5 momentin mainitsemista. 

 

Huom. Tartuntatautilain 58 d §:n mukaisesti voidaan vain velvoittaa urheiluhallien hallinnasta 

vastaavia toimijoita järjestämään tilojen käyttö toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla 

tavalla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheut-

tamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Aukioloaikojen rajoittaminen on näin ollen mahdol-

lista ainoastaan tilojen sulkemista koskevalla eli 58 g §:n 1 momentin mukaisella päätöksellä.

  

 

 


