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Tiivistelmä: 

Tutkimuksessa arvioidaan lainopin keinoin yleisen turvaamistoimen soveltamisalaa ja 
määräämisedellytyksiä sekä yleisemmin turvaamistoimiprosessin ratiota. Säännöstöä 
tulkitsevan ja systematisoivan lainopin lisäksi tutkimuksessa esitetään de lege ferenda ja de 
lege sententia -huomioita. 

Tutkimus etenee turvaamistoimiin sovellettavia lainkohtia ja turvaamistoimiprosessin 
ratiota sekä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, etenkin kuulemisperiaatetta, käsittelevästä 
osasta kohti yleistä turvaamistointa koskevaa osaa ja johtopäätöksiä. Yleistä turvaamistointa 
koskevassa osassa käsitellään säännöksen historiaa, soveltamisalaa ja 
määräämisedellytyksiä. 

Johtopäätöksien mukaan vastapuolen kuulemisesta ei tule poiketa säännönmukaisesti, vaan 
kuulemisperiaatteen on toteuduttava turvaamistoimiprosessissa nykyistä laajemmin. 
Turvaamistoimiprosessin taustalla oleva oikeussuojafunktio rajoittaa säännöksen 
soveltamista funktiolle vieraalla tavalla esimerkiksi riitojen ratkaisuun. Samoin on 
suhtauduttava kriittisesti vastapuolen vahingoittamiseksi haettuihin turvaamistoimiin. 
Mahdollisiin väärinkäytöksiin voidaan puuttua kohtuusharkinnan kautta. Yleisen 
turvaamistoimen soveltamisalaa arvioitaessa on kiinnitettävä aiempaa suurempaa huomiota 
oikeustieteessä vakiintuneisiin konfliktinratkaisunormeihin.  

Yleisen turvaamistoimen määräämisen edellytyksenä olevaa kohtuusedellytystä on 
sovellettava nykyistä laajemmin ja joustavammin esimerkiksi tapauksiin, joissa hakijan 
pääasian vaade ja määrättävä turvaamistoimi ovat lähes yhtä pitkälle meneviä. 
Kohtuusharkinnassa on otettava huomioon turvaamistoimiprosessin kiireellisyys. Tästä 
syystä kohtuusharkinnassa on luontevaa arvioida turvaamistoimen kohtuuttomuutta 
vastapuolen kannalta erilaisten pääsääntöjen kautta. Tyypillisesti tietyn tyyppiset 
turvaamistoimet aiheuttavat suuremman riskin vastapuolta kohtaan syntyvästä 
kohtuuttomuudesta. 
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prosessioikeus  
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1 Johdanto 
 

1.1 Tutkimuksen aihe 

Käsillä oleva tutkimus käsittelee siviiliprosessuaalisten turvaamistointen ratiota sekä 

oikeudenkäymiskaaren (4/1734) 7:3:ssä (707/2007) säädetyn yleisen turvaamistoimen 

soveltamisalaa ja määräämisedellytyksiä. 

OK 7:3:n mukaan; 
Jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on vastapuolta vastaan muu kuin 1 
tai 2 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä 
tarkoitetulla ratkaisulla, ja on olemassa vaara, että vastapuoli tekemällä jotakin, 
ryhtymällä johonkin tai laiminlyömällä jotakin tai jollakin muulla tavoin estää tai 
heikentää hakijan oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää sen arvoa tai 
merkitystä, tuomioistuin voi: 
 
1) sakon uhalla kieltää vastapuolta tekemästä jotakin tai ryhtymästä johonkin; 
2) määrätä vastapuolen sakon uhalla tekemään jotakin; 
3) oikeuttaa hakijan tekemään tai teettämään jotakin; 
4) määrätä vastapuolen omaisuutta pantavaksi toimitsijan haltuun ja hoitoon; tai 
5) määrätä jostakin muusta toimenpiteestä, joka on tarpeen hakijan oikeuden 
turvaamiseksi. 
 
Päättäessään 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamisesta 
tuomioistuimen tulee kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan 
etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa. 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen voimaantulo edellyttää, 
että hakija hakee turvaamistoimen täytäntöönpanoa siten kuin ulosottokaaren 8 
luvussa säädetään. 

 

Lainkohdan soveltamisedellytysten täyttyessä hakija voi saada säännöksessä tarkoitetulle 

oikeudelleen etukäteistä ja väliaikaista oikeussuojaa ennen asian lopullista ratkaisua 

täysimuotoisessa prosessissa. Lainkohdan soveltaminen edellyttää, että hakija saattaa 

todennäköiseksi, että hänellä on oikeus, joka voidaan ulosottokaaren (705/2007) 2:2:ssä 

(1417/2009) tarkoitetulla ratkaisulla vahvistaa, ja että tämä oikeus on vastapuolesta 

johtuen vaarassa. Lisäksi edellytetään muista OK 7 luvun (1065/1991) turvaamistoimista 

poiketen, että annettu määräys tai kielto ei saa johtaa vastapuolen kannalta 

kohtuuttomuuteen. 

Tutkielma etenee turvaamistoimia koskevasta yleisestä osasta kohti erityistä, vain OK 

7:3:ä koskevaa osiota. Yleisten kysymysten tarkastelu on tarpeen mm. siksi, että niillä on 
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merkitystä yleisen turvaamistoimen soveltamisedellytysten kannalta. Yleisten 

tulkintalinjojen ja taustaperiaatteiden kuvaus palvelee mainitun tulkintavaikutuksen 

lisäksi myös lainopin systematisointitavoitetta. Toisin sanoen, järjestämällä yksittäisiä 

normeja yleisiksi tulkintaperiaatteiksi, luodaan samalla oikeutta koskevaa 

systematiikkaa.1 

1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rajaus 

Tutkielmassa selvitetään miten turvaamistoimien tarkoitus vaikuttaa 

turvaamistoimisäännöstön soveltamiseen. Lisäksi haetaan vastausta kysymykseen siitä, 

mikä on OK 7:3:n soveltamisala, ja mitkä ovat sen määräämisedellytykset. Lisäksi 

tutkimuksessa tarkastellaan OK 7:3:n historiaa. Koko turvaamistoimisäännöstön historiaa 

ei tutkimuksessa lähdetä selvittämään. Yleisenä turvaamistoimena määrättävät 

toimenpiteet jäävät pääsääntöisesti tutkimuksen ulkopuolelle. 

Tutkielman ulkopuolelle on rajattu valtionrajat ylittävät turvaamistoimet ja 

turvaamistoimen liikkuvuus Euroopan unionin alueella. Samoin ei käsitellä vain puhtaasti 

menettelyllisiä kysymyksiä, kuten turvaamistoimihakemuksen muotoa. Tutkimuksen 

ulkopuolelle jää myös menettely muutoksenhaussa. Poikkeuksena tähän on väliaikaista 

turvaamistointa koskeva muutoksenhakukielto, jota käsitellään sen perusoikeus- ja 

ihmisoikeusulottuvuuden vuoksi. Tutkimuksessa ei käsitellä muita kuin tuomioistuinten 

määräämiä turvaamistoimia. 

OK 7 luvun ulkopuolisia turvaamistoimia käsitellään silloin, kun tarkoituksena on 

selvittää, sulkevatko OK 7 luvun ulkopuoliset erityissäännöt pois OK 7:3:n soveltamisen. 

Tutkielmassa käsitellään myös lyhyesti muita OK 7 luvun turvaamistoimia, koska niiden 

soveltamisala rajaa OK 7:3:n soveltamisalaa.  

OK 7:3:n määräämisedellytyksiä koskevassa osassa tarkastellaan vain turvaamistoimen 

määräämisen edellytyksiä, ei esimerkiksi turvaamistoimen täytäntöönpanon edellytyksiä. 

Tästä syystä hakijan pääsääntöistä velvollisuutta asettaa ulosottomiehelle vakuus ennen 

turvaamistoimen täytäntöönpanoa ei tutkielmassa käsitellä. Samoin tutkimuksen 

ulkopuolelle jäävät aiheettoman turvaamistoimen hakemisesta syntyvää hakijan ankaraa 

vahingonkorvausvelvollisuutta koskevat teemat. 

                                                           
1 Ks. Aarnio 1989, s. 49. 
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Turvaamistoimimenettelyssä on erotettu toisistaan turvaamistoimesta päättäminen ja 

turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpano. 2  Turvaamistoimesta päättäminen tapahtuu 

OK:n perusteella, kun taas täytäntöönpano on järjestetty UK:n säännöksillä. 

Tutkimuksessa tarkastellaan turvaamistoimesta päättämistä, eikä ulosotossa tapahtuvaa 

turvaamistoimen täytäntöönpanoa juurikaan käsitellä.  

1.3 Tutkielman metodi ja oikeuslähdeoppi 

Tutkimus kuuluu prosessioikeuden alaan. Tutkielman metodi on lainopillinen. 

Tarkoituksena on tällöin systematisoida ja tulkita voimassaolevaa oikeutta,3 sekä punnita 

ja tasapainottaa oikeusperiaatteita. 4  Tulkinnalla tarkoitetaan tulkinnallisen 

merkityssisällön antamista oikeussäännölle. 5  Systematisoinnilla tarkoitetaan 

voimassaolevien oikeussääntöjen välisten suhteiden määrittämistä.6 

Lisäksi tutkielmassa esitetään joitain de lege ferenda -huomautuksia sekä de lege 

sententia -huomautuksia, vaikka tällöin ei ole kyse voimassaolevan lain 

systematisoinnista ja tulkinnasta. De lege ferenda -tutkimuksessa on tarkoitus tuottaa 

lainvalmistelulle erilaisia lainsäädännöllisiä ratkaisumalleja, joihin sääntely voisi 

tulevaisuudessa perustua. 7  Vastaiseen oikeuskäytäntöön vaikuttamaan pyrkivää 

tutkimusta kutsutaan de lege sententia -tutkimukseksi.8 

Oikeuslähteinä tutkielmassa käytetään lakia9, lainvalmisteluaineistoa10, oikeuskäytäntöä, 

oikeuskirjallisuutta, oikeusvertailevia huomioita, lainvalvontaratkaisuja11 sekä erinäisiä 

reaalisia argumentteja, kuten teleologisia argumentteja12. Teleologisilla argumenteilla 

                                                           
2 HE 179/1990, s. 3. Ks. Ekelöf – Bylund – Edelstam 2006, s. 15–16, jonka mukaan vastaavaa erottelua 
käytetään myös Ruotsissa. 
3 Aarnio 1989, s. 48.  
4 Siltala 2003, s. 384.  
5 Siltala 2003, s. 384. 
6 Siltala 2003, s. 384.  
7 Siltala 2003, s. 131. De lege ferenda -tutkimuksessa voidaan selvittää, miten tiettyihin yhteiskunnallisiin 
ongelmiin voidaan parhaiten lainsäädännön kautta vaikuttaa. Esimerkiksi mikäli yleisen turvaamistoimen 
soveltamisalassa on epätarkoituksenmukaiseksi katsottava rajoitus, voidaan de lege ferenda -huomautusten 
kautta tarjota lainvalmisteluun argumentteja, joihin nojautuen rajoitus voidaan poistaa. 
8 Siltala 2003, s. 132. 
9 Lailla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan myös ihmisoikeuksia, perusoikeuksia, Euroopan unionin oikeutta 
ja oikeusperiaatteita. 
10 Ks. esitöiden oikeuslähdeasemasta Aarnio 1989, s. 225–230. Yleisesti voidaan sanoa, että vanhetessaan 
esityöt menettävät painoarvoaan tulkinnassa. Turvaamistoimilainsäädäntöä koskevaan hallituksen 
esitykseen ei voida siis täysin varauksetta nojautua, koska se on annettu vuonna 1990.  
11 Ks. Siltala 2003, s. 269, jonka mukaan lainvalvontaratkaisulla on tosiasiallista vaikutusta valvottavien 
viranomaisten toimintaan. 
12 Ks. teleologisesta laintulkinnasta Virolainen 1995, s. 187–190, Jokela 2016, s. 188 ja Virolainen – 
Vuorenpää 2017, s. 105–106. Mahdollista olisi käyttää oikeustieteessä erikseen kehitettyjä teleologisia 
tulkintamalleja, kuten klassisteleologista tai radikaaliteleologista laintulkintamallia. Klassisteleologisen 
mallin mukaan teleologiaa on lupa käyttää vain viimesijaisena tulkintakeinona. Radikaaliteleologian 
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tarkoitetaan päämäärähakuisia argumentteja.13 Teleologialla pyritään toteuttamaan lain 

tarkoitusta (ratiota). Lain esitöiden ja prejudikaattien lisäksi turvaamistoimisäännöstön 

ratiota selvitettäessä on hyödynnetty oikeuskirjallisuutta.14 

Turvaamistoimia koskevissa prejudikaateissa15 on viitteitä teleologisesta tulkinnasta.16 

Tulkintametodia ei ole ääneen päätöksissä lausuttu, mutta tässä ei ole KKO:n käytännön 

osalta mitään uutta. 17  Teleologian mainitseminen suoraan mainituissa KKO:n 

ratkaisuissa olisi ollut hyvästä, sillä tästä olisi voitu mahdollisesti päätellä, tuleeko 

teleologisille argumenteille antaa painoarvoa muuallakin, kuin esimerkiksi 

turvaamistoimen edellytyksiä arvioitaessa. 18  Johdonmukaisuussyistä voidaan päätellä, 

että teleologialla tulee olla merkitystä muutoinkin turvaamistoimiprosesseissa, kuin 

pelkkien edellytysten arvioinnissa.19 Ylipäätänsä tavoitteellisten argumenttien merkitys 

on kasvamaan päin.20  

KKO:n prejudikaattien lisäksi tutkielmassa on käytetty käytännön soveltamisongelmia 

havainnollistamaan myös joitain alempien oikeuksien ratkaisuja. 21  Prejudikaatissa 

annetut tulkinnat voidaan jakaa obiter dictumiin ja ratio decidendiin.22 Näistä vahvempi 

oikeuslähdeasema on tulkinnalla, joka kuuluu ratio decidendiin, jonka oikeuslähdeasema 

perustuu yhdessä sen formaaliseen asemaan, auktoritatiiviseen antajaan sekä perustelujen 
                                                           
mukaan teleologinen tulkinta on kykenevä ratkaisemaan yksin kaikki tulkintaongelmat. Tässä tutkielmassa 
teleologisia argumentteja käytetään argumentteina muiden tulkinta-argumenttien joukossa. 
13 Aarnio 1989, s. 239. Aiemmin teleologinen tulkinta sai tukea silloisesta OK 1:11:stä, mikä velvoitti 
tuomarin tutkimaan lain oikeata tarkoitusta ja perustusta. Lainkohdan kumoamisesta huolimatta teleologisia 
argumentteja on pidettävä mm. niiden vakiintuneisuuden perusteella sallittuina. Ks. Virolainen 1995, s. 
189, jonka mukaan teleologiset argumentit soveltuvat hyvin prosessioikeuteen. 
14 Ks. Virolainen 1995, s. 187, jonka mukaan kyse ei tällöin ole vain lain tarkoituksen subjektiivisesta 
selvittämisestä, vaan lain objektiivisen tarkoituksen määrittämisestä konkreettisessa tapauksessa.  
15  Ks. esimerkiksi prejudikaatit KKO 1994:132 ja KKO 1994:133, joissa on poikettu lain selvästä 
sanamuodosta koskien vaade-edellytyksen edellyttämää hakijan oikeuden todennäköisyyttä. Samoin lain 
edellyttämästä todennäköisyystasosta on poikettu ratkaisussa KKO 2003:118. 
16  Virolainen DL 1995, s. 371–374. KKO itse ei ole tapauksissa sanallakaan maininnut käyttävänsä 
teleologista tulkintaa, vaan ratkaisut ovat tavallaan ”pakotettu” lain sanamuodon sisään, vaikka ne eivät 
sinne mitenkään mahdu.  
17  Ks. Virolainen 1995, s. 191, jonka mukaan lainkäyttäjät eivät halua sitoutua tiettyihin 
tulkintaperiaatteisiin. 
18 Ks. Virolainen 1995, s. 191, jonka mukaan lain sanamuodon mukainen tulkinta lienee tuomioistuinten 
käyttämistä tulkintaperusteista käytetyin. Kun aiemmin mainitut KKO:n ratkaisut selvästi poikkeavat tästä 
perinteestä, olisi teleologisen tulkintaperiaatteen julkilausuminen ollut erityisesti tarpeen. 
19  Ks. Virolainen 1995, s. 189. Lisäksi puoltavana argumenttina voidaan pitää sitä, että teleologisten 
argumenttien on katsottu soveltuvan prosessioikeuteen, jonka alaan tämä tutkimuskin kuuluu.  
20 Virolainen – Vuorenpää 2017, s. 105–106. 
21  Ks. Aarnio 1989, s. 230–231. Jonka mukaan hovioikeusratkaisuillakin voi olla oikeuslähdearvoa. 
Kuitenkaan korkeimpien oikeuksien ennakkopäätökseen rinnastuvaa arvoa niillä ei ole. Saman voi katsoa 
koskevan myös markkinaoikeutta. 
22 Ks. esimerkiksi Launiala Edilex 2017, s. 1–2. Obiter dictumilla tarkoitetaan sivumennen lausuttua. Ratio 
decidendilla tarkoitetaan ratkaisun välittömänä perusteena ollutta oikeudellista ajattelua. Edellä mainitut 
käsitteet lienevät tunnetumpia maissa, joiden oikeusjärjestykset nojaavat common law -perinteeseen. 
Ylipäätään tuomioistuinratkaisuille perustuvissa oikeusjärjestyksissä prejudikaatteja koskevat säännöt ja 
käsitteet ovat täsmällisempiä kuin muualla. Ks. tästä esimerkiksi Timonen 1987, s. 28–35.  
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vakuuttavuuteen. 23  Obiter dictumin oikeuslähdeaseman painavuus perustuu sen 

auktoritatiiviseen antajaan sekä perustelujen vakuuttavuuteen.24 

Tutkielma perustuu pääosin dynaamiseen oikeuslähdeoppiin, mikä tarkoittaa sitä, ettei 

käytetyille oikeuslähteille ole vahvistettavissa vakioitavaa oikeudellista ratkaisuarvoa.25 

Yleisesti ottaen, oikeuslähteen ratkaisuarvon katsotaan kasvavan sitä mukaan, kun se joko 

perustuu säädännäiseen oikeuteen, taikka kun oikeuslähdettä käytetään 

oikeuskäytännössä. Samoin oikeuslähteen arvo kasvaa, jos se on rakentunut osaksi 

Suomen oikeuden yhteisöllistä arvoperustaa.26  

Kansallisen aineiston lisäksi on käytetty ruotsalaista sekä englantilaista aineistoa. 

Tutkimuksessa oikeusvertailevia argumentteja käytetään kansallisen lainopin apuna 

ensinnäkin silloin, kun etsitään ratkaisua oikeusjärjestelmässä olevaan aukkoon, taikka 

kun kyseessä on ns. kiperä tulkintatilanne. 27  Lisäksi oikeusvertailua käytetään 

systematisoinnin helpottamiseen ja mallien ottamiseen ulkomailta. 28  Samoin 

tutkielmassa myös kuvataan sääntelyn tilaa vertailtavissa maissa sekä käytetään 

ulkomaalaista oikeuskirjallisuutta.29 Vertailun tarkoitus on pääosin praktinen, koska kyse 

on kansallista lainoppia, ratkaisutoimintaa ja lainvalmistelua palvelevasta vertailusta.30 

                                                           
23 Launiala Edilex 2017, s. 5 ja 9. Ks. myös Timonen 1987, s. 30–33, jossa käsitellään ratio decidendin 
merkitystä ja käsitettä englantilaisessa oikeustieteessä. Ratio decidendillä tarkoitetaan common law -
järjestelmissä tuomion välttämätöntä perustelua. Ratio decidendiin liittyy ajatus siitä, ettei myöhempi 
ratkaisija saa sitä sivuuttaa. 
24 Launiala Edilex 2017, s. 9. Ks. myös Timonen 1987, s. 33–35, jossa käsitellään obiter dictumin käsitettä 
Englannissa. Obiter dictumin käsite on ratio decidendin käsitettä epämääräisempi. Pääsääntöisesti obiter 
dictumilla tarkoitetaan perustelua, joka ei muodosta ratkaisun lopputuloksen kannalta välttämätöntä 
perustelua tai perustelun osaa. Lisäksi obiter dictum voidaan jakaa varsinaiseen obiter dictumiin ja judicial 
dictumiin. Tässä jaottelussa obiter dictumilla tarkoitetaan oikeudellista kannanottoa, joka perustuu 
sellaiseen tosiseikastoon, jota ei jutussa esiinny. Samoin on kyse obiter dictumista, jos kannanotto perustuu 
tosiseikastoon, jota ei pidetä ratkaisun kannalta merkitsevänä. Judicial dictumilla tarkoitetaan oikeudellista 
kannanottoa, joka perustuu ratkaisun perusteena olevaan tosiseikastoon, mutta joka ei kuitenkaan muodosta 
päätöksen perustelua tai sen osaa. Jatkossa tässä tutkimuksessa käytetään käsitteitä ratio decidendi ja obiter 
dictum. 
25 Ks. staattisen ja dynaamisen oikeuslähdeopin eroista Siltala 2004, s. 374–381. Irtautuminen Aarnion 
staattisesta oikeuslähdeopista on tutkielmassa tietoinen valinta. Oikeuslähdeopin perusteellinen tarkastelu 
tämän tutkimuksen laajuuteen suhteutettuna ei ole perusteltua. Ks. kuitenkin Siltala 2004, s. 387–388, jossa 
on osuvasti kritisoitu Aarnion oikeuslähdeopin perusteita. Vaikka Aarnion oikeuslähdeoppi pitää itseään 
staattisena oikeuslähdeoppina, joka asettaa oikeuslähteille vakioitavan velvoittavuuden, hyväksyy se 
kuitenkin esimerkiksi contra legem -tulkinnat silloin, kun ne ovat perusteltuja. Siltalan sanoin, staattinen 
oikeuslähdeoppi on tällöin koko ajan vaarassa muuntua dynaamiseksi oikeuslähdeopiksi. Samoin Aarnion 
oikeuslähdeoppi on kehitetty aikana, jolloin Suomea velvoittavaa Euroopan unionin oikeutta taikka 
Euroopan ihmisoikeussopimuksesta johtuvia velvoitteita ei ollut.  
26 Siltala 2003, s. 319. 
27 Ks. Husa 2013, s. 92.  
28 Husa 2013, s. 92. 
29 Ks. Husa 2013, s. 93–94. Husan mukaan tällaisella, ns. koristelevalla oikeusvertailulla on vain vähän 
tekemistä varsinaisen oikeusvertailun kanssa. Vierasmaalaisen kirjallisuuden käyttäminen ei tutkielmassa 
ole vain Husan mainitsemaa ”juridista brassailua”, vaan aineistoa käytetään tuottamaan 
argumentaatiomalleja sekä hyödyllisiä näkökulmia suomalaiselle lainkäytölle.  
30 Ks. praktisesta oikeusvertailusta Husa 2013, s. 77–82. 
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Englannin oikeusjärjestykseen kohdistuvaa vertailua voidaan luonnehtia myös 

teoreettiseksi.31 

Oikeusvertailevien argumenttien hakeminen Ruotsista on perusteltua Suomen ja Ruotsin 

oikeushistoriallisen yhteyden ja oikeuskulttuurien yhteneväisyyden vuoksi. 32  Lisäksi 

tutkimuksen kohteena oleva turvaamistoimia koskeva lainsäädäntö on maidemme välillä 

hyvin samanlainen, perustumatta kuitenkaan yhteispohjoismaiseen lainvalmisteluun.33 

Yhteispohjoismaisen valmistelun puuttumisesta huolimatta, sisällöllinen vastaavuus 

puoltaa oikeusvertailevien argumenttien käytettävyyttä Suomessa.34  

Englantilainen oikeusjärjestelmä puolestaan on valittu oikeusvertailuun sen vuoksi, että 

se edustaa vieraampaa common law -järjestelmää. Järjestelmän etäisyys kuitenkin 

vähentää oikeusvertailevan argumentin arvoa Suomen oikeusjärjestyksessä.35 Englannin 

oikeusjärjestyksen valintaa oikeusvertailuun on puoltanut lisäksi kielellinen 

ymmärrettävyys sekä englantilaisen oikeusjärjestyksen merkitys maailmanlaajuisesti.  

Vaikka vertailtavan vieraan maan laki sekä Suomen laki olisivatkin samanlaisia, tulee 

jokainen säännös aina suhteuttaa vertailtavan maan yhteiskunnalliseen ympäristöön ja 

maan oikeusjärjestykseen.36 Valmiita ratkaisunormeja oikeusvertailu ei tuota, vaan kyse 

on oikeudellista argumentointia rikastavien argumenttien hankkimisesta.37 Kansallisen 

oikeuden ja oikeusvertailun lisäksi tutkielma sisältää joitain viittauksia kansainvälisiin 

sopimuksiin.  

Tutkielmassa tuotetut kannanotot ovat vain perusteltuja tulkintoja, eivät lopullisia 

totuuksia lain sisällöstä. 38  Tämä johtuu siitä, ettei lainopissa vallitsevan doktriinin 

                                                           
31  Ks. teoreettisesta oikeusvertailusta Husa 2013, s. 82–84. Syynä vertailun teoreettisuudelle on 
vertailtavien oikeusjärjestysten erilaisuus. 
32 Siltala 2003, s. 276.  
33  Ks. Aarnio 1989, s. 235. Aarnion mukaan yhteinen lainsäädäntö ja samanlainen tulkintatraditio 
vertailtavien maiden välillä oikeuttaa käyttämään oikeusvertailevia argumentteja sallittuina oikeuslähteinä. 
Ks. myös HE 179/1990, s. 7–8, jonka mukaan turvaamistointa koskevat säännökset ovat aiemminkin olleet 
samanlaiset Ruotsissa. 
34 Ks. Aarnio 1989, s. 236. Kun lainsäädäntö ei ole yhteistä, vaan samanlaista, ilmaisee vieraan lain 
perusteluissa oleva kanta lainsäädäntöperiaatteen, jolla on merkitystä Suomen oikeuden ymmärtämiselle. 
Etenkin näin on, jos Suomessa lain esityöt vaikenevat jostain, mutta vertailtavassa maassa asiasta on 
lausuttu. Mikäli erityistä syytä ei ole, tulee lähteä siitä, että Suomen lainsäätäjä on omaksunut samanlaisen 
järjestelmän, kuin mitä vertailtavassa maassa on. Myös vieraan maan oikeuskäytäntöä voidaan samaan 
tapaan pitää tulkintaperusteena, jollei vastaan puhuvia syitä ole. 
35 Ks. Aarnio 1989, s. 236. Oikeusvertailevalla argumentilla voi Aarnion mukaan olla vihjearvoa silloin, 
kun lainsäädäntöperiaate tai tulkintaratkaisu ei ole Suomeen siirrettävissä. Vihjearvolla tarkoitetaan tässä 
sitä, että se voi antaa viitteitä siitä, millaisia ongelmia tulkinnassa voi esiintyä ja toisaalta, millaiset tulkinnat 
ovat mahdollisia. Tällöin kuitenkin tulkintakannanoton on pohjauduttava suomalaiseen 
oikeuslähdemateriaaliin. 
36 Aarnio 1989, s. 236. Vastaavaa tulkintaa voidaan puoltaa myös koskemaan vierasta oikeuskäytäntöä.  
37 Husa 2013, s. 33–34. 
38 Ks. Siltala 2004, s. 619, jonka mukaan lainoppi on perustelemisen taitoa.  
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mukaan ole kriteereitä sille, milloin jokin tietty tulkinta on oikea. 39  Sen sijaan 

tutkimuksessa esitetyt kannanotot ovat perusteltu siten, että niitä voitaisiin käyttää 

jatkossa sekä lainkäytössä, että lainopissa. Tarkoituksena on ollut esittää tulkintoja, jotka 

ovat parhaalla mahdollisella tavalla perusteltuja.40  

1.4 Käytettävistä käsitteistä 

Turvaamistoimi ei terminä ole tarkka.41 Sillä tarkoitetaan eri yhteyksissä eri asioita.42 

Oikeuskirjallisuudessa OK 7 luvussa tarkoitettuja turvaamistoimia kutsutaan 

siviiliprosessuaalisiksi turvaamistoimiksi.43 Sana ”siviiliprosessuaalinen” erottaa nämä 

turvaamistoimet rikosprosessuaalisista turvaamistoimista, joista säädetään 

pakkokeinolaissa (806/2011). Käsitteenä turvaamistoimella tarkoitetaan asianosaisen 

tuomioistuimelta hakemuksella vaatimaa toimenpidettä, jolla ennakolta ja tilapäisesti 

turvataan hakijan sellainen todennäköinen oikeus, joka joko on oikeudenkäynnin 

kohteena tai on vasta vastaisuudessa tulossa oikeudenkäynnin tai täytäntöönpanon 

kohteeksi.44 Toimenpiteen tarkoitus on antaa hakijalle oikeussuojaa.45  

Tyypiltään turvaamistoimena annettava määräys voi pääasiassa olla johonkin velvoittava 

tai jonkin kieltävä.46 OK 7:3.1:n 1 kohdan mukaan tuomioistuin voi turvaamistoimena 

kieltää vastapuolta sakon uhalla tekemästä jotain tai ryhtymästä johonkin. OK 7:3.1:n 2 
                                                           
39 Aarnio 1989, s. 261. 
40 Ks. Aarnio 1989, s. 262–263. Tällöin paremmin perusteltuna pidetään sitä vaihtoehtoa, minkä tueksi 
esitetty perustelu on koherentein. Tästä on kyse silloin, kun oikeuslähteitä on käytetty siten, että ne 
muodostavat ristiriidattoman kokonaisuuden. Toisaalta, voidaan aiheellisesti kysyä, voidaanko 
oikeustieteessä esittää kriteerejä siihenkään, milloin jokin tulkinta on parhaalla mahdollisella tavalla 
perusteltu.  
41 Ks. Havansi 1994, s. 3 ja Havansi LM 2000, s. 1170. 
42 Yhtenä esimerkkinä termin monisisältöisestä käytöstä on ulkomaalaislain (30.4.2004/301) 7 luku, jonka 
otsikko on ”turvaamistoimet ja ulkomaalaisvalvonta”. Luvun perusteella ulkomaalaiseen voidaan kohdistaa 
tiettyjä hallinnollisia toimia tämän maahantulon tai maassa oleskelun edellytysten tutkimiseksi, taikka 
maasta poistamiseksi tai tämän päätöksen valmistelemiseksi. 
43 Ks. Wrede 1929, s. 222, jossa silloisia turvaamistoimia on nimitetty täytäntöönpanon turvaamistoimiksi. 
Ellilä 1970, s. 270 on kutsunut silloisia turvaamistoimia ”ulosotto-oikeudellisiksi turvaamistoimiksi”. Ks. 
myös Havansi 1975, s. 150. Havansi on väitöskirjassaan suositellut turvaamistoimista käytettäväksi 
nimitystä prosessuaalis-siviiliset turvaamistoimet. Nimitys ei kuitenkaan ole saanut kannatusta. Ellilän 
kanssa samaa nimitystä on vielä alioikeusuudistuksen aikaan käyttänyt Lappalainen 1994, s. 273. Erilaisten 
termien käyttäminen lienee johtunut siitä, että turvaamistoimet ovat aiemmin sijainneet ulosottolaissa 
(37/1895). Sittemmin kilpailevat nimitykset ovat kadonneet, ja puheena olevia turvaamistoimia kutsutaan 
nykyään siviiliprosessuaalisiksi turvaamistoimiksi.  
44 HE 179/1990, s. 4 ja Lager 1994, s. 209. Ks. myös Westberg 2004a, s. 77, jonka mukaan vastaisen 
tuomion turvaaminen on ruotsalaisen turvaamistoimisäännöstön tarkoitus.  
45 Havansi 1975, s. 123. 
46 Bean – Parry – Burns 2015, s. 3. Englannissa tosin turvaamistoimia voidaan jaotella niiden ajallisen 
kestonkin perusteella. Jaottelua ei tässä tutkielmassa käytetä sen vuoksi, että väliaikaisella 
turvaamistoimella on Suomen järjestelmässä erityinen merkitys, joka ei vastaa englantilaista väliaikaista 
turvaamistointa. Englannissa turvaamistoimi voidaan antaa joko lopullisena tai väliaikaisena. Lopullinen 
turvaamistoimi on tarkoitettu asiassa lopulliseksi ratkaisuksi. Suomessa taasen muukin kuin väliaikainen 
turvaamistoimi on tarkoitettu väliaikaisjärjestelyksi. Edellä mainitun syyn vuoksi englantilaisista 
turvaamistoimista ei käytetä tässä sikäläistä jaottelua väliaikaisiin ja lopullisiin turvaamistoimiin. 
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kohdassa taasen säädetään mahdollisuudesta määrätä vastapuoli sakon uhalla tekemään 

jotain. Lisäksi turvaamistoimena voidaan OK 7:3.1:n 3 kohdan mukaan oikeuttaa hakija 

tekemään tai teettämään jotain. Kyse ei tällöin ole vastapuolen velvoittamisesta johonkin. 

Näiden turvaamistoimien lisäksi OK 7:3.1:n 4 kohdassa säädetään mahdollisuudesta 

määrätä vastapuolen omaisuutta toimitsijan haltuun. Laajimman keinovalikoiman 

mahdollistaa OK 7:3.1:n 5 kohta, jonka mukaan tuomioistuin voi määrätä jostakin muusta 

toimenpiteestä, joka on tarpeen hakijan oikeuden turvaamiseksi.  

Jollei erikseen mainita, viitataan tutkielmassa sanalla ”turvaamistoimi” jatkossa OK 7 

luvun turvaamistoimiin. Sanaa turvaamistoimi käytetään tutkielmassa 

johdonmukaisuussyistä myös silloin, kun käsitellään Englannin injunction-järjestelmään 

perustuvia oikeussuojakeinoja. Sama koskee myös Ruotsin Rättegångsbalkenin 

(1942:740) 15 luvussa säädettyjä toimenpiteitä. 

OK 7:4.1:n mukaan luvussa tarkoitetuista turvaamistoimista päätetään hakemuksesta. 

Turvaamistoimiasia ei tule vireille haastehakemuksella. 47  Osapuolta, joka hakee 

tuomioistuimelta turvaamistointa, kutsutaan OK 7 luvun mukaan hakijaksi, kun taas asian 

toista osapuolta kutsutaan vastapuoleksi. 48  Tuomioistuimen ratkaisua 

turvaamistoimiasiassa kutsutaan OK 7:13:n mukaan päätökseksi. 49  Pääasian 

ratkaisemisella tarkoitetaan tässä tuomioistuimen, muun viranomaisen taikka 

välimiesoikeuden sellaista ratkaisua, jolla edellä mainittu taho ratkaisee määrämuodoin 

säännellysti riidanalaista oikeutta koskevan kysymyksen.50 

Menettely turvaamistoimiprosessissa on kaksivaiheista. Turvaamistoimesta päättämisellä 

tarkoitetaan tuomioistuimen tekemää päätöstä turvaamistoimesta. Turvaamistoimen 

täytäntöönpanolla tarkoitetaan ulosottoviranomaisen turvaamistoimen määräämisen 

pohjalta tekemiä täytäntöönpanotoimia.51  

                                                           
47 Havansi 1994, s. 86. 
48 Asia ilmenee esimerkiksi OK 7:3.1:sta, jonka mukaan turvaamistoimi voidaan määrätä, jos hakija saattaa 
todennäköiseksi, että hänellä on vastapuolta kohtaan sellainen oikeus, kun lainkohdassa jäljempänä 
määrätään. Turvaamistoimesta päätettäessä ei siis puhuta kantajasta tai vastaajasta. 
49  Ks. Havansi 1994, s. 218, jonka mukaan muita luvussa tarkoitettuja ratkaisuja ovat esimerkiksi 
vakuudesta vapauttamispäätös OK 7:7:n perusteella ja turvaamistoimen peruuttaminen OK 7:8.2:n 
perusteella. 
50 Ks. Havansi 1994, s. 169. 
51 HE 179/1990, s. 10. 
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2 Siviiliprosessuaalisia turvaamistoimia koskevasta 

lainsäädännöstä 
 

2.1 Turvaamistoimia koskevasta lainsäädännöstä oikeudenkäymiskaaressa 

OK 7:5.1:n mukaan turvaamistointa haetaan pääsääntöisesti kirjallisesti. Mikäli hakemus 

liittyy jo vireillä olevaan oikeudenkäyntiin, voidaan hakemus esittää suullisesti. Hakemus 

on käsiteltävä kiireellisesti. Hakemusta ei voida hyväksyä OK 7:5.2:n mukaan ilman, että 

vastapuolelle annetaan tilaisuus tulla kuulluksi.52 Muilta osin turvaamistointa koskevassa 

asiassa noudatetaan OK 7:5.3:n mukaan soveltuvin osin oikeudenkäyntiä koskevia 

säännöksiä.53 Menettelyssä sovelletaan siis oikeudenkäyntiä koskevia säännöksiä, jollei 

OK 7:5:stä tai OK 7 luvusta muuta johdu. 54  Ongelmia voi syntyä siitä, mitkä 

oikeudenkäyntiä koskevista säännöksistä ovat turvaamistoimiprosessiin soveltuvia. 55 

Esitöissä lausutaan erikseen menettelyn kiireellisyydestä sekä summaarisesta 

luonteesta. 56  Oikeuskirjallisuudessa on lähdetty siitä, että etenkin 

turvaamistoimiprosessille luonteenomaisilla kiireellisyys-, summaarisuus- ja 

tilapäisyyselementeillä on vaikutusta siihen, mitkä kaikki oikeudenkäyntiä koskevista 

säännöistä soveltuvat turvaamistoimiprosesseihin. 57  Lisäksi kyse ei ole suorasta 

soveltamisesta, vaan soveltamisesta soveltuvin osin. 

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että sovellettavaksi tulisivat oikeudenkäyntiä 

koskevista säännöksistä etenkin prosessinedellytyksiä koskevat ja esimerkiksi juttujen 

yhdistämistä ja erottamista koskevat säännökset.58 Sama koskee säännöksiä valmistelusta 

sekä pääkäsittelystä. 59  Muutoinkin analogista argumentaatioapua voidaan saada 

                                                           
52  Lainkohdassa säädetään myös mahdollisuudesta antaa turvaamistoimipäätös väliaikaisena, eli 
vastapuolta kuulematta. Asiaan palataan myöhempänä tutkielmassa 
53 Ks. Havansi 1994, s. 122. Ilmaisulla ”soveltuvin osin” tarkoitetaan sitä, ettei viittauksen perusteella 
sovellettavaksi tulevia säännöksiä välttämättä sovelleta kaikilta osin. 
54 Havansi 1994, s. 121. Tarkalleen ottaen OK 7:5.3 kuuluu seuraavasti: ”[m]uilta osin turvaamistointa 
koskevan asian käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin, mitä oikeudenkäyntiä koskevan kysymyksen 
käsittelystä on säädetty.” Momentin on katsottava viittaavan pääasiassa lainkohtaan OK 7:5, jota siis tulisi 
soveltaa ensisijaisesti, ennen kuin ryhdytään soveltamaan muita OK 7 luvun säännöksiä. 
55 Havansi 1994, s. 121–122. Ks. HE 179/1990, s. 16–17, josta ilmenee, ettei lain esitöissä paljoakaan 
lausuta siitä, mitkä säännökset lopulta soveltuvat turvaamistoimimenettelyyn. Esityöt mainitsevat 
nimenomaisesti mahdollisuuden valmistella ja käsitellä turvaamistoimiasia pääasiasta erillisenä asiana. 
56 HE 179/1990, s. 17.  
57 Havansi 1994, s. 122. Etenkin voidaan puoltaa, että esimerkiksi yksityisluontoisen todistuskertomuksen 
esittämisen kiellosta poikkeava OK 17:24:n 4 kohta tulisi sovellettavaksi. Asia on etenkin 
turvaamistoimiprosessin kiireellisyysvaatimuksen vuoksi perusteltu. Tulkintaa käsitellään enemmän 
jäljempänä. 
58 Havansi 1994, s. 123–124. 
59 Linna Oikeus 2012, s. 340. 
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oikeuskirjallisuuden mukaan esimerkiksi OK 5 luvusta. 60  Koska OK 7:5.3 lausuu 

selvästi, että OK 7 luvun vaietessa sovelletaan oikeudenkäyntiä koskevia säännöksiä, on 

suhtauduttava pidättyvästi siihen, että sovellettavaksi tulisivat OK 8 luvun mukaiset, 

hakemusasioiden käsittelyä koskevat säännökset. 61  Turvaamistoimia koskeviin 

soveltamiskysymyksiin on haettava ensiksi ratkaisua OK 7 luvusta, ensikädessä sen OK 

7:5:stä, ja jollei asia ratkea näin, laajennetaan tulkintapohjaa oikeudenkäyntiä koskevilla 

säännöksillä. Näiden laista suoraan ilmenevien lähteiden lisäksi voidaan 

oikeuskirjallisuuden mukaan hyväksyä analogiatulkinnat OK 5 luvun ja viime kädessä 

hakemuslainkäyttöä koskevien säännösten perusteella.62 

Oikeuskirjallisuudessa esitetystä huolimatta voidaan todeta, että oikeustila on epäselvä 

sen osalta, miten sovellettavaksi tulevia, OK 7 luvun ulkopuolisia säännöksiä tulisi 

viimekädessä soveltaa. Tulkinnassa tulee lähteä siitä, että maininta ulkopuolisten 

säännösten soveltamisesta ”soveltuvin osin” tarkoittaa sitä, että tulkinnassa otetaan 

huomioon turvaamistoimiasioiden erityispiirteet. Näitä erityispiirteitä ovat kiireellisyys, 

väliaikaisuus sekä edellytysten tutkinnan summaarisuus.63 

2.2 Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimus ja turvaamistoimiprosessi 

Oikeusturvaa koskeva Suomen perustuslain (731/1999) 21 § asettaa 

turvaamistoimimenettelylle vaatimuksia. 64  PL 106 §:n mukaan tuomioistuimen on 

annettava etusija perustuslaille, mikäli laki ja perustuslaki ovat ilmeisessä ristiriidassa. 

Lisäksi yleisesti edellytetään tätä lievempänä keinona, että tuomioistuimet tulkitsevat 

lakia ihmis- ja perusoikeusmyönteisesti.65 Ihmisoikeussopimusten määräykset yhdessä 

                                                           
60 Ks. Havansi 1994, s. 124–127. 
61 Ks. Havansi 1994, s. 86, jossa Havansi esittää, että analogista apua tulkintaan voidaan hakea viime 
kädessä hakemuslainkäyttöä koskevista säännöksistä. 
62 Havansi 1994, s. 86 ja Havansi LM 2000, s. 1172. 
63 Ks. mainituista erityispiirteistä HE 179/1990, s. 4 ja 17 sekä Havansi 1994, s. 122. Vrt. Linna Oikeus 
2012, s. 340–341, jossa Linna toteaa, että turvaamistoimiprosessia koskee kolme erityissäännöstä 
verrattuna normaaliin oikeudenkäyntiin. Näitä ovat velvollisuus kiireelliseen käsittelyyn, mahdollisuus 
antaa turvaamistoimi väliaikaisena vastapuolta kuulematta sekä se, että käräjäoikeuden kokoonpano 
käsitellessä yksin turvaamistoimiasiaa on yhden tuomarin kokoonpano. Tarkasteltaessa näitä 
erityissääntöjä, voidaan todeta, että ainakin velvollisuus kiireelliseen käsittelyyn ja mahdollisuus 
vastapuolta kuulematta annettuun määräykseen kuvastaa erityistä kiireellisyyttä turvaamistoimiprosessissa.  
64  Säännöksen mukaan oikeusturvaan kuuluu jokaisen oikeus saada asiansa käsiteltyä asianmukaisesti 
ilman aiheetonta viivytystä laillisessa tuomioistuimessa tai vastaavassa viranomaisessa. Lisäksi jokaisella 
on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös riippumattoman lainkäyttöelimen 
käsiteltäväksi. Menettelyn julkisuus, oikeus tulla kuulluksi, oikeus saada perusteltu päätös ja oikeus hakea 
muutosta sekä muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet on määrätty 
turvattavaksi lailla. Luettelo ei ole tyhjentävä. Ks. HE 309/1993, s. 72–74. Viitattu hallituksen esitys on 
ajalta ennen nykyistä perustuslakia. Ks. myös HE 1/1998, s. 80, jonka mukaan nykyisen perustuslain 
oikeusturvaa koskeva PL 21 § vastaa aiemmin voimassa olleen Suomen Hallitusmuodon (94/1919) 
vastaavaa pykälää. 
65 PeVL 2/1990, s. 3 ja Virolainen – Vuorenpää 2017, s. 234–235.  
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niitä koskevien tulkintaratkaisujen kanssa määrittävät yksilön oikeuksien minimitason.66 

Perusoikeustasolla voidaan säätää vielä vahvemmista yksilön oikeuksista loukkaamatta 

ihmisoikeuksia.67 

Oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä siviiliprosessuaalisessa asiassa koskeva 

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen68 (SopS 18-

19/1990) 6 artiklan 1 kohta 69  tulee turvaamistoimiprosessissa sovellettavaksi vain 

tiettyjen kriteerien täyttyessä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 70  Micallef v. 

Malta 71  ratkaisun mukaan väliaikaismääräyksiä annettaessa on kiinnitettävä erityistä 

huomiota EIS 6 artiklan 1 kohtaan eräiden kriteerien täyttyessä.72 Se, mitä EIT lausui 

väliaikaismääräyksistä, koskee myös turvaamistoimia.73 

Yleisedellytyksinä EIT:n mukaan on, että riidan tulee koskea sellaista siviilioikeudellista 

asiaa, joka on aito ja todellinen. Riita ei saa koskea ainoastaan oikeuden olemassaoloa, 

vaan myös sen käyttöä.74 Lisäksi, jotta EIS 6 artiklan 1 kohta soveltuisi, tulee annettavan 

ratkaisun olla suoraan ratkaiseva riidanalaisen oikeuden kannalta. Sillä, missä prosessissa 

ratkaisu annetaan, ei juurikaan ole merkitystä. 75  EIS 6 artiklan soveltuminen 

väliaikaismääräyksiin on kuitenkin poikkeuksellista, koska niissä ei useinkaan päätetä 

                                                           
66 Virolainen – Vuorenpää 2017, s. 230. 
67 Virolainen – Vuorenpää 2017, s. 230. 
68  Sopimus on saatettu Suomessa valtionsisäisesti voimaan lailla ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten 
hyväksymisestä (438/1990) ja asetuksella ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja 
lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (439/1990). 
69  Artiklan siviiliprosessiin soveltuvan kohdan mukaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluu 
oikeus kohtuullisessa ajassa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisessa, 
riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun henkilön oikeuksista ja 
velvollisuuksista päätetään. Lisäksi artiklan 1 kohta sisältää määräyksen menettelyn julkisuudesta ja 
julkisuudesta poikkeamisesta. 
70  EIT:n ratkaisujen tosiasiallista sovellettavuutta Suomen oikeusjärjestelmään ei voida lukea suoraan 
esimerkiksi vieläkin vallitsevasta Aarnion ja Peczenikin oikeuslähdeopista. Kuitenkin, EIT:n kannanotoilla 
on merkitystä suomalaisen oikeuslähdeopin kannalta. Siltala 2003, s. 292–293, on luokitellut EIT:n 
ratkaisujen oikeuslähdeopillisen merkityksen kolmeen kategoriaan. Ensinnäkin EIT:n käytännön voidaan 
katsoa velvoittavan eniten silloin, kun ratkaisu koskee keskeisimpiä ihmisoikeuksia. Tällöin 
velvoittavuuden osalta voidaan puhua kansalliseen perustuslakiin rinnastuvasta velvoittavuudesta. 
Toisaalta EIT:n ratkaisut voivat olla myös joko ohjeellisia ratkaisuperusteita tai asiallisesti vanhentuneita, 
jolloin EIT:n tulkinnalla ei välttämättä ole arvoa kansalliselle ratkaisutoiminnalle.  
71 Micallef v. Malta: 15.10.2009 (jäljempänä Micallef-tapaus). 
72 Ratkaisua edeltävässä käytännössä EIT oli todennut, että oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet 
toteutuvat joka tapauksessa pääasianprosessissa, eikä väliaikaisena annettuja määräyksiä tarvinnut erikseen 
arvioida EIS 6 artiklan 1 kohdan perusteella. Poikkeuksena ovat olleet tilanteet, joissa väliaikaismääräykset 
ovat olleet voimakkaita, pääasian prosessin korvaavia taikka muutoin vaikutuksiltaan pitkäaikaisia. Ks. 
tästä Linna Oikeus 2012, s. 343–344.  
73 Kuczera v. Poland: 14.09.2010, kohta 50 ja Linna Oikeus 2012, s. 346. 
74  Micallef-tapaus, kohta 74. Ks. Linna Oikeus 2012, s. 344, josta käännös ”aito ja todellinen” on 
omaksuttu. 
75 Micallef-tapaus, kohta 74. 
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yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista.76 Uusina, erityisinä edellytyksinä EIT:n mukaan 

on, että riidanalaisen oikeuden tulee olla, niin väliaikaista turvaamista koskevassa 

prosessissa, kuin pääasianprosessissakin, EIS 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 

yksityisoikeudellinen oikeus. Käsitteellä yksityisoikeudellinen oikeus on EIS 6 artiklassa 

oma autonominen merkityksensä. 77  Sen lisäksi merkityksellisiä ovat 

väliaikaismääräyksen luonne, tarkoitus sekä vaikutukset riidanalaiseen oikeuteen. 78 

Mikäli väliaikaismääräyksen voidaan katsoa tosiasiallisesti päättävän riidanalaisesta 

oikeudesta, tulee EIS 6 artikla sovellettavaksi toimenpiteen ajallisesta kestosta 

riippumatta.79 

Poikkeuksellisissa tapauksissa, kuten sellaisissa, missä vaaditun toimenpiteen tehokkuus 

riippuu nopeasta päätöksenteosta, voi olla mahdotonta täyttää kaikkia EIS 6 artiklan 1 

kohdan vaatimuksia. Erityisissä tapauksissa EIS 6 artiklan vaatimukset, tuomioistuimen 

puolueettomuus ja riippumattomuus lukuun ottamatta, voidaan toteuttaa vain siinä 

määrin, kuin määrätyn väliaikaistoimen luonne ja tarkoitus sen mahdollistaa. 

Kansallisesti ratkaistavaksi jää se, voidaanko joistain prosessuaalisista takeista joustaa 

silloin, kun ne aiheuttaisivat kohtuutonta haittaa väliaikaistoimen tarkoitukselle. 80 

Tapauksessa riita oli koskenut siviilioikeudellista oikeutta niin sovelletun kansallisen lain 

mukaan, kuin EIS 6 artiklan autonomisen tarkoituksenkin mukaan. Koska 

väliaikaismääräyksessä oli päätetty, joskin ajallisesti rajatusti, samasta oikeudesta kuin 

pääasiassa, tuli EIS 6 artikla sovellettavaksi.81 

Tiivistäen, Micallef-tapauksen mukaan EIS 6 artikla soveltuu turvaamistoimiprosessiin, 

jos:  

1. Riita sekä päätettävä turvaamistoimi koskee yksityisoikeudellista oikeutta tai 

velvollisuutta. 82  Riita on aito ja todellinen, eikä riita koske vain mainittujen 

oikeuksien ja velvollisuuksien olemassaoloa, vaan myös niiden käyttöä. 83 

Menettely on suoraan oikeuteen tai velvollisuuteen ratkaisevasti vaikuttava84; tai 

                                                           
76 Micallef-tapaus, kohta 75. Ks. myös Linna Oikeus 2012, s. 342–344.  
77 Ks. Micallef-tapaus, kohta 84 ja Linna Oikeus 2012, s. 345. 
78 Micallef-tapaus, kohta 85 ja Linna Oikeus 2012, s. 345. 
79 Micallef-tapaus, kohta 85. 
80 Micallef-tapaus, kohta 86. 
81 Micallef-tapaus, kohdat 87 ja 89. 
82 Huomioon on otettava myös turvaamistoimen luonne, tarkoitus ja vaikutukset. Ks. Micallef-tapaus, kohta 
85. 
83 Micallef-tapaus, kohdat 74 ja 84. Ks. Linna Oikeus 2012, s. 344–345, josta käännös ”aito ja todellinen” 
on omaksuttu. 
84 Micallef-tapaus, kohta 74. 
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2. Turvaamistoimella tosiasiallisesti päätetään tällaisesta riidanalaisesta oikeudesta 

tai velvollisuudesta.85 

EIS 6 artiklan vaatimukset esimerkiksi tuomioistuinten riippumattomuudesta ja 

puolueettomuudesta ovat voimassa aina myös turvaamistoimista päätettäessä.86 Mikäli 

EIS 6 artikla mainittujen kriteerien mukaan soveltuu sellaisenaan, voidaan prosessissa 

joustaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeista, jos turvaamistoimen tarkoitus tätä 

vaatii. Näyttötaakka EIT:n prosessissa siitä, että jotain oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin taetta ei ole voittu toteuttaa, on maan hallituksella.87  Koska EIS 6 

artiklassa on kyse yksityisen oikeuksien alatasosta, ei kansallisesti voida säätää 

alemmasta tasosta oikeusturvan osalta.88 Sen sijaan, koskien niitä turvaamistoimia, jotka 

eivät edellytä EIS 6 artiklan soveltamista, kansallinen liikkumavara on suurempi. 

Vähimmäistasona on tällöin muiden ihmisoikeussopimusten89 mahdolliset määräykset 

sekä PL 21 § lailla säädettyine poikkeuksineen. 

Suomen OK 7 luvun perusteella voidaan poiketa kahdesta tärkeästä oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin takeesta. 90  Ensimmäinen on poikkeus vastapuolen kuulemisen 

periaatteesta 91 . OK 7:5.2:n mukaan turvaamistoimi voidaan antaa väliaikaisena 

vastapuolta kuulematta, jos turvaamistoimen tarkoitus saattaisi muutoin vaarantua. 

Toinenkin poikkeama liittyy väliaikaiseen turvaamistoimeen, nimittäin OK 7:14.2:n 

mukaan väliaikaista turvaamistointa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.  

                                                           
85 Micallef-tapaus, kohta 85. 
86 Linna Oikeus 2012, s. 347. 
87 Micallef-tapaus, kohta 86 ja Jokela 2017, s. 116. 
88 Ks. Virolainen – Vuorenpää 2017, s. 230. 
89  Esimerkkinä tällaisesta on kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen (SopS 8/1976) 14 artikla, jonka mukaan rikosasioiden ohella henkilöllä on oikeus mm. 
rehelliseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin silloin, kun menettelyssä päätetään henkilön ”oikeuksista ja 
velvoituksista”. Mainittu sopimus on voimaansaatettu lailla kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (107/1976), sekä asetuksella 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä siihen liittyvän 
valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta (108/1976). 
90  Vrt. Linna Oikeus 2012, s. 337 ja 349, jonka mukaan Suomea koskevat oikeusturvapulmat 
turvaamistoimiprosessissa liittyisivät vain vastapuolta kuulematta annettuihin turvaamistoimiin ja 
kuulemisperiaatteeseen. Linnan mukaan väliaikaista turvaamistointa koskeva muutoksenhakukielto olisi 
ongelmallinen, jos se koskisi myös lopullista takavarikkoa taikka turvaamistointa. Ks. myös Linna 2018, s. 
106, jossa todetaan, ettei väliaikaista turvaamistointa koskeva kielto hakea muutosta olekaan ongelmaton. 
Linnan kanta asiaan lienee tätä nykyä se, että myös muutoksenhakukieltoon voi liittyä oikeudenmukaista 
oikeudenkäyntiä koskevia ongelmia. 
91 Ks. periaatteesta Tirkkonen 1974, s. 75–76, Virolainen 1995, s. 212–223 ja Jokela 2015, s. 77–88. 
Tiivistäen, vastapuolen kuulemisen periaatteella, taikka kontradiktorisuudella, tarkoitetaan sitä, ettei 
tuomioistuin saa antaa asianosaiselle oikeussuojaa ennen kuin vastapuolelle on annettu tilaisuus esittää 
vaatimuksensa, väitteensä perusteluin sekä omat todisteensa. Kontradiktorisuus ulottuu kuitenkin myös 
viran puolesta sovellettavaan lakiin, eikä ratkaisua saa perustaa osapuolille yllätyksellisesti säännökseen, 
johon kukaan ei ole vedonnut. Tuomioistuin sinänsä voi ratkaista tapauksen lainkohdalla, johon osapuolista 
kukaan ei ole vedonnut. 
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Nähtävästi suurimmat tulkintaongelmat Micallef-tapauksen kriteereissä johtuvat siitä, 

mitä on pidettävä tosiasiallisena päättämisenä riidanalaisesta oikeudesta.92 Väliaikaista 

turvaamistointa ja sen suhdetta kuulemisperiaatteeseen käsitellään yksityiskohtaisemmin 

jäljempänä, jolloin oikeustilaa arvioidaan myös EIS 6 artiklan valossa. 

Käytännössä EIT pitää ennakkoturvaavia toimia ja väliaikaismääräyksiä samantapaisina 

esiprosessuaalisina vaiheina.93 Linnan mukaan ennakolliset määräykset voidaan jakaa 

tuomion tapaisiin määräyksiin ja muihin ennakollisiin määräyksiin.94 Tuomion tapainen 

ennakkomääräys on esimerkin mukaan lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettu 

väliaikaismääräys, joka on materiaalisesti samantyyppinen, kuin asiassa annettava 

tuomio, mutta kuitenkin vain väliaikaisesti voimassaoleva ja pääasian ratkaisulla 

korvattava. 95  Muunlainen ennakollinen määräys on Linnan mukaan esimerkiksi 

takavarikko, jossa ei aseteta samantyyppistä velvoitetta, kuin pääasian ratkaisevassa 

tuomiossa.96 Yleinen turvaamistoimi voi sijoittua Linnan jaottelussa tuomion tapaisiin 

ennakollisiin määräyksiin, koska yleisenä turvaamistoimena päätetään samasta 

oikeudesta kuin pääasianprosessissa, ja määrätty velvoite on täytäntöönpantavissa. 

Määrätty turvaamistoimi voi myös olla asiallisesti yhtä pitkälle menevä, kuin 

pääasianratkaisukin.97 Yleinen turvaamistoimi voi siis olla sellainen, jolla tosiasiallisesti 

päätetään riidanalaisesta oikeudesta.  

Tapauksessa Mercieca and others v. Malta oli kyse muutoksenhakukiellon suhteesta 

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. 98  Valittajat katsoivat kansallisen 

muutoksenhakutuomioistuimen tulkinneen lakia siten, että valittajien oikeutta saada 

asiansa käsiteltyä tuomioistuimessa (access to court) oli loukattu.99 Asiassa valittajien 

valitus väliaikaisratkaisusta oli jätetty tutkimatta liian myöhään saapuneena. 100 

Kansallinen perustuslakituomioistuin katsoi valittajien oikeudenmenetyksen tapahtuneen 

tuomioistuimen väärän lainsoveltamisen vuoksi, muttei nähnyt virheen loukkaavan EIS 

                                                           
92 Ks. Bean – Parry – Burns 2015, s. 41, jossa suhtaudutaan epäluuloisesti siihen, vaikuttaako Micallef-
tapaus englantilaiseen tulkintatapaan. Myöskään siitä, mitä Micallef-tapauksen kriteereillä tarkoitetaan, ei 
ole selvyyttä. Ongelmana on se, milloin turvaamistoimella päätetään tosiasiallisesti riidanalaisesta 
oikeudesta. Ks. myös Linna Oikeus 2012, s. 347, jonka mukaan EIT:n oikeuskäytännöstä on jo itsessään 
vaikeaa muodostaa yhtenäisiä tulkintalinjoja. 
93 Linna Oikeus 2012, s. 347. 
94  Ks. Linna Oikeus 2012, s. 347–348. Linnan artikkeli koskee pääasiassa takavarikkoa, ei yleistä 
turvaamistointa. Linnan esittämiä kannanottoja voidaan kuitenkin soveltaa myös koskien yleistä 
turvaamistointa. 
95 Linna Oikeus 2012, s. 348. 
96 Ks. Linna Oikeus 2012, s. 348. 
97 Ilmiötä kutsutaan etukäteisnautinnaksi. Asiaa käsitellään kattavammin jäljempänä. 
98 Mercieca and others v. Malta: 14.10.2011 (jäljempänä Mercieca-tapaus) 
99 Mercieca-tapaus, kohta 3. 
100 Mercieca-tapaus, kohta 12.  
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6 artiklaa, koska valittajilla oli oikeus hakea myöhemmin muutosta lopulliseen 

tuomioon.101  

EIT toisti Micallef-tapauksessa perustelunsa siitä, ettei väliaikaismääräyksien voida 

kategorisesti katsoa kuuluvan EIS 6 soveltamisalan ulkopuolelle. 102  EIT:n mukaan 

muutoksenhakua koskevat rajoitukset ovat mahdollisia, kunhan rajoitukset eivät kajoa 

muutoksenhaun ydinalaan, perustu kiellettyihin päämääriin tai ole kohtuuttomia 

tavoiteltua lopputulosta silmällä pitäen. 103  Vaikka joissain tapauksissa ylempi 

tuomioistuin pystyy korjaamaan prosessissa tapahtuneen virheen, osassa tapauksista, 

esimerkiksi turvaamistoimiprosesseissa, voi virhe olla sellainen, ettei tätä voida enää 

myöhemmin korjata, koska vastapuolelle aiheutunutta vahinkoa ei enää saada 

korjatuksi.104 Tapauksessa ei ollut kiistetty, etteikö kansallinen prosessi olisi päättynyt 

siihen, kun valittajien valitus olisi arvioitu perusteeltaan ja hyväksytty. Muutoksenhaku 

aiemmassa vaiheessa olisi säästänyt valittajat menettelyn jatkamisesta aiheutuneelta 

resurssien menetykseltä sekä ahdistukselta. Näitä seuraamuksia muutoksenhaku 

lopullisen päätöksen yhteydessä ei olisi poistanut. Kyseessä oli EIS 6 artiklan 

loukkaus.105  

Tapauksessa KKO 2016:14 oli kyse väliaikaisen turvaamistoimen ja oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin suhteesta.106 KKO:n enemmistö katsoi valittajilla olevan oikeudellinen 

intressi ja muutoksenhakuoikeus väliaikaiseen turvaamistoimeen OK 7:14.2:ssa 

tarkoitetusta muutoksenhakukiellosta huolimatta.107  

Tapauksessa käräjäoikeus oli 5.6.2012 hakijoiden vaatimuksesta vastapuolia kuulematta 

väliaikaisella turvaamistoimella kieltänyt vastapuolten työtaistelutoimenpiteet 400 000 

euron uhkasakolla. Väliaikaisena turvaamistoimi määrättiin, koska turvaamistoimen 

tarkoitus saattoi vastapuolten kuulemisesta vaarantua.108 6.6.2012 ulosotto pani määrätyn 

turvaamistoimen täytäntöön, ja 7.6.2012 käräjäoikeus kuuli vastapuolia, jotka vaativat 

käräjäoikeutta peruuttamaan määrätyn väliaikaisen turvaamistoimen sen vuoksi, että 

                                                           
101 Mercieca-tapaus, kohta 15. 
102 Mercieca-tapaus, kohdat 33–38. 
103 Ks. Mercieca-tapaus, kohta 45. 
104 Mercieca-tapaus, kohta 49. 
105 Mercieca-tapaus, kohta 50–51. 
106 Ratkaisu on merkittävä myös muilta osin. Käsittelen ratkaisua tässä vaiheessa vain oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin osalta. 
107 KKO 2016:14, kohdat 20–41. Päätös on 3-2 äänestyspäätös. Vähemmistö olisi hylännyt valituksen siksi, 
ettei valittajilla ollut riittävää oikeudellista intressiä saada asia korkeimmassa oikeudessa tutkituksi. Lisäksi 
vähemmistö katsoi, ettei väliaikainen turvaamistoimi ollut sellainen OK 31:16:ssä tarkoitettu 
lainvoimaiseen tuomioon rinnastuva päätös, josta olisi voitu kannella. 
108 KKO 2016:14, kohdat 1–3. 
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vastapuolet ovat keskeyttäneet työtaistelutoimenpiteet. 109  Vastapuolet vastustivat 

varsinaisen turvaamistoimen määräämistä, koska käräjäoikeudella ei ollut toimivaltaa 

kieltää työtaistelutoimenpidettä, eikä hakijoilla ollut sellaista oikeutta, joka olisi voitu UK 

2:2:ssä tarkoitetulla ratkaisulla vahvistaa.110 

Vastapuolet kantelivat 8.6.2012 väliaikaisesta turvaamistoimesta hovioikeuteen viitaten 

aiemmin käräjäoikeudelle 7.6.2012 toimittamaansa vastaukseen. Lisäksi vastapuolet 

ilmoittivat hakijoita edustavan työnantajaliiton panneen työtuomioistuimessa vireille 

turvaamistoimiasiaan liittyvän pääasianprosessin. Vastapuolet vaativat, että hovioikeus 

poistaa käräjäoikeuden väliaikaisen turvaamistoimipäätöksen, koska vastapuolet ovat 

kärsineet heitä kuulematta annetusta lainvastaisesta päätöksestä ja menettelyssä on 

tapahtunut muu oikeudenkäyntivirhe. Työtaistelutoimenpiteet oli riidattomasti lopetettu, 

ja käräjäoikeuden olisi tullut tämän havaittuaan peruuttaa väliaikainen 

turvaamistoimipäätös.111  Hovioikeus jätti 13.6.2012 vastapuolten kantelun tutkimatta, 

koska väliaikaisessa turvaamistoimessa ei ollut hovioikeuden mukaan kyse päätöksestä, 

joka olisi OK 31:16:ssä tarkoitettuun lainvoimaiseen tuomioon rinnastuva ratkaisu, josta 

voisi kannella. Väliaikaisessa turvaamistoimessa oli kyse poikkeuksesta PL 21 §:ssä 

säädetystä ja EIS 6 artiklassa määrätystä kuulemisperiaatteesta. Tällainen turvaamistoimi 

on voimassa vain vastapuolen kuulemiseen asti. Asia oli edelleen käräjäoikeudessa 

kesken, ja kantelijat olivat vedonneet käräjäoikeudessa pääosin samoihin perusteisiin, 

kuin nyt hovioikeudessa. Kantelijoilla oli muutoksenhakuoikeus käräjäoikeuden 

päätökseen, eikä hovioikeus voinut kantelusta ratkaista turvaamistoimen aineellisia 

edellytyksiä.112  

TT ratkaisi hakijoita edustaneen työnantajaliiton nostaman asian 19.6.2012 annetulla 

ratkaisulla, jolla TT tuomitsi vastapuolet maksamaan hyvityssakkoa laittomasta 

työtaistelutoimenpiteestä. 27.6.2012 käräjäoikeus peruutti antamansa väliaikaisen 

turvaamistoimen hakijoiden pyynnöstä, ja totesi väliaikaisen turvaamistoimen 

oikeusvaikutusten lakanneen ja turvaamistointa koskevan asian jääneen sillensä.113  

Vastapuolet vaativat KKO:ssa hovioikeuden 13.6.2012 antaman päätöksen, jolla 

vastapuolten kantelu jätettiin tutkimatta, kumoamista, ja käräjäoikeuden 5.6.2012 

                                                           
109 KKO 2016:14, kohdat 4–6. 
110 KKO 2016:14, kohta 6. 
111 KKO 2016:14, kohta 7. 
112 KKO 2016:14, kohta 9. 
113 KKO 2016:14, kohdat 10–12. 
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antaman väliaikaisen turvaamistoimipäätöksen poistamista.114 KKO:ssa kyse oli siitä, 

olisiko hovioikeuden tullut tutkia sille tehty kantelu, ja jos näin oli, niin oliko KKO:lla 

mahdollisuus ottaa kantelu suoraan ratkaistavakseen. 115  Käräjäoikeuden väliaikainen 

turvaamistoimi oli peruutettu. Ratkaistavana oli, onko vastapuolilla oikeudellinen tarve 

saada ratkaisu siitä, onko hovioikeus menetellyt laillisesti, ja oliko käräjäoikeudessa 

tapahtunut väliaikaista turvaamistointa määrätessä kuulemisvirhe tai muu virhe. Lisäksi 

tuli arvioida, oliko väliaikaiselle turvaamistoimelle edellytyksiä.116 

KKO totesi, että väliaikainen turvaamistoimi on tilapäinen järjestely, johon ei voida 

hakea muutosta. Määrätty väliaikainen turvaamistoimi on lopettanut vastapuolten 

työtaistelutoimenpiteet, minkä jälkeen väliaikainen turvaamistoimi peruutettiin, eikä 

vastapuolilla ole ollut mahdollisuutta saattaa turvaamistoimen edellytyksiä koskevaa 

asiaa ylemmän tuomioistuimen tutkittavaksi. 117  Viittauksin EIT:n käytäntöön, KKO 

totesi, ettei turvaamistoimi pääsääntöisesti edellytä EIS 6 artiklan soveltamista. 

Poikkeuksena on tilanne, jossa turvaamistoimi ja pääasia koskee EIS 6 artiklan 

tarkoittamaa oikeutta ja velvollisuutta, turvaamistoimi vaikuttaa pääasian 

oikeudenkäyntiin olennaisesti, eivätkä tapahtuneet oikeudenloukkaukset ole myöhemmin 

oikaistavissa. 118  Muutoksenhakukieltoa voitiin arvioida EIS 6 artiklan kautta, jos 

muutoksenhaku koski samoja oikeuksia ja velvollisuuksia, kuin pääasia. EIT:n käytännön 

mukaan väliaikaisratkaisun osalta henkilöllä on muutoksenhakuoikeus, jos 

muutoksenhaku lopulliseen ratkaisuun ei ehkä korjaisi väliaikaisratkaisun aiheuttamia 

vahinkoja. Käräjäoikeuden väliaikainen turvaamistoimi lakkautti vastapuolten 

työtaistelutoimenpiteet, ja turvaamistoimen tarkoitus saavutettiin jo tässä vaiheessa 

ilman, että mahdollista oikeudenloukkausta voitiin enää myöhemmässä prosessissa 

oikaista. Valittajilla oli oikeudellinen tarve saada ratkaisu KKO:lta.119 

Turvaamistoimen tarkoitus oli saavutettu jo väliaikaisella turvaamistoimella, koska 

vastapuolet olivat luopuneet työtaistelutoimenpiteestä. Hovioikeudelle oli jo kantelun 

aikaan selvää, että turvaamistoimi tullaan peruuttamaan, koska sen tarkoitus oli jo 

saavutettu, ja väliaikaisen turvaamistoimen vaikutukset jäävät lopullisiksi. 120  Tästä 

                                                           
114 KKO 2016:14, kohta 14. 
115 KKO 2016:14, kohdat 16–17. 
116 KKO 2016:14, kohdat 18–19. 
117 KKO 2016:14, kohdat 20–21. Väliaikaisen turvaamistoimen asemaa turvaamistoimien systematiikassa 
koskevassa lausumassa on kyse obiter dictumista, koska lausuma ei ole välttämätön ratkaisun 
lopputulokselle. Tämä laskee lausuman oikeuslähdeasemaa. Ks. tällaisten lausumien tunnusmerkeistä ja 
oikeuslähdearvosta Launiala Edilex 2017, s. 6 ja 7–9.  
118 KKO 2016:14, kohta 22. Viitattu ratkaisu oli edellä esitelty Micallef-tapaus. 
119 KKO 2016:14, kohdat 22–26. Viitattu ratkaisu oli edellä esitelty Mercieca-tapaus. 
120 KKO 2016:14, kohdat 32–33. 
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syystä väliaikainen turvaamistoimi voidaan tällaisessa tilanteessa rinnastaa OK 31:16:ssä 

tarkoitettuun lainvoimaiseen tuomioon. 121  Vastapuolia ei oltu väliaikaista 

turvaamistointa määrätessä kuultu, eivätkä ne voineet tuoda esiin turvaamistoimen 

perusteiden virheellisyyttä. 122  Kantelu oli kohdistunut oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin olennaisiin edellytyksiin, joita vastapuolilla ei ollut mahdollista saattaa 

muutoksenhakutuomioistuimen arvioitavaksi. 123  Pelkkä mahdollisuus 

vahingonkorvaukseen tarpeettomasta turvaamistoimesta ei ole muutoksenhakuun 

verrattavissa oleva oikeussuojakeino. Muutoksenhakukiellon oli tapauksessa väistyttävä 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksista johtuen.124 

Kuulemisperiaatteen osalta KKO lausui, että koska hovioikeudelle oli ollut kantelua 

käsitellessään selvää, että väliaikainen turvaamistoimi jää asiassa lopulliseksi, olisi 

hovioikeuden tullut varata vastapuolille mahdollisuus tulla kuulluksi turvaamistoimen 

edellytyksistä. 125  Kuten vastapuolet olivat väittäneet, määrätty väliaikainen 

turvaamistoimi oli lopulta lainvastainen, ja käräjäoikeuden olisi tullut jättää 

turvaamistoimihakemus tutkimatta.126  

Edellä mainittujen tapausten perusteella voidaan todeta, ettei OK 7:14:ssä tarkoitettu 

muutoksenhakukielto ole ehdoton. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti edellyttää 

poikkeamista silloin, kun: 

1. Micallef-tapauksen jälkeen esitettyjen edellytysten mukaan tapaukseen soveltuu 

EIS 6 artikla, ja; 

2. Muutoksenhakukielto kajoaa muutoksenhakuoikeuden ytimeen, muutoksenhaun 

rajoitukset eivät perustu hyväksyttävään syyhyn taikka jos rajoitukset ovat 

suhteettomia suhteessa niille asetettuihin tavoitteisiin. 

Muutoksenhakukielto tulee ohittaa myös, jos: 

1. Micallef-tapauksen kriteerien mukaan EIS 6 artikla soveltuu tapaukseen, ja; 

2. Turvaamistoimesta syntyvät vahingot ovat sellaisia, ettei niitä saada pääasiaan 

liittyvällä muutoksenhaulla korjattua.127 

                                                           
121 KKO 2016:14, kohta 33. 
122 KKO 2016:14, kohta 34. 
123 KKO 2016:14, kohta 35. 
124 KKO 2016:14, kohdat 36 ja 40.  
125 KKO 2016:14, kohta 44. 
126 KKO 2016:14, kohdat 46–55. 
127  Tältä osin EIT:n käytäntö kyllä kaipaisi tarkennusta. Mercieca-tapauksen 50 kohdan mukaan jo 
valittajille valituskiellon vuoksi syntyneet lisäkustannukset sekä kuormittavan prosessin jatkamisesta 
syntynyt ahdistus riitti vahingoksi, jota ei olisi saatu korjattua muutoksenhaulla pääasiaan. Etenkin 
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Olisi syytä arvioida, tulisiko lakia OK 7:14.2:ssa tarkoitetun muutoksenhakukiellon 

osalta muuttaa. 128  Vähintään säännöksestä tulisi ilmetä mahdollisuus tavanomaiselle 

muutoksenhaulle väliaikaiseen turvaamistoimeen silloin, kun asiassa ei anneta lainkaan 

lopullista turvaamistointa, johon voisi hakea muutosta. Hyvin toteutettu lainmuutos 

informoisi EIT:n käytäntöön vähemmän perehtynyttäkin siitä, että oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin osa-alueilla on vaikutusta myös turvaamistoimiprosessissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
muutoksenhakuprosessin kuormittavuus on asia, joka täyttyy ainakin jossain määrin aina, sillä 
muutoksenhaku pääasiaan tapahtuu myöhemmin, kuin mitä muutoksenhaku väliaikaismääräykseen. EIT:n 
muotoilemat kriteerit johtavat tällaisinaan siihen, että muutoksenhakukielto olisi kierrettävissä aina, kun 
sen noudattamisesta syntyisi lisäkustannuksia ja prosessin venymistä. Tämä tuskin on tarkoituksena. 
128  Ks. Jokela 2017, s. 120. Jokela nähtävästi puoltaa koko muutoksenhakukiellon poistamista 
väärinkäytösmahdollisuuden ja sen vuoksi, ettei esimerkiksi tapauksessa KKO 2016:14 käytetty 
tuomiovirhekantelu ole tarkoitettu varsinaiseksi muutoksenhakukeinoksi. 
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3 Turvaamistoimisäännöstön ratio 
 

3.1 Turvaamistoimisäännöstön tarkoitus 

Pääsääntöisesti riita-asiassa saa ryhtyä täytäntöönpanotoimiin vasta, kun tuomioistuin on 

ratkaissut asian. 129  Turvaamistoimilainsäädäntö muodostaa poikkeuksen tähän 

pääsääntöön.130 Vaikka kantajan oikeus olisikin selvää laatua, on riita-asioissa matka 

kanteen vireillepanosta täytäntöönpanoon oikeuttavaan tuomioon usein pitkä. 131 

Kantajan kannalta tilanne on epätyydyttävä, jos vastaaja voi käsittelyn aikana hukata, 

hävittää tai muutoin tehdä riidan kohteen kantajalle arvottamaksi. Pääasian vastaaja voi 

myös kiistää kanteen täytäntöönpanon viivästyttämiseksi tai saadakseen aikaa tehdä 

kantajan oikeus täytäntöönpanon osalta merkityksettömäksi.132  

Toisaalta taas pääasian kantaja ei voi kesken tai ennen oikeudenkäyntiä ryhtyä omin 

toimin turvaamaan oikeuttaan ilman, että tällä on vaarana syyllistyä rikoslain (39/1889) 

17:9:n (563/1998) mukaiseen omankädenoikeuteen. Oikeussuojaa on haettava 

useimmiten viranomaiskoneiston kautta. Käytännössä kantajan oikeutta ei kuitenkaan 

voida ennen pääasian ratkaisua välittömästi ulosoton kautta toteuttaa, koska ulosoton 

edellytyksenä on pääsääntöisesti 133  UK 2:1:n (1125/2014) mukaan ulosottoperuste. 

Ulosottoperusteiden listasta säädetään UK 2:2:ssä. Hakijan kiireellisen ja väliaikaisen 

oikeussuojan tarpeen vuoksi hänellä on mahdollisuus hakea tuomiota edeltävää, 

viranomaislähtöistä oikeussuojaa. UK 2:2.1:n 2 kohdan mukaan tuomioistuimen antama 

turvaamistoimipäätös on ulosottoperuste. 

Turvaamistoimien oikeutuksena on hakijan todennäköisten oikeuksien reaalisen arvon ja 

merkityksen säilyttäminen, ja näiden oikeuksien vastaisen toteutumisen 

mahdollistaminen. 134  Kyse on kiireellisestä vastapuolen aiheuttaman hukkaamis- tai 

haitanvaaran torjumisesta väliaikaisin määräyksin tilanteessa, jossa hakija ilman 

                                                           
129 Ks. Westberg 2004a, s. 51, jonka mukaan Ruotsissa lähtökohta väliaikaisessa oikeussuojassa on se, ettei 
täytäntöönpanoon saa ryhtyä ennen kuin asia on ratkaistu tuomiolla. Periaate tunnetaan etukäteisen 
täytäntöönpanon kieltona. Ks. myös Zuckerman 1993, s. 451, jonka mukaan Englannissa on myös 
perinteisesti katsottu, ettei vastapuolen oikeuksiin tule kajota ennen asian ratkaisua. 
130 HE 179/1990, s. 4 ja Lager 1994, s. 208–209. Ks. myös KKO 2016:14 ja oikeusneuvos Pynnän eriävä 
lausunto. Ks. Zuckerman 1993, s. 446, jonka mukaan Englannin turvaamistoimijärjestelmässä 
pääperiaatteena on minimaalinen puuttuminen osapuolten oikeuksiin ennen tuomiota. 
131 Ks. Westberg 2004a, s. 18 ja Hupli 2017, s. 1263. 
132 Ekelöf – Bylund – Edelstam 2006, s. 11–12. 
133 Poikkeuksena pääsäännöstä on UK 2:1.3:n mukaisen vakuusoikeuden haltijan oikeus. 
134 Havansi 1994, s. 6. 
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turvaamistointa todennäköisesti menettäisi oikeutensa arvostaan jotain.135 Pyrkimyksenä 

on vastapuolen hakijan oikeuteen kohdistaman heikentävän vaikutuksen estäminen.136 

Yleinen turvaamistoimi estää oikeudenhaltijan oikeussuojaa muuttumasta vain 

reparatiiviseksi. 137  Turvaamistoimiprosessissa siis turvataan pääasianoikeudenkäynnin 

funktio sekä lopputuloksen täytäntöönpano.138  

Oikeussuojan lisäksi määrätty turvaamistoimi voi myös antaa hakijalleen aikaa kehitellä 

rauhassa kannettaan ilman pääasian vastaajan puolelta tulevaa haitanvaaraa prosessin 

kohteena olevalle oikeudelle.139 Toisaalta, esitöiden mukaan yleisellä turvaamistoimella 

voidaan myös järjestellä jokin tilanne väliaikaisesti esimerkiksi oikeudenkäynnin 

aikana. 140  Tältä osin yleisen turvaamistoimen ratio eroaa muiden turvaamistoimien 

ratiosta.  

Turvaamistoimiprosessissa on kyse oikeussuojan antamisesta hakijalle. 141 

Siviiliprosessin funktioista turvaamistoimiprosessi toteuttaa pääsääntöisesti 

oikeussuojafunktiota, koska turvaamistoimiprosessissa on keskeisessä asemassa 

kiireellisen ja väliaikaisen oikeussuojan antaminen turvaamistoimen hakijalle. 142 

Oikeussuojan antamisen sivujuonteena turvaamistoimiprosessilla voi tosin olla 

käyttäytymistä ohjaava vaikutus. 143  Pelko vastapuolen osalta epämiellyttävän 

turvaamistoimenpiteen kohteeksi joutumisesta voi kannustaa vastapuolta vapaaehtoisesti 

pidättymään haitanvaaran aiheuttamisesta hakijan oikeudelle.144 Ohjausfunktiosta sekä 

oikeussuojafunktiosta yhdessä voidaan puhua lainkäytön kaksoisfunktiona.145 Suhtautui 

sitten mainittuihin funktioihin miten tahansa, voidaan silti todeta, että se vaikutus, mikä 

turvaamistoimella ylipäätänsä on, on aina alisteinen itse pääasianprosessille. 

                                                           
135 Ks. Havansi 1975, s. 123 ja Hupli 2017, s. 1263. 
136 Havansi 1975, s. 123–124. Ks. HE 179/1990, s. 4 ja Zuckerman 1993, s. 447. Jälkimmäisen mukaan 
Englannissa väliaikaismääräysten tarkoitus on osapuolten välisen status quo:n ylläpito prosessin aikana.  
137 Koulu 1999, s. 416. 
138 Linna 2018, s. 103. 
139 Ekelöf – Bylund – Edelstam 2006, s. 12. 
140 HE 179/1990, s. 14. Ks. Ruotsin SOU 1938:44, s. 202, mistä esitöiden lausuma lienee käännetty. Ks. 
myös prop. 1980/81:84, s. 229, jossa vanhempien esitöiden lausumaa on käytetty uudelleen. 
141 Havansi 1975, s. 123, Lager 1994, s. 208 ja Hupli 2017, s. 1263. Ks. myös Linna 2018, s. 103, jonka 
mukaan turvaamistoimipäätöksellä turvataan pääasianoikeudenkäynnin funktio. Linna ei erikseen mainitse, 
mitä oikeudenkäynnin funktioista hän tarkoittaa.  
142 Ks. oikeussuojafunktiosta Tirkkonen 1974, s. 2–3, Lappalainen 1995, s. 5–7, Virolainen 1995, s. 80 ja 
Jokela 2016, s. 27. Funktion sisältö on siinä, että prosessin tarkoitus on vahvistaa, mikä yksittäistapauksessa 
on oikein ja panna se tarvittaessa täytäntöön. Toisin sanoen, tarkoituksena on toteuttaa aineellinen oikeus. 
143 Ks. Lappalainen 1995, s. 5–7, Virolainen 1995, s. 82–83 ja Jokela 2016, s. 29. Yhtenä lainkäytön 
funktiona voidaan pitää ihmisten käyttäytymisen ja toiminnan ohjailua. 
144  Ekelöf – Bylund – Edelstam 2006, s. 12, jossa mainitaan nimenomaisesti turvaamistoimiprosessin 
vaikutus ohjailuteorian toteutumiselle. 
145 Ks. Virolainen 1995, s. 85–87. 
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Oikeussuojafunktio turvaamistoimiprosessissa toteutuu vain ja ainoastaan sen vuoksi, 

että hakijalla ylipäätään on jokin oikeus, joka voidaan turvaamistoimella turvata. 

Ohjausfunktion osalta taasen voidaan todeta, että henkilön käyttäytymistä ohjaa jo 

pääasianprosessia sekä aineellista oikeutta koskevat säännöt. Turvaamistoimiprosessi 

ainoastaan lisää mahdollisen ohjausfunktion vaikutusta.  

Sen sijaan, koska turvaamistoimiprosessissa kyse ei ole riidanratkaisusta, ei 

ratkaisufunktion toteuttaminen tule kyseeseen. 146  Muutoinkin, voidaan ehkä 

mielekkäimmin puhua riitojen ratkaisemisesta silloin, kun annettava ratkaisu tosiasiassa 

jää pysyväksi, toisin sanoen, saavuttaa oikeusvoiman.147 Myös turvaamistoimisäännösten 

aiempi sijoittuminen UL:in tukee ajatusta siitä, ettei turvaamistoimiprosessissa ole kyse 

riitojen ratkaisemisesta. Mikäli turvaamistoimella pyritään asiassa riidan tosiasialliseen 

ratkaisemiseen, käytetään turvaamistoimiprosessia tavalla, joka ei vastaa sen tarkoitusta. 

Turvaamistoimiprosessissa on kyse siviiliprosessin summaarisesta erityislajista. 148 

Luonteenomaista turvaamistoimiprosessille on sen kiireellisyys sekä väliaikaisuus. Nämä 

piirteet149 erottavat turvaamistoimiprosessin tavanomaisesta siviiliprosessista, jossa asia 

lopullisesti selvitetään niin tosiseikaston kuin lainsoveltamisenkin osalta.150 

Turvaamistoimiprosessin ration taakse kytkeytyy ristiriita. Turvaamistoimi on 

tarpeellinen hakijalle, jonka intressissä on suojata oikeutensa sitä vahingoittavalta 

vastapuolelta. Toisaalta turvaamistoimen summaarinen luonne voi vaarantaa vastapuolen 

intressejä, ja suoranaisesti aiheuttaa tämän oikeudelle epäoikeutettua haittaa. Ristiriita 

johtaa tasapainotteluun hakijan ja tämän vastapuolen oikeutettujen intressien välillä. 

3.2 Kiireellisyys turvaamistoimiprosessille tunnusomaisena piirteenä  

Jotta turvaamistoimisäännöstö suojaisi hakijan oikeuksia asianmukaisesti, on OK 

7:5.1:ssa turvaamistoimia koskien säädetty tuomioistuimen velvollisuudesta käsitellä 

                                                           
146  Ks. ratkaisufunktiosta Lappalainen 1995, s. 7, Virolainen 1995, s. 81 ja Jokela 2016, s. 27. 
Turvaamistoimen hakija ei muutoinkaan voi tuntea riidan ratkeavan pelkällä turvaamistoimella, koska kyse 
on vain väliaikaisesta oikeussuojasta. 
147 Ks. ratkaisufunktiosta Lappalainen 1995, s. 7, Ks. myös Havansi 1975, s. 906–907, jonka mukaan 
turvaamistoimiasioissa ei ole mielekästä pitää kiinni siviiliprosessin oikeusvoimaa koskevista säännöistä. 
Vrt. Havansi 1994, s. 111–112. Riitojen ratkaiseminen itsessään tosin on mahdollista esimerkiksi 
osapuolten välisin sopimuksin ilman, että sovintoa oltaisiin ikinä vahvistamassa. 
148 Ks. HE 179/1990, s. 10, Havansi 1994, s. 6, Lappalainen 1995, s. 13–14, Virolainen 1995, s. 68 ja Hupli 
2017, s. 1263. Ks. myös Havansi 1975, s. 146, joka on UL:n aikana pitänyt turvaamistoimiprosessia 
erityisenä summaarisena menettelynä. 
149  Ks. Havansi 1994, s. 6, joka puhuu myös turvaamistoimihakemusten käsittelyä koskevista 
prosessiperiaatteista.  
150 Ks. Virolainen 1995, s. 65. 



23 
 

 
 

turvaamistoimihakemus kiireellisesti.151 Menettelyn kiireellisyyttä on myös korostettu 

lain esitöissä. 152  Kiireellisyyselementillä on ollut merkitystä jo ennen 

turvaamistoimilainsäädännön uudistusta.153 Kiireellisyyden vuoksi turvaamistoimiasiat 

olivat aikaisemmin keskitettynä ulosottoviranomaisen käsiteltäväksi. Kun sama 

menettelynopeus oli saavutettavissa alioikeuksissa, siirrettiin turvaamistoimista 

päättäminen alioikeuksien tehtäväksi. 154  Kiireellisyyselementissä on kyse siitä, että 

hakija tarvitsee vastapuolen toimien vuoksi kiireellisesti asiaan väliaikaisratkaisun. 

Vaikka väliaikaisen oikeussuojan tarve on korostumaan päin ja etenkin liike-elämän 

riidoissa täysimittainen oikeudenkäynti voi näyttäytyä liian hitaana,155 ei pelkällä hakijan 

omien asioiden kiireellisyydellä ole sellaista merkitystä, että asiassa pitäisi saada 

kiireellinen turvaamistoimiratkaisu.156 

3.2.1 Kiireellisyyden vaikutus turvaamistoimiasian käsittelyyn 

OK 17:24:n mukaan tuomioistuimessa ei pääsääntöisesti saa käyttää todisteena kirjallista 

yksityisluontoista kertomusta, joka on vireillä olevan tai alkavan oikeudenkäynnin varalta 

annettu. OK 17:24.1:n 4 kohdan mukaan tuomioistuin voi sallia mainitun kirjelmän 

käytön erityisestä syystä. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että kiireellisyyteen 

perustuen turvaamistoimiprosessissa voitaisiin pääsääntönä olevan kirjallisen 

kertomuksen käyttökiellon estämättä vedota kirjalliseen kertomukseen todisteena. 157 

Tulkintaa on noudatettu jo ennen kuin turvaamistoimista päättäminen siirrettiin 

tuomioistuinten tehtäväksi.158  Toisaalta on ehdotettu myös tapauskohtaista harkintaa, 
                                                           
151 Ks. Virolainen 1993, s. 202, jonka mukaan kiireellisen ratkaisemisen vaatimus olisi ollut itsestään 
selvyys ilman nimenomaista säännöstäkin. Virolainen ei toteamaansa perustele, mutta kannanoton taustalla 
on ilmeisesti ollut ajatus menettelyn jatkumisesta samanlaisena, kuin ulosottoviranomaisessa, jossa 
kiireelliseen menettelyyn oli jo totuttu. 
152 HE 179/1990, s. 10 ja 16.  
153  Havansi 1994, s. 6–7 ja 109–110. Ks. HE 179/1990, s. 16, minkä mukaan ennen 
turvaamistoimilainsäädännön uudistusta laissa ei kuitenkaan nimenomaisesti säädetty turvaamistoimiasian 
käsittelystä kiireellisenä. Ks. myös KKO 1994:132 ja KKO 1994:133, joissa viitataan UL:n aikaisena 
käytäntönä olleen, että esimerkiksi vaade-edellytyksen todennäköisyyden osalta on otettava erityisesti 
huomioon turvaamistoimimenettelyn kiireellisyys. 
154 HE 179/1990, s. 3. 
155 Ks. Leppänen LM 2008, s. 1106 ja Knuts LM 2011, s. 1470. 
156 Hupli 2017, s. 1263. 
157 Havansi 1994, s. 16–17 ja 106, Lager 1994, s. 210 sekä Jokela 2012, s. 143. Kannanotot ovat ajalta 
ennen OK 17 luvun (732/2015) uudistusta. Ks. HE 46/2014, s. 83, minkä mukaan nykyinen OK 17:24.1:n 
4 kohta vastaa aiemmin voimassa ollutta OK 17:11:ä. Vrt. kuitenkin Räsänen DL 1994, s. 397–398, jonka 
mukaan kirjallisen kertomuksen esittämiseen tulisi suhtautua epäillen. Väitteen tueksi ei ole esitetty muuta 
perustelua, kuin se, että alioikeustuomareiden keskuudessa on asiaan turvaamistoimiuudistuksen aikaan 
suhtauduttu näin. Vähintään tulee Räsäsen mukaan varmistua siitä, ettei pääasianprosessissa kirjallista 
kertomusta hyväksytä sellaisenaan. Jälkimmäinen pitää paikkansa, koska pääasianprosessissa 
turvaamistoimiprosessin taustalle kytkeytyvä kiireellisyysvaatimus ei enää ole läsnä. Kuitenkin Räsäsen 
väite siitä, ettei turvaamistoimiprosessissa voisi käyttää kirjallista kertomusta todisteena on väärä, koska se 
ohittaa turvaamistoimilainsäädännön kiireellisyysnäkökohdat kokonaan. 
158 Ks. Havansi 1994, s. 17. Ks. myös Räsänen DL 1994, s. 397, jonka mukaan silloiselle ulosotonhaltijalle 
ei edes voinut esittää muunlaista näyttöä. 
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jossa painoarvoa annettaisiin sille, täyttääkö hukkaamisvaara OK 17:24.1:n 4 kohdan 

vaatiman erityisen syyn edellytyksen. 159  Väliaikaisina annetuissa turvaamistoimissa 

kiireellisyys on erityisen korostunut, joten näiltä osin poikkeaminen kirjallisen 

kertomuksen käyttökiellosta olisi vieläkin perustellumpaa. 160  Ruotsissa 

takavarikkoasiassa voidaan käyttää kirjallista todistajankertomusta. 161  Vastaavasti 

Englannissa voidaan turvaamistoimi määrätä hakijan kirjallisen todistajanlausunnon 

perusteella. 162  Yksityisluontoista kertomusta voidaan edellä mainituilla perusteilla 

käyttää turvaamistoimiprosessissa OK 17:24:n estämättä. 

OK 11:7.1:n mukaan tiedoksianto saadaan tietyin edellytyksin tehdä sijaistiedoksiantona 

vastapuolen kanssa samaan talouteen kuuluvalle 15 vuotta täyttäneelle, taikka jos 

vastapuoli harjoittaa liiketoimintaa, jollekin vastapuolen palveluksessa olevalle. 

Edellytyksenä sijaistiedoksiannolle on, että vastapuoli oletettavasti itse pakoilee 

tiedoksiantoa, eikä vastapuolta tai ketään, jolla olisi oikeus hänen puolestaan vastaanottaa 

tiedoksianto, ole tavoitettu. Turvaamistoimihakemuksen tiedoksianto vastapuolelle 

sijaistiedoksiantona on mahdollista. 163  Samoin on mahdollinen 

turvaamistoimihakemuksen tiedoksianto OK 11:9.1:n perusteella kuuluttamalla, jos 

vastapuolen olinpaikasta ei voida saada tietoa.164  

Tiedoksiannon kiireellisyysnäkökulman 165  parhaiten huomioon ottaa OK 11:2:n 

mahdollistama menettely, jossa tuomioistuin voi asianosaisen suostumuksella antaa 

tiedoksiannon asianosaisen huolehdittavaksi. 166  Lainkohtaa koskevan hallituksen 

esityksen mukaan perusteltu syy antaa tiedoksianto asianosaisen huolehdittavaksi on, jos 

asianosaisella on tuomioistuinta paremmat mahdollisuudet saada tieto etsittävän 

olinpaikasta taikka kun tiedoksianto on toimitettava kiireellisesti. Tiedoksiantoa ei saisi 

jättää asianosaisen huolehdittavaksi, jos tämän intressissä on laiminlyödä se taikka 

viivyttää sitä.167 Tiedoksiannon uskominen hakijan tehtäväksi on turvaamistoimiasiassa 

                                                           
159 Ks. Linna Oikeus 2012, s. 340. Linna käsittelee kirjoituksessaan pääsääntöisesti takavarikkoa. 
160 Jokela 2012, s. 143.  
161  Fitger – Mellqvist 2002, s. 100, jossa on todettu kantaa perustelematta, että Ruotsissa 
takavarikkoasioissa voidaan käyttää myös kirjallista todistajankertomusta. Vastaavasti lienee myös 
sikäläisen yleisen turvaamistoimen osalta. 
162 Ks. Langan – Henderson 1983, s. 278 ja Bean – Parry – Burns 2015, s. 87–89. Ks. myös Andrews 2003, 
s. 433–435, jonka mukaan hakijan tulee hakiessaan määräystä vastapuolta kuulematta ilmaista myös 
määräystä vastaan puhuvat seikat. Seurauksena tämän velvollisuuden laiminlyönnistä voi olla hakemuksen 
hylkääminen. 
163 Havansi LM 2000, s. 1175. 
164 Havansi LM 2000, s. 1175. 
165  Kiireellisyydellä on merkitystä myös täytäntöönpanovaiheessa. Turvaamistoimi voidaan panna 
täytäntöön UK 8:5:n perusteella niin, ettei vastapuolelle anneta vireilletulo- tai ennakkoilmoitusta. 
166 Ks. Havansi 1994, s. 113 ja Havansi LM 2000, s. 1176. 
167 HE 16/1990, s. 12. 
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kiireellisyyden vuoksi perusteltua. Hakija ei myöskään hyödy mitään tiedoksiannon 

viivyttelystä. 

Kiireellisyydellä ei kuitenkaan voida perustella turvaamistoimiasian ratkaisemista 

yksipuolisella tuomiolla, mikäli vastapuoli ei kehotuksesta huolimatta 

turvaamistoimiasiassa vastaa. Menettelyllisesti asia on edelleen tutkittava, eikä pelkkään 

vastapuolen passiivisuuteen perustuen voida antaa turvaamistoimipäätöstä. 168 

Hylkäysperusteina tulevat kyseeseen tällöin, ei paitsi vaade-edellytyksen, vaan myös 

esimerkiksi vaaraedellytyksen täyttymättä jääminen, sekä OK 7:3:n tapauksessa 

kohtuuttomuus vastapuolen kannalta.169 

Menettely turvaamistointa määrätessä on summaarista kiireellisyyden ja sen vuoksi, että 

näyttökysymysten laajempaan käsittelyyn ei ole turvaamistoimivaiheessa 

mahdollisuutta.170 Päätös turvaamistoimesta on voitava antaa kiireellisesti ja riita-asiaan 

verrattuna olennaisesti alemman näyttökynnyksen perusteella. 171  Turvaamistoimia 

koskevissa prejudikaateissa KKO on perustellut turvaamistoimen edellytyksien 

sananmukaisesta tulkinnasta poikkeamista turvaamistoimiprosessien 

kiireellisyysvaatimuksella sekä lain esitöiden maininnalla menettelyn rinnastumisesta 

summaariseen menettelyyn. 172 Säännöstön tarkoituksesta lähtevällä argumentaatiolla on 

oikeutettu se, että turvaamistoimen myöntämisen edellytyksenä olevan vaade-

edellytyksen osalta on selvästi poikettu lain sanamuodosta, joka edellyttäisi 

turvaamistoimen hakijan oikeuden olevan todennäköinen.173 

Jos näyttökynnys tältä osin olisi liian korkealla, vesittyisi koko turvaamistoimiprosessin 

tarkoitus, koska silloin lähennyttäisiin liiaksi pääasian prosessissa käytettävää 

näyttökynnystä. 174  Näyttökynnysten korottaminen siirtäisi myös liiaksi pääasiassa 

                                                           
168 Havansi 1994, s. 113–114, Lappalainen 1994, s. 281, Havansi LM 2000, s. 1176 ja Jokela 2012, s. 158. 
169 Vrt. Havansi 1994, s. 114, jonka mukaan ratkaisun on perustuttava todelliseen selvitykseen vaade-
edellytyksen osalta. Ei ole kuitenkaan mitään syytä, miksei myös muita määräämisen edellytyksiä tulisi 
arvioida samalla tavalla. Hylkääminen vaaraedellytyksen täyttymättömyyden taikka kohtuuttomuuden 
vuoksi lienee kuitenkin harvinaista, koska vaaraedellytys täyttyy niin vähästä, kun taas kohtuuttomuudessa 
on usein kyse olosuhteista, jotka edellyttävät sitä, että vastapuoli tuo ne menettelyssä esiin. 
170 HE 179/1990, s. 10. 
171 Havansi 1994, s. 7.  
172 Ks. KKO 1994:132 ja KKO 1994:133. Ajatus itsessään on aiemman UL:n ajalta periytyvä. Koska 
turvaamistoimiuudistuksessa ei ollut tältä osin tarkoitus muuttaa käytäntöä, on käytäntö siirtynyt näin myös 
nykyisen OK 7 luvun soveltamiseen. Ks. HE 179/1990, s. 10. 
173 Ks. Virolainen DL 1995, s. 371–374. Mainittujen ratkaisujen perustelut sen sijaan ovat suorastaan 
harhaanjohtavat. Se, että saaminen ei ole ilmeisen perusteeton, ei tarkoita, että se olisi KKO:n esittämällä 
tavalla todennäköinen. Tosiasiassa kyse on ollut poikkeamisesta lain sanamuodosta teleologisten 
argumenttien tuella. Sanalla todennäköinen lienee usein se merkitys, että väitetyn asian tapahtuminen on 
todennäköisempää, kuin tapahtumatta jääminen. Ks. tästä Lappalainen 2001, s. 343. 
174 Ks. Havansi 1994, s. 15–16. Kuitenkin KKO on asettanut turvaamistoimiasian hakijan näyttökynnyksen 
vielä Havansin kommentaarissaan esittämää tasoa matalammalle. Havansi nimenomaisesti mainitsee, että 
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tapahtuvaa oikeuden selvittämistä turvaamistoimiprosessiin. Kehityskulku olisi omiaan 

johtamaan turvaamistoimiprosessien käyttämiseen siviiliprosessin substituuttina.175  

KKO:n turvaamistoimen kiireellisyyteen perustuvat argumentit ovat tulleet hyväksytyiksi 

myös oikeuskirjallisuudessa.176 Argumenttien alkuperä lienee englantilaisessa American 

Cyanamid Co v. Ethicon Ltd [1975] AC 396 -tapauksessa, jossa käytetty terminologia 

muistuttaa nyt puheena olevien KKO:n prejudikaattien kielenkäyttöä. 177  American 

Cyanamid -ratkaisu tosin koski väliaikaista kieltoa. Mikäli mainitut KKO:n ratkaisu ovat 

saaneet vaikutteita American Cyanamid -ratkaisusta, on vaikutteiden ottaminen 

tapahtunut tosin varsin harkitsemattomasti. Myöhemmin KKO on ratkaisussa KKO 

2003:118 todennut juuri väliaikaisen kiellon osalta, että hakijan vaade-edellytykselle on 

asetettava huomattavasti suuremmat vaatimukset, kuin takavarikkoasiassa edellytetylle 

vaade-edellytykselle, jos hakija turvaamistoimella saavuttaisi sen, mistä 

pääasianprosessissa käy oikeutta.178 KKO on siis lainannut takavarikkoasiaa koskeviin 

perusteluihinsa argumentit väliaikaista kieltoa koskevasta tapauksesta.  

3.2.2 Kiireellisyyteen perustuva poikkeaminen kontradiktorisesta periaatteesta 

PL 21.2 §:n mukaan oikeus tulla kuulluksi omassa asiassa kuuluu oikeusturvaan, jonka 

takeet turvataan lailla. Vastaavanlaisia vaatimuksia menettelylle asettaa myös EIS 6 

artiklan 1 kohta silloin, kun se turvaamistoimiasiaan soveltuu.  

OK 7:5.2:n mukaan turvaamistoimihakemusta ei pääsääntöisesti saa hyväksyä varaamatta 

vastapuolelle tilaisuutta tulla kuulluksi. Turvaamistoimen määrääminen vastapuolta 

kuulematta on mahdollista, jos turvaamistoimen tarkoitus saattaa muutoin vaarantua. 

                                                           
vaadittu todennäköisyystaso on selkeästi korkeampi, kuin edellytys siitä, ettei vaatimus ilmeisesti ole 
perusteeton. 
175 Virolainen DL 1995, s. 373. 
176 Ks. esimerkiksi Virolainen DL 1995, s. 373–374. 
177 Virolainen DL 1995, s. 373. Ks. Bean – Parry – Burns 2015, s. 30–31, minkä mukaan American 
Cyanamid -ratkaisun perusteella hakijalta ei edellytetä yli 50 % todennäköisyyttä vaade-edellytyksen 
osalta. Oikeussuojakeinon harkinnanvaraisuus rajautuisi merkittävästi, jos tällaista todennäköisyyttä 
vaadittaisiin säännönmukaisesti. Sen sijaan, riittävää on, että hakijan vaateella on jonkinlainen 
menestymisen mahdollisuus. Ratkaisussa edellinen on ilmaistu sanoin ”a serious question to be tried”. 
Ilmaus on lähellä Suomessa KKO:n edellyttämää vaatimusta siitä, ettei hakijan oikeus saa olla ilmeisen 
perusteeton. 
178 Sanottakoon, että myös ratkaisua KKO 2003:118 vaivaa samankaltainen vika, kuin mistä Virolainen on 
ratkaisuja KKO 1994:132 ja KKO 1994:133 ripittänyt. Ratkaisussa KKO 2003:118 argumentointi lähti 
jälleen siitä, mikä on turvaamistoimiprosessin tarkoitus – hakija saavuttaa turvaamistoimella jotain 
vähemmän, kuin pääasian prosessissa. KKO:n mukaan on siis perusteltua edellyttää hakijan vaateelta 
enemmän silloin, kun turvaamistoimi johtaisi samaan lopputulokseen kuin pääasian prosessi. Lopputulema 
tapauksessa oli se, ettei hakijan vaadetta ollut saatettu ”oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla todennäköiseksi”, ja hakemus hylättiin. Jälleen on epäselvää, mitä ilmaisulla ”todennäköinen” 
tarkoitetaan – onko nyt kyse yli 50% todennäköisyydestä, vai jostain muusta, joka KKO:n mukaan täyttää 
todennäköisyyden vaatimuksen turvaamistoimiprosessissa. Tapausta on joka tapauksessa lähestytty jälleen 
teleologisen tulkinnan avulla. 
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Kyse on kuulemisperiaatteesta poikkeamisesta. Ruotsissa vastaava säännös on 

Rättegångsbalkenin (1942:740) 15:5.3. Myös Englannissa kuuleminen on 

turvaamistoimiasioissa pääsääntö. 179  Vastapuolen kuuleminen ei ole tarpeen, jos 

tuomioistuin heti katsoo hylkäävänsä hakijan turvaamistoimivaatimuksen. 180 

Turvaamistoimilainsäädännön esitöiden mukaan turvaamistoimi annetaan väliaikaisena 

lähes poikkeuksetta vastapuolta kuulematta, koska tämä takaa säännöstön tehokkaan 

toimivuuden. 181  Esitöiden lausumaan voidaan perustellusti suhtautua varauksella – 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin käsitteen kehittyessä kontradiktorisuuden 

toteutumiseen myös turvaamistoimiprosessissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota.182 

Väliaikainen turvaamistoimi voi olla lain esitöiden mukaan hakijalle tarpeellinen, mikäli 

tämän vastapuoli on parhaillaan ryhtymässä toimiin, jotka välittömästi heikentäisi 

turvattavan oikeuden arvoa. 183  Kyse ei tällöin ole siitä, että vastapuoli 

turvaamistoimihakemuksesta tiedon saatuaan innostuisi toimimaan, vaan siitä, että 

kuulemiseen kuluva aika aiheuttaisi vaaraa turvaamistoimen tarkoitukselle.184 Erityisesti 

tarvetta väliaikaiselle turvaamistoimelle on silloin, kun on vaara siitä, että vastapuoli 

saatuaan turvaamistoimiasian tiedoksi ryhtyy heti hakijan oikeutta loukkaaviin toimiin.185 

Kyse on tällöin siitä, että vastapuoli turvaamistoimesta tiedon saatuaan saattaa ryhtyä 

siihen, mitä hakija turvaamistoimella vaatii kielletyksi tai estetyksi.186  

Uhkaavalta vaaralta ei OK 7:5.2:n mukaan edellytetä varmuutta, vaan väliaikaisen 

turvaamistoimen määräämiseen riittää jo se, että turvaamistoimen tarkoitus saattaa 

vaarantua. 187  Ilmaisu ”saattaa vaarantua” asettaa vaaditun vaaran asteen todella 

matalalle.188 ”Saattaa vaarantua” -ilmaisun vaatimaa tasoa voidaan verrata OK 7 luvun 

turvaamistoimien edellyttämään vaaraedellytykseen. OK 7 luvun mukaan vaaraedellytys 

                                                           
179 Ks. Bean – Parry – Burns 2015, s. 82–83. Joskin englantilainen kuulemismenettely eroaa paljon Suomen 
ja Ruotsin järjestelmistä. 
180 HE 179/1990, s. 16. Ks. Tirkkonen 1974, s. 75–76, Virolainen 1995, s. 221 ja Jokela 2012, s. 77. 
Kuuleminen ei ole tarpeen asianosaisen osalta, joka voittaa asian varmuudella. Kuulemisperiaatteen ydin 
on siinä, ettei tuomioistuin voi antaa asianosaiselle oikeussuojaa ennen vastapuolen kuulemista. Kun 
vastapuoli ei ole hakemuksen välittömän hylkäyksen vuoksi saamassa mitään, ehdottomasta 
kontradiktorisuudesta ei ole tarpeen pitää hänen osaltaan kiinni. 
181 HE 179/1990, s. 16. 
182 Jokela 2017, s. 115. Ks. Aarnio 1989, s. 228, jossa on käsitelty esitöiden oikeuslähdearvoa. Vahvin 
painoarvo esitöillä on silloin, kun ne ovat kattavat sekä tuoreet. Nyt puheena olevat esityöt eivät ole 
kumpaakaan. 
183 HE 179/1990, s. 16.  
184 Havansi 1994, s. 114–115. 
185 HE 179/1990, s. 16. 
186 Havansi 1994, s. 114. 
187 HE 179/1990, s. 16. 
188 Ks. Havansi 1994, s. 114–115. Havansin mukaan väliaikainen turvaamistoimi on määrättävä, jos tilanne 
on vähänkään epäselvä. 
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täyttyy, jos on olemassa vaara vastapuolen hakijan oikeutta loukkaavasta toiminnasta. 

Ratkaisujen KKO 1994:133 ja KKO 1994:132 mukaan mainittu vaaran taso täyttyy, jollei 

vaara vallitsevissa olosuhteissa ole varsin epätodennäköinen. Oikeuskirjallisuudessa 

vaaraedellytystä on tulkittu siten, ettei se aseta hakijalle minkäänlaista näyttövaatimusta, 

vaan pelkkä hakijan väite riittää, jollei väite ole varsin epäuskottava.189 Ylipäätään on 

katsottu, että ”on olemassa vaara” -taso täyttyy hyvin helposti. Jos ilmaisua ”tarkoitus 

saattaa vaarantua” verrataan ilmaisuun ”on olemassa vaara”, huomataan, että ensiksi 

mainittu ilmaisu täyttyy vielä helpommin kuin jälkimmäinen. Siinä missä sanonta ”on 

olemassa vaara” edellyttää vaaraa, edellyttää ilmaisu ”tarkoitus saattaa vaarantua” vain 

vaaran mahdollisuutta. Merkityksellisen eron luo jälkimmäisen ilmaisun sana 

”saattaa”. 190  Näin tulkittuna laki johtaa järjenvastaiseen tilanteeseen. Poikkeukseksi 

pääsäännöstä säädetty väliaikainen turvaamistoimi on määrättävissä jokaisen 

hyväksyttävän turvaamistoimihakemuksen yhteydessä, sillä turvaamistoimen 

hyväksymisen edellytyksenä oleva ”on olemassa vaara” -taso kattaa aina myös 

väliaikaisen turvaamistoimen määräämisen edellytyksenä olevan ”saattaa vaarantua” -

tason.191 

Ruotsissa väliaikaismääräys vastapuolta kuulematta voidaan antaa RB 15:5.3:n mukaan, 

mikäli viivästys asiassa aiheuttaisi vaaraa. Oikeuskäytännössä edellytyksenä on ollut ns. 

kvalifioitu vaara. Kvalifioitu vaara viittaa siihen, että vaarantamistoimet tulevat täytetyksi 

pian. 192  Tapauksen NJA 2005 s. 29 mukaan määräämisedellytyksenä on, että 

mahdollisella kiireellä tulee olla perustavan laatuinen merkitys ja vastapuolen kuulematta 

jättämiselle tulee olla syy. Tällainen syy on esimerkiksi silloin, jos kuulemisen vuoksi 

vastapuoli ryhtyisi hakijan oikeutta vaarantaviin toimiin, taikka toteuttaisi aikaisemmin 

suunnittelemat toimensa.193 Pelkkä väite tällaisen riskin olemassaolosta ei riitä, kuten ei 

myöskään riitä pelkkä vastapuolen faktinen mahdollisuus suorittaa välittömästi 

vaarantamistoimia. Sen sijaan, olosuhteiden on oltava sellaiset, että vastapuoli voi 

nopeasti ryhtyä käyttämään mahdollisuuksiaan hakijan oikeuden loukkaamiseen. 

                                                           
189 Havansi 1994, s. 23 ja 69, Havansi LM 2000, s. 1177, Savola DL 2001, s. 439–440, Jokela 2012, s. 144, 
Hupli 2017, s. 1265–1266 sekä Jokela 2017, s. 110. Ks. myös Lager 1994, s. 211 ja Knuts LM 2011, s. 
1471, joissa ei erikseen mainita sitä, ettei vaaraedellytys täyty, jos väite vaarasta on epäuskottava. 
190 Ks. kieliopillisen tulkinnan periaatteista Aarnio 1989, s. 256. Aarnion mukaan lakitekstiä ei saa tulkita 
niin, että sen osasta tulisi tarpeeton taikka merkityksetön. Mikäli sanalla ”saattaa” ei olisi ilmaisussa 
”tarkoitus saattaa vaarantua” mitään merkitystä, olisi ilmaisu todennäköisesti muotoa ”tarkoitus 
vaarantuu”. Tällöin se merkitsisi samaa vaaran tasoa, kuin ilmaisu ”on olemassa vaara”. 
191 Ks. Linna Oikeus 2012, s. 341. 
192 Westberg 2004b, s. 53–54 ja Gregow 2014, s. 192. 
193  Ks. HE 179/1990, s. 16, jossa kuvataan Suomen oikeuden osalta vastaavanlainen 
turvaamistoimihakemuksesta provosoituminen yhtenä tyyppitapauksena, jossa turvaamistoimi tulisi 
määrätä väliaikaisena. 
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Merkitystä voi olla vastapuolen henkilöllisillä ominaisuuksilla taikka tilanteella 

muutoin. 194  Ruotsalaisessa oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että HD on kiristänyt 

väliaikaisen turvaamistoimen edellytyksiä siitä, mitä RB 15:5.3 asiasta lausuu. 

Väliaikainen turvaamistoimi voidaan määrätä Ruotsissa vain poikkeuksellisessa 

tilanteessa.195 Englannissa pidetään ilman ennakkoilmoitusta annettua turvaamistoimea 

selvänä poikkeuksena pääsäännöstä, joskin usein väitetään olosuhteiden olevan sellaiset, 

että poikkeaminen olisi perusteltua.196  

Tapauksessa KKO 2016:14197 käräjäoikeus oli hakijoiden vaatimuksesta väliaikaisella 

turvaamistoimella kieltänyt vastapuolten työtaistelutoimenpiteen. Turvaamistoimi 

määrättiin väliaikaisena vastapuolia kuulematta, koska turvaamistoimen tarkoitus saattoi 

muuten vaarantua. 198  Valittajat katsoivat, ettei näitä ollut kuultu asianmukaisesti 

tilanteessa, jossa näiden työtaistelutoimenpide kiellettiin lainvastaisesti uhkasakolla.199  

KKO:n mukaan mahdollisuus määrätä väliaikainen turvaamistoimi on poikkeus 

kuulemisperiaatteesta, jonka toteutumisesta on varmistuttava viran puolesta. 200 

Väliaikaisena turvaamistoimi voidaan määrätä, jos sen tarkoitus saattaa muutoin 

vaarantua. Tällöin kuuleminen toteutuu, kun väliaikainen turvaamistoimi korvataan 

lopullisella turvaamistoimella. 201  Koska tapauksessa käräjäoikeuden määräämä 

väliaikainen turvaamistoimi oli peruutettu, ei KKO lausunut asiasta enemmälti. 202 

Tapausta on kuitenkin syytä arvioida vielä sen osalta, miten turvaamistoimen tarkoitus 

olisi voinut vaarantua, jos vastapuolia olisi kuultu. Vastapuolet olivat ilmoittaneet 

                                                           
194  Lisäksi HD edellytti kohtuullisuusperiaatteen mukaista harkintaa tilanteessa. Koska tapaus koski 
konkurssipesän hakemaa takavarikkoa, ovat loput HD:n perusteluista näihin olosuhteisiin liitännäisiä. 
195  Gregow 2014, s. 193–194. Ks. ratkaisua edeltävältä ajalta Westberg 2004b, s. 55, jonka mukaan 
väliaikainen turvaamistoimi oli jo ennen mainittua ratkaisuakin tarkoitettu poikkeukselliseksi 
toimenpiteeksi.  
196 Ks. Bean – Parry – Burns 2015, s. 82–83, jonka mukaan sikäläisestä kuulemismenettelystä voidaan 
poiketa lähinnä, jos ennakkoilmoitus vastapuolelle olisi vastoin turvaamistoimen tarkoitusta, taikka jos 
kyse on sellaisesta erityisestä kiireellisyydestä, ettei ilmoitukselle kirjaimellisesti ole aikaa. Erityispiirteenä 
on, että tuomioistuin edellyttää vastapuolelle mahdollisesti syntyvien vahinkojen olevan korvattavaa 
tyyppiä taikka että korvaamattomien vahinkojen riski on pienempi, kuin hakijan kokeman 
epäoikeudenmukaisuuden riski. 
197 Tapauksen kulku on kuvattu tutkielmassa aiempana, eikä tässä vaiheessa ole tarpeen käsitellä tapausta 
muun, kuin kuulemisperiaatteen kannalta. 
198 KKO 2016:14, kohdat 1–3. 
199 KKO 2016:14, kohta 7. 
200 KKO 2016:14, kohta 42. 
201 KKO 2016:14, kohta 43. KKO tosin lausuu, että ”[k]uten oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 5 §:n 2 
momentista tarkemmin ilmenee, väliaikaista turvaamistointa koskevaa hakemustakaan ei pääsääntöisesti 
voida hyväksyä varaamatta vastapuolelle tilaisuutta tulla kuulluksi.” Tässä KKO:lla on käynyt nähtävästi 
virhe. Jotta turvaamistoimi olisi vakiintuneen kielenkäytön mukaan väliaikainen, se on annettava 
vastapuolta kuulematta. Muutoin kyse on tavallisesta turvaamistoimesta. 
202 KKO 2016:14, kohta 55 ja päätöslauselma. 
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4.6.2012 työtaistelutoimien alkavan 5.6.2012.203 Turvaamistointa haettiin 5.6.2012, ja se 

määrättiin samana päivänä.204 Esitöiden mukaan väliaikainen turvaamistoimi voi olla 

tarpeen, jos vastapuoli on parhaillaan ryhtymässä vaarantamistoimiin, taikka jos 

vastapuoli kuulemisen vuoksi saa tiedon turvaamistoimesta, ja tämän vuoksi ryhtyy 

vaarantamistoimiin.205 Jälkimmäisestä ei tapauksessa ole kyse, koska vastapuolet olivat 

ennalta kertoneet ryhtyvänsä työtaistelutoimenpiteisiin 5.6.2012. 206  Kuulemisesta 

aiheutuva viivästys tuskin olisi muutoinkaan vaarantanut turvaamistoimen tarkoitusta 

hallituksen esityksessä tarkoitetulla tavalla. Vastapuolet olivat 5.6.2012 aloittaneet 

työtaistelutoimenpiteen. 207  Lisäksi vastapuolet olivat työelämäjärjestöinä jatkuvassa 

toimintavalmiudessa, ja kykeneviä reagoimaan välittömästi esimerkiksi sähköisellä 

viestillä tulevaan vastauspyyntöön. 208  Lopputulema on, ettei väliaikaiselle 

turvaamistoimelle ollut lainkaan edellytyksiä, sillä vastapuolten kuuleminen olisi ollut 

mahdollista ilman, että turvaamistoimen tarkoitus olisi saattanut vaarantua. Mikäli 

vastapuolia olisi kuultu, olisi todennäköisesti vältytty myös virheelliseltä 

turvaamistoimiratkaisulta.209 Ratkaisu kuvastaa sitä, miten vähin perustein väliaikainen 

turvaamistoimi käytännössä määrätään.  

Väliaikainen turvaamistoimi tulisi olla poikkeuksellinen keino, ei pääsääntöinen keino. 

Tätä puoltaa myös se, että jo PL 21 § vaatii vastapuolen kuulemisen toteutumista. 

Perusoikeus- ja ihmisoikeusmyönteisesti tulkittuna OK 7:5.2:n mahdollistama 

väliaikainen turvaamistoimi tulee olla vain rajattu poikkeus kuulemisesta, ei pääsääntö. 

Käytännössä kuulemiseen tulisi suhtautua siten, että vastapuolta kuullaan aina kun on 

epäilys, että kuuleminen voisi olla tarpeen.210 Muutoinkin poikkeussääntöä tulee tulkita 

suppeasti suhteessa pääsääntöön.211 Kuulemista koskevaa pääsääntöä ei voida vanhalla 

esitöiden lausumalla ja UL:n ajalta periytyvällä käytännöllä horjuttaa.212 Ongelmakohta 

olisi korjattavissa lainmuutoksella, jossa väliaikaisen turvaamistoimen 

määräämisedellytyksiin lisättäisiin joko korotettu vaara- taikka vaade-edellytys.213 

                                                           
203 KKO 2016:14, kohta 2. 
204 KKO 2016:14, kohdat 1–3. 
205 Ks. HE 179/1990, s. 16. 
206 KKO 2016:14, kohta 1. Ks. Jokela 2017, s. 116. 
207 Jokela 2017, s. 102. 
208 Koulu 2016, s. 128–129. 
209 Ks. Jokela 2017, s. 119. 
210 Ks. Koulu 2017, s. 129. 
211 Siltala 2003, s. 369. 
212 Ks. Jokela 2017, s. 115 ja 119. Ks. myös HE 179/1990, s. 16, jonka mukaan väliaikainen turvaamistoimi 
olisi lähes poikkeuksetta tarpeellinen. 
213 Ruotsissa väliaikainen turvaamistoimi edellyttää ns. kvalifioitua vaaraa. 
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Myös väliaikaisen turvaamistoimen kestoon tulee kiinnittää huomiota.214  OK 7:5.2:n 

mukaan väliaikainen turvaamistoimi on voimassa, kunnes toisin määrätään. 

Väliaikaisena määrätty turvaamistoimipäätös korvataan lopullisella 

turvaamistoimipäätöksellä, kun vastapuolta on kuultu asian osalta, ja 

turvaamistoimivaatimus on lopullisesti tutkittu. 215  Väliaikaista turvaamistointa 

määrättäessä tulisi määrätä siitä, kuinka kauan väliaikainen turvaamistoimi on 

voimassa.216 Asiasta ei kuitenkaan ole nimenomaista säännöstä.217 Järkevimmin määräys 

on annettavissa siten, että tuomioistuin määrää voimassaolon määräajan alkavan vasta 

siitä hetkestä, kun ulosottomies on tavoittanut vastaajan, ja antanut tälle väliaikaisen 

turvaamistoimen tiedoksi. Vastapuolen osalta ei ole merkityksellistä se, miten kauan tätä 

etsiskellään, vaan se, miten kauan väliaikainen turvaamistoimi, esimerkiksi 

sakonuhkainen kielto, on voimassa.218 Heti kun väliaikainen turvaamistoimi on pantu 

täytäntöön, tulee vastapuolta kuulla, ja korvata väliaikaispäätös tavallisella 

turvaamistoimella.219 Turvaamistoimen tarkoitus ei voi vaarantua enää sen jälkeen, kun 

turvaamistoimi on saatettu ulosottoviranomaisen täytäntöön pantavaksi, joten 

vastapuolen kuuleminen on järjestettävä mahdollisimman nopeasti. 

3.3 Turvaamistoimien käyttäminen niiden ratiolle vieraalla tavalla 

Turvaamistoimiprosessien tarkoitus on ennakolta ja tilapäisesti turvata hakijan 

todennäköinen oikeus vastaisen varalta. Tarkoitus on antaa oikeussuojaa sitä 

tarvitsevalle. Ei kuitenkaan ole vaikeaa kuvitella muitakin hakijan tavoitteita 

turvaamistoimiasian taustalle. 220  Suomessa turvaamistoimiprosessin väärinkäyttöön 

houkuttelevia tekijöitä ovat mm. menettelyn nopeus, halpuus ja se, että menettely voi 

johtaa summaarisenakin siihen lopputulokseen, mitä hakija hakee itse pääasian 

prosessissa. 221  Lisäksi turvaamistoimiprosessi mahdollistaa tietyissä tilanteissa 

                                                           
214 Ks. esimerkiksi Linna Oikeus 2012, s. 350. Micallef-tapauksen mukaan kaikkia oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin osia ei tarvitse turvaamistoimimenettelyssä toteuttaa välittömästi, jos turvaamistoimen 
tarkoitus siitä vaarantuisi. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet on kuitenkin toteutettava heti, kun 
turvaamistoimen tarkoitus ei niistä enää voi vaarantua. 
215  HE 179/1990, s. 16. Ks. lainvalvontaratkaisu AOK 31.05.2002. D 1/1/01. Tapauksessa päätös 
varsinaisesta turvaamistoimesta oli viivästynyt niin, että väliaikainen turvaamistoimi oli ollut voimassa yli 
kolme vuotta. Tapauksessa väliaikaista turvaamistointa ei ollut korvattu tavallisella turvaamistoimella, 
vaikka tähän olisi ollut tilaisuus.  
216 Ks. HE 179/1990, s. 16. 
217 Havansi 1994, s. 120–121 ja Linna Oikeus 2012, s. 350–351. Linnan mukaan käräjäoikeudet tosin 
menettelevät jo näin. 
218 Ks. Linna Oikeus 2012, s. 351. 
219 Linna Oikeus 2012, s. 341. 
220 Ekelöf – Bylund – Edelstam 2006, s. 13. 
221 Savola DL 2001, s. 460. Menettelyn halpuus koskee tässä lähinnä asian vireille saattamisen halpuutta, 
sillä hakijalla on ankara vastuu tarpeettoman turvaamistoimen aiheuttamasta vahingosta. 
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oikeusvaikutusten aikaansaamisen vastapuolta kohtaan ilman tämän kuulemista. 

Turvaamistoimiprosessin väärinkäyttämisestä222 on kyse silloin, kun turvaamistoimella 

ei pyritä toteuttamaan prosessin oikeussuojafunktiota, vaan asetetaan tavoitteeksi 

esimerkiksi ratkaisufunktion toteuttaminen ratkaisemalla osapuolten välinen riita.223 

Ulkomaalaisessa oikeuskirjallisuudessa on ennestään havaittu, että 

turvaamistoimiprosessit voivat levitä aikaisemmin tuomioilla järjestetylle alueelle, 

tehden tavanomaisesta siviiliprosessista osaltaan tarpeettoman. Syynä on usein 

siviiliprosessin hitaus suhteessa turvaamistoimiprosessiin. 224  Turvaamistoimen 

tunkeutumista siviiliprosessin alueelle esiintyy etenkin silloin, kun määrättävä 

turvaamistoimi vastaa sitä, mitä hakija olisi vaatinut itse pääasianprosessissa. 225 

Toisekseen tuomioistuin muodostaa turvaamistoimiprosessissa ennusteellisen 

ratkaisunsa pääasian lopputuloksesta vajaan todistelun perusteella. Puutteellisen 

selvityksen perusteella tehty ratkaisu turvaamistoimiasiassa voi kuitenkin antaa vihiä 

siitä, kuka pääasian prosessissa tulisi asian voittamaan. Kolmanneksi määrätyn 

turvaamistoimen tosiasialliset vaikutukset voivat olla sellaisia, että ne vaikuttavat 

vastapuolen käyttäytymiseen.226 

Mahdollista on, että turvaamistoimen hakija kielteisen turvaamistoimipäätöksen vuoksi 

ei uskokaan enää menestymismahdollisuuksiinsa itse pääasian prosessissa, ja jättää 

esimerkiksi kanteen kokonaan nostamatta. 227  Samoin on mahdollista, että 

turvaamistoimiasian hävinnyt osapuoli lähestyy voittanutta sovittelun merkeissä. 228 

Turvaamistoimen vastapuolta painostava vaikutus voi olla niin merkittävä, että tämä 

mieluummin alistuu hakijan tahtoon, kuin ryhtyy selvittämään asiaa usein pitkään 

kestävässä siviiliprosessissa. 229  Osapuolet ovat myös voineet sopia jättävänsä 

turvaamistoimipäätöksen viimeiseksi ja sitovaksi ratkaisuksi heidän välilleen.230 Näissä 

                                                           
222 Toisaalta, on mahdollista katsoa, että turvaamistoimiprosesseja on pyritty käyttämään myös alueella, 
jonne ne eivät soveltamisalansa puolesta sovellu. Kuitenkin, on perusteltua pitää turvaamistoimisäännöstön 
soveltamisalaa niin avoimena kysymyksenä, että tilanne tältä osin on niin tulkinnanvarainen, ettei 
varsinaisesta oikeuden väärinkäyttämisestä tältä osin ole kyse. 
223 Ks. Westberg 2004a, s. 131. 
224 Ks. Westberg 2004a, s. 19–20 ja 23–26, Ekelöf – Bylund – Edelstam 2006, s. 13–14 sekä Westberg 2007, 
s. 539–540. 
225 Ks. Savola DL 2001, s. 460, Möller 2002, s. 403 ja Westberg 2007, s. 547. 
226 Westberg 2007, s. 547–552. 
227 Ekelöf – Bylund – Edelstam 2006, s. 13. Ks. myös Bean – Parry – Burns 2015, s. 25, jossa mainitaan, 
että Englannissa useat riitatapaukset tulevat ratkaistuiksi jo sillä, kun hakijan vaatimuksesta joko määrätään 
tai ei määrätä turvaamistointa.  
228 Ekelöf – Bylund – Edelstam 2006, s. 13–14. 
229 Savola DL 2001, s. 460. 
230  Andrews 2003, s. 475. Tällaisen sopimuksen sitovuus Suomessa lienee kuitenkin vähintään 
kyseenalainen. 
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tapauksissa turvaamistoimimenettely on toiminut vaihtoehtona riita-asian 

oikeudenkäynnille. 231  Vaikka turvaamistoimiprosessin tarkoituksena on antaa 

ennakollista oikeussuojaa sitä tarvitsevalle hakijalle, on riita tosiasiassa ratkennut jo 

turvaamistoimen määräämisellä. Toisin sanoen, turvaamistoimi ei olekaan toteuttanut 

prosessin oikeussuojafunktiota, vaan ratkaisufunktiota. 

Edellä mainittua ei voida pitää kokonaan huonona kehityskulkuna, koska riidan 

ratkeamisella jo ennen täysimittaista oikeudenkäyntiä saavutetaan nopeus- ja 

halpuusetuja, joskin oikeusvarmuuden kustannuksella. 232  Sovintoon pyrkiminen 

turvaamistoimipäätöksen perusteella vähentää täysimittaiseen prosessiin tulevia asioita, 

ja näin keventää instanssien työtaakkaa. 

Mahdollisuutta valita oikeussuojakeinonsa voidaan puoltaa myös 

asianosaisautonomialla. Asianosaisautonomiaan kuuluu mm. valta päättää siitä, haluaako 

asianosainen oikeussuojaa, minkä laajuisena oikeussuojaa vaaditaan sekä mitä 

mahdollisista oikeussuojavaihtoehdoista asianosainen käyttää. Lisäksi siihen kuuluu 

valta päättää riita sovintoteitse.233 Kun asianosaisella on prosessissa valta valita, mitä 

oikeussuojaa tämä tarvitsee, niin miksi tulisi suhtautua kielteisesti siihen, että osapuolet 

haluavat riitansa jäävän turvaamistoimimääräyksen varaan? Turvaamistoimiprosessilla ja 

tavallisella siviiliprosessilla on kuitenkin eri tavoitteet. Siviiliprosessilta edellytetään, että 

se on nopea ja halpa, mutta ennen kaikkea varma.234 Varmuus tarkoittaa tässä sitä, että 

menettely antaa riittävät takeet siitä, että siinä päästään oikeaan lopputulokseen niin 

näyttökysymyksen, kuin oikeuskysymyksenkin osalta.235 Lisäksi menettelyn tulisi olla 

sillä tavoin luotettava, että oikeuden toteutuminen on ulkopuolisenkin havaittavissa. 

Mainitut tavoitteet ovat ristiriitaisia, eikä menettely voi olla yhtä aikaa maksimaalisen 

varma, luotettava, nopea ja halpa. 236  Tavoitteiden väliset painosuhteet riippuvat 

käsiteltävien asioiden laadusta. 237  Toisin kuin tavallisessa siviiliprosessissa, 

                                                           
231 Ekelöf – Bylund – Edelstam 2006, s. 14. 
232 Ks. Westberg 2007, s. 540. 
233 Ks. Tirkkonen 1974, s. 77–79, Lappalainen 1995, s. 85–90, Virolainen 1995, s. 262–263 ja Jokela 2015, 
s. 166–172. Periaate tunnetaan paremmin määräämisperiaatteena taikka dispositiivisena periaatteena. 
Periaatteella on merkitystä aiheen kannalta, vaikka turvaamistoimiprosessia pidettäisiinkin 
indispositiivisena asiana, eli asiana, jossa sovinto ei ole sallittu. Tämä johtuu siitä, että silloinkin on 
asianosaisen oman aktiivisuuden varassa, nostaako tämä kanteen, jolla vaatii itselleen oikeussuojaa. 
234 Tirkkonen 1974, s. 72 ja Lappalainen 1995, s. 59–60. Ks. myös Jokela 2016, s. 71. Näitä tavoitteita 
kutsutaan tavoiteperiaatteiksi. 
235 Ks. Tirkkonen 1974, s. 72 ja Virolainen 1995, s. 104. 
236 Virolainen 1995, s. 110. Ks. myös Tirkkonen 1974, s. 72. Prosessin luotettavuus on tavoite, jota ei 
kirjallisuudessa vielä Tirkkosen aikana mainita, joten Tirkkonen ei ole voinut tätä vaatimusta tasapainottaa 
suhteessa muihin prosessin vaatimuksiin. 
237 Virolainen 1995, s. 106 ja 110. Ks. myös Tirkkonen 1974, s. 73, joka ilmaisee asian niin, että prosessi 
on järjestettävä mahdollisimman varmaksi, nopeaksi ja halvaksi, eli toisin sanoen tarkoituksenmukaiseksi. 
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turvaamistoimiprosessissa on pääpaino menettelyn nopeudella, ei sen varmuudella.238 

Edellä mainittu huomioon ottaen, ei osapuolia tulisi kannustaa käyttämään 

turvaamistoimiprosessia riitojen ratkaisuun.239 

Turvaamistoimen soveltamisalan rajaamista lienee mahdotonta toteuttaa siten, että vain 

väliaikaiseen oikeussuojaan tähtäävät turvaamistoimet sallitaan. Turvaamistoimella on 

tapauskohtaisesti muitakin tosiasiallisia vaikutuksia, kuin pelkkä oikeussuojafunktion 

toteuttaminen. Osa vaikutuksista on toivottuja, toiset taas vähemmän toivottuja.240  

Edellä mainitut turvaamistoimen tosiasialliset vaikutukset ovat kaikki sellaisia, joille on 

saatavissa tukea jostain siviiliprosessin takana vaikuttavasta funktiosta. Mutta entä jos 

turvaamistoimella pyritään selvästi illojaaliin tarkoitukseen, esimerkiksi vastapuolen 

maksimaaliseen vahingoittamiseen? Ajatus voidaan pukea havainnollistavaksi 

esimerkiksi, jossa A omistaa immateriaalioikeuteen perustuvan yksinoikeuden teolliseen 

ratkaisuun X. A on havainnut kilpailijansa B:n suunnittelevan A:n yksinoikeudella 

suojatun X:n hyväksikäyttämistä teollisesti. A ei heti hae turvaamistoimella väliaikaista 

kieltoa B:lle, vaan odottaa, että B upottaa projektiinsa maksimaalisen määrän resursseja. 

Kun B viimein ryhtyy käyttämään A:n yksinoikeudella suojattua ratkaisua X, A hakee 

B:lle väliaikaista kieltoa ankaralla uhkasakolla. 241  Lievempänä esimerkkinä voidaan 

esittää tilanne, jossa turvaamistoimihakemus tehdään vastapuolen 

painostamistarkoituksessa.242  

Jos katsotaan, että tuomioistuimen tulee puuttua turvaamistoimen väärinkäyttämiseen, 

niin miten hakemukseen tulisi suhtautua? Tilanne on nähdäkseni Suomen oikeudelle vielä 

jokseenkin vieras, joten vertailukohtien hakeminen Ruotsista sekä Englannista on 

perusteltua. 243  Ruotsissa on arvioitu mahdollisuutta puuttua väärinkäytöksiin 

                                                           
238 Ks. Norrgård 2002, s. 43. Norrgård käsittelee vain väliaikaista kieltoa, mutta ajatusta voidaan soveltaa 
myös muihin turvaamistoimiin. 
239  Eri asia on se, arvostavatko lain tarjoamia oikeussuojakeinoja käyttävät mieluummin menettelyn 
varmuutta vai sen nopeutta. Ks. tästä Westberg 2007, s. 540. Mikäli lainsäätäjältä tähän löytyy tahtoa, 
voidaan de lege ferenda muuttaa nykyistä siviiliprosessia sen suuntaisesti, että se vastaisi paremmin 
käytännössä esiintyvään tarpeeseen. 
240 Ks. Gregow 2014, s. 32. 
241 Esimerkki itsessään on pitkälle yksinkertaistettu, sillä turvaamistoimen hakijan salatut tarkoitusperät 
hakemukselleen ovat harvoin muiden havaittavissa. Vaikka turvaamistoimelle näyttäisikin olevan jokin 
muu tavoite, on hakijan yleensä mahdollista väistää kritiikki sillä, että väittää hakevansa vain oikeudelleen 
oikeussuojaa. 
242 Ks. Räsänen DL 1994, s. 399. 
243  Ks. Möller DL 2001, s. 916 ja Savola DL 2001, s. 460–461. Savola tunnistaa turvaamistoimen 
väärinkäytön mahdollisuuden, muttei lausu mitään siitä, miten ongelmaan tulisi puuttua. Muutoinkin 
Savola toteaa, ettei väärinkäyttöä liene esiintynyt sen suuremmin. Samoin Möller lausuu, että 
turvaamistoimen väärinkäytöstä on havaittavissa merkkejä, muttei kerro, miten ongelmaan tulisi puuttua. 
Möllerin kirjoituksen tarkoituksena lienee kuitenkin ollut kommentoida aikaisemmin samana vuonna 
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hylkäämällä tällaiseen pyrkivän hakijan turvaamistoimihakemus RB 15 luvun käyttämän 

sanamuodon perusteella.244 RB 15 luvun turvaamistoimet ovat kirjoitettu muotoon, jonka 

perusteella tuomioistuin voi (ruotsiksi ”får”) edellytysten täyttyessä määrätä 

turvaamistoimista. Tulkintaa on kritisoitu siitä, että sanavalinta ”får” on hyvin 

tavanomainen lainkirjoitustekniikalle, eikä sen ole katsottava antavan tuomioistuimelle 

mahdollisuutta arvioida turvaamistoimiasian hakijan todellisia tavoitteita.245 

Suomen OK 7 luvun turvaamistoimet ovat kirjoitettu vastaavaan muotoon kuin Ruotsin 

RB 15 luku. OK 7 luvun turvaamistoimet käyttävät samaa sallivaa sanamuotoa, jonka 

mukaan ”tuomioistuin voi määrätä” turvaamistoimesta. Suomessa sanavalinnan ei ole 

tulkittu antavan tuomioistuimelle mahdollisuutta hylätä hakemusta tällä perusteella. Sen 

sijaan, sana ”voi” viittaa siihen, että tuomioistuin voi turvaamistointa määrätessään valita 

OK 7:3.1:n 1-5 kohdissa tarkoitetuista toimenpiteistä tarkoituksenmukaisimman, taikka 

yhdistellä toimenpidevaihtoehtoja. 246  Koska sanalla ”voi” on tässä yhteydessä 

vakiintunut, yleisestä kielenkäytöstä eriytynyt merkitys, on sanan erityismerkitykselle 

annettava tulkinnassa etusija suhteessa yleismerkitykseen. Näin on siitä huolimatta, että 

sana ”voi” yleismerkityksessään mahdollistaisi tuomioistuimelle laajemman 

harkintavallan.247 Lisäksi OK 7:3.2:ssa säädetään jo ennestään mahdollisuudesta hylätä 

turvaamistoimihakemus sen vuoksi, että se on vastapuolen kannalta kohtuuton. Kun tuo 

lainkohta mahdollistaa turvaamistoimihakemuksen hylkäämisen moninaisilla eri 

perusteilla, ei ole tarpeen luoda kielellisellä tulkinnalla tuomioistuimille uutta perustetta 

hylätä turvaamistoimihakemuksia. Vaikka laki on kirjoitettu muotoon, jonka mukaan 

tuomioistuin ”voi” määrätä turvaamistoimenpiteen, ei tämä tarkoita sitä, että 

tuomioistuimella tällä perusteella olisi valta hylätä väärinkäytöksi katsomansa 

turvaamistoimihakemus. 

                                                           
ilmestynyttä Savolan kirjoitusta. Ks. kuitenkin Norrgård 2002, s. 285 ja 300–325, jossa on arvioitu 
viivyttelyn merkitystä väliaikaisen kiellon aiheuttamien seuraamusten kannalta. 
244 Gregow 2014, s. 32–34. Ks. myös Ekelöf – Bylund – Edelstam 2006, s. 35, jonka mukaan sana ”får” 
tekee turvaamistoimia koskevista säännöksistä harkinnanvaraisia. 
245  Gregow 2014, s. 33. Ruotsissa käytetään ilmaisua “får” myös rikosprosessuaalisia pakkokeinoja 
koskevissa RB 23-28 luvuissa. Myöskään näitä lainkohtia ei ole kirjoitettu niin, että tuomioistuimen tulisi 
määrätä toimenpiteestä. Toisaalta Ruotsin RB tuntee myös oikeudenkäynnin väärinkäytön, josta säädetään 
RB 9:1:ssä. Säännöksen perusteella on mahdollista tuomita sakkoon se, joka vastoin parempaa tietoa 
aloittaa taikka aiheuttaa oikeudenkäynnin riita-asiassa. Säännös ei sovellu silloin, kun kanne on perusteltu. 
Säännös tuskin soveltuu turvaamistoimien väärinkäyttöön. 
246 Ks. Havansi 1994, s. 72–73 ja Savola DL 2001, s. 438. Valintaan vaikuttaa myös se, ettei tuomioistuin 
saa määrätä hakijan vaatimusta pidemmälle meneviä toimia.  
247 Ks. Aarnio 1989, s. 256. Kyse on yhdestä kieliopillisen tulkinnan muodosta. 
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Englannissa turvaamistoimien katsotaan olevan harkinnanvaraisia, equity-oikeuteen 

perustuvia oikeussuojakeinoja. 248  Equity-oikeudessa on kyse common law -oikeuden 

rinnalla toisesta perinteisestä englantilaisesta oikeuslähteestä.249 Englannin Senior Courts 

Act 1981 s.37(1):n mukaan lainkohdassa mainittu oikeus voi määrätä turvaamistoimen 

silloin, kun kokee sen oikeudenmukaiseksi ja sopivaksi. Tuomioistuimen harkintavalta 

on laaja.250 Vaikka hakijalla olisikin oikeus, jota vastapuoli loukkaa, on tuomioistuimella 

silti mahdollisuus olla määräämättä turvaamistointa esimerkiksi sen vuoksi, että 

vastapuolen mahdollinen vahingonkorvausvelvollisuus on hakijan kannalta riittävä 

oikeussuojakeino.251 Lisäksi hakijan petollinen tai epärehellinen käyttäytyminen voi olla 

peruste turvaamistoimihakemuksen hylkäämiselle. 252  Myös viivyttely oikeussuojan 

hakemisessa voi olla peruste hakemuksen hylkäämiselle. 253  Hakija voi esimerkiksi 

pysytellä passiivisena silloin, kun tämän oikeuksia loukataan, tai kun loukkaus on vasta 

alkamassa. Useimmiten tällainen viivyttely aiheuttaa hakemuksen hylkäämisen silloin, 

kun se on yhdistetty petolliseen tai epärehelliseen tavoitteeseen. 254  Toisaalta myös 

jälkikäteinen, perusteeton viivyttely voi aiheuttaa hakemuksen hylkäämisen. 

Jälkikäteinen viivyttely edellyttää oikeussuojan hakemisen viivästyksen lisäksi 

epäoikeudenmukaisuutta vastapuolen kannalta.255 Equity-oikeus on Suomen oikeudelle 

vieras käsite, eikä suomalainen turvaamistoimijärjestelmä ole sillä tavoin 

                                                           
248 Bean – Parry – Burns 2015, s. 4. Harkinnanvaraisuus ei ole kuitenkaan rajatonta, sillä määräämisen 
edellytyksenä on, että hakijalla on kanneperuste, johon perustuva oikeus voidaan turvaamistoimella turvata. 
Ks. Walker 1985, s. 52, jonka mukaan Englannissa turvaamistoimilla voidaan suojata paitsi equityyn 
perustuvia oikeuksia, myös common law -perusteisia oikeuksia. 
249 Ks. equitysta Walker 1985, s. 42–57. Equity on kehittynyt korjaamaan common law -oikeuden puutteita. 
Näitä puutteita olivat esimerkiksi common law’n tarjoamien oikeussuojakeinojen riittämättömyys ja 
aineellisen oikeuden liiallinen sidoksisuus menettelyllisiin sääntöihin. Equity mahdollistaa 
oikeussuojakeinoja sellaiselle, jonka oikeutta common law’n oikeussuojakeinot eivät riittävästi suojaisi. 
Toisaalta equity ei suojaa sitä, joka itse on menetellyt kohtuuttomasti. 
250 Bean – Parry – Burns 2015, s. 9. 
251 Bean – Parry – Burns 2015, s. 16–19. Harkintaa käyttäessä merkitystä annetaan esimerkiksi sille, 
kattaako vastapuolen vahingonkorvausvelvollisuus täysin hakijan oikeussuojan tarpeen. Lisäksi merkitystä 
on sillä, minkä tyyppinen hakijan turvaamistoimella turvattava oikeus on. Hakemus hylätään 
tyypillisimmin silloin, kun se sisältää positiivisen tekemisvelvoitteen. 
252 Bean – Parry – Burns 2015, s. 13 ja 15. Ks. myös Walker 1985, s. 52, jonka mukaan hakijan mainitun 
tyyppinen käyttäytyminen estää vetoamisen equity-oikeuteen. 
253 Bean – Parry – Burns 2015, s. 19–20. 
254  Bean – Parry – Burns 2015, s. 19. Tämän tapaiseen viivyttelyyn viitataan englantilaisessa 
kirjallisuudessa käsitteellä acquiesce. Edellytyksenä hakemuksen hylkäämiselle kuitenkin on, että hakija 
tietää tämän oikeuksia loukattavan. Aiempana esitettyä esimerkkiä käyttäen, tässä tarkoitetusta 
viivyttelystä olisi kyse silloin, kun A tietoisena siitä, että B tulee loukkaamaan A:n oikeutta hyödyntää 
yksinoikeus X:ää, pysyttelee B:n tieten passiivisena, eikä reagoi B:n toimintaan. Ilmiön taustalla on ajatus 
siitä, että kun A on B:n tieten passiivinen, vaikuttaa B:stä siltä, että A suostuisi oikeuksiensa loukkaukseen.  
255 Bean – Parry – Burns 2015, s. 20. Tällaiseen viivyttelyyn viitataan englantilaisessa kirjallisuudessa 
käsitteellä laches. Jälleen aiempaa esimerkkiä käyttäen, tällaisesta viivyttelystä on kyse, jos A ei 
kohtuullisessa ajassa reagoi siihen, että B loukkaa A:n yksinoikeutta hyödyntää X:ää. Erona aiempana 
esitettyyn viivyttelyn tyyppiin on se, ettei B ole voinut A:n yksinoikeutta parhaillaan loukatessaan nojautua 
A:n passiivisuuteen niin, että B kuvittelisi toimensa olevan sallittu. 
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harkinnanvarainen, että tuomioistuin voisi oman, lakiin sitomattoman harkintansa, 

mukaisesti hylätä turvaamistoimihakemuksia hakijan illojaalin tarkoituksen vuoksi.  

OK 7:3.2:n mukaan lainkohdan perusteella annettavista kielloista ja määräyksistä 

päätettäessä tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei vastapuolelle aiheudu turvattavaan 

etuuteen nähden kohtuutonta haittaa. Vastapuolen vahingoittamistarkoituksessa tehty 

turvaamistoimihakemus lienee usein säännöksessä tarkoitetulla tavalla kohtuuton. 256 

Kohtuuttomuutta arvioitaessa voidaan ottaa soveltuvin osin huomioon englantilaisessa 

oikeuskirjallisuudessa esitetyt esimerkit väärinkäytöksistä. Samaan on päädytty myös 

Ruotsissa, vaikkei sikäläinen RB 15 luku tunne nimenomaista turvaamistoimia koskevaa, 

kirjoitettuun lakiin sisältyvää kohtuullisuusedellytystä.257 Hylkääminen väärinkäytöksen 

perusteella lienee kuitenkin Suomessa harvinaista.258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
256  Ks. Westberg 2004c, s. 292–294, jonka mukaan Ruotsissa osapuolen illojaali käyttäytyminen voi 
vaikuttaa turvaamistoimen määräämiseen intressipunninnan kautta.  
257  Ks. Gregow 2014, s. 34. Ks. myös ruotsalainen ratkaisu Göta hovrätt 2014-01-28 Ö 2674/13. 
Tapauksessa vaadittu turvaamistoimi olisi johtanut siihen, että se olisi ollut voimassa suuren osan sen 
sopimuksen voimassaolosta, mistä syntyvän oikeuden turvaamiseen turvaamistoimella pyrittiin. 
Turvaamistoimi olisi korvannut varsinaisen riidanratkaisun. Epäilys väärinkäytöksestä nosti vaade-
edellytykseltä vaadittua todennäköisyystasoa, ja lopulta hakemus hylättiin kohtuusharkinnan vuoksi. 
258 Ks. Ruotsin osalta Gregow 2014, s. 34. Ks. myös Savola DL 2001, s. 461, jonka mukaan mahdollisuudet 
puuttua väärinkäytöksiin summaarisessa ja kiireellisessä prosessissa lienevät vähäiset. 
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4 OK 7:3:n historia ja soveltamisala 
 

4.1 OK 7:3:n historia 

Oikeudellisen tulkinnan perusteluaineistona voidaan käyttää oikeushistoriallisia 

argumentteja. Lisäksi oikeushistorian tuntemus edesauttaa sääntelyn yhdistämistä 

oikeaan systeemiyhteyteen.259 Tästä syystä on syytä käydä läpi yleisen turvaamistoimen 

kehitystä. Koko turvaamistoimisäännöstön historia on tämän tutkimuksen laajuuteen 

nähden liian suuri asia käsiteltäväksi.260 

4.1.1 Komiteanmietintö 1901:9 

Ensimmäistä kertaa yleisluontoisen turvaamistoimen säätämistä esitettiin vuonna 1901 

kokoontuneen komitean mietinnössä. 261  Riita-asian oikeudenkäynnistä tehdyn 

lakiehdotuksen 247.2 §:n mukaan oikeuden puheenjohtajan olisi tullut määrätä 

asianosaisen pyynnöstä joutuisuuden niin vaatiessa siitä, että asianosaisen oikeuden 

säilyttämiseksi tulee se esine, josta riita oli ollut tai josta sellainen oli syntymässä, 

pannaan takavarikkoon. Lisäksi ehdotuksen mukaan oli mahdollista ryhtyä muuhun, 

pääasiassa sitomattomaan toimenpiteeseen.262 Syynä ehdotetuille säännöksille oli se, että 

oikeuden puoleen kääntyminen oli tarpeen turvata silloinkin, kuin oikeus ei ollut koolla. 

Lisäksi ehdotusta on perusteltu sillä, että vaikka oikeus olisikin koolla, voi asian 

vireillepanosta syntyä liiaksi viivästystä silloin, kun kyseessä on hyvin kiireellinen 

asia.263  

Menettelyn soveltamisedellytyksenä edellytettiin kiirettä tai sellaista pakottavuutta, että 

määräyksen antamatta jättäminen olisi voinut vahingoittaa asianosaista. Lisäksi 

edellytykseksi asetettiin se, ettei määräys saanut sitoa pääasiassa. 264  Erityisesti 

perusteluissa viitataan Ranskan par référé -menettelyyn. 265  Ehdotetun säännöksen 

tavoitteeksi esitettiin asianosaisten oikeuksien tehokas suojaaminen menettämiseltä sekä 

                                                           
259 Aarnio 1989, s. 236–237. 
260  Ks. Havansi 1975, 16–39, jossa on selvitetty turvaamistoimisäännöstön historiaa silloin voimassa 
olleeseen UL:in saakka. 
261 Ks. KM 1901:9, s. 70–71, jossa ehdotettu säännös on sijoitettu oikeuden puheenjohtajalle kuuluvia 
toimenpiteitä koskevan luvun alle.  
262 KM 1901:9, s. 71. Ehdotetuista toimenpiteistä ensimmäinen vastaa pitkälti nykyistä takavarikkoa, kun 
taas jälkimmäinen rinnastuu yleisen luonteensa vuoksi nykyiseen yleiseen turvaamistoimeen. 
263 KM 1901:9, s. 295–296. Ehdotuksella tavoiteltiin yksinkertaista ja nopeaa menettelyä, joka edesauttaisi 
valtion oikeudenhoidon tehokkuutta. Oikeussuojan antaminen kuuluu nykyäänkin olennaisesti 
turvaamistoimiprosessiin. 
264 KM 1901:9, s. 297. Ehdotetut soveltamisedellytykset eivät lausu hakijan vaateen todennäköisyydestä 
taikka vaaran todennäköisyydestä mitään.  
265 KM 1901:9, s. 297–298. 
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oikeuden jouduttaminen ja kulujen vähentäminen. 266  Ehdotuksen 248.2 §:n mukaan 

hakija oli velvollinen korvaamaan toimesta aiheutuneet kulut, mikäli oikeus hylkäsi 

toimenpiteen tai se muutoin raukesi.267 Ehdotettu vahingonkorvausvastuu oli ankara.268 

Toimenpidettä ei olisi voinut määrätä ehdotuksen 250.2 §:n mukaan antamatta 

vastapuolelle mahdollisuutta tulla kuulluksi. 269  Erikseen korostettiin menettelyn 

kiireellisyyttä.270 

Komitean mietintö ei johtanut yleisen turvaamistoimen säätämiseen vielä tässä vaiheessa. 

Seuraavaa ja lopullista askelta kohti yleistä turvaamistointa saatiin odottaa vuosisadan 

lopulle saakka. 

4.1.2 Turvaamistoimilainsäädännön uudistus 

Turvaamistoimista päättäminen ehdotettiin siirrettäväksi ulosottoviranomaisilta 

tuomioistuimille alioikeusuudistuksen yhteydessä. 271  Turvaamistoimipäätöksen 

täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät jäivät ulosottoviranomaiselle.272 Turvaamistoimista 

päättäminen sen sijaan katsottiin rinnastuvan tuomitsemistoimintaan. 273 

Turvaamistoimista päättäminen oli aiemmin säädetty ulosottoviranomaisen tehtäväksi, 

koska aiemmin tuomioistuimet pitivät etenkin maalla vain harvoin istuntoja, eikä 

turvaamistoimiprosessi olisi ollut riittävän nopea ja tehokas tuomioistuimien käsissä.274 

Käräjäoikeuksien istuntomäärien ja kansliassa käsiteltävien asioiden kasvun vuoksi ei 

enää ollut syytä asettaa turvaamistoimista päättämistä ulosottoviranomaisen 

tehtäväksi.275 Lisäksi siirtoon on voinut vaikutta yleinen ihmisoikeuksien kehitys.276 

OK 7:3:än ehdotettiin otettavaksi uusi, yleisluontoinen turvaamistoimi. 277  Kun 

säädökselle oli Suomen oikeudessa tarvetta, ja kun oikeusvertailu osoitti useissa muissa 

maissa olevan vastaavan tyyppinen säännös, oli ehdotus perusteltu. 278  Lain 

                                                           
266 KM 1901:9, s. 298. 
267 KM 1901:9, s. 71. 
268 Ks. KM 1901:9, s. 299–300, jossa lausutaan hakijan velvollisuudesta korvata kaikki toimenpiteestä 
johtuneet kulut ja vahingot. Perustelut eivät siis rajoita hakijan vastuuta vain vastapuolelle aiheutuneisiin 
kuluihin, niin kuin voimassa oleva säännös. 
269 KM 1901:9, s. 72. Sen sijaan kutsutun vastapuolen vaaditusta toimenpiteestä tietoinen poissaolo ei olisi 
estänyt asian ratkaisemista. 
270 KM 1901:9, s. 301. 
271 HE 179/1990, s. 1. 
272 HE 179/1990, s. 10. 
273 HE 179/1990, s. 3 ja 10. 
274 HE 179/1990, s. 3. 
275 HE 179/1990, s. 3 ja 10. 
276  Ks. Jokela 2012, s. 142. Siirtoa on edellyttänyt Jokelan mukaan se, että ihmisoikeussopimukset 
edellyttävät, että jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva asia riippumattoman 
ja puolueettoman tuomioistuimen käsiteltäväksi. 
277 HE 179/1990, s. 11. 
278 HE 179/1990, s. 7–9 ja 11. 
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alkuperäisessä ehdotuksessa OK 7:3.1:n 3 kohdan mukaan tuomioistuin voi oikeuttaa 

hakijan tekemään tai teettämään jotakin vastapuolen kustannuksella.279 Lakivaliokunta 

ehdotti kohtaa muutettavaksi niin, että siitä poistetaan sanat ”vastapuolen 

kustannuksella”, koska teettämiskuluista päätetään OK 7:10:n mukaan pääasian 

yhteydessä. Muutoin ulosottomies olisi voinut periä kustannukset vastapuolelta ennen 

pääasian ratkaisua.280 Lakivaliokunta ehdotti lakiin myös eräitä teknisiä muutoksia.281 

Suuri valiokunta puolsi hallituksen esityksen muuttamista lakivaliokunnan ehdottamalla 

tavalla.282 OK 7 luvun muutos säädettiin lakivaliokunnan kannan mukaisena. 

Koska OK 7 lukua uudistaessa ei ole ollut kyse vain puhtaan teknisestä säännösten 

siirtämisestä ulosottolainsäädännön puolelta oikeudenkäyntiä koskevaan säädökseen, 

olisi asiassa ollut aiheellista pyytää perustuslakivaliokunnan mietintö. 

Lainvalmisteluasiakirjoista ei selviä, miksi perustuslakivaliokuntaa ei ole asiassa kuultu. 

Perustuslakivaliokunnan kuulemisella olisi voinut olla tärkeää lausuttavaa etenkin OK 

7:3.2:n 5 kohdan mukaisen yleisen toimenpidemääräyksen rajoista. Lisäksi hallituksen 

esityksen esimerkkiluettelo283 menettelytavoista, joilla vastapuoli voi hakijan oikeutta 

loukata, on paljon velkaa ruotsalaiselle lainvalmistelulle. Osaksi esimerkit ovat suoraan 

Ruotsin esitöistä käännettyjä.284 Tältä osin lainvalmistelua ei voida liiasta vaivannäöstä 

moittia. Esitöiden kääntämiseen vuoden 1938 Ruotsin vastaavista esitöistä voidaan pitää 

ongelmallisena jo sen vuoksi, että kääntämällä vanhoja esitöitä saadaan esimerkeiksi 

ajallisesti jo merkityksensä menettäneitä tyyppitapauksia. 

4.1.3 Vuoden 2007 muutokset 

Yleistä turvaamistointa koskevaa OK 7:3:ä on muutettu sen säätämisen jälkeen kerran, 

jolloin OK 7:3.3:in otettiin selventävä maininta siitä, että määrättyjen toimenpiteiden 

voimaantulo edellyttää turvaamistoimen täytäntöönpanoa. Vastapuolen kannalta 

ongelmana oli, että OK 7:3.1:n perusteella voitiin määrätä kielto, joka ei ainakaan 

näennäisesti edellyttänyt ulosottoviranomaisen täytäntöönpanoa. Esimerkkinä tästä on 

tilanne, jossa A hakee uhkasakon uhkaista kieltoa B:lle prosessissa, jossa B on läsnä. Jos 

hakija ei hakenut turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanoa, ei tämän tarvinnut 

                                                           
279 HE 179/1990, s. 30. 
280 LaVM 19/1990, s. 1–2. 
281 LaVM 19/1990, s. 2–3. OK 7:10 siirtyi uudistuksessa silloisesta UL:sta, mutta siirrossa oli jäänyt 
kumoamatta UL:n puolelle jäänyt säännös. Lakivaliokunta ehdotti silloisen UL 8:5.2:n kumoamista. 
Samoin ehdotettiin OK 7:12:n sanamuodon muuttamista siten, että se vastasi yleisesti käytettyä 
terminologiaa, sillä hallituksen esityksessä puhuttiin vuoroin yleisestä alioikeudesta ja alioikeudesta. Tilalle 
ehdotettiin sanaa käräjäoikeus. 
282 SuVM 338/1990, s. 1. 
283 HE 179/1990, s. 14. 
284 SOU 1938:44, s. 202. Saman on huomannut myös Savola DL 2001, s. 440.  
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myöskään asettaa vakuutta syntyvien vahinkojen varalta.285  Kun oli epäselvyys siitä, 

tarvitseeko hakijan ylipäätänsä hakea päätöksen täytäntöönpanoa ulosottomieheltä, 

lainkohtaan ehdotettiin muutettavaksi niin, että hakijan tulee asettaa vakuus ennen kuin 

päätös tulee voimaan. 286 Lakivaliokunnan mukaan hallituksen esittämää muotoilua oli 

kuitenkin pidettävä liian suppeana, koska silloinkin, kun hakija on tuomioistuimen 

päätöksellä vapautettu asettamasta vakuutta, tulee päätöksen täytäntöönpanoa hakea 

ulosottomieheltä. 287  OK 7:3:n muutos hyväksyttiin lakivaliokunnan mietinnön 

mukaisena.288 

4.2 OK 7:3:n soveltamisala 

Esitöissä OK 7:3:ä kuvaillaan yleisluontoiseksi turvaamistoimeksi. 289  Kuitenkin OK 

7:3:n soveltamisalaa on rajattu niin, ettei se sovellu kaikkien oikeuksien turvaamiseen. 

Osa soveltamisalarajoituksista johtuu suoraan laista, osa taasen perustuu oikeustieteen 

kannanottoihin. Soveltamisalaa koskevien rajoitusten lisäksi alkavassa osiossa 

käsitellään myös mahdollisuutta poiketa soveltamisalarajoituksista Euroopan unionin 

oikeuden vuoksi.  

4.2.1 OK 7 luvun muut turvaamistoimet OK 7:3:n soveltamisalan rajaajina 

OK 7:3:ä voidaan soveltaa hakijan sellaisen todennäköisen oikeuden tai etuuden 

turvaamiseen, jolle ei voi saada turvaamistointa joko OK 7:1:n tai OK 7:2:n perusteella.290 

OK 7:1:n perusteella hakija voi saada vastapuolen omaisuutta takavarikkoon, mikäli 

hakijalla on vastapuolta kohtaan saatava, joka voidaan UK 2:2:ssä tarkoitetulla ratkaisulla 

määrätä maksettavaksi. Säännöksen mukaisesta saatavasta on kyse myös, kun se voidaan 

                                                           
285 HE 83/2006, s. 13–14. 
286  HE 83/2006, s. 25 ja 96–97. Ongelmat olisivat olleet poistettavissa jo pelkällä säännöksen 
systemaattisella tulkinnalla. Turvaamistoimiasioissa noudatetaan vakiintuneesti järjestystä, missä 
turvaamistoimipäätöksen antaminen edellyttää päätöksen täytäntöönpanoa. Vaikka turvaamistoimipäätös 
olisi sakkouhkaisen kieltomääräys, ei tätäkään ole syytä tulkita muuten, kuin siten, että päätöksen 
voimaantulo edellyttää täytäntöönpanon hakemista ulosottomieheltä. 
287 LaVM 26/2006, s. 17. 
288 Ks. EV 275/2006, s. 93. 
289 HE 179/1990, s. 11. 
290  Ks. myös Ruotsin osalta SOU 1938:43, s. 32, jonka mukaan Ruotsissa ei sikäläisen yleisen 
turvaamistoimen säätämisen hetkellä ollut Suomen oikeutta vastaavia rajoitussäännöksiä. Myöhemmin 
lainkohtaan esitettiin (prop. 1980/81:84, s. 229–230) nyt Suomen oikeudessakin olevia 
soveltamisalarajoituksia, jotka sulkivat yleisen turvaamistoimen soveltamisen pois silloin, kun oikeus oli 
turvattavissa RB 15:1:n tai RB 15:2:n mukaisilla takavarikoilla. Soveltamisalarajoitusta koskien annettiin 
lisäksi prejudikaatti NJA 1987 s. 829, jossa viittauksin lain esitöihin vahvistettiin lain sanamuotoon 
perustuva tulkinta siitä, ettei RB 15:3 todellakaan ollut sovellettavissa, kun hakijan oikeuden turvaamiseen 
soveltui RB 15:2. Sittemmin Ruotsi on luopunut sanotusta rajoituksesta. Ks. tästä prop. 1999/2000:26, s. 
124–126. 
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muuttaa vahingonkorvaussaatavaksi tai muuksi rahalliseksi saatavaksi. 291  OK 7:1:n 

soveltamisalaan kuuluu myös tavaramääräiset saatavat. 292  Saatavan ei tarvitse olla 

erääntynyt tai ehdoton hakijan hakiessa turvaamistointa vastapuolta vastaan.293 Saatavan 

tulee kuitenkin olla erääntynyt, kun pääasia saatetaan tuomioistuimen tutkittavaksi.294 

Lainkohdan perusteella määrättävää turvaamista kutsutaan saamisturvaamiseksi taikka 

saamistakavarikoksi.295 

OK 7:2:n perusteella tuomioistuin voi määrätä vastapuolen hallussa olevan esineen tai 

muun tietyn omaisuuden takavarikkoon pantavaksi, jos hakijalla on omaisuuteen parempi 

oikeus kuin vastapuolella. Lainkohdassa tarkoitettuna esineenä pidetään esimerkiksi 

yksilöityjä irtaimia esineitä, kiinteitä esineitä ja kiinteistöoikeudellisia omistuskohteita.296 

Muuna tiettynä omaisuutena pidetään kaikkia muita yksilöitävissä olevia 

varallisuusobjekteja, kuten yhteisöoikeuksia, immateriaalioikeuksia ja paperittomia 

saamisoikeuksia. 297  Hakijan oikeuden ei tarvitse nauttia esineoikeudellista suojaa 

kolmatta vastaan.298 Riittävää on, että hakijan oikeus on vastapuolen oikeutta vahvempi 

heidän välisessä suhteessaan. 299  Lainkohdan perusteella määrättävää turvaamista 

kutsutaan pretensioturvaamiseksi.300 

Soveltuessaan OK 7:1 tai OK 7:2 sulkevat pois OK 7:3:n soveltamisen. Koska OK 7:3 on 

soveltamisalaltaan yleinen, on muita OK 7 luvun turvaamistoimia pidettävä 

poikkeussääntöinä, ja OK 7:3:ä pääsääntönä. Poikkeussääntöjä tulkittava suppeasti 

suhteessa pääsääntöön.301 

                                                           
291 Havansi 1994, s. 18 ja Jokela 2012, s. 143. Jollei saatava ole vielä kehittynyt OK 7:1:ssä tarkoitetuksi 
raha- tai tavarasaatavaksi, on tämä kehittymätön oikeus turvattavissa OK 7:3:n perusteella. Ks. tästä 
Havansi 1994, s. 56. 
292 HE 179/1990, s. 12, Lager 1994, s. 209, Havansi 1994, s. 19 ja Jokela 2012, s. 143. Ks. myös Hupli 
2017, s. 1264, jonka mukaan lainkohdassa saamisoikeudella tarkoitetaan käytännössä rahasaamisia. 
Tavarasaatavalla tarkoitetaan tässä lajiesinetyyppisenä tavaramääränä ilmaistua saatavaa. Esimerkki 
tällaisesta on kilo kauraa. OK 7:1:ä vastannut UL 7:1 kattoi myös tavarasaatavat. Ks. tästä Havansi 1975, 
s. 191–197. 
293 Havansi 1994, s. 18–20 ja Jokela 2012, s. 143. Kuitenkin, tulee olla todennäköistä, että ehdollinen seikka 
toteutuu. 
294 HE 179/1990, s. 13 ja Jokela 2012, s. 143. 
295 Ks. esimerkiksi Virolainen 1993, s. 198, Havansi 1994, s. 14 ja Lager 1994, s. 209, joissa on käytetty 
nimikettä saamisturvaaminen. Ks. myös Savola DL 2001, s. 439, Leppänen LM 2008, s. 1111 ja Linna 
2018, s. 147, joissa on käytetty nimikettä saamistakavarikko. 
296 Havansi 1994, s. 42 ja Jokela 2012, s. 146. 
297 Havansi 1994, s. 42–43. 
298 HE 179/1990, s. 13–14. 
299 Havansi 1994, s. 44–45.  
300 Virolainen 1993, s. 199, Havansi 1994, s. 39 ja Lager 1994, s. 209. Ks. Havansi 1975, s. 107, josta 
nimitys on peräisin. 
301 Ks. Siltala 2003, s. 369. 
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Oikeuskirjallisuudessa on jo aiemmin ehdotettu, että myös Suomessa luovuttaisiin edellä 

selostetuista soveltamisalarajoituksista.302 Soveltamisalaan liittyvää ongelmaa voidaan 

havainnollistaa Ruotsin NJA 1987 s. 829 tapauksella, jossa oli kyse siitä, voidaanko RB 

15:2:n perusteella takavarikoitujen osakkeiden äänioikeudesta määrätä RB 15:3:n 

mukaisella yleisellä turvaamistoimella. Tapauksessa hakija vaati vastapuolen osakkeita 

itselleen RB 15:4:n perusteella, tai vaihtoehtoisesti RB 15:2:n perusteella 

takavarikoitavaksi, koska hakijalla oli osakkeisiin parempi oikeus kuin vastapuolella. 

Lisäksi hakija vaati RB 15:3:n perusteella määrättäväksi, että hakijalla on oikeus tulla 

merkityksi yhtiön osakasluetteloon ja oikeus vastapuolen sijasta käyttää osakkeisiin 

liittyvää äänestysoikeutta. Lisäksi hakija vaati RB 15:3:n perusteella vastapuolelle 

uhkasakolla vahvistettua kieltoa käyttää osakkeisiin liittyvää äänioikeutta. 

HD hylkäsi hakijan RB 15:3:n perusteella esittämän vaatimuksen siitä, että tuomioistuin 

määräisi turvaamistoimena, että hakija on oikeutettu käyttämään osakkeisiin kuuluvaa 

äänioikeutta. Syynä oli se, että silloinen RB 15:3 ei ollut sovellettavissa silloin, kun 

pääasian kanne koski parempaa oikeutta tiettyyn omaisuuteen. HD:n päätös perustui 

Ruotsin silloisen RB 15:3:n soveltamisalarajoitukseen, joka vastaa nykyistä Suomen 

lakia.  

Mikäli vastaavanlainen riita olisi vireillä Suomessa, kohdattaisiin vastaavia ongelmia.303 

UK 8:8:n mukaan takavarikon oikeusvaikutukset ovat samat kuin ulosmittauksella UK 

4:37-41 ja 4:78:n mukaan. UK 4:38:n mukaan ulosmittauksen jälkeen velallinen ei saa 

päättää tietyistä toimista yhtiössä tai yhteisössä, jonka osakkeisiin tai osuuteen 

ulosmittaus kohdistuu. Toisin sanoen, takavarikko ei tuo hakijalle minkäänlaista oikeutta 

käyttää esimerkiksi osakkeeseen liittyviä oikeuksia. OK 7:3:n perusteella äänioikeudesta 

määrääminen olisi laajemmin mahdollista. 

De lege ferenda olisi hyvä, jos OK 7:3:n soveltaminen sallittaisiin poikkeuksellisesti 

myös silloin, kun turvaamistoimena on määrätty takavarikosta. Muutos mahdollistaisi 

hakijan oikeuksien täysimääräisen turvaamisen poikkeuksellisissa tilanteissa. 304 

Muutoinkaan väliaikaisen oikeussuojan tarkoitus tuskin on se, että takavarikko 

                                                           
302  Jokela 2012, s. 148. Jokela ei kuitenkaan perustele kantaansa muutoin, kuin viittaamalla Ruotsin 
lainmuutoksen esitöihin. Nähdäkseni Jokela puoltaa kuitenkin vastaavanlaista lainmuutosta, kuin mitä 
jäljempänä esitetty edustaa. 
303 Ks. Norrgård 2001, s. 225, joka on myös kiinnittänyt huomiota Ruotsissa tehtyyn lainmuutokseen. 
304 Ks. Jokela 2012, s. 148. Ks. myös Gregow 2014, s. 142, jonka mukaan Ruotsissakaan ei ole tarkoitettu 
avata RB 15:3:n soveltamista kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin, jotka olisivat RB 15:n muiden 
turvaamistoimien avulla ratkaistavissa. Sen sijaan RB 15:3 soveltuu rinnan muiden RB 15 luvun 
turvaamistoimien kanssa, kun RB 15:3 tarjoaisi parempaa suojaa. Puollan vastaavaa ajatusta myös 
Suomeen. 
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soveltuessaan sulkee pois muut väliaikaisen oikeussuojan keinot silloin, kun nämä 

oikeussuojakeinot yhdessä käytettyinä suojaisivat hakijan oikeuksia täysvaltaisemmin. 

4.2.2 OK 7 luvun ulkopuoliset rajoitukset OK 7:3:n soveltamisalaan 

OK 7 luvun ulkopuolisia, väliaikaista oikeussuojaa tarjoavia säännöksiä on lukuisia. 

Niiden vaikutus OK 7:3:n soveltamisalaan on jokseenkin epäselvä asia. Tämän vuoksi on 

syytä tarkastella niiden suhdetta OK 7:3:än. Vertailtavat tyyppitapaukset ovat valittu 

siten, että vertailtavana on nimenomaisesti OK 7:3:n soveltamisen joko sallivia tai 

kieltäviä erityislakeja, sekä sellaisia lakeja, jotka eivät lausu mahdollisuudesta soveltaa 

yleistä turvaamistointa. 

Vanhemman oikeuskirjallisuuden mukaan OK 7:3 soveltuu pääsääntöisesti aina, ellei 

erityislaissa toisin säädetä taikka erityislain tarkoituksesta muuta johdu.305Samoin on 

esitetty, että mikäli erityislakiin kuuluu oma säännös väliaikaismääräyksestä, ei tämä 

pääsääntöisesti estäisi soveltamasta yleistä turvaamistointa, vaan hakijalla on 

valinnanvapaus säännösten välillä. 306  Toisaalta on esitetty, että jos erityissäännös ja 

yleissäännös antavat hakijalle yhtä tehokasta oikeussuojaa, syrjäytyy OK 7:3 

yleissäännöksenä erityissäännöksen tieltä.307  

Poikkeuksellisesti OK 7:3:n soveltuminen voi olla selvää, jos laki tai sen esityöt 

nimenomaisesti sallivat soveltamisen. Esimerkki tällaisesta laista on osakeyhtiölaki 

(624/2006), jonka uudistuksen yhteydessä poistettiin lain oma turvaamistoimisäännös.308 

OYL 21:4:ssä säädetään pätemättömäksi julistetun päätöksen täytäntöönpanon 

kieltämisestä tuomioistuimen päätöksin. Esitöiden mukaan ennen tuomiota tapahtuvaa 

täytäntöönpanokieltoa haetaan OK 7:3:n perusteella.309  

Silloin kun erityislaissa ei ole säädetty kiellosta soveltaa yleistä turvaamistointa, asiaa 

voidaan lähestyä oikeussääntöjä koskevien konfliktiratkaisunormien kautta. 310 

Konfliktinratkaisunormeja ovat esimerkiksi lex specialis derogat legi generali, jonka 

                                                           
305 Ks. Havansi 1994, s. 59, 62 ja 74–75 sekä Savola DL 2001, s. 436. Havansi tarkastelee erityissäännösten 
suhdetta OK 7:3:än, muttei lausu selvästi, mikä on se peruste, joka tekee erityissäännöstä OK 7:3:n 
poissulkevan. Esimerkkinä OK 7:3:n poissulkevasta erityissäännöstä oli Havansin mukaan silloisen 
kilpailunrajoituslain (480/1992) 14.1 §. Mainittu lainkohta antoi kilpailuvirastolle oikeuden määrätä 
uhkasakon ja kiellon, jos kilpailunrajoituksen soveltaminen tai toimeenpaneminen oli tarpeen estää 
välittömästi. Vastaava säännös on nykyään kilpailulain (948/2011) 45.1 §:ssa (662/2012). 
306 Ks. Savola DL 2001, s. 436. 
307 Norrgård DL 2004, s. 1071–1072 ja Jokela 2012, s. 149. Vrt. Havansi 1994, s. 59 ja 74–75 sekä Savola 
DL 2001, s. 436. Savolan mukaan hakijalla olisi yleensä mahdollisuus valita rinnakkain soveltuvista 
säännöksistä. Havansi on tulkinnut oikeustilaa samansuuntaisesti Savolan kanssa. 
308 HE 109/2005, s. 191. 
309 HE 109/2005, s. 193–194. 
310 Ks. Norrgård DL 2004, s. 1071–1072. Ks. konfliktinratkaisunormeista Siltala 2004, s. 484. 
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mukaan erityislaki syrjäyttää yleislain ja lex posterior generalis non derogat legi priori 

speciali, jonka mukaan myöhempi yleislaki ei syrjäytä aiempaa erityislakia.311  

Ongelmana on tilanne, jossa erityislakiin sisältyy säännös, jonka perusteella annettava 

oikeussuoja on tehottomampaa, mitä OK 7:3:n perusteella annettava oikeussuoja. Lex 

posterior generalis non derogat legi priori speciali -säännön soveltaminen johtaa tällöin 

tilanteeseen, jossa OK 7:3 ei sovellu tapaukseen lainkaan siitä huolimatta, että se antaa 

hakijalle tehokkaampaa oikeussuojaa kuin erityissäännös. Tällaisessa tilanteessa 

poikkeamaa lex posterior gerenalis non derogat legi priori speciali -säännöstä on 

perusteltu sillä, että OK 7:3 soveltuisi erityislaista huolimatta, jos se tarjoaa erityislakia 

tehokkaampaa oikeussuojaa. 312  Ongelmia aiheuttaa myös tilanne, jossa OK 7:3:n ja 

erityislain soveltamisedellytykset taikka vastapuolen oikeussuojaa koskevat säännökset 

poikkeavat toisistaan. 

Tapauksessa KKO 2003:118 turvaamistoimivaatimus perustui hakijan patenttiin ja 

hyödyllisyysmallioikeuteen. Hakija vaati turvaamistoimena määrättävän, että vastapuolta 

kielletään loukkaamasta hakijan patenttia ja hyödyllisyysmallioikeuta. 313  Ratkaisun 

aikaan patenttilain (550/1967) 68 § sisälsi oman väliaikaistoimen, jolla vastapuolen 

patenttia loukkaava toimenpide olisi ollut väliaikaisesti kiellettävissä oikeudenkäynnin 

aikana.314 Tästä erityissäännöksestä huolimatta KKO sovelsi osittain päällekkäistä OK 

7:3:ä. Ratkaisussa ei kuitenkaan perusteltu yleissäännöksen soveltamista yli 

erityissäännöksen. Oikeuskirjallisuudessa ratkaisun on katsottu tarkoittavan, että 

ainakaan immateriaalioikeuksia koskevissa asioissa erityissääntö ei sulje pois OK 7:3:n 

soveltamista, jos erityissääntö ei mahdollista yhtä tehokasta oikeussuojaa, kuin OK 7:3.315 

Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali -sääntö ei siis olisi 

oikeuskäytännön valossa poikkeukseton. Erityissäännön ja yleissäännön suhdetta on 

kuitenkin tarkasteltava lähemmin. 

 

 

                                                           
311 Ks. Siltala 2004, s. 484.  
312 Norrgård 2002, s. 83–84. Kannanotto on kohdistunut silloin vielä voimassaolleiden tavaramerkkilain ja 
patenttilain väliaikaiskieltoa koskevien säännöksien ja yleisen turvaamistoimen väliseen suhteeseen. Ks. 
myös Jokela 2012, s. 149. 
313 Patentti- ja rekisterihallitus kuitenkin kumosi hakijan patentin kesken prosessin. 
314  Mainittu lainkohta on sittemmin kumottu tarpeettomana, koska OK 7:3:n perusteella saatava 
oikeussuoja oli hakijalle tehokkaampaa. Ks. HE 124/2012, s. 80.  
315 Norrgård DL 2004, s. 1071–1072.  
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Tapauksen aikaan voimassaolleen PatenttiL 68 §:n mukaan: 

Oikeus voi kantajan pyynnöstä oikeudenkäynnin aikana kieltää käyttämästä 
patenttia tai määrätä, että 59 §:ssä tarkoitettu omaisuus on oikeudenkäynnin ajaksi 
pantava väliaikaisesti takavarikkoon. 

Jos oikeus on päättänyt 1 momentissa tarkoitetusta kiellosta tai takavarikosta, 
kantaja voidaan velvoittaa asettamaan oikeuden hyväksymä vakuus sen vahingon 
ja haitan korvaamisesta, mikä toimenpiteestä saattaa aiheutua vastapuolelle. 

Oikeudenkäynnin aikana annetusta kieltoja takavarikoimispäätöksestä tai sen 
peruuttamisesta voidaan erikseen valittaa. 
 

Lainkohta erosi OK 7:3:stä siinä, että se soveltui vasta oikeudenkäynnin aikana. 

Lainkohdassa ei myöskään säädetty hakijan oikeudelta vaadittavasta 

todennäköisyystasosta, samoin kuin ei vastapuolen hakijan oikeudelle aiheuttamasta 

vaarastakaan. Lisäksi vakuuden asettamista koskeva pääsääntö oli päinvastainen kuin 

yleisen turvaamistoimen kohdalla – vakuus tuli asettaa vain, jos oikeus niin määrääsi. 

PatenttiL 68 § ei myöskään edellyttänyt tuomioistuimen valvovan toimenpiteen 

kohtuullisuutta vastapuolen osalta. Aikaisemmassa kirjallisuudessa esitettiin, että vaikka 

säännökset näennäisesti erosivat toisistaan, tuli määräämisedellytysten silti olla vaade-

edellytyksen osalta samanlaiset. 316  

Vertailun vuoksi OK 7:3.2 edellyttää, ettei turvaamistoimena annettu kielto tai määräys 

saa johtaa vastapuolen kannalta kohtuuttomuuteen. Lisäksi vakuuden asettaminen 

ulosottomiehelle ennen turvaamistoimen täytäntöönpanoa on UK 8:2:n mukaan 

pääsääntö. Vielä erikseen on OK 7:11:ssä säädetty, että tarpeettoman turvaamistoimen 

hakijalla on vastuu vastapuolelle syntyvästä vahingosta. OK 7:3:n soveltaminen PatenttiL 

68 §:n sijaan johti siis vastapuolen kannalta tilanteeseen, jossa tämän oikeussuoja parani, 

koska hakijan tuli asettaa hakijavakuus ennen turvaamistoimen täytäntöönpanoa. Lisäksi 

hakijalla olisi ollut tarpeettoman turvaamistoimen tilanteessa ankara vastuu vastapuolelle 

syntyneestä vahingosta. OK 7:3.2:n mukaan määrätty toimi ei myöskään olisi saanut olla 

vastapuolen kannalta kohtuuton. 

Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali -sääntö on hyvin vakiintunut 

konfliktinratkaisunormi.317 Vakiintuneesta periaatteesta ei tulisi poiketa kevyin perustein 

taikka poikkeusta perustelematta, niin kuin KKO on tapauksessa KKO 2003:118 

                                                           
316 Norrgård DL 2004, s. 1065–1066. Ks. myös Norrgård 2002, s. 85. Tulkintaa on perusteltu sillä, että 
muutoin hakijalle syntyisi mahdollisuus valita toimenpiteistä tilanteessa itselleen edullisempi. 
317 Ks. Aarnio 1989, s. 254. 
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tehnyt.318 Tapauksessa KKO 2003:118 lex posterior generalis non derogat legi priori 

speciali -säännön ohittaminen oli nähdäkseni kuitenkin oikeutettua sen vuoksi, että 

vaikka hakijan pyytämän väliaikaisen oikeussuojan teho parani, parani samalla myös 

vastapuolen oikeussuoja.319  

Sen sijaan, jos lex posterior generalis non derogat legi priori speciali -säännöstä 

poikkeaminen olisi johtanut tilanteeseen, jossa erityislain ankarammat 

soveltamisedellytykset olisi kierretty yleislain kevyemmillä edellytyksillä, olisi tilanne 

ollut toinen. Samoin olisi ollut, jos yleislain vastapuolelle suomat oikeussuojakeinot 

olisivat erityislakia heikommat. Tällöin poikkeaminen vakiintuneesta 

konfliktinratkaisunormista olisi ollut nähdäkseni perusteetonta. 

Edellä esitetyn perusteella voidaan tiivistäen todeta seuraavaa. Jos erityislain 

väliaikaismääräyksen ja OK 7:3:n soveltamisedellytykset ovat käsillä, ja hakija saisi OK 

7:3:n perusteella tehokkaampaa oikeussuojaa, erityissäännös ei estä soveltamasta OK 

7:3:ä, jos vastapuolen oikeussuoja ei heikkene OK 7:3:n soveltamisen vuoksi. Muutoin 

hakijalle syntyisi mahdollisuus kiertää erityislaissa vastapuolen suojaksi säädettyjä 

oikeussuojakeinoja hakemalla turvaamistointa OK 7:3:n perusteella. Erityissäännöksissä 

vastapuolen oikeussuojan taso lienee tosin vähintään OK 7 luvun turvaamistoimia 

vastaavalla tasolla. Aiemmassa kirjallisuudessa on esitetty, että hakija voisi valita 

erityissäännön ja yleisen turvaamistoimen välillä silloin, kun molempien 

soveltamisedellytykset ovat käsillä.320 Tässä esitetty tulkinta ottaa kuitenkin paremmin 

huomioon vakiintuneen lex posterior generalis non derogat legi priori speciali -

periaatteen, ja sallii poikkeaman siitä vain, jos vastapuolen oikeussuojan tarve ei puhu 

poikkeamista vastaan. Samalla se on teoreettisesti kestävämpi. Mielivaltaiset poikkeamat 

oikeustieteessä vakiintuneista periaatteista aiheuttaisivat vain vakiintuneen systematiikan 

murenemisen. 

Myös Ruotsissa immateriaalioikeuksia koskevat lait sisältävät omia säännöksiä 

väliaikaismääräyksistä. Yksi esimerkki on Patentlagen (1967:837), jonka 57 b §:ssä 

säädetään patenttia loukkaavalle annettavasta, uhkasakkoisesta väliaikaiskiellosta. 

                                                           
318 Ks. Norrgård DL 2004, s. 1071, joka on myös moittinut korkeinta oikeutta siitä, ettei se arvioinut 
tapauksessa yleissäännön suhdetta erityissääntöön. 
319 KKO ei kuitenkaan perustellut poikkeamaa mitenkään. 
320 Savola DL 2001, s. 436. Ks. immateriaalioikeuden osalta Norrgård DL 2004, s. 1071–1072. Ks. Havansi 
1994, s. 59 ja 74–75. Havansi toteaa välillä, ettei OK 7:3 mukaisen kiellon käyttöä estä se, että erityislaki 
mahdollistaa oman väliaikaiskiellon. Välillä Havansi menee tätäkin pidemmälle, ja toteaa, että hakijalla on 
valinnanvapaus erityislakiin sisältyvän väliaikaismääräyksen ja yleisen turvaamistoimen välillä silloin, kun 
molempien soveltamisedellytykset täyttyvät. 
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Lainkohdan mukaan kielto voidaan määrätä patentin- tai lisenssihaltijan vaatimuksesta, 

jos tämä saattaa todennäköiseksi sen, että vastapuoli loukkaa hakijan oikeutta, ja jos on 

vaara, että vastapuoli heikentää hakijan yksinoikeuden arvoa. Kielto voidaan määrätä 

vain, jos hakija asettaa vakuuden vastapuolelle syntyvästä vahingosta tai, jos hakija 

vapautetaan asettamasta vakuutta. Säännös on pitkälle Ruotsin RB 15:3:n kaltainen. 

Silloin kun molempien säännösten soveltamisedellytykset täyttyvät, syrjäyttää 

Patentlagenin erityissäännös RB 15:3:n yleissäännöksen. 321  RB 15:3 voi täydentää 

erityislain tarjoamaan oikeussuojaa silloin, kun erityislain säännös olisi sovellettavissa 

esimerkiksi vasta oikeudenkäynnin aikana.322 

Mikäli erityislaki nimenomaisesti kieltää soveltamasta yleistä turvaamistointa, on tilanne 

selvempi. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta 

annetun lain (619/1996) täytäntöönpanoa koskevan 17.3 §:n mukaan yleistä 

turvaamistointa ei saa lainkaan käyttää laissa tarkoitettuun täytäntöönpanoon. Säädös on 

esimerkki niistä harvoista tapauksista, joissa OK 7:3:n soveltaminen kielletään 

nimenomaisesti.323  Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, ettei säännös estä soveltamasta 

yleistä turvaamistointa lasta koskevan päätöksen täytäntöönpanoa edeltävässä 

vaiheessa. 324  Tällöin soveltuva laki on laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 

(361/1983).325  

Hieman epäselvää on, mikä olisi se HTL:n mukainen oikeus, jota OK 7:3:n soveltamisella 

turvattaisiin. Esimerkkinä on esitetty tilanne, jossa vastapuolena oleva toinen vanhempi 

on viemässä hakijan lapsen oikeudettomasti ulkomaille. 326  HTL 17 §:n mukaan 

tuomioistuin voi antaa väliaikaismääräyksen lapsen asumisesta, tapaamisesta sekä niiden 

ehdoista, kun lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva riita on tuomioistuimessa 

vireillä. Erityisestä syystä voidaan määrätä siitä, kenelle lapsen huolto uskotaan ennen 

asian ratkaisua.327 HTL 48 a §:n (620/1996) mukaan ulosottomies tai poliisiviranomainen 

                                                           
321 Ks. Gregow 2014, s. 215. 
322 Gregow 2014, s. 215. 
323 Ks. HE 96/1995, s. 47–48, jonka mukaan esitystä antaessa oli pidetty mahdollisuutena soveltaa OK 7:3:n 
soveltamista myös lasta koskevaan täytäntöönpanoon. OK 7:3:n poissulkevaa erityissäännöstä päädyttiin 
ehdottamaan sen vuoksi, että HTpL:n säännösten katsottiin kattavan lapseen täytäntöönpanossa 
kohdistuvan turvaamistoimitarpeen. Lisäksi säännökset on laadittu täytäntöönpanon erityispiirteet 
huomioiden. Nimenomaisesti mainitaan, ettei esitystä annettaessa ole otettu kantaa lapsen huoltoa ja 
tapaamisoikeutta annetun lain perusteella syntyvien oikeuksien turvaamiseen OK 7:3:n perusteella. 
324 Ks. Havansi LM 2000, s. 1172. 
325 Havansi LM 2000, s. 1172. 
326 Havansi 1994, s. 64-65. Vrt. Räsänen DL 1994, s. 398, jossa suhtaudutaan kriittisesti mahdollisuuteen 
soveltaa yleistä turvaamistointa tällaisiin tilanteisiin. Perusteluna on esitetty se, ettei OK 7:3:ä ole lakia 
kirjoittaessa tarkoitettu sovellettavaksi mainittuihin asioihin. 
327 Ks. Havansi 1994, s. 64–65, jossa mainittua lainkohtaa pidetään valinnaisena suhteessa OK 7:3:än. 
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voi huoltajan vaatimuksesta ottaa lapsen välittömästi haltuunsa, jos asia on niin 

kiireellinen, ettei huoltaja voi estää lapsen maastavientiä vaatimalla HTL 17 §:n mukaista 

määräystä. Edellytyksenä on, että on perusteltua syytä otaksua huoltajan ilman toisen 

huoltajan suostumusta vievän lapsen pois maasta. Esitetty lainkohta on erityislaki 

suhteessa OK 7:3:än. Lisäksi HTL 48 a § antaa hakijalle tehokkaampaa oikeussuojaa kuin 

OK 7:3, sillä HTL 48 a §:n perusteella määrättävä turvaamistoimi kuuluu poliisin tai 

ulosottomiehen toimivaltaan, ja turvaamistoimiasian käsittely käräjäoikeudessa 

ohitetaan. Esitöissä OK 7:3:n soveltaminen on tältä osin jätetty oikeuskäytännön varaan, 

mutta samalla on todettu HTL:n turvaamistoimen sekä HTpL:n säännösten olevan 

ensisijaisia asianosaisten oikeusien turvaamisessa. 328  Ainakin lapsen luvattoman 

maastaviennin osalta HTL 48 a § on OK 7:3:n syrjäyttävä erityissäännös.329 

Muissa kuin edellä esitetyissä tapauksissa OK 7:3:n soveltamismahdollisuus lienee 

olemassa, jos HTL 17 §:n mukainen väliaikaismääräys ei ole riittävän tehokas 

oikeussuojakeino. Mikäli OK 7:3:n soveltaminen johtaa tehokkaampaan oikeussuojaan 

lasta koskevassa asiassa, voi sen soveltaminen olla lapsen edun mukaista.330 OK 7:3:n 

soveltaminen näissä tilanteissa lienee kuitenkin äärimmäisen poikkeuksellista. Mikäli OK 

7:3 näihin tilanteisiin soveltuu, on kuitenkin kiinnitettävä huomiota lapsen etuun ja 

tilanteen erityislaatuisuuteen suhteessa moneen muuhun OK 7:3:n 

soveltamistilanteeseen.331 

4.2.3 Turvaamistoimiasian vastapuolen henkilön merkitys 

Lähtökohtaisesti yleinen turvaamistoimi on määrättävissä vastapuolen henkilöstä 

riippumatta. Yleistä turvaamistointa voitaneen hakea julkisyhteisöä vastaan. 332 

                                                           
328 HE 96/1995, s. 70. 
329 Vrt. Havansi 1994, s. 64, jossa on esitetty OK 7:3:n soveltamista silloin, kun kyseessä on juuri lapsen 
luvaton maastavienti. Havansin teos on kuitenkin kirjoitettu ennen nykyisen HTL 48 a §:n voimaantuloa, 
joten hän ei ole voinut verrata OK 7:3:n soveltamisalaa nykyiseen HTL 48 a §:än. 
330 Ks. Havansi 1994, s. 64. Tilanteessa lex posterior generalis non derogat legi priori speciali -periaate ei 
määräisi soveltuvaa säännöstä. Lapsen etu voi tilannekohtaisesti olla sellainen seikka, joka oikeuttaa 
poikkeamaan edellä mainitusta periaatteesta. 
331 Ks. HE 96/1995, s. 48. HTpL:n 17.3 §:n perusteluissa perustellaan OK 7:3:n soveltamisen kieltämistä 
sillä, että säädetyn lain säännökset kattavat lasta koskevan täytäntöönpanon turvaamistoimitarpeen. Lisäksi 
HTpL:n säännöksissä on otettu huomioon täytäntöönpanon erityispiirteet. Ks. myös StVL 1/1996, s. 5, 
jossa valiokunta piti tärkeänä lapsen edun huomioon ottamista täytäntöönpanon turvaamisessa. Etenkin 
tulisi kiinnittää huomiota siihen, että hakijan tulisi osoittaa tarkoituksenaan olevan juuri lapsen edun 
toteuttaminen. Mainitut lausumat lainvalmistelussa koskevat vain HTpL:a, mutta ne kuvaavat hyvin niitä 
lapsen etuun liittyviä seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa 
turvaamistoimitilanteessa, mikäli tällaiseen poikkeuksellisesti suostutaan OK 7:3:n perusteella. 
332 Ks. Havansi 1994, s. 55 ja Jokela 2012, s. 149. Molempien kirjoittajien kanta on, ettei OK 7:3:n 
soveltaminen julkisoikeudellisessa suhteessa ole mahdotonta. Ks. myös oikeudenkäyntiä hallintoasioissa 
koskeva HE 29/2018, s. 49 ja 56, minkä mukaan yleisen tuomioistuimen turvaamistoimia koskeva 
toimivalta kattaa tällä hetkellä myös hallintotuomioistuimissa käsiteltävät asiat. Mikäli ehdotettu laki 
annetaan hallituksen esityksen mukaisena, tulee uusi laki sisältämään säännökset väliaikaismääräyksestä 
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Julkisyhteisöä vastaan haetut turvaamistoimet voidaan jakaa kahteen eri luokkaan, 

yksityisoikeudellisessa suhteessa haettuihin turvaamistoimiin sekä julkisoikeudellisessa 

suhteessa haettuihin turvaamistoimiin.  

Helpommin on hyväksyttävissä tilanne, jossa yleistä turvaamistointa haetaan 

julkisyhteisöä vastaan yksityisoikeudellisessa asiassa. Täysin poissuljettua ei ole sekään, 

että yleistä turvaamistointa haettaisiin julkisoikeudellisessa suhteessa julkisyhteisöä 

vastaan esimerkiksi silloin, kun tarkoituksena on torjua julkisen vallan suunnittelema 

toimenpide.333 Tätä puoltaa se, että EIS 13 artiklassa vahvistetaan, että jokaisella, jonka 

sopimuksessa mainittuja oikeuksia on loukattu, on oltava mahdollisuus tehokkaisiin 

oikeussuojakeinoihin, vaikka loukkaus olisi tapahtunut virantoimituksessa. 334 

Lähtökohtana lienee kuitenkin, että julkisoikeudellista suhdetta säätelevässä laissa on 

omat oikeussuojakeinonsa. Vasta sitten, kun nämä oikeussuojakeinot eivät tarjoa EIS 13 

artiklan edellyttämällä tavalla tehokasta oikeussuojaa, tulisi soveltaa yleistä 

turvaamistointa.335 Ruotsissa mahdollisuuteen soveltaa RB 15:3:ä julkisoikeudellisessa 

suhteessa on suhtauduttu kielteisesti.336  Myös Englannissa on ylipäätään suhtauduttu 

kriittisesti mahdollisuuteen määrätä turvaamistoimi hallitsijaa vastaan. Nykyään 

turvaamistoimen määrääminen hallitsijaa vastaan on ainakin rajatusti mahdollista.337 

Tapauksessa KKO 1995:117 oli kyse tilanteesta, jossa neljä saamelaista poromiestä 

vaativat vahvistettavaksi, että heillä on oikeus harjoittaa poronhoitoa tietyllä valtion 

alueella, ja että tämä oikeus estää valtiota rakentamasta alueelle teitä tai ryhtymästä 

hakkuisiin alueella. Vaatimus perustui KP-sopimuksen 27 artiklaan. Artiklan mukaan 

valtioissa, joihin kuuluu tiettyjä vähemmistöjä, ei saa kieltää näiltä vähemmistöiltä 

oikeutta nauttia kulttuuristaan, tässä tapauksessa poronhoidosta. Myöskään 

poronhoitolain (848/1990) 2.2 §:n mukaan mainitussa laissa tarkoitettua 

                                                           
hallintolainkäyttöasioissa. Samalla turvaamistoimitoimivalta näissä tapauksissa siirtyisi käräjäoikeudelta 
hallinto-oikeuksiin. 
333  Havansi 1994, s. 65–67. Ks. myös Jokela 2012, s. 149. Havansin mukaan lähtökohtana näyttäisi 
kuitenkin olevan, että julkisoikeudelliset suhteet ovat OK 7:3:n soveltamisalan ulkorajoilla. Mikäli 
julkisoikeudellista suhdetta koskevissa laeissa on omat, riittävän tehokkaat oikeussuojakeinot, ei yleisen 
turvaamistoimen soveltamiselle näissä suhteissa ole tarvetta. Vrt. Linna 2018, s. 108, jonka mukaan 
viranomaista vastaan turvaamistointa haettaessa tulisi aluksi ratkaista, voiko tämä viranomainen olla 
vastaajana ulosottoperusteeseen johtavassa prosessissa. 
334 Savola DL 2001, s. 459. 
335 Ks. Jokela 2012, s. 149. Jos yleisen turvaamistoimen soveltaminen hyväksytään julkisoikeudellisessa 
suhteessa silloin, kun oikeussuojan tehokkuus tätä vaatii, toteutetaan samalla ihmisoikeusmyönteistä 
laintulkintaa. Ks. Virolainen – Vuorenpää 2017, s. 234–235. 
336  Ks. Westberg 2004c, s. 63 ja 80, jonka mukaan Ruotsin RB 15:3 kattaa periaatteessa kaikki 
yksityisoikeudelliset vaateet. Nähtävästi julkisoikeudellisen oikeussuojan hakeminen rajautuu säännöksen 
soveltamisalan ulkopuolelle. 
337 Bean – Parry – Burns 2015, s. 66–67. 
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poronhoitoaluetta ei saa käyttää siten, että tästä aiheutuu huomattavaa haittaa 

poronhoidolle. Alioikeus ja hovioikeus hylkäsivät kantajien kanteen. Ottaessaan asian 

tutkittavaksi, KKO kielsi OK 7:3.1:n 1 kohdan mukaisella turvaamistoimella 

Metsähallitusta ryhtymästä kanteessa tarkoitettuihin toimiin. 338  Silloisen 

metsähallituksesta annetun lain (1169/1993) 1 §:n mukaan Metsähallitus oli maa- ja 

metsätalousministeriön alainen valtion liikelaitos. Ainakaan valtion liikelaitosta kohtaan 

määrättyä turvaamistointa ei ole ratkaisun perusteella pidettävä ongelmallisena. 

Muutoinkaan syytä suhtautua ehdottoman kriittisesti julkista valtaa vastaan haettuihin 

turvaamistoimiin ei ole. 

Sen sijaan vastapuoli, jolle oikeus suo lainkäytöllisen immuniteetin339 , on taho, jota 

vastaan turvaamistointa ei voida määrätä.340 Yksi esimerkki lainkäytöllistä immuniteettia 

nauttivasta tahosta on diplomaattisia suhteita koskevan Wienin sopimuksen (SopS 

4/1970) 341  tarkoittama diplomaatti. Sopimuksen 31 artiklan 1 kohdan mukaan 

diplomaattinen edustaja on pääsääntöisesti vapaa vastaanottajamaan tuomiovallasta.342 

Tulkinta on johdonmukainen, sillä jos vastapuoli nauttii lainkäytöllistä immuniteettia, ei 

tätä kohtaan voida ryhtyä pääasianprosessiinkaan. Kun ei ole oikeutta, joka tällaista 

vastapuolta kohtaan voitaisiin vahvistaa, ei myöskään turvaamistoimi tule kyseeseen.  

4.2.4 Euroopan unionin oikeuden vaikutus OK 7:3:n soveltamisalaan 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaan jokaisella, jonka unionin 

oikeudessa taattuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava artiklassa mainittujen 

edellytysten mukaisesti käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot 

tuomioistuimessa.343 Euroopan unionin perusoikeuskirjan 51 artiklan 1 kohdan mukaan 

perusoikeuskirjan määräykset tulevat sovellettavaksi ainoastaan unionin oikeutta 

sovellettaessa. Kansallisen lain tulee tarjota unionin oikeuden vastaavuusperiaatteen 

mukaisesti Euroopan unionin oikeuden toteuttamisen mahdollistavia oikeussuojakeinoja, 

                                                           
338 Lopulta KKO, kuten alemmat oikeusasteetkin, hylkäsi kantajien kanteen. 
339 Ks. Tirkkonen 1974, s. 110–111, jonka mukaan lainkäytöllisen immuniteetin sisältönä on lähinnä se, että 
eräät henkilöt ja henkilöryhmät sulkeutuvat tuomiovallan ulkopuolelle joko kokonaan tai tietyiltä osin. 
Toisin sanoen, kyse on vapautuksesta oleskeluvallan tuomiovallasta. 
340 Ks. UL:n ajalta Havansi 1975, s. 929–933.  
341  Sopimus on saatettu kansallisesti voimaan asetuksella diplomaattisia suhteita koskevan Wienin 
yleissopimuksen ja siihen liittyvien valinnaisten pöytäkirjojen voimaansaattamisesta (72/1970). 
342  Eri asia on, että diplomaatin lähettäjävaltio voi luopua sopimuksen 32 artiklan 1 kohdan mukaan 
diplomaatin lainkäytöllisestä immuniteetista vastaanottajamaassa. 
343  Euroopan perusoikeuskirjan (EUVL, N:o C 326, 26.10.2012, s. 391) sitovuus ilmenee Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (EUVL, N:o C 326, 26.10.2012, s. 13) 6 artiklan 1 kohdasta. Mainitun 6 
artiklan 1 kohdan mukaan perusoikeuskirjan oikeudellinen sitovuus rinnastuu Euroopan unionin 
perussopimuksiin, eli sopimukseen Euroopan unionista ja sopimukseen Euroopan unionin toiminnasta 
(EUVL, N:o C 326, 26.10.2012, s. 47). 
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joiden tulee olla kansallisia säännöksiä vastaavia. 344  Lisäksi unionin oikeuden 

tehokkuusperiaatteen mukaisesti nämä oikeussuojakeinot eivät saa olla niin vaikeasti 

käytettäviä, että ne tekevät unionin oikeuteen vetoamisen käytännössä mahdottomaksi.345 

Kansalliset rajoitukset turvaamistoimen määräämiseen voivat yksittäistapauksissa 

osoittautua Euroopan unionin oikeuden vastaisiksi silloin, kun ne estävät Euroopan 

unionin oikeuden tehokkaan toteutumisen.346  

Toisaalta Euroopan unionin oikeus ei pääsääntöisesti edellytä jäsenvaltioilta erillisten 

oikeussuojakeinojen kehittämistä Euroopan unionin oikeuden toteuttamiseksi. 347 

Poikkeuksena on tilanne, jossa henkilöllä ei ole olemassa oikeussuojakeinoa, jolla 

voidaan varmistaa oikeussubjektille Euroopan unionin oikeuden perusteella kuuluvien 

oikeuksien toteutuminen.348  

Havainnollistava esimerkki on Unibet-tapaus, jossa ensivaiheessa oli kyse siitä, että 

Unibet pyrki mainostamaan vedonlyöntipalveluaan Ruotsin tiedotusvälineissä. Ruotsin 

valtio ryhtyi toimiin, joilla kielsi tiedotusvälineitä antamasta Unibetille mainostilaa.349 

Ilman että Unibet olisi joutunut itse näiden keinojen kohteeksi, se vaati kanteella mm. sen 

vahvistamista, ettei Ruotsissa voimassaollut kielto edistää vedonlyöntipalveluita ollut 

Euroopan unionin oikeuden mukainen. Lisäksi mainittua vaatimusta vaadittiin RB 15:3:n 

mukaisella, yleisellä turvaamistoimella turvattavaksi. 350 Ennakkoratkaisua pyydettiin 

ensinnäkin siihen, edellyttääkö tehokkuusperiaate sitä, että se mahdollistaa sellaisen 

kanteen nostamisen, jonka tavoitteena on selvittää, ovatko kansallinen laki ja Euroopan 

unionin oikeus ristiriidassa. Toiseksi, edellyttääkö tehokkuusvaatimus sitä, että edellä 

mainitulla kanteella tavoiteltava ”oikeus” voidaan turvata turvaamistoimella. Ratkaisun 

mukaan mikäli asianosaisella on vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteen mukaisia 

oikeussuojakeinoja käytettävissään, ei valtion tarvitse hyväksyä uusia 

oikeussuojakeinoja, esimerkiksi esitettyä kannetyyppiä. 351  Tapauksessa Unibetilla oli 

                                                           
344 Craig – de Búrca 2015, s. 227–228.  
345 Craig – de Búrca 2015, s. 227–228.  
346 C-213/89 The Queen v Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd and Others 19.06.1990, 
Kok. 1990, s. I-02433 (jäljempänä Factortame-tapaus), kohdat 20–23. Tapauksessa kansallinen laki kielsi 
määräämästä turvaamistointa hallitsijaa vastaan. Suomessa ei ole vastaavaa rajoitusta, jonka mukaan 
turvaamistointa ei saisi hakea julkista valtaa vastaan. Ei kuitenkaan ole täysin selvää, voidaanko yleistä 
turvaamistointa soveltaa oikeussuojan saamiseksi julkista valtaa vastaan julkisoikeudellisessa suhteessa. 
347 C-432/05 Unibet (London) Ltd and Unibet (International) Ltd v Justitiekanslern 13.3.2007, Kok. 2007, 
s. I-02271 (jäljempänä Unibet-tapaus), kohdat 40–41. 
348 Unibet-tapaus, kohta 41. 
349 Unibet-tapaus, kohta 17. 
350 Unibet-tapaus, kohta 18. 
351 Unibet-tapaus, kohdat 36–58 ja 65. 
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muita oikeussuojakeinoja käytettävissään. 352  Myöskään tällaisen uuden kannetyypin 

turvaamiseen tarkoitettua uutta turvaamistointa ei Euroopan unionin oikeuden perusteella 

edellytetä.353  

Unionin oikeuden kanssa ristiriidassa olevaa kansallisesta laista johtuvaa rajoitusta 

soveltaa yleistä turvaamistointa ei saa noudattaa, mikäli unionin oikeuden toteutuminen 

vaatii yleisen turvaamistoimen soveltamista. Vaikka kansallisesti katsottaisiinkin yleisen 

turvaamistoimen soveltuvan esimerkiksi vain siviilioikeudellisten oikeuksien 

turvaamiseen, voi Euroopan unionin oikeudesta seurata, että tällaista rajoitetta ei saada 

soveltaa suhteessa Euroopan unionin oikeuteen, mikäli muita oikeussuojakeinoja ei olisi 

käytettävissä.354 Tilanne, jossa OK 7:3:n soveltamisalaa tulisi laajentaa Euroopan unionin 

oikeuden erityisaseman vuoksi lienee poikkeuksellinen, joskaan ei kuitenkaan täysin 

poissuljettu mahdollisuus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
352 Unibet-tapaus, kohdat 60–64. 
353 Unibet-tapaus, kohdat 66 ja 77. 
354 Ks. esimerkiksi Möller DL 2001, s. 915, jonka mukaan yleistä turvaamistointa säädettäessä pidettiin 
itsestään selvänä, että lainkohdassa esiintyvät sanat ”oikeus” ja ”etuus” viittaisivat vain aineellisiin 
oikeuksiin, eikä esimerkiksi prosessuaalisiin oikeuksiin. 
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5 OK 7:3:n määräämisedellytykset 
 

5.1 Määräämisedellytysten arvioinnin lähtökohdat  

Yleisen turvaamistoimen määrääminen edellyttää kolmen edellytyksen täyttymistä. 

Edellytyksiä kutsutaan tässä vaade-edellytykseksi, vaaraedellytykseksi ja 

kohtuusedellytykseksi.355 Muita OK 7 luvun turvaamistoimia koskevaa oikeuskäytäntöä 

sekä oikeuskirjallisuutta voidaan käyttää analogisesti hyväksi OK 7:3:n 

määräämisedellytyksiä arvioitaessa.356  Määräämisedellytysten lisäksi turvaamistoimen 

täytäntöönpanoon liittyy hakijan pääsääntöisen velvollisuus asettaa ulosottomiehelle 

vakuus vastapuolelle mahdollisesti syntyvän vahingon varalta.357 Ulosottomies ei laita 

turvaamistointa täytäntöön ennen kuin vakuus on asetettu tai hakija vapautettu 

asettamasta vakuutta. Koska hakijan velvollisuus asettaa ulosottomiehelle vakuus kuuluu 

vasta turvaamistoimen täytäntöönpanovaiheeseen, ei aihetta käsitellä tässä. 

Vanhemmassa kirjallisuudessa määräämisedellytykset on jaettu asiallisiin ja muodollisiin 

edellytyksiin. 358  Lisäksi edellytykset voidaan jakaa positiivisiin ja negatiivisiin 

edellytyksiin. 359  Positiivisilla edellytyksillä tarkoitetaan seikastoja, joiden on oltava 

olemassa, jotta turvaamistoimi voidaan määrätä. 360  Negatiivisilla edellytyksillä 

tarkoitetaan seikastoja, joiden olemassaolo asettaa esteen turvaamistoimen 

määräämiselle. 361  Jaottelua soveltaen, positiivisia turvaamistoimen määräämisen 

edellytyksiä ovat vaade-edellytys ja vaaraedellytys.362 Kohtuusedellytyksessä on kyse 

negatiivisesta edellytyksestä, koska OK 7:3.2:n mukaan huomiota tulee kiinnittää siihen, 

                                                           
355 Ks. Havansi 1975, s. 179–180, mistä nimitykset vaade-edellytys ja vaaraedellytys lienee lähtöisin. 
Havansi tosin käyttää väitöskirjassaan vaaraedellytyksestä nimitystä hukkaamisvaaraedellytys. Ks. myös 
Havansi 1994, s. 8, jossa hukkaamisvaaraedellytys on jo lyhentynyt pelkäksi vaaraedellytykseksi. 
Kohtuusedellytystä on kutsuttu myös esimerkiksi haittaharkintaedellytykseksi, intressipunninnaksi ja 
intressiharkinnaksi. Ks. tästä esimerkiksi Havansi 1994, s. 79, Havansi LM 2000, s. 1178, Savola DL 2001, 
s. 438 ja Norrgård DL 2004, s. 1065. 
356 Ks. analogiapäättelystä Aarnio 1989, s. 258. 
357  Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Ruotsissa vakuuden asettaminen on RB 15:6:n mukaan 
turvaamistoimen määräämisen edellytys. 
358 Ks. Wrede 1929, s. 227–229 ja Ellilä 1970, s. 268–269. Ellilän jaottelussa asiallisina edellytyksinä on 
pidetty turvattavaa raha- tai tavarasaamista taikka parempaa oikeutta koskevaa vaadeoikeutta sekä 
sabotaashiriskiä. Sabotaashiriskillä on tarkoitettu nykyistä vaaraedellytystä. Muodollisilla edellytyksillä on 
tarkoitettu sitä, että hakemuksen on tullut olla kirjallinen ja muutoinkin asianmukaisesti esitetty, ja että 
hakija asettaa vakuuden vastapuolelle mahdollisesti aiheutuvan vahingon varalta. Wreden jaottelussa 
edellytetään samoin asiallisina edellytyksinä vaadeoikeutta ja hukkaamisvaaraa. Muodollisena 
edellytyksenä on esitetty hakijavakuuden asettaminen. 
359 Havansi 1975, s. 176. Ks. Ellilä 1970, s. 268, joka on kirjoittanut vain negatiivisista edellytyksistä. Ks. 
myös Joutsenlahti 1984, s. 234.  
360 Havansi 1975, s. 177.  
361 Havansi 1975, s. 177–178. 
362 Ks. Havansi 1975, s. 179. 
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ettei vastapuolelle synny turvattavaan etuuteen nähden kohtuutonta haittaa. 

Kohtuuttomuus vastapuolen kannalta johtaa siis turvaamistoimihakemuksen 

hylkäämiseen.363 

Määräämisedellytysten arviointi Suomessa perustuu niin sanotulle materiaalisen 

edellytyksen mallille, jonka mukaan tuomioistuimen tulee arvioida, aiheuttaako 

vastapuoli hakijan oikeudelle vahinkoa.364 Toista määräämisedellytysten arviointimallia 

kutsutaan avoimeksi malliksi. Tämän mukaan tuomioistuin arvioi turvaamistoimen 

määräämisestä tai hylkäämisestä osapuolille syntyvät haitat. 365  Vertailtavista maista 

Englannin järjestelmä nojaa selvästi avoimen arvioinnin malliin.366 

5.2 Vaade-edellytys OK 7:3:n määräämisen edellytyksenä 

Vaade-edellytykseen mukaan yleisen turvaamistoimen määrääminen edellyttää, että 

hakija saattaa todennäköiseksi, että tällä on vastapuolta kohtaan sellainen UK 2:2:n 

mukaisella ratkaisulla vahvistettava oikeus, joka ei ole turvattavissa OK 7:1:n tai OK 

7:2.n perusteella. Vaade-edellytys on kolmiosainen. Ensinnäkin näyttövelvollinen on 

hakija.367 Hakija kärsii menettelyssä haitalliset seuraamukset, jollei vaade-edellytyksen 

olemassaoloa saada selvitettyä.368 Toiseksi näyttökynnys on asetettu todennäköisyyden 

korkeudelle.369 Kolmanneksi se oikeus, josta hakija on todennäköisyysnäytön esittänyt, 

                                                           
363 Ks. kuitenkin myös Havansi 1975, s. 178, jonka mukaan aina ei ole helppoa ratkaista, onko edellytys 
joko positiivinen vai negatiivinen.  
364 Ks. Norrgård 2002, s. 186 ja 190 sekä Norrgård DL 2004, s. 1066. Norrgård käsittelee väliaikaista 
kieltoa, mutta jaottelu on laajennettavissa myös muihin turvaamistoimiin. 
365 Ks. Norrgård 2002, s. 186 ja Norrgård DL 2004, s. 1066. 
366  Ks. Norrgård DL 2004, s. 1066. Asiaa voidaan havainnollistaa American Cyanamid -ratkaisun 
perusteluilla. Tapauksessa oli kyse väliaikaisen kiellon määräämisestä. Ratkaisun mukaan hakijan vaateen 
todennäköisyydeltä ei tule edellyttää yli 50% todennäköisyyttä, vaan pelkästään menestymisen 
mahdollisuutta myöhemmässä oikeudenkäynnissä. Hakijaa uhkaavien vahinkojen tulee olla sellaisia, 
etteivät ne olisi korvattavissa vahingonkorvauksella. Mikäli hakija itse ei kykenisi kattamaan vastapuolelle 
määräyksestä syntyviä vahinkoja, tulee hakemus usein hylätyksi. Jollei ole selvää, voidaanko osapuolelle 
mahdollisesti syntyvää vahinkoa korvata, tulee ratkaistavaksi se, kummalle osapuolelle vahinko olisi 
parempi jättää kannettavaksi. Mikäli edellä esitetyillä kriteereillä asiaa ei saada ratkaistua, tulisi kiinnittää 
huomiota siihen, millainen ratkaisu pysyttäisi osapuolten välillä olevan tilanteen oikeudenkäynnin ajaksi. 
Poikkeuksellisesti oikeus voi ottaa Series 5 Software v. Clarke [1996] 1 All E.R. 853 -ratkaisun mukaan 
huomioon osapuolten väitteiden vakuuttavuuden silloin, kun tästä on mahdollista luoda selvä kuva esitetyn 
todistelun perusteella. Ks. Bean – Parry – Burns 2015, s. 30–35. 
367 Ks. Lager 1994, s. 210. Toisin sanoen, hakijalla on todistustaakka. Vrt. MAO 821/15, jossa MAO katsoi, 
että patentin loukkaamiseen perustuvassa turvaamistoimiasiassa sovellettavaksi tuli patenttilain 57 a §. 
Lainkohdan mukaan, jos patentti on myönnetty menetelmälle uuden tuotteen valmistamiseksi, tulee, jollei 
muuta näytetä, ilman patentinhaltijan suostumusta valmistettu tuote katsoa valmistetuksi patentoidulla 
menetelmällä. Kyseinen lainkohta merkitsee todistustaakan kääntymistä. Kuitenkin MAO toteaa, ettei 
käännettyä todistustaakkaa voida soveltaa vastapuolta kuulematta annettujen turvaamistointen osalta, koska 
tuolloin todistustaakka kääntyisi sellaiselle, jolla ei ole mahdollisuutta esittää näyttöä. 
368 Ks. todistustaakasta Tirkkonen 1977, s. 109–110. 
369 Ks. myös OK 17:2.3, jonka mukaan riita-asian todistustaakkaa ja näytöltä vaadittua tasoa noudatetaan, 
jollei laissa toisin säädetä tai asian laadusta muuta johdu. Momenttia noudatetaan, jollei laissa muutoin 
säädetä. OK 7 luvun turvaamistoimien osalta laki edellyttää hakijan vaateelta todennäköisyyttä. 
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tulee olla sellainen, joka voidaan vahvistaa vastapuolta kohtaan UK 2:2:ssä tarkoitetulla 

ratkaisulla.370 

Todennäköisyydellä tarkoitetaan yleisesti sitä, että asiasta on tietty näyttöenemmyys 

verrattuna sen negaatioon.371 Tämän mukaan seikka on todennäköinen, jos siitä esitetty 

näyttö yli 50%:n varmuudella kertoo asian olevan näin.372 Toisaalta todennäköisyys on 

määre, joka on vaikea jo siksi, että eri henkilöt saattavat mieltää sen toisin. Tilastollisten 

todennäköisyysmääreiden käyttö on vaikeaa, sillä kyse on viimekädessä subjektiivisesta 

todennäköisyydestä. Eri asiaryhmissä todennäköisyydellä voidaan lisäksi tarkoittaa eri 

näyttökynnystä. 373  Turvaamistoimiprosessissa todennäköisyyden arviointiin vaikuttaa 

myös se, että turvaamistoimi voidaan määrätä OK 7:5.2:n perusteella vastapuolta 

kuulematta, jolloin menettelyllä on merkitystä myös todennäköisyyden arvioinnin 

kannalta. Tällöin hakijan esittämän todistelun vaikuttavuutta ei voida suhteuttaa 

vastapuolen todistelun vaikuttavuuteen. Todistelu kohdistuu vain tosiseikkoihin, ei 

esimerkiksi voimassaolevaan oikeuteen.374 OK 17:4.1:n mukaan tuomioistuin soveltaa 

lakia viran puolesta.  

Riita-asioiden osalta näyttökynnyksenä on OK 17:2.2:n mukainen uskottava näyttö. 

Uskottavana näyttöä on pidettävä silloin, kun käsillä on ”järkevä näyttöenemmyys”.375 

Käsitteenä ”järkevä näyttöenemmyys” viittaa johonkin suurempaan 

todennäköisyysasteeseen, kuin pelkkään todennäköisyyteen. Näyttökynnys on kuitenkin 

alempi kuin rikosasioissa syyksiluettavalta tuomiolta edellytetty näyttökynnys. 376 

Turvaamistoimiasiassa vaateelta edellytetään alempaa näyttökynnystä, kuin pääasiassa, 

koska turvaamistoimen määrääminen edellyttää vaateen saattamista todennäköiseksi, 

joka ilmaisuna tarkoittaa järkevää näyttöenemmyyttä pienempää 

todennäköisyysastetta.377 Näyttökynnyksen asettaminen pääasian näyttötason alapuolelle 

                                                           
370 UK 2:2:n mukaisella ratkaisulla vahvistettavia oikeuksia käsitellään tutkielmassa jäljempänä. 
371 Ks. Lappalainen 2001, s. 343. Ks. myös Tirkkonen 1977, s. 100, jonka mukaan todennäköisyys voi 
viitata myös siihen, että esitettävältä näytöltä edellytetään alemman asteen todennäköisyyttä. 
372 Gregow 2014, s. 47. Ks. Havansi 1994, s. 15. 
373 Ks. Virolainen 1995, s. 43 ja Lappalainen 2001, s. 343. 
374 Tirkkonen 1977, s. 70 ja 81. Jura novit curia -periaatteen mukaan tuomioistuin tuntee lain. 
375 HE 46/2014, s. 46. LaVM 19/2014, s. 10–11. Esitöissä viitataan oikeuskirjallisuuden kantaan, jonka 
mukaan riita-asioiden näyttökynnys on asettunut järkevän näyttöenemmyyden kohdalle. Kynnystä ei ole 
hallituksen esityksessä haluttu muuttaa. 
376 Ks. OM 69/2012, s. 72. Ks. myös HE 46/2014, s. 46, minkä mukaan aiemmin näyttökynnys riita-asiassa 
on ilmaistu sanoin ”täysi näyttö”. Tällöinkin näytöltä on edellytetty oikeuskirjallisuuden mukaan 
jonkinlaista korkeamman asteen todennäköisyyttä, joka on tuomarin kannalta vakuuttava. Ks. tästä 
Tirkkonen 1977, s. 100. 
377 Ks. Havansi 1994, s. 56. Ks. myös Ekelöf – Edelstam – Heuman 2009, s. 84–87, jossa esitetyn näytön 
tasoa on kuvattu järjestyksessä vähiten vakuuttavasta vakuuttavimpaan sanoilla antagligt, sannolikt, 
styrkt/visat, uppenbart ja säkert. Turvaamistoimiasian edellyttämä näytön taso asettuu sanan sannolikt 
tasolle, siinä missä riita-asialta vaadittu taso, eli uskottava näyttö, asettunee styrkt/visat kohtaan. Ruotsissa 
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on perusteltua, sillä identtinen näyttökynnys vesittäisi turvaamistoimiprosessin 

tarkoituksen kiireellisenä ja ennakollisena oikeussuojamuotona. Turvaamistoimi olisi 

mahdollinen vain samoin edellytyksin, kuin pääasian ratkaisu.378  

Oikeuskäytännön mukaan hakijan vaade on todennäköinen silloin, kun se ei ole 

oikeudellisesti tai näytöllisesti niin selvästi perusteeton, ettei asiaa saisi ratkaista 

yksipuolisella tuomiolla. Tapauksissa KKO 1994:132 ja KKO 1994:133 KKO totesi 

saatavan olevan OK 7:1:ssä tarkoitetulla tavalla todennäköinen, kun se ensinnäkin on 

riittävästi yksilöity. Toiseksi edellytettiin, ettei saatava saanut olla oikeudellisesti niin 

perusteeton, ettei vaatimusta saisi hyväksyä yksipuolisella tuomiolla.379 Näytön osalta 

edellytettiin, ettei vedotut tosiseikat saaneet olla mahdottomia tai tunnetusti epätosia.380 

Vaade on oikeudellisesti selvästi perusteeton silloin, kun se on selvästi lakiin 

perustumaton, lain taikka hyvän tavan vastainen tai, jos tosiseikastosta ei voi seurata sitä, 

mitä asiassa vaaditaan.381 Tosiseikastoltaan vaade on selvästi perusteeton silloin, kun 

esitetyt tosiseikat ovat notorisesti epätosia tai mahdottomia.382 Oikeuskäytännössä vaade-

edellytykselle vahvistettu taso alittaa OK 7 luvussa turvaamistoimille asetetun 

edellytyksen siitä, että vaateen tulisi olla todennäköinen.383  

Vaade-edellytykseen kuuluu KKO:n mukaan myös oikeuskysymys. 384  Tapauksessa 

KKO 2000:94 KKO lausui, että turvaamistoimiasian ratkaisu perustuu väitetyn 

oikeudenvastaisuudenkin osalta summaariseen tutkintaan. Vastapuolen toteuttamista 

työtaistelutoimenpiteistä ei asiassa ollut riitaa. KKO katsoi, että kun hakija ei ollut 

saattanut todennäköiseksi, että sillä olisi oikeus saada vastapuolen toimet lopetetuksi, ei 

vaade-edellytys täyttynyt. Hakijan olisi siis tullut näyttää, että vastapuolten suorittama 

                                                           
edellytetty näyttö asettuu samalle tasolle. Suomalaiset vastineet Ekelöfin tasoille ovat oletettavaa, 
todennäköistä, ilmeistä ja varmaa. Ks. tästä Lappalainen 2001, s. 311–312. Lappalainen on poistanut 
asteikosta ilmaisun styrkt/visat sen vuoksi, että se viittaa näytön riittävyyteen, vaikka näytön riittävyys voi 
vaihdella eri juttutyypeissä, eikä sitä siten voida asettaa asteikolle etukäteen. 
378 Ks. Jokela 2012, s. 153. 
379 Pelkkä vastapuolen väite lainsäädännön tulkinnanvaraisuudesta ei tehnyt kummassakaan tapauksessa 
vaateesta perusteetonta. Päinvastoin, KKO:n mukaan turvaamistoimen tarve korostuu tällaisissa 
tapauksissa, sillä ratkaisun saaminen pääasiassa saattaa pitkittyä. 
380 Ks. Virolainen DL 1995, s. 371–374. Virolainen on kritisoinut osuvasti ratkaisujen perustelutapaa – se 
että jokin ei ole ilmeisen perusteeton ei tarkoita, että se olisi todennäköinen. Ratkaisut ovat perustuneet 
turvaamistoimisäännöstön teleologiseen tulkintaan, mutta tästä tulkintatavasta ei ole ratkaisuissa lausuttu 
mitään. Sen sijaan ratkaisut on kirjoitettu muotoon, joka antaa mielikuvan siitä, että ei-perusteettomuus 
tarkoittaisi todennäköisyyttä. 
381 Ks. HE 15/1990, s. 54 ja 95, Jokela 2012, s. 382 sekä Lappalainen – Hupli 2017, s. 987–988. 
382 Ks. HE 15/1990, s. 54 ja 95, Lappalainen 2001, s. 159 sekä Lappalainen – Hupli 2017, s. 988. 
383 Ks. Ekelöf – Edelstam – Heuman 2009, s. 85. Ekelöfin esittämän kaavan mukaan tason sannolikt 
alapuolella on ainoastaan antagligt. Vaatimus siitä, ettei vaade saa olla ilmeisen perusteeton, lienee vielä 
matalampi, kuin Ekelöfin kaavan antagligt. Vaateelta vaadittu todennäköisyys on siis todella matala. Ks. 
Norrgård DL 2004, s. 1073. 
384 Norrgård 2001, s. 232, Norrgård DL 2004, s. 1072 ja Hupli 2006, s. 251. 
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saarto oli todennäköisesti oikeudenvastainen. 385  Järjestely on poikkeuksellinen. Jura 

novit curia -periaatteen mukaan tuomioistuimen on tunnettava oikeus ja sovellettava 

sitä. 386  Toisin kuin täysimittaisessa oikeudenkäynnissä, turvaamistoimiprosessissa 

tuomioistuin ottaa ainoastaan kantaa siihen, onko jokin tulkinta oikeudesta saatettu 

todennäköiseksi.387  

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että näyttökynnys asian tosiseikkojen osalta voi erota 

siitä, mikä on näyttökynnys oikeuskysymyksen osalta.388 Tähän tulee kuitenkin suhtautua 

epäilevästi, sillä tulkinnan hyväksyminen johtaa tilanteeseen, jossa ilmaisulle 

”todennäköiseksi saattaminen” kehitetään jatkuvasti uusia, tilanteesta riippuvia sisältöjä. 

Perustellumpaa on pitää kiinni siitä, ettei samalle kielelliselle ilmaisulle anneta samassa 

paikassa lakia eri merkitystä.389 

5.2.1 Etukäteisnautinta  

Kaikki OK 7 luvun turvaamistoimet edellyttävät lain mukaan vaateelta samaa 

todennäköisyysastetta. Lähtökohta oikeudellisessa tulkinnassa on, että lakitekstissä 

olevalle ilmaisulle ei tule antaa eri yhteydessä eri merkitystä ilman erityistä perustetta.390 

Hakijan vaade-edellytyksen todennäköisyydelle tulee kuitenkin oikeuskäytännön 

mukaan asettaa takavarikkoasiaa huomattavasti suuremmat vaatimukset silloin, kun 

turvaamistoimen määrääminen johtaisi siihen, että hakija saisi oikeudenkäynnin ajaksi 

                                                           
385 Havansi 2001, s. 136. 
386 Tirkkonen 1977, s. 81. 
387  Norrgård DL 2004, s. 1072. Vrt. Koskinen Edilex 2012, s. 7 ja 14, jonka mukaan 
turvaamistoimimenettelyä ei olisi tarkoitettu sovellettavaksi oikeudellisesti epäselviin asioihin. Lisäksi 
Koskinen toteaa, että ”[e]rityisen valitettavaa käräjäoikeuden tuomiossa on myös sen unohtaminen, ettei 
turvaamistoimia voida käyttää oikeudellisesti tulkinnallisissa tilanteissa.” Näin ei ole, sillä KKO on jo 
ratkaisussa KKO 1994:132 todennut, ettei pelkkä väite lain tulkinnanvaraisuudesta estä vaade-edellytyksen 
täyttymistä. Ratkaisun mukaan turvaamistoimen tarve on tulkinnanvaraisessa asiassa pikemminkin 
korostunut. 
388 Norrgård 2001, s. 232. 
389 Ks. Aarnio 1989, s. 256, jonka mukaan lakitekstin ilmaisuille ei tulisi antaa eri yhteyksissä eriäviä 
merkityksiä, jollei siihen ole perusteita. Vielä vähemmän tulisi mielestäni samalle ilmaisulle antaa eri 
merkitys samassa yhteydessä. 
390 Aarnio 1989, s. 256. 
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sen oikeuden, mitä pääasian prosessissa vaatii.391 Tällöin OK 7:3:n hakijan vaateelle 

asettama edellytys on erilainen, kuin OK 7 luvun muissa turvaamistoimissa.392  

Asiaa koskevissa prejudikaateissa ei ole selvitetty sitä, miten todennäköinen hakijan 

vaade tulee etukäteisnautintaan johtavissa tapauksissa olla, jotta turvaamistoimi voidaan 

määrätä.393 Jos takavarikon osalta vaaditaan, ettei hakijan oikeus ole selvästi perusteeton, 

niin miten todennäköinen hakijan oikeus on, jos se on selvästi perusteetonta oikeutta 

huomattavasti todennäköisempi? 394  Ekelöfin skaalalla se, että vaade ei ole ilmeisen 

perusteeton, tarkoittaa, että vaateen olemassaolo on oletettavaa.395 Mahdollista on myös, 

että kyse ei ole edes oletettavaa -tasosta.396 Tätä vahvempia näytön vakuuttavuuden tasoja 

ovat tasot todennäköistä, ilmeistä ja varmaa.397 Näistä varmuus ja ilmeisyys ovat sellaisia, 

ettei etukäteisnautintaankaan johtavalta turvaamistoimelta voida niitä edellyttää, sillä jo 

näytön ilmeisyys ylittää riita-asian uskottavan näytön vaatimuksen. 398  Ilmaus 

”huomattavasti todennäköisempi kuin ei ilmeisen perusteeton” tarkoittanee tasoa, joka 

asettuu tason ”todennäköistä” alapuolelle, kohdalle taikka hieman sen yläpuolelle. Joka 

tapauksessa etukäteisnautintaan johtavalta turvaamistoimelta edellytetyn vaade-

edellytyksen todennäköisyystason arvioiminen on hankalaa. 

Ongelmana on myös se, tuleeko hakijan pääasian vaateen sekä haetun turvaamistoimen 

olla täysin identtisiä, jotta etukäteisnautintaa koskeva periaate tulee sovellettavaksi. Asiaa 

voidaan havainnollistaa esimerkillä, jossa A:lla ja B:llä on sopimus, jonka mukaan B on 

pidättäytynyt markkinoimasta tuotetta X Suomessa. Tuotteen X markkinoista 95% on 

pääkaupunkiseudulla. B ei sopimuksesta piittaa, ja ryhtyy vastoin sitä markkinoimaan 

                                                           
391 Ks. etukäteisnautinnasta tapaukset KKO 1998:143, KKO 2000:94, KKO 2003:118 ja KKO 2005:117. 
Vrt. KKO 1995:117. Tapauksessa kantajat vaativat, että oikeus vahvistaisi, että heidän oikeus harjoittaa 
poronhoitoa tietyllä alueella esti Metsähallitusta rakentamasta alueelle teitä tai hakkaamasta alueelta 
metsää. KKO:n määräämällä turvaamistoimella kiellettiin Metsähallitusta miljoonan euron sakolla 
ryhtymästä metsänhakkuisiin ja tietöihin tuolla alueella. Määrätty turvaamistoimi on identtinen kantajien 
pääasian vaatimuksen kanssa. Silti ratkaisussa ei mainita sanallakaan jäljemmissä ratkaisuissa toistettua 
periaatetta siitä, että etukäteisnautintaan johtavan turvaamistoimen vaade-edellytyksen todennäköisyydelle 
tulisi asettaa huomattavasti suuremmat vaatimukset. Joko KKO on kehittänyt etukäteisnautinnan 
periaatteen vasta tapauksessa KKO 1998:143 tai epähuomiossa jättänyt periaatteen soveltamatta. 
Epäjohdonmukaisuuden oikeuskäytännössä on huomannut myös Norrgård 2002, s. 182. 
392 Syynä vaade-edellytyksen korottamiselle on se, että turvaamistoimien lähtökohtana on, että hakija saa 
turvaamistoimella vähemmän, kuin mitä pääasian prosessissa. Ks. KKO 2003:118. Etukäteisnautinnan 
ongelma koskee vain OK 7:3:ä, sillä muut OK 7 luvun turvaamistoimet tuntevat toimenpiteenä ainoastaan 
takavarikon, missä hakijalle ei tilitetä mitään. Ks. Norrgård DL 2004, s. 1067. 
393 Ks. Koulu 2004, s. 469. Ks. myös Norrgård DL 2004, s. 1072–1073. 
394 Ks. Norrgård DL 2004, s. 1073. 
395  Ks. Norrgård DL 2004, s. 1073. Norrgård suhteuttaa vaateen todennäköisyyden Lappalaisen 
käännökseen Ekelöfin kaaviosta. 
396 Norrgård DL 2004, s. 1073. 
397 Lappalainen 2001, s. 311. Ks. Ekelöf – Edelstam – Heuman 2009, s. 85. 
398 OK 17:2.2:n mukaan riita-asian näyttökynnys on uskottavan näytön korkeudella. Ks. HE 46/2014, s. 46 
ja LaVM 19/2014, s. 10–11, joiden mukaan uskottava näyttö viittaa järkevään näyttöenemmyyteen. 
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tuotetta X Suomessa. A vaatii kanteella B:n suorittaman markkinoinnin kieltämistä 

Suomessa. Turvaamistoimena A vaatii B:n suorittaman markkinoinnin kieltämistä vain 

pääkaupunkiseudulla. A:n kannevaatimus ja vaadittu turvaamistoimi eivät ole identtisiä, 

joskin niillä on hyvin pitkälle sama vaikutus johtuen siitä, että tuotteen X markkinat ovat 

pääasiassa alueella, johon kohdistuvaa markkinointia A vaatii turvaamistoimella 

kiellettäväksi. Tuleeko tapauksessa soveltaa etukäteisnautinnan periaatetta, vaikka A:n 

kannevaatimus ja turvaamistoimivaatimus eivät ole täysin identtiset? 399  Vastapuolen 

kannalta olisi parempi, jos etukäteisnautintaa koskevaa periaatetta ei sovellettaisi niin 

jyrkästi kuin KKO tekee. Perustellumpaa olisi, että turvaamistoimen määräämisen 

edellytykset olisivat ankarammat silloin, kun turvaamistoimivaatimus ja pääasian 

ratkaisu ovat olennaisilta osin samanlaisia.400  

De lege sententia etukäteisnautinnan ongelma olisi paremmin ratkaistavissa siten, että 

turvaamistoimihakemusta ei hylättäisi vaade-edellytyksen täyttymättä jäämisen vuoksi, 

vaan mahdollinen hylkääminen johtuisi OK 7:3.2:ssa tarkoitetusta kohtuusharkinnasta. 

Tällöin etukäteisnautintaan johtava turvaamistoimi voitaisiin hylätä vastapuolen kannalta 

kohtuuttomana, jollei hakijan oikeus olisi selvästi tavanomaisen vaade-edellytystason 

ylittävä.401 Nykyinen KKO:n soveltamiskäytäntö johtaa laintulkinnalliseen ongelmaan 

sen vuoksi, että kielellisesti kaikki OK 7 luvun turvaamistoimet edellyttävät vain vaateen 

todennäköiseksi saattamista, ilman että laista ilmenisi etukäteisnautinnan 

erityisvaatimuksia. 402  Tilanne on parempi, jos mahdollinen hylkääminen 

etukäteisnautinnan tilanteissa perustettaisiin siihen että, jollei hakija saata oikeuttaan 

                                                           
399  Tapaus on vain havainnollistava esimerkki, eikä siinä ole otettu huomioon vastaavanlaiseen 
sopimukseen mahdollisesti liittyviä kilpailuoikeudellisia ongelmia. Esimerkki näyttää, että 
turvaamistoimivaatimus on usein kirjoitettavissa sellaiseksi, että se eroaa vähän pääasian vaatimuksista, 
mutta molempien vaikutukset ovat olennaisesti samanlaisia.  
400 Ks. myös Norrgård DL 2004, s. 1068, jossa Norrgård kritisoi samansuuntaisesti KKO:n kehittämää 
etukäteisnautinnan periaatetta jäykkyydestä ja muodollisuudesta. Norrgård sitoisi etukäteisnautinnasta 
johtuvan erityisharkinnan siihen, että arvioinnissa otettaisiin huomioon osapuolille ratkaisusta syntyvät 
vahingot. Ks. lisäksi Havansi 2008, s. 51–54, jossa myös Havansi nähdäkseni puoltaa toisenlaista jaottelua, 
kuin mitä KKO:n soveltama turvaamistoimien jaottelu etukäteisnautintaan johtaviin ja muihin 
turvaamistoimiin edustaa. Havansin mukaan hakijalle asetettava näyttökynnys vaade-edellytyksen osalta 
on sitä korkeampi, mitä täydellisemmin, suoranaisemmin ja nopeammin hakija pääsisi nauttimaan sitä 
oikeutta, mistä pääasiassa on riitaa. Havansin tulkinnan omaksuminen toisi joustavuutta 
turvaamistoimiprosessiin. Lisäksi Havansi kirjoittaa täydestä etukäteisnautinnasta ja lähes täydestä 
etukäteisnautinnasta, joka eroaa KKO käyttämästä terminologiasta. 
401  Ks. tapauksen KKO 2003:118 esittelijän mietintö. Vrt. Knuts LM 2011, s. 1471, jonka mukaan 
oikeuskäytännössä olisi omaksuttu jo se, että etukäteisnautinnan tilanteissa turvaamistoimihakemus 
hylättäisiin vastapuolen kannalta kohtuuttomana, jollei hakijan vaade ylitä korotettua 
todennäköisyysvaatimusta. Knuts viittaa oikeuskäytännöstä tapauksiin KKO 1998:143, KKO 2000:94 ja 
KKO 2003:118. KKO:n enemmistö ei ole yhdessäkään näistä perustellut etukäteisnautintaan johtavan 
turvaamistoimen hylkäämistä kohtuusedellytyksen vastaisena, vaan hylkäämisperusteena on aina ollut se, 
ettei hakijan vaade ole ollut riittävällä tavalla todennäköinen. 
402 Ks. Aarnio 1989, s. 256. Aarnion mukaan tietyssä lakitekstissä olevalle ilmaisulle ei tulisi antaa eri 
yhteydessä eri merkitystä ilman erityistä syytä. 
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riittävän todennäköiseksi, niin haettu turvaamistoimi hylätään kohtuuttomana OK 7:3.2:n 

perusteella. Tällöin päästäisiin eroon tilanteesta, jossa OK 7 luvun turvamaistoimien 

osalta mainintaa ”todennäköiseksi saattaminen” tulkitaan jopa luvun sisäisesti eri 

tavoin. 403  Lisäksi kohtuuttomuusharkinnassa voitaisiin ottaa helpommin huomioon 

tilanteet, jossa hakijan pääasian vaade ja turvaamistoimivaatimus eivät ole identtiset, 

mutta kuitenkin niiden tosiasialliset vaikutukset ovat olennaisesti samat. 

5.2.2 Olettamien soveltaminen vaade-edellytysharkinnassa 

Käytännössä vaade-edellytystä arvioitaessa on painoarvoa annettava sille, perustuuko 

hakijan oikeus rekisteröityyn immateriaalioikeuteen. Kyse on eräänlaisesta rekisteröidyn 

oikeuden pätevyysolettamasta – esimerkiksi myönnetty patentti on vain harvoin selvästi 

mitätön.404 Olettamien soveltaminen perustuu sille, että rekisteröityjä oikeuksia koskevat 

väitteet ovat voineet tulla tutkituiksi jo laajemmassa prosessissa. Väitteiden uudelleen 

tutkimiseen ei tule ryhtyä toistamiseen summaarisessa turvaamistoimiprosessissa. 405 

Olettamien soveltaminen edesauttaa turvaamistoimiprosessissa kiireellisyysvaatimuksen 

toteutumista.406 

Tässä tarkoitettuja rekisteröityjä oikeuksia ovat esimerkiksi patentit, hyödyllisyysmallit 

ja tavaramerkit. 407  Olettamaa soveltaessa tulee ottaa huomioon jako tutkittuihin 

väitteisiin sekä uusiin väitteisiin. Olettaman kytkeminen jo tutkittuihin väitteisiin on 

perustellumpaa, kuin olettaman soveltaminen uusiin väitteisiin.408 Erityisen kriittisesti 

tulisi suhtautua saman henkilön jo aiemmin samaa patenttia kohtaan esittämiin väitteisiin, 

jotka ovat jo kertaalleen tutkittuja, ja jotka perustuvat samaan perusteeseen.409 Olettama 

menettää merkitystään, jos vastapuoli väittää esimerkiksi tavaramerkkiä pätemättömäksi 

sellaisella, jälkeenpäin syntyneellä perusteella, jota ei ole aiemmin voitu tutkia.410 

5.2.3 UK 2:2:n mukaisella ratkaisulla vahvistettavat oikeudet 

UK 2:2:ssä säädetään ulosottoperusteiden luettelosta. Jotta hakijalle voidaan määrätä 

tämän oikeuden suojaava turvaamistoimi OK 7:3:n perusteella, tulee hänellä olla 

mahdollisuus saada oikeutensa vahvistetuksi jollain UK 2:2:ssä tarkoitetuista 

                                                           
403 Ks. tapauksen KKO 2003:118 esittelijän mietintö. 
404 Ks. Norrgård 2002, s. 245 ja Norrgård DL 2004, s. 1076. Ks. myös MAO 821/15, jossa MAO katsoi, 
että vaade-edellytyksen todennäköisyyttä arvioitaessa lähtökohdaksi tuli ottaa myönnetyn 
lisäsuojatodistukseen ja eurooppapatenttiin perustuvien oikeuksien voimassaolo. 
405 Norrgård DL 2004, s. 1076. 
406 Ks. Norrgård 2002, s. 238. 
407 Tavaramerkin voi tosin saada TavaramerkkiL 4 a §:n mukaan myös vakiinnuttamalla. 
408 Norrgård 2002, s. 234 ja Norrgård DL 2004, s. 1076. 
409 Norrgård 2002, s. 244. 
410 Norrgård 2002, s. 264. 
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ratkaisuista. 411  Vaade-edellytyksen mukaisen todennäköisyyden tulee siis kohdistua 

oikeuteen, joka on vahvistettavissa UK 2:2:ssä tarkoitetulla ratkaisulla. UK 2:2:ssä 

tarkoitettuihin ratkaisuihin kuuluvat suoritustuomioiden lisäksi myös vahvistus- ja 

muotoamistuomiot, jotka ovat myös yleisellä turvaamistoimella turvattavissa.412 

Tapauksessa KKO 1999:53413 oli kyse siitä, voidaanko yleisellä turvaamistoimella estää 

työnantajaa purkamasta yksipuolisesti työntekijän työsopimusta. Hakija oli ollut 

toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa vastapuoleen. Vastapuoli oli ilmoittanut 

hakijalle hakijan haettua opintovapaata, ettei vapaata voida myöntää haetuksi ajaksi. 

Hakijan mukaan vastapuolen esittämä syy ei ollut sellainen, joka olisi opintovapaalain 

(273/1979) 8 §:n mukaan mahdollistanut opintovapaan siirtämisen. Hakija vaati oikeutta 

OK 7:3:n perusteella kieltämään vastapuolta purkamasta hakijan työsopimusta sen 

johdosta, että hakija oli jäänyt opintovapaalle. 

KKO hylkäsi yksimielisenä hakijan turvaamistoimihakemuksen työsuhteen purkamisen 

kieltämisestä, koska silloiseen työsopimuslakiin (320/1970) ei kuulunut säännöstä, jonka 

perusteella työntekijällä olisi oikeus vaatia työsuhteensa palauttamista vastoin 

työnantajan tahtoa. Kun työntekijä ei voi pääasiassa kanteella vaatia työsuhteensa 

palauttamista, ei hakijalla ollut sellaista oikeutta, jonka voisi saada vahvistettavaksi UK 

2:2:n mukaisella ratkaisulla. 414  Työsuhteen pysyttämisen ollessa nykyisenkin 

työsopimuslain (55/2001) aikana mahdottomuus, kyseeseen tulevat vain TSL:n mukaiset 

rahamääräiset korvaukset, joiden turvaaminen ei kuulu OK 7:3:n soveltamisalaan. 

Ratkaisu perustuu oppiin työvelvoitteiden henkilökohtaisuudesta.415  

Työsuhteen henkilökohtaisesta luonteesta johtuen käskytuomion antaminen 

työvelvoitteen täyttämiseksi on rajoitettua. 416  Luontoissuorituksella tarkoitetaan 

                                                           
411  Ulosottoperusteita UK 2:2.1:n mukaan ovat: tuomioistuimen riita- ja rikosasiassa antama tuomio, 
tuomioistuimen antama turvaamistoimipäätös tai pidättämiseen oikeutetun virkamiehen päätös 
väliaikaisesta turvaamistoimesta, välitystuomio, osamaksukauppaa koskeva tilityspöytäkirja, vahvistettu 
elatussopimus sekä muu sellainen sitoumus, jonka täytäntöönpanosta säädetään muussa laissa, 
hallintotuomioistuimen ja muun viranomaisen päätös hallintolainkäyttöasiassa sekä valtioneuvoston, 
ministeriön tai valtion hallintoon kuuluvan viraston päätös.   
412  Ks. esimerkiksi Havansi 1994, s. 6, 68–69. Vrt. Möller DL 2001, s. 917, jossa on suhtauduttu 
kriittisemmin mahdollisuuteen määrätä turvaamistoimi vahvistus- tai muotoamistuomion lopputuloksen 
turvaamiseksi. Ks. myös Ruotsin osalta ratkaisu NJA 1991 s. 200, jonka mukaan siviiliprosessuaaliset 
turvaamistoimet ovat tarkoitettuja käytettäväksi pääsääntöisesti silloin, kun kanteella vaaditaan 
täytäntöönpanoon johtavaa tuomiota. Poikkeuksellisesti turvaamistoimi voidaan määrätä vahvistuskanteen 
turvaamiseksikin. Tapauksessa vahvistuskanne oli niin lähellä kieltokannetta, että turvaamistoimi voitiin 
määrätä. 
413 Tapauksessa käräjäoikeus oli ainoana oikeusasteena määrännyt hakijan vaatiman turvaamistoimen. 
414 Tuolloin voimassaollut ulosottoa koskeva säännös oli UL. 
415 Koulu 1999, s. 416. 
416 Koulu 1999, s. 416 ja Koskinen Edilex 2012, s. 12. Ks. ajattelun taustasta esimerkiksi Kivimäki JFT 
1957, s. 164–166. Samoin myös Englannissa suhtaudutaan kielteisesti mahdollisuuteen antaa työsuhteeseen 
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velvoitteen suorittamista sovitulla tavalla. 417  Sellaista velvoitetta, jolle ei voi saada 

luontoissuoritukseen pakottavaa tuomiota, ei voida laittaa myöskään yleisenä 

turvaamistoimena täytäntöön, koska hakijalla ei ole sellaista oikeutta, joka voitaisiin UK 

2:2:ssä tarkoitetulla ratkaisulla vahvistaa. Päävelvoitteita, joiden osalta 

luontoissuoritusvastuu ei tule velvoitteen laadun vuoksi kyseeseen, ovat esimerkiksi 

henkilökohtainen työ- tai palvelussuoritus sekä suoritus, joka vaatii erityistä 

innovatiivisuutta.418 Suoritusesteperusteen vuoksi luontoissuoritus on mahdoton silloin, 

kun henkilö on velvoittautunut luovuttamaan tietyn esineen, joka kuitenkin on tuhoutunut 

ennen luovutushetkeä. Samoin luontoissuoritus estyy silloin, kun velvoitteen täyttäminen 

olisi lainvastaista. 419  Turvaamistoimen esteeksi lienee luettava lisäksi myös 

luontoissuorituksen liiallinen rasittavuus.420 Tällaisten päävelvoitetyyppien lisäksi myös 

useimmat sivuvelvoitteet ovat sellaisia, ettei luontoissuoritusvelvollisuus tule 

kyseeseen.421  

Vastapuolen aloittaman työtaistelun kieltäminen on ongelma, joka on konkretisoitunut 

myös turvaamistointa koskevissa prejudikaateissa. Ongelmana on se, onko hakijalla 

oikeus vaatia pääasian prosessissa vastapuolta lopettamaan työtaistelutoimenpide. Mikäli 

työtaistelun kieltävä kieltotuomio voidaan antaa, avautuu samalla mahdollisuus turvata 

tuo oikeus OK 7:3:n perusteella.422 

Tapauksessa KKO 2000:94 vastapuolet asettivat hakijan aluksen saartoon Helsingin 

satamassa, ja kielsivät työtaistelun tukitoimena purkamasta taikka lastaamasta hakijan 

alusta. Hakijan aluksen päästyä Helsingin satamasta se saarrettiin uudelleen lastin 

purkamisen jälkeen Tanskassa. Hakija vaati turvaamistoimella kiellettäväksi vastapuolen 

aloittaman saarron sekä työtaistelun tukitoimen. Lisäksi hakija vaati työtaistelun 

tukitoimen aloittanutta vastapuolta ilmoittamaan sataman ahtaajille, että hakijan alus on 

                                                           
perustuva positiivisen tekemisvelvoitteen sisältävä turvaamistoimi työntekijää vastaan. Ks. tästä Bean – 
Parry – Burns 2015, s. 22 ja 43–44. Kantaa on perustelu sillä, että työsuhteet perustuvat luottamukselle ja 
keskinäiselle lojaliteetille, eikä pakottaminen tällaiseen ole järkevää. 
417  Norros 2018, s. 155–156. Tämän määrittelyn mukaan luontoissuorituksena voidaan pitää myös 
rahamääräistä suoritusta, jos se on ollut alkuperäisen velvoitteen sisältö. Tällaisen luontoissuorituksen 
turvaamiseen OK 7:3 ei sovellu, koska kyse on OK 7:1:n soveltamisalaan kuuluvasta rahasaatavasta. 
418 Hemmo 2003, s. 195–196. Ks. myös Kivimäki JFT 1957, s. 163–164. Rajoitusperusteet perustuvat usein 
ajatukselle siitä, että luontoissuoritusvelvollisuus tarkoittaisi velallisen henkilökohtaisen vapauden 
loukkausta.  
419  Hemmo 2003, s. 198 Ks. Ljungman 1948, s. 42–43. Ljungman tosin ei puhu nimenomaisesta 
suoritusesteperusteesta. 
420  Ks. Hemmo 2003, s. 198. Suorituksen liiallinen rasittavuus vastapuolen kannalta lienee kuitenkin 
olosuhde, joka tulee tuomioistuimen tietoon vasta vastapuolen vastauksen kautta. 
421 Ks. Norros 2018, s. 183–184. Sivuvelvoitteella tarkoitetaan velvoitetta, joka täydentää päävelvoitetta. 
Norros kuitenkin suhtautuu epäilevästi ajatteluun, jonka mukaan sivuvelvoitteet olisivat kategorisesti 
sellaisia, joiden noudattamista ei voida kanteella vaatia. 
422 Ks. Koskinen Edilex 2012, s. 13–14. 
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lastattava sekä purettava Helsingissä. Lisäksi vaadittiin vastapuolia perumaan 

tanskalaisille työntekijäjärjestöille lähetetty tukitoimipyyntö. Hakijoiden mukaan 

vastapuolet loukkasivat hakijan oikeutta elinkeinon harjoittamiseen. Lisäksi hakijan 

mukaan alukseen sovellettiin sen kotimaan, eli Viron lakia, eikä vastapuolilla ollut 

oikeutta vaatia suomalaisten työehtosopimusten mukaisia bruttopalkkoja aluksella. 

Hakijan aluksen miehistöllä ei ollut työriitaa varustamon kanssa, joten vastapuolilla ei 

ollut työntekijäjärjestöinä puhevaltaa asiassa. Joka tapauksessa vastapuolten toimet eivät 

tähdänneet miehistön ammatillisten etujen parantamiseen, vaan kilpailutilanteeseen 

vaikuttamiseen. 

KKO:n mukaan OK 7:3:n perusteella voidaan kieltää oikeudenvastainen 

työtaistelutoimenpide.423 Turvaamistoimimenettelyssä ei kuitenkaan lopullisesti ratkaista 

toimenpiteen oikeudenvastaisuutta vaan ainoastaan se, onko turvaamistoimen 

määräämiselle edellytykset. KKO hylkäsi hakijan turvaamistoimihakemuksen, koska 

tämä ei ollut saattanut todennäköiseksi, että vastapuolten toimenpiteet olisivat 

oikeudenvastaisia. Ratkaisun mukaan oikeudenvastainen424 työtaistelutoimenpide on siis 

ainakin periaatteessa kiellettävissä, ja hakijalla on tällöin oikeus saada saarto 

kieltokanteella kielletyksi. 425  Kieltokannemahdollisuus avaa mahdollisuuden turvata 

oikeuden OK 7:3:n perusteella. Tilanne on eri, mikäli työtaistelutoimenpide kohdistuu 

voimassaolevaan työehtosopimukseen.426  

OK 7:3:n määräämisen kannalta olennaista on se, mikä oikeus loukatulla hakijalla on 

vastapuolta kohtaan. Tämä oikeus vaihtelee riippuen siitä, onko kyse esimerkiksi 

työehtosopimukseen kohdistuvasta työtaistelusta, työehtosopimuksettomana aikana 

tapahtuneesta työtaistelusta vaiko työriitojen sovittelua (420/1962) koskevan lain 

vastaisesta työtaistelusta. 427  Mikäli hakijan oikeudeksi muodostuu rahamääräinen 

saatava, ei yleinen turvaamistoimi ole sovellettavissa. 

                                                           
423 Kyseessä oleva kannanotto on oikeuslähdeasemaltaan obiter dictum -tasoinen, koska lausuma ei ole 
välttämätön ratkaisun lopputulokselle ja lausuma kohdistuu abstraktiin laintulkintakysymykseen. Ks. 
Launiala Edilex 2017, s. 6. 
424 Ratkaisun mukaan oikeudenvastainen työtaistelutoimenpide voi olla lähinnä silloin, kun toimenpiteen 
käyttäminen on kielletty kansallisessa laissa taikka Euroopan unionin oikeudessa siten, että siihen voidaan 
vedota yksityisten välisessä suhteessa. Työtaistelutoimenpide on oikeudenvastainen myös silloin, kun se 
toteuttamistapansa, päämääriensä taikka seuraamuksensa vuoksi olisi oikeuden tai hyvän tavan vastainen 
taikka kohtuuton. Lausumassa lienee kyse obiter dictum -tasoisesta toteamasta, koska KKO lausuu siinä 
yleisestä laintulkintakysymyksestä. Ks. Launiala Edilex 2017, s. 6. 
425 Havansi 2001, s. 136. 
426 Ks. Koskinen Edilex 2012, s. 7. 
427 Koskinen Edilex 2012, s. 8. Ks. KKO 2016:14, kohdat 49–53. 
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Tapauksessa KKO 2016:14 428  oli kyse työtaistelutoimenpiteen kieltämisestä 

turvaamistoimella työehtosopimuksen voimassaollessa. 429  Vastapuolten 

työtaistelutoimenpide oli kohdistunut työehtosopimukseen. 430  Työehtosopimuslain 

(436/1946) 8 §:n mukaisen työrauhan rikkomisesta seuraamuksena on lain 9 §:n mukaan 

hyvityssakko, eikä työtaistelutoimenpiteen kieltävän tuomion antaminen ole 

mahdollista. 431  Kun työehtosopimuksen voimassaollessa ei voida antaa 

pääasianratkaisussa työtaistelun kieltävää tuomiota, ei kieltomääräys 

turvaamistoimenakaan ole tällöin mahdollinen.432  

Hakijan mahdollisuus saada oikeutensa UK 2:2:ssä tarkoitetulla ratkaisulla 

vahvistettavaksi liittyy esimerkkitapauksissa aineellisen oikeuden sisältöön. Jollei hakija 

voi saada vastapuolta kohtaan luontoissuoritukseen velvoittavaa ratkaisua pääasian 

prosessissa, ei luontoissuoritukseen pakottavan turvaamistoimenkaan määrääminen ole 

mahdollista. Mikäli hakija ei voi saada pääasianprosessissa vastapuolen toimenpiteen 

kieltävää ratkaisua, ei tällaista kieltoa voida myöskään antaa OK 7:3:n perusteella. Sama 

koskee myös muita OK 7:3:n perusteella määrättäviä toimenpiteitä – toimenpiteen 

määrääminen on mahdollista vain, jos vähintään yhtä pitkälle menevä toimenpide on 

määrättävissä pääasianprosessissa. 433  Sanottu johtuu turvaamistoimen ratiosta – 

turvaamistoimella on tarkoitus antaa hakijan oikeuden suojaavaa oikeussuojaa 

vastapuolen haitanvaaraa vastaan. Sen sijaan turvaamistoimi ei voi mennä pidemmälle, 

kuin mitä pääasian prosessissa annettava ratkaisu, sillä tällöin turvaamistoimi ei turvaisi 

hakijalla ennestään olevaa oikeutta.434  

5.2.4 Voiko turvattavassa vaateessa olla kyse todistelun turvaamisesta? 

Oman erityisen kysymyksensä muodostaa se, voidaanko OK 7:3:n perusteella määrätä 

toimia, joilla pyritään turvaamaan muita kuin yksityisoikeudellisia oikeuksia. 435 

                                                           
428  Tapausta on käsitelty tutkielmassa aiemmin kuulemisperiaatteen ja muutoksenhakuoikeuden osalta 
laajemmin. Tapauksen tapahtumankulkua ei ole tarpeen käydä läpi enää uudestaan. 
429 KKO 2016:14, kohdat 1–6. 
430 KKO 2016:14, kohta 24. 
431 KKO 2016:14, kohdat 50–53. 
432 KKO 2016:14, kohta 54. Samoin Koskinen Edilex 2012, s. 14. Vertailun vuoksi todettakoon, että 
Ruotsissa Arbetsdomstolenilla on mahdollisuus paitsi kieltää laiton lakko, myös määrätä 
väliaikaismääräyksenä turvaamistoimesta. Väliaikaismääräykseen oikeuttavan säännöksen on katsottu 
olevan Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister 5:3. Lainkohdan mukaan, mikäli mainitussa laissa ei 
erikseen säädetä, noudatetaan dispositiivisen riita-asian oikeudenkäyntisäännöksiä. Ks. AD 2008:26, jossa 
AD määräsi toimeenpannut lakkotoimenpiteet välittömästi lopetettavaksi, kunnes pääasia oli lopullisesti 
ratkaistu tai muutoin määrättiin. 
433 Ks. Linna 2018, s. 108. 
434 Norrgård 2001, s. 226. Ks. Koskinen Edilex 2012, s. 14. 
435 Ks. Ruotsin osalta Westberg 2004a, s. 58, jonka mukaan Ruotsissa turvaamistoimi on määrättävissä 
siviilioikeudellisen vaateen turvaamiseksi. 
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Esimerkiksi todisteiden turvaamisessa olisi kyse oikeudenkäyntimenettelyllisen oikeuden 

turvaamisesta.436 Lain esitöissä todistelun turvaamisesta OK 7:3:n perusteella ei lausuta 

mitään.437 

OK 7:3:n perusteella tapahtuvaa todistelun turvaamista voidaan arvioida kahden eri 

tyyppitilanteen osalta. Ensimmäisessä tyyppitilanteessa turvaaminen kohdistuu 

vastapuolen hallussa olevan, yksilöimättömän todisteen turvaamiseen. 438  Toisessa 

tyyppitilanteessa on kyse niin sanotun editiovelvollisuuden turvaamisesta. 

Discoveryllä tarkoitetaan menettelyä, jossa asianosainen pystyy pakkokeinomaisilla 

valtuuksilla selvittämään, onko vastapuolella hallussa asian kannalta merkityksellisiä 

asiakirjatodisteita. 439  Suomi on hyväksyessään Haagin vuoden 1970 yleissopimusta 

todistelun vastaanottamisesta ulkomailla siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa (SopS 

37/1976) käyttänyt option olla suostumatta kansainvälisiin todistelun 

vastaanottamispyyntöihin, mikäli nämä toteuttavat common law -maiden pre-trial 

discovery of documents -instituutiota.440 Mikäli OK 7:3:n perusteella mahdollistettaisiin 

yksilöimättömän todisteluun vaikuttavan asiakirjan etsiminen vastapuolen hallusta, kyse 

olisi angloamerikkalaisen discovery of documents -menettelyn hyväksymisestä. Yleinen 

turvaamistoimi ei ole sovellettavissa discoveryä muistuttavien toimenpiteiden 

toteuttamiseksi. Tämä johtuu siitä, ettei Suomen oikeus tunne discoveryä, ja kun tällaista 

oikeutta ei voida pääasian prosessissa vahvistaa, ei sellaista myöskään voida OK 7:3:n 

perusteella toteuttaa. Tältä osin oikeuskirjallisuudessa on suhtauduttu yksimielisen 

kielteisesti OK 7:3:n soveltamiseen.441  

Tilanne on eri, jos hakijan turvattava oikeus on sellainen, että se voidaan 

editiovelvollisuutena vahvistaa tuomioistuimessa. OK 17:40.1:n mukaan tuomioistuin 

voi määrätä katselmuksen pidettäväksi, taikka esineen tai asiakirjan tuotavaksi oikeuteen, 

jos esineellä, asiakirjalla taikka katselmuksella voi olla merkitystä näytön saamisen 

kannalta. OK 17:40.3:n mukaan tuomioistuin voi määrätä asianosaisen täyttämään 

                                                           
436  Möller LM 2001, s. 915. Ks. Englannin Civil Procedure Act 1997 s.7(1), missä säädetään 
nimenomaisesta valtuudesta päättää todistelun turvaamisesta. Ks. myös Bean – Parry – Burns 2015, s. 145, 
jonka mukaan oikeuskäytännössä todistelun turvaamiseen oli suostuttu jo ennen lainsäädännöllistä 
perustetta. Tuolloin toimenpide tunnettiin Anton Piller -määräyksenä. Aiempi nimitys johtaa juurensa 
sikäläisestä oikeustapauksesta. 
437 Sen sijaan Suomen Asianajajaliiton turvaamistoimisäännöstön uudistusta koskevassa lausunnossa on 
asiasta osattu huomauttaa. Lausunnossa esitetään todisteiden turvaamisen mahdollisuuden selvittämistä. 
Ks. Suomen Asianajajaliiton lausunto DL 1989, s. 714–715. 
438 Tämä oikeussuojan muoto tunnetaan paremmin discoverynä. 
439 Lappalainen 2001, s. 194–195 ja Lappalainen – Rautio 2017, s. 640. 
440 HE 216/2014, s. 9 ja Lappalainen 2001, s. 194. 
441 Lappalainen 2001, s. 194–195, Möller DL 2001, s. 915 ja Lappalainen – Rautio 2017, s. 640.  
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velvollisuutensa sakon uhalla tai määrätä ulosottomiehen noutamaan esineen tai 

asiakirjan oikeuteen. Editiota vaativan on nimettävä se todistusteema, jonka 

toteennäyttämiseen editiolla pyritään, yksilöitävä se asiakirja, joka on tuotava oikeuteen 

sekä osoitettava, että asiakirja on sen henkilön hallussa, johon editio kohdistetaan.442 OK 

17:40 soveltuu vasta pääasian ollessa käsittelyssä, joten OK 7:3:n perusteella tapahtuva 

turvaaminen mahdollistaisi vastapuolen yllättämisen, mikäli turvaamistoimi määrätään 

OK 7:5.2:n perusteella vastapuolta kuulematta.443 Selvemmin OK 7:3 on sovellettavissa 

tilanteeseen, jossa vastapuoli on velvollinen luovuttamaan asiakirjan hakijan ja 

vastapuolen välisen oikeussuhteen vuoksi.444 Tällöinkin ongelmaksi muodostuu se, onko 

asiakirjan luovuttaminen sellainen oikeus, joka voidaan pääasianprosessissa laittaa 

täytäntöön, sillä muutoinhan tällaista oikeutta ei voida turvaamistoimin turvata.  

Muutoinkin oikeuskirjallisuudessa editiovelvollisuuden turvaamista on pidetty 

mahdollisena.445 Samoin on pidetty mahdollisena todisteen säilyttämiseen velvoittavaa 

turvaamistointa.446 

Soveltamista vastaan puhuvana argumenttina voidaan esittää se, ettei OK 7:3:ssä 

tarkoitetuilla oikeuksilla ja etuuksilla todennäköisesti ole tarkoitettu esimerkiksi 

oikeudenkäyntimenettelyssä tunnettavia oikeuksia.447 Lisäksi editiossa ei vielä ole kyse 

kantajan oikeuden vahvistamisesta, vaan onnistunut editio johtaa sitä hakeneen osapuolen 

todistelumahdollisuuksien parantumiseen. Turvaamistoimiprosessissa on tarkoitus antaa 

hakijalle kiireellistä oikeussuojaa. Edition turvaamiseen tähtäävä turvaamistoimi ei 

sellaisenaan anna hakijalle oikeussuojaa, vaan mahdollistaa myöhemmän prosessin 

todistelun rikastumisen. Lopullinen oikeussuoja tulisi vasta pääasian ratkaisussa. 

Kuitenkin, OK 7:3:n soveltaminen editiovelvollisuuden turvaamiseen lienee mahdollista, 

vaikkei turvattava oikeus kovin luontevasti asetukaan OK 7:3:n tarkoittamiin oikeuksiin 

ja etuuksiin. Edition turvaamiseen tähtäävän turvaamistoimen hylkääminen jouduttaisiin 

perustamaan siihen, ettei säännöstä ole tällaisen oikeuden turvaamiseen tarkoitettu. 

Hylkääminen säännöksen ration perusteella lienee poikkeuksellista. Tältä osin tilanne on 

kuitenkin vielä jossain määrin avoin. 

                                                           
442 Lappalainen 2001, s. 194. 
443 Ks. Havansi 1994, s. 67. 
444 Kyse on tällöin editiosta aineellisoikeudellisella perusteella. Ks. tästä Tirkkonen 1977, s. 160–161. 
Aiemmin editiota aineellisoikeudellisella perusteella koski erillinen säännös OK 17 luvussa. Editio oli tosin 
mahdollinen myös prosessioikeudellisella perusteella. 
445 Havansi 1994, s. 67–68 ja Lappalainen 2001, s. 194–195. Ks. Rautio – Frände 2016, s. 255. Vrt. Möller 
DL 2001, s. 915, jossa puhutaan ainoastaan todisteen säilyttämiseen tähtäävistä turvaamistoimista. 
446 Möller 2002, s. 406–407. 
447 Möller DL 2001, s. 915 ja Möller 2002, s. 407. 
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Käytännössä mahdollisuutta soveltaa yleistä turvaamistointa todisteiden turvaamiseen 

rajaa kotirauhan perusoikeustasoinen suoja. 448  PL 10 §:n mukaan kotirauhan piiriin 

ulottuvia toimenpiteitä ei voida määrätä, kuin tämän nimenomaisesti sallivan säännöksen 

perusteella edellyttäen, että säädetty poikkeus on välttämätön jonkun muun 

perusoikeuden turvaamiseksi tai rikoksen selvittämiseksi. Perusoikeusuudistusta 

koskevan hallituksen esityksen kanta on sama. 449  OK 7:3.1:n 5 kohdan 

toimenpidevalikoima kattaa monia eri tyyppisiä määräyksiä, ja se mahdollistaa 

todisteiden turvaamista koskevan turvaamistoimen räätälöinnin hyvin monella eri tavalla. 

Tällaiset toimet voivat kuitenkin olla vastoin perusoikeustasoista kotirauhan suojaa. OK 

7:3.1:n 5 kohdan soveltamisesta seuraavia perusoikeusongelmia ei ole lakia 

valmisteltaessa juurikaan selvitetty, koska lakia uudistettaessa perustuslakivaliokunnalta 

ei edes pyydetty asiassa mietintöä.450  

Laki tuntee joitakin todisteluun erityisesti sovellettavia turvaamistoimisäännöksiä. 

Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetussa 

laissa (344/2000) säädetään erikseen todistelun turvaamisesta immateriaaliasioissa. Lain 

esitöiden mukaan laki on tarkoitettu olemaan erityislaki suhteessa OK 7:3:n 

sääntelyyn.451 TTL 2 §:n mukaan tuomioistuin on oikeutettu määräämään todisteiden 

takavarikosta sekä sen lisäksi tai sen sijaan muusta toimenpiteestä, joka ei kuitenkaan saa 

olla takavarikkoa ankarampi. Konkurssilain (120/2004) 4:8.1:n 2 kohdan mukaan 

tuomioistuin voi ennen konkurssiin asettamista määrätä velallisen kirjanpitoa, tositteita 

tai muuta velallisen liiketoimintaa kuvaavaa materiaalia koskevasta OK 7:3:n mukaisesta 

toimenpiteestä taikka takavarikosta, jos on vaara, että velallinen toiminnallaan vaikeuttaa 

pesän selvittämistä. Kyse ei ole varsinaisesta todisteiden turvaamisesta 

tuomioistuinkäsittelyä varten, vaan säännös turvaa konkurssipesän selvittämistä.452  

5.3 Vaaraedellytys OK 7:3:n määräämisen edellytyksenä 

Vaaraedellytyksellä tarkoitetaan sitä, että hakijan tulee osoittaa, että on olemassa vaara 

siitä, että hakijan oikeuden toteutuminen heikentyy taikka hakijan oikeuden arvo tai 

merkitys vähenee vastapuolen toiminnan tai tekemättä jättämisen vuoksi. 

                                                           
448  Ks. myös Bean – Parry – Burns 2015, s. 148. Englannissa tunnistetaan todisteiden turvaamisen 
aiheuttavan aiheen arvioida asiaa kotirauhaa koskevien ihmisoikeuksien kannalta silloin, kun todisteiden 
etsiminen tapahtuisi vastapuolen kotona tai toimistossa. Kuitenkin on huomattava, että Englannissa 
todisteiden turvaamisesta on säädetty erikseen Civil Procedure Act 1997 s.7:ssä.  
449 HE 309/1993, s. 54. 
450  Ks. myös LaVM 19/1990, s. 1–5, jossa lakivaliokuntakaan ei nähnyt mietinnössään yleisen 
toimenpidemääräyksen osalta huomautettavaa. 
451 HE 119/1999, s. 3. 
452 Könkkölä – Linna 2013, s. 191–193. 
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Vaaraedellytyksen täyttymiseen riittää, että on vaara vastapuolen toimista tai tekemättä 

jättämisistä. Edellytetty näytön taso alittaa siis vaade-edellytykseltä edellytetyn 

todennäköisyystason.453 

Vaaraedellytys ei aseta hakijalle lähtökohtaisesti muuta, kuin väittämistaakan vaarasta.454 

Mikäli hakijan väite vaarasta on varsin epäuskottava, hakijalta voidaan vaatia 

korkeampaa näyttöä. 455  Vaaraedellytys täyttyy, jos vastapuoli ei pysty väitettä 

horjuttamaan. 456  Tapausten KKO 1994:132 ja KKO 1994:133 mukaan OK 7:1:n 

mukainen hukkaamisvaara täyttyy, jollei vaara käsillä olevissa olosuhteissa ole varsin 

epätodennäköinen. Sama koskee tapauksen KKO 2008:92 mukaan myös OK 7:2:n 

mukaista hukkaamisvaaraa.457 Ratkaisuja voidaan soveltaa analogisesti myös OK 7:3:n 

edellyttämään vaaraedellytykseen, sillä kaikki OK 7 luvun turvaamistoimet edellyttävät, 

että on olemassa vastapuolen aiheuttama vaara.458 Edellytetty vaaran taso on sama. 

Tavallisesti vaaraedellytys täyttyy, vaikka vastapuoli ilmoittaisikin luopuvansa 

vaarantamistoimista. Mikäli vastapuoli on suorittanut konkreettisia, loukkaustoimesta 

luopumisesta viestiviä toimia, voidaan vastapuolen ilmoitukselle loukkauksesta 

luopumisesta antaa arvoa. Havainnollistava esimerkiksi on MAO 628/15, jossa hakija oli 

varoittanut vastapuolta hakijan oikeuden loukkaamisesta. Saatuaan hakijan varoituksen, 

oli vastapuoli samassa kuussa lopettanut loukkaavan toiminnan. Lisäksi vastapuoli oli 

lähettänyt hakijalle sähköpostin, jossa oli kerrottu vastapuolen luopuneen hakijan oikeutta 

loukkaavista toimista. MAO katsoi, että käsillä olleiden olosuhteiden perusteella voitiin 

pitää varsin epätodennäköisenä, että vastapuoli jatkaisi vaarantamistoimia tai ryhtyisi 

niihin uudestaan. Vaaraedellytys ei täyttynyt tapauksessa. Tapauksessa KKO 1994:132 

vastapuolet olivat antaneet käräjäoikeudessa kirjalliset vakuutukset siitä, etteivät tule 

vaarantamaan hakijoiden oikeuksia pääasian oikeudenkäynnin aikana. Käräjäoikeus 

hylkäsi turvaamistoimihakemukset antaen painoarvoa myös vastapuolten edellä 

mainituille vakuutuksille. Kuitenkaan hovioikeus tai KKO ei kumpikaan antanut 

vastapuolten vakuutuksille merkitystä.  

                                                           
453 Havansi 1994, s. 23, Lager 1994, s. 211, Koulu 1998, s. 76 ja Jokela 2012, s. 150. Ks. myös Hupli 2006, 
s. 255, jonka mukaan vaaraedellytykseltä olisi sen sanamuodon perusteella voitu edellyttää korkeampaakin 
todennäköisyyttä. Tämä johtuu siitä, ettei vaaraedellytyksen osalta lausuta alemmasta näyttökynnyksestä. 
Nykyinen tulkinta on kuitenkin jatkumoa aiemmin vallinneelle tulkintatraditiolle. Ks. vaaraedellytyksen 
tulkinnasta UL:n aikana Joutsenlahti 1984, s. 236. 
454 Havansi 1994, s. 23, 51 ja 69–10, Lager 1994, s. 210–211, Kemppinen 2004, s. 133 ja Hupli 2017, s. 
1266. 
455 Havansi 1994, s. 69. Samoin Jokela 2012, s. 150. 
456 Ks. Havansi 1994, s. 23. 
457 KKO 2008:92, kohta 9. 
458 Ks. analogiapäättelystä Aarnio 1989, s. 258. 
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Tapaus KKO 1994:132 eroaa tapauksesta MAO 628/15 siinä, että jälkimmäisessä 

vastapuolet olivat konkretisoineet lupaustaan olla vaarantamatta hakijoiden oikeutta 

luopumalla vaarantamistoimista jo ennen turvaamistoimiprosessia. Ratkaisuista on 

tulkittavissa se, että pelkät vastapuolen lupaukset eivät vaaraedellytystä arvioitaessa auta, 

vaan lupausta on syytä konkretisoida toimin. 

Jos haitanvaara, johon hakemus perustuu, on ehtinyt ennen hakemuksen ratkaisua 

toteutua täysimääräisenä, ei turvaamistointa voida enää määrätä. 459  Tilanne voi olla 

tällainen esimerkiksi silloin, kun hakija on osakkeenomistajana vaatinut yleisellä 

turvaamistoimella vastapuolena olevan yhtiön yhtiökokouksessa lainvastaisesti 

hyväksytyn liiketoimintakaupan kieltämistä, mutta kauppa on jo ehditty toteuttaa ennen 

turvaamistoimihakemuksen ratkaisemista. 

5.3.1 Vaarantamistoimet 

Vastapuolen hakijan oikeutta vaarantavat toimet voivat olla joko aktiivisia tekoja taikka 

laiminlyöntejä. OK 7:3:n mukaan vaaraedellytys voi täyttyä vastapuolen tekemisen 

perusteella, johonkin ryhtymisen perusteella, laiminlyönnin perusteella taikka muulla 

tavoin. Lista kattaa kaikki aktiivisen tekemisen sekä passiivisen tekemättä jättämisen 

muodot.460 

Vaarantamisen muodoista jonkin tekeminen ja johonkin ryhtyminen edellyttävät 

vastapuolelta aktiivisia toimia. Tekemisestä tai ryhtymisestä on kyse esimerkiksi silloin, 

kun vastapuoli ilman oikeutta kohdistaa hakijan omaisuuteen toimia, joiden jälkeen 

omaisuutta ei voida saattaa hakijan oikeuden vaatimaan kuntoon tai kunnostaminen olisi 

vain vaikeuksin tai suurin kustannuksin mahdollista. 461  Tekemisen muodolla ei ole 

merkitystä, jos vaikutus vastapuolen kannalta riittää täyttämään vahinkoedellytyksen.462 

Vaaraedellytyksen täyttyminen ei edellytä vastapuolen aktiivisen menettelyn 

vilpillisyyttä.463 

Säännöksen tarkoittamassa laiminlyömisessä on kyse siitä, että vastapuoli pysyy 

passiivisena silloin, kun tällä olisi velvollisuus toimia. 464  Laiminlyönnistä on kyse 

esimerkiksi silloin, kun hakija on jättänyt vastapuolen hoidettavaksi omaisuuttaan, eikä 

                                                           
459 Havansi 1994, s. 69–70.  
460 Havansi 1994, s. 71. 
461 HE 179/1990, s. 14. 
462 Ks. Havansi 1994, s. 70. 
463  Ks. Hupli 2017, s. 1265–1266. Ks. myös Ruotsin osalta Fitger 2000, s. 210, joka toteaa koskien 
takavarikkoa, ettei vastapuolen menettelyn tarvitse olla illojaalia täyttääkseen vaaraedellytyksen.  
464 Havansi 1994, s. 70. 



71 
 

 
 

vastapuoli huolehdi tuosta omaisuudesta asianmukaisesti. 465  Mikäli vastapuolella on 

oikeus pysytellä hakijan oikeuden suhteen passiivisena, kyse ei voi olla 

laiminlyönnistä.466 Säännöksen tarkoittamasta laiminlyönnistä ei ole kyse myöskään, jos 

hakija on itse vastuussa laiminlyönnistä taikka jos vaara syntyy osapuolista 

riippumattomasta syystä.467  

Mainittujen tapojen lisäksi OK 7:3:n vaaraedellytystä koskevassa luettelossa viimeisenä 

on avoin yleislauseke, joka kattaa käytännössä kaikki aktiiviset ja passiiviset tavat 

aiheuttaa vaaraa hakijan oikeudelle. 468  Tällöin edellytetään vastapuolen toiminnalta 

oikeudenvastaisuutta. Oikeudenvastaisuus ilmenee siinä, ettei vastapuolella ole 

säädökseen, päätökseen, alan tapaan, sopimukseen tai yksityisoikeudelliseen 

tahdonilmaisuun perustuvaa oikeutusta menettelylleen. 469  Vastapuoli voi vaarantaa 

hakijan oikeuden säännöksen tarkoittamalla muulla tavoin esimerkiksi, jos vastaaja 

aiheuttaa kiinteistöllään immissiohaittaa hakijalle.470 

5.3.2 Vahinkoedellytys 

Jotta vastapuolen menettely tai tekemättä jättäminen täyttäisi vaaraedellytyksen, tulee 

vastapuolen toiminnan tai tekemättä jättämisen vaikuttaa haitallisesti hakijan oikeuteen. 

Tätä edellytystä kutsutaan vahinkoedellytykseksi.471 Vastapuolen toiminnan tulee joko 

estää tai heikentää hakijan oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää hakijan 

oikeuden arvoa tai merkitystä.  

Jos vastapuolen toiminta estää tai heikentää hakijan oikeuden toteutumista, täyttyy 

vahinkoedellytys varsin vähästä. Riittävää voi olla osittainenkin hakijan oikeuden 

estyminen tai heikentyminen.472 Mikäli vastapuolen toiminta vähentää hakijan oikeuden 

arvoa tai merkitystä, edellytetään vahingolta olennaisuutta. 473  Tässä tarkoitettua 

olennaisuutta ei ole juurikaan analysoitu. Lienee kuitenkin lähtökohtaisesti niin, ettei 

tuomioistuimen tule asettaa vahingon olennaisuudelle kovinkaan korkeaa kynnystä. Jos 

turvaamistoimen vaaraedellytyksen muut osat täyttyvät hakemuksen osalta, täyttyy 

useimmiten myös vahinkoedellytys vahingon olennaisuuden osalta. Muutoinkin 

                                                           
465 HE 179/1990, s. 14. 
466 Havansi 1994, s. 70. 
467  Havansi 1994, s. 70–71. Muutoinkin olisi tarpeetonta kohdistaa turvaamistoimia painostuskeinona 
tahoon, joka ei ole vastuussa syntyneestä vaarasta. 
468 Havansi 1994, s. 71. 
469 Havansi 1994, s. 71. 
470 HE 179/1990, s. 14. 
471 Kemppinen 2004, s. 134. 
472 Havansi 1994, s. 71–72 ja Kemppinen 2004, s. 134. 
473 Havansi 1994, s. 71 ja Kemppinen 2004, s. 134. 
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menettelyn kiireellisyys puoltaa sitä, ettei tässä vaiheessa ryhdytä kovin 

yksityiskohtaisesti arvioimaan sitä, onko syntyvä vahinko olennainen vai ei. 

Vaaraedellytys jää täyttymättä vahingon epäolennaisuuden vuoksi varsin harvoin. 

Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Englannissa turvaamistointa ei useinkaan määrätä, 

jos hakijalle syntyvät vahingot voidaan korvata vahingonkorvauksella.474 Tämä asettaa 

vahinkoedellytykseltä edellytettävän tason huomattavasti korkeammalle, kuin mitä se 

Suomessa on. 

5.4 Kohtuullisuus OK 7:3:n määräämisen edellytyksenä 

OK 7:3.2:n mukaan tuomioistuimen on pykälän mukaisia kieltoja tai määräyksiä 

antaessaan kiinnitettävä huomiota siihen, ettei vastapuolelle synny turvattavaan etuuteen 

verrattuna kohtuutonta haittaa.475 Lainkohdan mukaan tuomioistuimen on kiinnitettävä 

kohtuullisuuteen huomiota ilman vastapuolen väitettäkin.476 Lainkohdassa ei ole kyse 

heikomman suoja -säännöksestä, vaan säännös soveltuu myös, kun hakija ja vastapuoli 

ovat tasavertaisia, esimerkiksi elinkeinoa harjoittavia yhtiöitä.477 OK 7:3.2:n mukaisen 

kohtuusharkinnan perusteella turvaamistoimihakemus voidaan hylätä vaikka vaade- ja 

vaaraedellytys täyttyisivätkin. 478  Kohtuusharkinnan perusteella ei kuitenkaan voida 

hyväksyä sellaista hakemusta, jossa vaade- taikka vaaraedellytys ei täyty.479 

OK 7:3.2 määrää ottamaan kohtuuden huomioon vain silloin, kun OK 7:3:n perusteella 

annetaan määräys tai kielto. OK 7:3.1:n 3 kohdan perusteella voidaan oikeuttaa hakija 

joko tekemään tai teettämään jotain. Sananmukaisesti tulkittuna kyse ei ole kiellosta eikä 

määräyksestä. Näin tulkittuna hakijan vaatimuksesta voitaisiin määrätä melkein mitä 

tahansa, jos turvaamistoimen määräämisedellytykset muutoin täyttyvät. Näin formaali 

tulkinta on ongelmallinen. 

Vaihtoehtoisen tulkinnan mukaan OK 7:3.2:n kohtuullisuusvaatimus kattaa myös OK 

7:3.1:n perusteella määrätyt turvaamistoimet, joissa hakija oikeutetaan tekemään jotain 

                                                           
474 Bean – Parry – Burns 2015, s. 16. 
475 Ks. myös Ruotsin RB 15:3, mikä ei lausu kohtuudesta osana turvaamistoimen määräämistä. Kuitenkin 
oikeuskirjallisuudessa on puollettu eri tyyppisten intressipunnintamallien soveltamista 
turvaamistoimiasioihin. Ks. Fitger 2000, s. 210–211, jonka mukaan RB 15 luvun turvaamistoimien 
määräämisedellytykset ovat muotoiltu siten, että kohtuusharkinta on mahdollinen. 
476 Havansi 1994, s. 79, Havansi LM 2000, s. 1178 ja Jokela 2012, s. 153. 
477 Ks. Sinkkonen DL 2016, s. 705. 
478  Vrt. Koulu 1998, s. 77, jonka mukaan oikeudella ei olisi valtaa hylätä turvaamistointa 
kokonaisuudessaan, jos sen määräämisen edellytykset muutoin kuin kohtuusedellytyksen osalta olisivat 
olemassa. Koulun mukaan kohtuusedellytys vaikuttaa ainoastaan siihen, minkälainen määräys saadaan 
turvaamistoimena antaa. 
479 Ks. Havansi 1994, s. 80. 



73 
 

 
 

tai teettämään jotain. Hallituksen esityksessä lausutaan, ettei turvaamistoimimääräyksiä 

tule antaa kuin silloin, kun siihen on painavia syitä. Esitöiden mukaan 

kohtuusharkinnassa tulee vertailla hakijalle muutoin aiheutuvaa vahinkoa suhteessa 

hänelle aiheutuvaan hyötyyn ja vastapuolelle mahdollisesti aiheutuvaan haittaan. 480 

Hallituksen esityksen lausuma kattaa myös OK 7:3.1:n 3 kohdan perusteella määrätyt 

teettämisvaltuutukset. Säännöksen tavoitteen mukaista olisi, että OK 7:3.1:n 3 kohdan 

mukaisia teettämisvaltuutuksia arvioitaisiin kohtuullisuuden kannalta samoin, kuin 

muitakin OK 7:3.1:n perusteella määrättyjä toimia. Tämän vuoksi on perustellumpaa 

tulkita OK 7:3.2:n kohtuullisuusedellytystä laventavasti siten, että se soveltuu myös 

silloin, kun turvaamistoimella oikeutetaan hakija tekemään tai teettämään jotain.481 

Laista ei selviä, miten turvaamistoimen kohtuullisuuden arviointi tulee 

yksittäistapauksessa tapahtua. Esitöiden mukaan ennen lopullista päätöstä asiassa ei tulisi 

antaa väliaikaismääräystä muutoin kuin silloin, kun siihen on painavia syitä. Silloin tulee 

vertailla hakijalle muutoin syntyvää vahinkoa, hänelle turvaamistoimesta syntyvää 

hyötyä sekä vastapuolelle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.482  

Jäljempänä on esitetty sellaisia perusteltuja näkökohtia, joiden kautta kohtuullisuutta 

voidaan lähteä arvioimaan. Koska turvaamistoimihakemus on käsiteltävä kiireellisenä, on 

myös kohtuusharkinta pystyttävä toteuttamaan ripeästi. Tästä syystä harkintaan on syytä 

soveltaa eräänlaisia pääsääntöjä siitä, minkälaiset ovat esimerkiksi tietyn tyyppisen 

turvaamistoimen tyypilliset seuraamukset. Esitetyistä pääsäännöistä voidaan poiketa 

silloin, kun se on perusteltua, kuitenkin varoen tekemästä kohtuusharkinnasta liian 

hienojakoista ja aikaa vievää.  

5.4.1 Turvaamistoimen vaikutusten merkitys kohtuusharkinnassa 

Hallituksen esityksen mukaisesti kohtuusharkinta tulee aloittaa arvioimalla sitä, mitkä 

ovat hakijalle syntyvät vahingot, jollei turvaamistointa määrätä. Mitä suuremman 

vahingon turvaamistoimen määräämättä jättäminen hakijalle aiheuttaa, sitä pienempi on 

turvaamistoimen kohtuuttomuuden riski. Kääntäen tämä tarkoittaa sitä, että mikäli 

turvaamistoimen määräämättä jättäminen johtaa hakijan kannalta vain minimaaliseen 

                                                           
480 HE 179/1990, s. 15. 
481 Ks. laventavasta tulkinnasta ja teleologiasta Aarnio 1989, s. 239–241 ja 258. Laventavalla tulkinnalla 
tarkoitetaan sitä, että lakitekstin tulkinnassa mennään sen luonnollisen merkityssisällön ulkopuolelle. 
482  HE 179/1990, s. 15. Ks. myös Havansi 1994, s. 79–80, joka on esittänyt kohtuusperusteisen 
haittaseuraamusharkinnan sisältävän kolme vaihetta. Ensivaiheessa huomiota tulisi kiinnittää vastapuolen 
olosuhteisiin ja kantokykyyn erityisesti ajatellen turvaamistoimen määräämisestä aiheutuvan haitan laatua. 
Toiseksi tulisi kiinnittää huomiota hakijavakuuden kattavuuteen suhteessa turvaamistoimen aiheuttamaan 
haittaan. Kolmannessa vaiheessa edellä havaitut seikat suhteutetaan hakijan vastaaviin olosuhteisiin sekä 
turvattavan oikeuden laatuun ja merkitykseen hakijalle. 
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vahinkoon, on turvaamistoimi sitä herkemmin vastapuolen kannalta kohtuuton. Tällöin 

hakijan turvaamistoimen määräämisen vuoksi välttämä haitta on se hyöty, mistä 

hallituksen esitys puhuu.483 

Vastapuolelle syntyvä haitta voi laadultaan olla esimerkiksi rahallinen, aineellinen, 

aineeton taikka henkilöllinen. 484  Laajuudeltaan haitta voi olla joko vähäinen taikka 

tuntuva. 485  Kestollisesti mahdollinen haitta voidaan jaotella ohimenevään haittaan, 

jatkovaikutteiseen haittaan ja lopulliseen haittaan.486 

Mitä suurempi on vastapuolelle turvaamistoimen määräämisestä syntyvä haitta, sitä 

helpommin turvaamistoimi on tämän kannalta kohtuuton. Kääntäen tämä tarkoittaa sitä, 

että mikäli vastapuolen kärsimä haitta on mitätön, määrättävä turvaamistoimi tuskin on 

kohtuuton. Haittoja vertaillessa tulee esimerkiksi taloudellisen haitan osalta kiinnittää 

huomiota haitan merkitykseen vastapuolelle, ei pelkästään haitan rahassa mitattavaan 

laajuuteen.487 

Pääsääntöisesti etukäteisnautintaan johtava turvaamistoimi on herkemmin kohtuuton, 

kuin hakijalle vain selvästi pienemmän murto-osan pääasian tuloksesta turvaava 

turvaamistoimi. 488  Lisäksi turvaamistoimen vastapuolelle aiheuttamia vaikutuksia 

voidaan arvioida jakamalla turvaamistoimena annettavat määräykset eri luokkiin. Näitä 

luokkia ovat positiiviset määräykset, negatiiviset määräykset sekä muut määräykset. 

Positiivisilla määräyksillä tarkoitetaan tässä jonkin suorittamiseen velvoittavaa 

määräystä, kun taas negatiivisella määräyksellä tarkoitetaan sitä, että vastapuolen tulee 

pidättyä suorittamasta jotain.  

Turvaamistoimi, jolla osapuoli on velvoitettu jatkamaan sopimusta, aiheuttaa usein 

vakavampaa haittaa vastapuolelle, kuin esimerkiksi takavarikko. Osapuoli tulee tällöin 

pakotetuksi jatkamaan sopimussuhdetta vasten tahtoaan, eikä tällä ole mahdollisuutta 

päästä eroon ei-toivotusta sopimuskumppanistaan.489 Tällöin kyse on koko sopimuksen 

jatkamisesta. Muutoinkin johonkin velvoittava turvaamistoimi on vastapuolen kannalta 

useammin kohtuuton, kuin negatiivisen velvoitteen sisältävä turvaamistoimi. 490 

                                                           
483 Ks. HE 179/1990, s. 15. 
484 Havansi 1994, s. 79. 
485 Havansi 1994, s. 79. 
486 Havansi 1994, s. 79. 
487 Norrgård 2002, s. 286 ja Kemppinen 2004, s. 136. 
488 Ks. Hupli 2017, s. 1266. 
489 Hemmo 2003, s. 399. 
490  Ks. Bean – Parry – Burns 2015, s. 20–23 ja 38–41, minkä mukaan Englannissa suhtaudutaan 
pidättyväisemmin positiivisen tekemisvelvoitteen sisältäviin turvaamistoimiin. 
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Perusteena lähtökohdalle on se, että vastapuoli joutuu mahdollisesti upottamaan lisää 

resursseja siihen, mihin tämä on turvaamistoimella velvoitettu. Lisäksi turvaamistoimen 

vaikutukset voivat olla sellaisia, että ne ovat vaikeammin korjattavissa. 

Negatiiviset velvoitteet ovat useammin vastapuolta vähemmän rasittavia. Negatiivisten 

velvoitteiden osalta vastapuolelle syntyy usein suurempi haitta siitä, kun tätä kielletään 

tekemästä jotain, mihin tämä on jo ryhtynyt. Tällöin vastapuoli on jo ehtinyt upottaa 

resursseja toimintaan, joka tulee turvaamistoimella kielletyksi. Mikäli turvaamistoimena 

annetaan negatiivinen velvoite, joka estää toiminnan, jota vastapuoli ei ole vielä ryhtynyt 

edes tekemään, on turvaamistoimi harvemmin vastapuolen kannalta kohtuuton. Tämä 

johtuu siitä, ettei vastapuolen tarvitse ryhtyä pysäyttämään jo aloittamaansa toimintaa. 

Tällöin määrätty turvaamistoimi vain ajallisesti viivästyttäisi vastapuolta aloittamasta 

tointa, jota ei ole aikaisemmin katsonut tarpeelliseksi.491  

Lisäksi kohtuullisuusharkintaan vaikuttaa se, ovatko turvaamistoimen vaikutukset 

sellaisia, että ne voidaan hakijan vahingonkorvausvastuulla korvata. Mikäli seuraamukset 

ovat sellaisia, ettei niitä voida lainkaan korjata, on turvaamistoimi helpommin 

kohtuuton.492 

5.4.2 Osapuolten taloudellisten asemien merkitys kohtuusharkinnassa 

Osapuolten taloudellisilla asemilla suhteessa toisiinsa voi olla merkitystä 

kohtuusharkinnassa.493 Sillä, onko osapuoli luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö, on 

usein merkitystä. 494  Suuremmalla osapuolella on yleensä paremmat mahdollisuudet 

selvitä itselleen negatiivisesta päätöksestä, kuin mitä pienemmällä osapuolella on.495  

Toisaalta, turvaamistoimen kohtuuttomuuden riskiä voi vähentää se, ettei vastapuoli 

lainkaan kykenisi korvaamaan aiheuttamaa vahinkoansa, mikäli turvaamistointa ei 

myönnetä.496 Tällöinhän hakijalla ei olisi mitään oikeussuojakeinoa asiassa, jos ensiksi 

                                                           
491 Ks. tapaus MAO 570/14, jossa MAO hylkäsi turvaamistoimihakemuksen kohtuusharkinnan perusteella. 
Tapauksessa hakija vaati, että turvaamistoimella kielletään vastapuolta käyttämästä hakijan toiminimeä ja 
tavaramerkkiä loukkaavia nimikkeitä. Tapauksessa vastapuolet olivat jo ehtineet aloittaa toiminnan, jota 
turvaamistoimella vaadittiin kiellettäväksi. Jos turvaamistoimi olisi määrätty, olisi vastapuolille syntynyt 
tarve jo käyttöönotettujen tunnusten muuttamiseen. Tämä olisi tarkoittanut mahdollisesti liiketoiminnan 
keskeyttämistä ja lisäkustannuksia. Turvaamistoimihakemus hylättiin vastapuolen kannalta 
kohtuuttomana. 
492 Ks. Havansi 1994, s. 79–80 ja Ekelöf – Bylund – Edelstam 2006, s. 36. 
493 Ks. Havansi 1994, s. 80, jossa Havansi puhuu osapuolten kantokyvystä. 
494 Savola DL 2001, s. 441 ja Kemppinen 2004, s. 135. Ks. Havansi 1994, s. 79, jossa merkitystä on annettu 
vain sille, onko vastapuoli luonnollinen vai juridinen henkilö. 
495 Norrgård 2002, s. 288. 
496 Ks. Norrgård 2002, s. 291. 
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turvaamistoimi hylätään vastapuolen kannalta kohtuuttomana ja sen jälkeen vastapuoli 

vielä varattomuutensa vuoksi on kykenemätön korvaamaan aiheuttamansa vahingon.  

5.4.3 Hakijan väittämän oikeuden laatu 

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että immateriaalioikeuksia turvaavia väliaikaiskieltoja 

määrätessä tulisi painoarvoa antaa niin sanotulle tehokkuusperiaatteelle. 497  Mainittu 

periaate saa institutionaalista tukea teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä 

näkökohdista tehdystä sopimuksesta (SopS 5/1995) 498  sekä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivistä 2004/48/EY teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen 

varmistamisesta. 499  TRIPS-sopimuksen 41 artiklan 1 kohta velvoittaa jäsenvaltion 

mahdollistamaan tehokkaat toimet sopimuksen soveltamisalaan kohdistuvien 

immateriaalioikeuksien loukkauksien estämiseksi.500 TRIPS-sopimuksen 50 artiklan 1 

kohdan mukaan viranomaisilla tulee olla oikeus määrätä nopeista ja tehokkaista 

turvaamistoimenpiteistä. Mainitun täytäntöönpanodirektiivin 9 artiklan 1 a) kohdan 

mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että viranomainen voi pyynnöstä määrätä 

oikeudenloukkaajaa vastaan määräaikaisen kiellon, jonka tarkoituksena on estää 

immateriaalioikeuden loukkaukset.501  

Täytäntöönpanodirektiiviä implementoitaessa on todettu, että Suomen lainsäädäntö 

vastaa pitkälti direktiivin vaatimuksia.502  Sama koskee myös mahdollisuutta määrätä 

turvaamistoimi immateriaalioikeuden suojaksi.503 Samoin on todettu TRIPS-sopimusta 

kansallisesti täytäntöön pantaessa. 504  Kuitenkin, vaikka lainsäädäntö täyttäisikin 

mainittujen ylikansallisten instrumenttien vaatimukset, tulee kansallista lakia soveltaa 

tavalla, joka myös tosiasiassa toteuttaa näiden instrumenttien tavoitteita.505 Tästä syystä 

                                                           
497 Norrgård DL 2004, s. 1074–1075. 
498 Sopimus on saatettu kansallisesti voimaan lailla Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen ja 
sen liitesopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä (16/1995). 
499 Direktiivi on implementoitu useammalla eri lailla. Ks. HE 26/2006, s. 1. 
500  Lisäksi TRIPS-sopimuksen 41 artiklan 2 kohdan mukaan sopimuksessa tarkoitettuja 
immateriaalioikeuksia koskevan täytäntöönpanomenettelyn tulee olla oikeudenmukainen ja tasapuolinen. 
Menettely ei saa olla liian monimutkainen, kallis taikka kohtuuttomien määräaikojen tai aiheettomien 
viivästysten rasittama. Ks. Norrgård 2002, s. 48–50, jonka mukaan suomalainen prosessi täyttää TRIPS-
sopimuksen 41 artiklan 2 kohdan vaatimukset. 
501  Viitatussa kohdassa ei kuitenkaan nimenomaisesti edellytetä tehokkaita toimia niin kuin TRIPS-
sopimuksessa tehdään. Tehokkuusperiaate mainitaan kuitenkin täytäntöönpanodirektiivin 3 artiklan 1 ja 2 
kohdissa. 
502 HE 26/2006, s. 17.  
503 Ks. esimerkiksi HE 26/2006, s. 24, jonka mukaan mahdollisuus antaa väliaikainen kielto OK 7:3:n 
perusteella täyttää täytäntöönpanodirektiivin vaatimukset. 
504 HE 296/1994, s. 102. 
505 Ks. Euroopan unionin oikeuden osalta Craig – de Búrca 2015, s. 209–216. 
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tehokkuusperiaatteella voi olla merkitystä turvaamistoimen määräämisedellytyksiä 

arvioitaessa.506 Institutionaalista tukea kannanotto saa oikeuskäytännöstä.507 

Tehokkuusperiaatteella voi olla merkitystä kohtuusharkinnassa silloin, kun hakijan 

suojattava oikeus on sellaista laatua, ettei sitä saada kuin väliaikaisin kielloin tehokkaasti 

suojattua. Esimeriksi oikeus patenttiin tarkoittaa oikeutta kieltää muita käyttämästä 

patentoitua keksintöä. 508  Ilman kieltoseuraamusta olisi kyse vain hakijan oikeudesta 

korvaukseen. 509  Immateriaalioikeuksien osalta tehokas oikeussuoja saavutetaan usein 

vain väliaikaisella kiellolla.510  

Myös EIS 13 artikla edellyttää, että jokaisella on oikeus tehokkaisiin 

oikeussuojakeinoihin, silloin kun hänen sopimuksessa tunnustettuja oikeuksia ja 

vapauksia on loukattu. 511  Tehokkaita oikeussuojakeinoja edellytetään siinäkin 

tapauksessa, että henkilön oikeuksia ja vapauksia koskevat loukkaukset on aiheuttanut 

viranomainen. Mainitun artiklan voidaan tulkita vaikuttavan turvaamistoimen 

määräämisen edellytyksiin siten, että se kallistaa rajatapauksessa laintulkitsijan 

turvaamistoimen määräämisen kannalle, jos turvaamistoimi nopeana toimenpiteenä 

turvaisi hakijan oikeuden.512 Pelkkää kanteen nostamisen mahdollisuutta ei ole pidettävä 

EIS 13 artiklassa tarkoitettuna tehokkaana oikeussuojakeinona. 

Pelkkä hakijatahon oikeussuojan tehokkaan toteutumisen korostaminen ei kuitenkaan ole 

asianmukaista, vaan tulkinnassa on otettava huomioon myös vastapuolen tehokkaan 

oikeussuojan toteutuminen. Turvaamistointa määrättäessä voidaan usein havaita, että 

täytäntöön pantuna turvaamistoimi vaikuttaa vastapuolen oikeuksiin niin, ettei ennen 

turvaamistointa vallinnutta oikeustilaa saada pelkällä vahingonkorvauksella 

ennallistettua. EIS 13 artiklan tulkinta pelkästään hakijan oikeussuojaa puoltavana 

argumenttina on hylättävä, ja siirryttävä kiinnittämään huomiota myös vastapuolen 

oikeussuojan toteutumiseen.513  

                                                           
506 Ks. Norrgård DL 2004, s. 1074–1075. Ks. myös TRIPS-sopimuksen osalta Norrgård 2002, s. 183–186.  
507 KKO:n oikeuskäytännössä asia on ollut esillä tapauksessa KKO 2003:118, joka koski turvaamistoimen 
määräämistä hyödyllisyysmallioikeudella suojatun oikeuden turvaamiseksi. Asiassa esittelijä viittasi 
nimenomaisesti TRIPS-sopimuksen jäsenvaltioille asettamiin vaatimuksiin nopeista ja tehokkaista 
turvaamistoimista. Samoin TRIPS-sopimukseen on viitattu ratkaisun MAO 821/15 perusteluissa. 
508 Norrgård DL 2004, s. 1063. 
509 Norrgård DL 2004, s. 1063. 
510 Ks. Norrgård DL 2004, s. 1067. 
511 Vastaavanlainen määräys on KP-sopimuksen 2 artiklan 3 kohdassa. 
512 Havansi 1994, s. 10. 
513  Ks. Savola DL 2001, s. 459–460, jossa käsitellään sitä, voivatko EIS:n määräykset suojata myös 
turvaamistoimia vastaan. 
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5.3.4 Hakijan oikeuden todennäköisyys 

Mitä todennäköisempi hakijan vaade on, sitä harvemmin määrätty turvaamistoimi on 

kohtuuton.514 Norrgård on sitonut esityksessään kohtuusharkinnan pitkälti juuri hakijan 

oikeuden todennäköisyyteen. Norrgårdin malli koskee immateriaalioikeudellista 

väliaikaiskieltoa, mutta ajatusta voidaan soveltaa myös muihin turvaamistoimiin. Mallin 

mukaan turvaamistoimi voidaan määrätä silloin, jos hakijan vaade-edellytyksen 

todennäköisyys on tasoa ”ei ilmeisen perusteeton”, jos samalla vastapuolelle syntyvän 

haitan määrä on pieni. 515  Jos hakijan vaade-edellytyksen todennäköisyys on tasoa 

”todennäköisempi kuin vastapuolen oikeus”, voidaan turvaamistoimi määrätä, jos 

hakijalle syntyvä haitta olisi yhtä suuri taikka suurempi, kuin haitta, joka syntyisi 

vastapuolelle. 516  Jos hakijan oikeus on selvästi todennäköisempi kuin vastapuolen, 

voidaan määräys antaa, vaikka vastapuolelle syntyisikin hakijaa suurempi haitta, jollei 

tämä haitta ole selvästi suurempi, kuin haitta joka syntyisi hakijalle turvaamistoimen 

määräämättä jättämisestä.517 Mikäli hakijan oikeus on ilmeinen, voidaan turvaamistoimi 

määrätä vastapuolelle syntyvistä seuraamuksista huolimatta.518  

Norrgårdin mallissa kohtuusharkinta tapahtuu siis vertailemalla hakijan oikeuden 

todennäköisyyttä ja osapuolille syntyviä haittoja. 519  Tässä tutkielmassa käytetty 

kohtuusharkinta ottaa kuitenkin huomioon muitakin näkökohtia, joten Norrgårdin mallia 

ei sovelleta sellaisenaan, vaan ainoastaan kuvastamaan sitä, miten hakijan oikeuden 

todennäköisyys vähentää turvaamistoimen kohtuuttomuuden riskiä.520 

Aiempana tutkielmassa on esitetty, että ns. etukäteisnautintaa koskevat edellytykset 

sidottaisiin selvemmin OK 7:3.2:n edellyttämään kohtuusharkintaan. 521 

Kohtuusharkinnan soveltaminen pelkän korotetun vaade-edellytyksen sijasta 

mahdollistaisi sen, että hakijan oikeudelle asetettavia vaatimuksia voitaisiin korottaa sitä 

mukaan, mitä lähempänä hakijan turvaamistoimivaade olisi itse pääasian vaadetta. 

Samalla päästäisiin eroon siitä, että etukäteisnautintaan johtavat turvaamistoimet tulevat 

KKO:n käytännössä hylätyksi sen vuoksi, etteivät ne täytä vaade-edellytystä. 

Hylkäämispäätös vaade-edellytyksen täyttymättä jäämisen perusteella on ongelmallinen, 

koska OK 7:3 ei edellytä minkään turvaamistoimen osalta vaade-edellytykseltä muuta, 

                                                           
514 Ks. Savola DL 2001, s. 441 ja Norrgård 2002, s. 331. 
515 Ks. Norrgård 2002, s. 331. 
516 Ks. Norrgård 2002, s. 331. 
517 Ks. Norrgård 2002, s. 331. 
518 Ks. Norrgård 2002, s. 331. 
519 Ks. Norrgård DL 2004, s. 1068. 
520 Todettakoon, ettei KKO:n enemmistö ole tähän mennessä omaksunut Norrgårdin ajatuksia.  
521 Samaa on ehdottanut esittelijä tapauksessa KKO 2003:118. 
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kuin sen, että hakijan tulee saattaa oikeutensa todennäköiseksi. Sen sijaan 

kohtuusharkinta mahdollistaa poispääsyn tästä kielellisestä ongelmasta. 

5.4.5 Osapuolten käyttäytyminen 

OK 7:5.1:n mukaan turvaamistoimihakemus on käsiteltävä kiireellisesti. Vain kiireelliset 

asiat tulee käsitellä tässä nopeassa prosessissa. 522  Jos hakija on antanut vastapuolen 

suorittaa pitkään toimiaan, voi tämä erehtyä ajan kulumisen vuoksi pitämään 

toimintaansa luvallisena.523 Mikäli hakija tarpeettomasti viivyttelee turvaamistoimiasian 

vireille saattamista, voi tällä olla merkitystä sen suhteen, onko turvaamistoimi 

vastapuolen kannalta kohtuuton.524 Passiviteetti voi ilmaista myös sen, ettei hakija katso 

oikeutensa olevan vakavan vahingon vaarassa.525 Hakijan passiviteetilla on merkitystä 

vain, jos hakijalla ei ole viivytykselleen pätevää syytä. 526 Joka tapauksessa passiviteetin 

vaikutus kohtuusharkintaan on ratkaistava tapauskohtaisesti.527 

Erityisen kielteisesti tulisi suhtautua hakemuksiin, joissa hakijan viivyttelyn syynä 

näyttää olevan tarkoitus vahingoittaa vastapuolta. Tästä voi olla kyse esimerkiksi silloin, 

kun hakija tietoisena vastapuolen toimista odottaa vastapuolen upottavan toimintaansa 

maksimaalaisen määrän resursseja. Kun vastapuoli on ryhtymässä käyttämään toimintoa, 

hakee hakija vastapuolta kohtaan turvaamistoimella uhkasakollista kieltoa. Hakijalla olisi 

ollut mahdollisuus puuttua vastapuolen toimiin jo varhaisemmassa vaiheessa. 

Jos taas vastapuoli on tietoisesti ja tahallisesti loukannut hakijan oikeutta, puoltaa tämä 

sitä, ettei hakijan hakema turvaamistoimi ole vastapuolen kannalta kohtuuton. On 

luontevampaa katsoa saman haitan aiheuttavan turvaamistoimen olevan vastapuolen 

kannalta kohtuuton silloin, kun tämä on epähuomiossa loukannut hakijan oikeutta 

verrattuna tilanteeseen, jossa vastapuoli on tarkoituksellisesti ja tietoisesti loukannut 

hakijan oikeutta. Jos hakija itse on osasyyllinen oikeudenloukkauksen syntymiseen, voi 

tällä olla merkitystä kohtuusharkinnassa.528 

                                                           
522  Ks. Norrgård 2002, s. 323. Norrgård on kirjoittanut teoksensa immateriaalioikeudellisesta 
väliaikaiskiellosta. Ajatusta voidaan kuitenkin soveltaa analogisesti myös yleiseen turvaamistoimeen. 
523 Norrgård 2002, s. 322. 
524 Ks. Norrgård 2002, s. 322–323. 
525 Norrgård 2002, s. 325. 
526 Norrgård 2002, s. 322. Pätevä syy voi olla esimerkiksi osapuolten välinen sovintoneuvottelu tai hakijan 
pyrkimys selvittää oman turvaamistoimihakemuksensa menestymismahdollisuus. Hakijan lienee usein 
mahdollista esittää passiivisuudelleen hyväksyttäviä syitä, esimerkiksi lainopillisten neuvojen 
hankkimisen. Tältä osin passivisuuteen ei tulisi puuttua kovin herkästi, sillä on hyvin ymmärrettävää, että 
hakija pyrkii ennen turvaamistoimen hakemista kartoittamaan toimen ja sitä seuraavan pääasianprosessin 
menestymismahdollisuudet. Tämä johtuu jo siitä, että hakijalla on OK 7:11:n mukaan tarpeettoman 
turvaamistoimen aiheuttamasta vahingosta ankara vahingonkorvausvastuu. 
527 Norrgård 2002, s. 325. 
528 Ks. Havansi 1994, s. 80. 
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Myös silloin, kun hakija pyrkii käyttämään turvaamistointa räikeästi sen ration 

ulkopuolelle menevään tarkoitukseen, tulee tämä ottaa huomioon 

kohtuullisuusharkinnassa.529 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
529 Aihetta on käsitelty tutkielmassa aiempana. 
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6 Lopuksi 
 

6.1 Yhteenveto 

Menettelyn kiireellisyys on se elementti, joka erottaa turvaamistoimiprosessin 

tavanomaisesta siviiliprosessista. Kiireellisyys ulottaa vaikutuksensa aina 

turvaamistoimen määräämisen edellytysten arvioinnista siihen, mitkä kaikki OK 7 luvun 

ulkopuolisista säännöksistä tulevat soveltuvin osin turvaamistoimiprosessiin 

sovellettavaksi. Lisäksi kiireellisyys oikeuttaa turvaamistoimiprosessissa osin 

poikkeamaan muutoin siviiliprosessissa erittäin vahvasta kuulemisperiaatteesta.530 

Kiireellisyyden perusteella turvaamistoimiprosessissa on sallittua käyttää kirjallista 

todistajankertomusta todisteena turvaamistointa haettaessa. Samoin on mahdollista jättää 

turvaamistoimiasian tiedoksianto hakijan tehtäväksi. Jälkimmäinen voi menettelyn 

kannalta olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun hakija tietää tuomioistuinta paremmin, 

miten vastapuoleen saadaan yhteys. Tällöin hakija voi vaikuttaa menettelyn 

kiireellisyyden toteutumiseen omin toimin ilman, että hänellä on intressiä viivyttää 

tiedoksiantoa. 

Turvaamistoimen määräämisedellytykset ovat oikeuskäytännössä lähteneet eriytymään 

siitä, mitä OK 7 luku niistä määrää. KKO:n prejudikaateissa on lähdetty siitä, että 

takavarikkoasiassa vaade-edellytyksen vaatima todennäköisyystaso täyttyy silloin, kun 

turvaamistoimihakemus ei ole ilmeisen perusteeton.531 Tämä käytäntö on jatkumoa UL:n 

ulosottoportaassa tapahtuneelle tulkintatraditiolle. Lisäksi tulkintaa on perusteltu juuri 

turvaamistoimiprosessin kiireellisyydellä. Silloin, kun turvaamistoimi johtaa määrättynä 

samaan lopputulokseen, kuin pääasian ratkaisu, tulee vaade-edellytykselle asettaa KKO:n 

mukaan huomattavasti suuremmat vaatimukset.532 Molemmissa tyyppitilanteissa KKO 

on perustellut ratkaisuaan turvaamistoimiprosessin kiireellisyydellä. Kyse on siis ollut 

teleologisesta laintulkinnasta, joskaan tulkintatapaa ei ole päätöksissä selvästi ilmaistu. 

Teleologisen tulkinnan mainitseminen olisi kuitenkin ratkaisuissa ollut tarpeen jo siksi, 

että se auttaisi mahdollisesti hahmottamaan sitä, tuleeko koko turvaamistoimijärjestelmää 

tulkita tavoitelähtöisesti. 533  Ymmärrettävää tosin on, ettei KKO halua hevin ryhtyä 

suosimaan mitään tiettyä laintulkintametodia ainoana oikeana laintulkinnan metodina. 

                                                           
530 Kuulemisperiaatteen merkitys ei tietenkään rajoitu vain siviiliprosessiin. 
531 Ks. esimerkiksi KKO 1994:132 ja KKO 1994:133. 
532 Ks. esimerkiksi KKO 1998:143, KKO 2000:94 ja KKO 2003:118. 
533 Ks. eräitä KKO:n päätöksiä koskevasta kritiikistä Virolainen DL 1995, s. s. 371–374.  
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Teleologian julkilausuminen kuitenkin lisäisi turvaamistoimia koskevien prejudikaattien 

informaatioarvoa ja perustelujen vakuuttavuutta. 

Merkittävin turvaamistoimiprosessin kiireellisyyden vaikutus liittyy niin sanottuun 

väliaikaiseen turvaamistoimeen, joka on määrättävissä tarpeen tullen myös vastapuolta 

ensivaiheessa kuulematta. Menettely on poikkeuksellinen, sillä kuulemisperiaatteella on 

vankka asema siviiliprosessissa. Poikkeaman poikkeuksellisesta luonteesta huolimatta, 

turvaamistoimi usein määrätään vastapuolta kuulematta, tai ainakin hakija sitä vaatii. 

Vanhemmassa oikeuskirjallisuudessa ja lainvalmisteluasiakirjoissa ilman vastapuolen 

kuulemista annettuja turvaamistoimia pidetään pääsääntönä. 534  Käytännössä näin on 

toimittu jo UL:n voimassaoloaikana. Kuitenkin, kuulemisperiaatteen 

ihmisoikeustasoinen asema keskeisenä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 

edellytyksenä puoltaa sitä, että vastapuolta kuulematta annettavien turvaamistointen 

käyttö rajataan siten, että kuulemisperiaatteen asema oikeudenkäyntiä koskevana 

pääsääntönä toteutuu poikkeuksesta huolimatta. Samalla toteutetaan myös perus- ja 

ihmisoikeusmyönteistä laintulkintaa. EIT:n ja KKO:n käytännöstä on jo luettavissa 

ihmisoikeuksien merkityksen kasvu myös turvaamistoimiprosessin alueella, eikä 

turvaamistoimiprosesseja voida pitää sellaisena lainkäytön osa-alueena, joka jäisi 

kategorisesti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusten ulkopuolelle. 535  Myös 

oikeusvertailevat näkökohdat puoltavat sitä, että vastapuolta kuulematta annettujen 

turvaamistointen tulisi olla selviä poikkeuksia pääsäännöstä. Mikään UL:n ajalta 

periytyvä käytäntö taikka ennen perusoikeuksien merkityksen kasvua annetun 

lainvalmisteluasiakirjan vaikutus ei ole niin vahva, että sillä voitaisiin vielä nykypäivänä 

perustella lähes kategorista poikkeamista kuulemisperiaatteesta.536 

Väliaikaista turvaamistointa koskee myös toinen perus- ja ihmisoikeusongelma, nimittäin 

väliaikaiseen turvaamistoimeen ei ole mahdollista hakea muutosta. Myös tämä 

muutoksenhakukielto on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kannalta poikkeuksellinen. 

Tapauksissa, joissa väliaikainen turvaamistoimi korvataan tavallisella turvaamistoimella, 

on osapuolilla mahdollisuus hakea tähän ratkaisuun muutosta. Ongelmia syntyy heti, kun 

tilanne poikkeaa tästä lainsäätäjän normaalimenettelyksi luomasta järjestyksestä. Mikäli 

väliaikaista turvaamistointa ei korvata tavallisella turvaamistoimella, ei tavanomainen 

muutoksenhaku ole turvaamistoimiratkaisuun mahdollinen. Tilanne on poikkeuksellinen, 

                                                           
534 Ks. HE 179/1990, s. 16 ja Havansi 1994, s. 115. 
535 Ks. EIT:n ja KKO:n ratkaisuista esimerkiksi Micallef v. Malta, Mercieca and others v. Malta ja KKO 
2016:14. 
536 Ks. myös Jokela 2017, s. 115. 
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mutta kuitenkin sellainen, että sitä koskeva tulkintaongelma on päätynyt KKO:n 

ratkaistavaksi. 537  Loppujen lopuksi tapauksessa katsottiin hakijalla olleen 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vuoksi muutoksenhakumahdollisuus 

muutoksenhakukiellosta huolimatta.538 

Turvaamistoimiprosessi toteuttaa siviiliprosessin funktioista etenkin 

oikeussuojafunktiota. Muiden siviiliprosessin funktioiden mahdollinen toteutuminen 

oikeussuojafunktion enemmän tai vähemmän miellyttävinä sivujuonteina on myös 

mahdollista. Joissain tapauksissa turvaamistointa voidaan pyrkiä käyttämään sen ratiolle 

vieraalla tavalla. Tällöin tavoitteena voi olla esimerkiksi vastapuolen painostaminen 

sovintoon, jolloin turvaamistoimi toteuttaisi ratkaisufunktiota, tai ääritapauksessa jopa 

vastapuolen tietoinen vahingoittaminen. Turvaamistoimiprosessin käyttämiseen 

osapuolten välisen riidan ratkaisuun ei tule kannustaa, koska on mieletöntä ylläpitää 

järjestelmää, jossa osapuolten välinen riita ratkaistaisiin nopealla ja summittaisella 

viranomaisratkaisulla, joka ei kuitenkaan ole tarkoitettu asiassa lopulliseksi. Osapuolten 

asianosaisautonomia tosin mahdollistaa osapuolten välisen riidan käsittelyn pitkälti 

heidän valitsemassaan järjestyksessä ja siinä laajuudessa, kun he itse haluavat. Toisinaan 

osapuolet saattavat arvostaa turvaamistoimiprosessin nopeutta enemmän kuin 

ratkaisutoiminnan varmuutta. Mahdollisista positiivista puolista huolimatta, ei 

turvaamistoimiprosessia tulisi käyttää osapuolten välisen riidan ratkaisuun. 

Kiireellisyyden suosiminen menettelyn varmuuden kustannuksella on ainoastaan signaali 

siitä, että markkinat kaipaavat tällaiset ehdot täyttävää menettelyä riitojen ratkaisuun. 

Turvaamistoimiprosessia ei ratkaisutoimintaan tulisi käyttää. 

Kun turvaamistoimiprosessia voidaan käyttää sen funktiolle vieraalla tavalla, niin miten 

tällaiseen toimintaan tulisi lainkäytössä suhtautua? Väärinkäytöllä on tässä suhteessa eri 

sävyjä, esimerkiksi sovintoon pakottavan turvaamistoimen käyttäminen lienee 

vähemmän moitittavaa, kuin turvaamistoimen käyttö vastapuolen vahingoittamiseksi. 

Oikeusvertailevat huomiot osoittavat, että Englannissa tuomioistuimella on pitkälle 

menevä valta hylätä turvaamistoimihakemus. Tämä johtuu turvaamistoimiprosessin 

sijoittumisesta equity-oikeuden alaan. Myös Ruotsissa on havaittu 

turvaamistoimiprosessiin liittyvä väärinkäyttöpotentiaali. Suomessa turvaamistoimen 

väärinkäyttöön voidaan puuttua kohtuusharkinnan kautta. Vastapuolen 

vahingoittamiseen tähtäävä turvaamistoimi tuskin on vastapuolen kannalta kohtuullinen. 

                                                           
537 Ks. KKO 2016:14. 
538 Ks. KKO 2016:14, kohdat 20–26. 
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Väärinkäytöksiä arvioitaessa voidaan tukea hakea oikeusvertailun kautta Englannista ja 

Ruotsista. Kuitenkin, mikäli turvaamistoimi määrättynä näyttäisi johtavan tilanteeseen, 

joka ei ole turvaamistoimiprosessin räikeää tai selvää väärinkäyttöä, on hakemuksen 

hylkääminen vaikeampaa. Puollettavaa olisi tällöin käyttää väärinkäytösepäilyä yhtenä 

kohtuusharkintaan vaikuttavana näkökulmana. 

Yleisen turvaamistoimen soveltamisala on edelleen jokseenkin avoin kysymys. 

Soveltamisalaongelmia on ainakin liittyen siihen, mikä on OK 7 luvun ulkopuolisen 

erityissäännön vaikutus yleisen turvaamistoimen soveltamisalaan ja toisaalta mitkä 

kaikki oikeudet ovat sellaisia, jotka voidaan yleisellä turvaamistoimella turvata. 

Aikaisemmassa oikeuskirjallisuudessa on esitetty vaihtelevia kannanottoja, joiden 

mukaan OK 7 luvun ulkopuolinen lex specialis ei estäisi soveltamasta OK 7:3:n lex 

generalista.539 Tähän liittyy ongelma, sillä lex specialis derogat legi generali -periaatteen 

mukaan erityissääntö syrjäyttää yleissäännön. Perustelematon poikkeama tästä säännöstä 

rapauttaisi oikeustieteen systematiikkaa. Lisäksi lex specialis -säännöstä poikkeaminen 

on arveluttavaa, jos erityissääntöön liittyvät, yleistä turvaamistointa kattavammat 

vastapuolen oikeussuojakeinot, olisivat kierrettävissä vaatimalla oikeussuojaa OK 7:3:n 

perusteella. Mikäli yleissääntö ja erityissääntö olisivat molemmat sovellettavissa 

tilanteeseen, on poikkeama lex specialis -säännöstä mahdollinen vain, jos yleissääntöä 

koskevat vastapuolen oikeussuojakeinot ovat erityissääntöä paremmat. Muutoin hakijalle 

syntyisi mahdollisuus turvaamistoimen valinnalla vaikuttaa vastapuolen oikeussuojan 

laajuuteen epäasianmukaisella tavalla. Oikeuskäytännössä KKO on ohittanut tämän lex 

specialis -sääntöä koskevan problematiikan.540 

Lähtökohtaisesti yleistä turvaamistointa voidaan hakea vastapuolen henkilöstä 

riippumatta. Tiettyä epävarmuutta liittyy tilanteeseen, jossa vastapuoli on julkista valtaa 

käyttävä toimija. Oikeuskirjallisuudessa osa kirjailijoista on pitänyt turvaamiskelpoisina 

oikeuksina vain yksityisoikeudellisia oikeuksia, kun taas osa on suhtautunut sallivammin 

turvaamistoimen perustamisen julkisoikeudelliseen oikeuteen. 541  Mitään ehdotonta 

kieltoa hakea turvaamistointa julkista valtaa vastaan, niin julkisoikeudellisessa kuin 

yksityisoikeudellisessakin suhteessa, ei ole. Päinvastoin, ihmisoikeussopimuksissa on 

paikoin edellytetty, että henkilöllä tulee olla tehokas oikeussuojakeino silloinkin, kun 

vastapuolella toimii julkinen valta.542 Tämä argumentti puoltaa yleisen turvaamistoimen 

                                                           
539 Ks. esimerkiksi Havansi 1994, s. 59, 74–75 ja Savola DL 2001, s. 436. 
540 Ks. KKO 2003:118 ja sitä koskevasta kritiikistä Norrgård DL 2004, s. 1071–1072. 
541 Ks. esimerkiksi Havansi 1994, s. 55, Jokela 2012, s. 149 ja Linna 2018, s. 108. 
542 Tällainen on esimerkiksi EIS 13 artikla. 
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soveltamista tilanteessa, jossa hakija hakee suojaa julkisoikeudellisessa suhteessa. 

Edellytyksenä lienee kuitenkin, ettei hakijalla ole muita tehokkaita oikeussuojakeinoja 

käytettävänään. Sektorikohtaisesti myös Euroopan unionin oikeudesta voi johtua, ettei 

edes yleistä turvaamistointa koskevaa soveltamiskieltoa voida soveltaa, jos se estäisi 

Euroopan unionin oikeuden tehokkaan toteutumisen.543 Kuitenkaan, mikäli hakijalla on 

muita oikeussuojakeinoja käytettävänään, ei unioninkaan oikeus edellytä luomaan uutta 

tilanteeseen soveltuvaa turvaamistointa. Muutoinkin turvaamistoimen soveltamisalaa 

koskevat tulkintaongelmat ovat tarkoitettuja ratkaistavaksi kansallisella tasolla. 

Prosessuaalisten oikeuksien turvaaminen yleisen turvaamistoimen nojalla on 

kiistanalainen asia. Osa kirjoittajista lähtee siitä, ettei yleistä turvaamistointa ole 

tarkoitettu sovellettavaksi muihin kuin yksityisoikeudellisiin vaateisiin, kun taas osa 

kirjoittajista pitää esimerkiksi todisteiden turvaamista mahdollisena. 544  Esimerkiksi 

editiovelvollisuus on vahvistettavissa tuomioistuimen ratkaisulla. Tällöin näyttäisi 

avautuvan reitti yleisen turvaamistoimen soveltamiseen myös näissä tilanteissa. Samoin 

on silloin, jos hakijan ja vastapuolen välillä on oikeussuhde, esimerkiksi sopimus, jonka 

perusteella hakija on oikeutettu saamaan vastapuolen hallussa olevan todisteen 

nähtäväkseen. Mikäli hakijalla on mahdollisuus saada oikeussuhdetta koskeva, vähintään 

yhtä pitkälle menevä pääasianratkaisu, on turvaamistoimen käyttäminen todisteiden 

turvaamiseen ainakin jossain määrin mahdollista. Toisaalta esimerkiksi kotirauha voi 

perusoikeutena rajoittaa sitä, miten turvaamistoimena voidaan määrätä. Esimerkiksi 

discoveryyn tähtääviä turvaamistoimia ei kuitenkaan ole mahdollista määrätä, sillä 

hakijalla ei näissä tilanteissa ole oikeutta, joka voitaisiin vastaavassa laajuudessa 

hyväksyä pääasian prosessissa. 

Kuten sanottu, turvaamistoimen määräämisen edellytyksiä koskeva arviointi on ollut 

KKO:n käytännössä osaksi teleologista. Yleisen turvaamistoimen osalta merkittävä 

soveltamisongelma liittyy ns. etukäteisnautintaan, joka tarkoittaa KKO:n mukaan sitä, 

että turvaamistoimi johtaa samaan lopputulokseen kuin pääasian ratkaisu. Jos 

etukäteisnautinnasta on kyse, tulee tällöin vaade-edellytykselle nykyisen käytännön 

mukaan asettaa selvästi korkeammat vaatimukset, kuin vaade-edellytykselle 

takavarikkoasiassa. KKO:n tulkinnan mukaan etukäteisnautinnasta on kyse silloin, kun 

turvaamistoimen lopputulos ja pääasian ratkaisu ovat identtisiä. Kuitenkin 

turvaamistoimihakemus on paikoin muotoiltavissa tavoin, että se ei ole pääasian 
                                                           
543 Tällaisia säädännäisiä kieltoja on vähän. OK 7:3:n soveltamisesteitä voidaan tosin lainopin keinoin 
kehittää. 
544 Ks. esimerkiksi Havansi 1994, s. 67–69, Lappalainen 2001, s. 194–195 ja Möller DL 2001, s. 915. 
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vaatimuksen kanssa identtinen, mutta johtaa vaikutuksilta samaan lopputulokseen. 545 

Tällöin kyse ei olisi nykyisen tulkintalinjan mukaan etukäteisnautinnasta, ja vaade-

edellytyksen täyttämiseen riittäisi vähäisempi näyttö. Tulkintalinjaa ei voida hyväksyä, 

vaan etukäteisnautintaan liittyvät turvaamistoimen määräämisen edellytyksiä kiristävät 

seuraamukset on pyrittävä tarpeen tullen liittämään joustavasti muihinkin 

turvaamistoimiin. Tällöin turvaamistoimen määräämisen edellytysten tulisi olla sitä 

ankarammat, mitä lähemmäs itse pääasianratkaisua hakija pääsisi pelkällä 

turvaamistoimella. Etukäteisnautintaa koskevat erityisedellytykset tulee ottaa huomioon 

kohtuusharkinnan kautta, eikä mahdollista turvaamistoimihakemuksen hylkäämistä tule 

perustaa vaade-edellytyksen täyttymättä jäämiseen, niin kuin KKO nyt tekee.546  

Yleisen turvaamistoimen edellytyksenä on, ettei lainkohdassa tarkoitettu kielto tai 

määräys aiheuta vastapuolelle turvattavaan etuuteen nähden kohtuutonta haittaa. 

Lainkohdan perusteella voidaan kieltojen ja määräysten lisäksi antaa turvaamistoimi, 

jossa hakija oikeutetaan tekemään tai teettämään jotain. Sanamuodon mukaisesti 

tulkittuna lainkohta ei tällöin velvoittaisi tuomioistuinta valvomaan tällaisen 

turvaamistoimen kohtuullisuutta. Perustellumpaa on kuitenkin kytkeä kohtuusharkinta 

kattamaan myös tällaiset turvaamistoimet. Mikään lainvalmistelussa ei viittaa siihen, että 

tällaiset turvaamistoimet olisi tarkoitettu jättää kohtuusharkinnan ulkopuolelle. 

Päinvastoin, säännöksen teleologinen tulkinta puoltaa kohtuusharkinnan laventavaa 

tulkintaa siten, että se kattaa myös edellä mainitut turvaamistoimet. 

Kohtuusharkinnassa itsessään voidaan ottaa huomioon monia erilaisia turvaamistoimen 

määräämistä vastaan tai sen määräämisen puolesta puhuvia argumentteja. Argumentit 

ovat muotoiltavissa eräänlaisiksi pääsäännöiksi, joiden olemassaolo joko puoltaa tai 

puhuu vastoin turvaamistoimen kohtuullisuutta. Tällaisten argumenttien käyttö 

kohtuusharkinnassa on järkevää siksi, että liian tarkkojen harkintakriteereiden 

omaksuminen voi muodostaa kohtuusharkinnan liian raskaaksi, jolloin 

turvaamistoimiprosessin taustalla oleva kiireellisyyden vaatimus ei toteudu.  

6.2 Turvaamistoimiprosessi ja OK 7:3 tulevaisuudessa 

Vastaisuudessa perus- ja ihmisoikeuksien asema lienee kasvamassa myös 

turvaamistointen osalta. Tämä koskee etenkin väliaikaista turvaamistointa, jonka osalta 

                                                           
545 Aiempana tutkimuksessa on esitetty esimerkki, joka havainnollistaa sitä, miten turvaamistoimihakemus 
ja pääasianvaatimus voivat olla muotoiltavissa tavalla, joka kiertää etukäteisnautintaa koskevat KKO:n 
prejudikaatit. 
546 Ks. samansuuntaisesti tapauksen KKO 2003:118 esittelijän mietintö. 
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käytäntönä on aiemmin ollut, että turvaamistoimi määrätään useimmiten vastapuolta 

kuulematta. Tätä kirjoittaessa KKO on antanut valitusluvan tapauksessa, jossa kysymys 

on nimenomaan väliaikaisen turvaamistoimen edellytyksistä. 547  Asiassa annettava 

ratkaisu voi hyvin merkitä muutosta nykyiseen käytäntöön. De lege ferenda olisi hyvä, 

jos väliaikaista turvaamistointa koskevaa lainkohtaa muutettaisiin niin, että määräyksen 

antaminen väliaikaisena edellyttäisi joko vaara- tai vaade-edellytyksen osalta 

tavanomaista turvaamistointa enemmän.548 Nyt lainkohta on kirjoitettu muotoon, jota 

voidaan tulkita niin, että turvaamistoimi on annettavissa, lähes tulkoon, poikkeuksetta 

väliaikaisena. 

Vastaavasti olisi syytä harkita, onko väliaikaista turvaamistointa koskeva 

muutoksenhakukielto nykyisessä muodossaan perusteltu. Nykyinen lainkohta kieltää 

kategorisesti muutoksenhaun väliaikaiseen turvaamistoimeen. Oikeuskirjallisuudessa on 

jo aiemmin ehdotettu, että väliaikaista turvaamistointa koskevaa muutoksenhakukieltoa 

muutetaan. 549  Tätä muutosta voidaan varauksetta puoltaa. Ainakin muutetusta 

lainkohdasta tulisi ilmetä se, että tilanteissa, joissa lopullista turvaamistointa ei lainkaan 

määrätä, on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen vuoksi sallittava 

muutoksenhaku myös väliaikaiseen turvaamistoimeen. Samoin muutoksenhaku pitäisi 

olla mahdollinen silloin, kun väliaikainen turvaamistoimi jää pitkäksi ajaksi voimaan 

sellaisin vaikutuksin, ettei myöhempi muutoksenhaku enää korjaisi 

turvaamistoimiprosessissa mahdollisesti tapahtunutta oikeudenloukkausta. Hyvin 

laadittu lainmuutos informoisi myös ihmis- ja perusoikeuskäytäntöön vähemmän 

perehtynyttäkin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin relevanssista 

turvaamistoimiprosessissa. 

OK 7 luvun muut turvaamistoimet rajoittavat suoraan lain nojalla yleisen 

turvaamistoimen soveltamisalaa. Tämä rajoitus ei välttämättä ole hakijan oikeuksien 

kokonaisvaltaisen turvaamisen kannalta tarkoituksenmukainen. Oikeuskirjallisuudessa 

on aiemmin esitetty mainitun soveltamisalarajoituksen poistamista.550 Ehdotus pohjautuu 

Ruotsissa havaittuihin soveltamisalaongelmiin, joiden johdosta Ruotsi luopui sikäläistä 

yleistä turvaamistointa koskevista soveltamisalarajoituksista, joiden mukaan yleinen 

turvaamistoimi ei soveltunut silloin, kun oikeuden turvaamiseen soveltui jokin muu RB 

                                                           
547 VL:2017-44. 
548 Ruotsissa edellytetään tältä osin kvalifioitua vaaraa. Ks. tästä esimerkiksi Westberg 2004b, s. 53. 
549 Ks. Jokela 2017, s. 120. Jokela on puoltanut tätä tapauksen KKO 2016:14 jälkeen. 
550 Ks. Jokela 2012, s. 148. Kuitenkaan Jokela ei analysoi soveltamisalan rajauksesta johtuvaa kieltoa 
kovinkaan tarkasti. Jokela lähinnä tyytyy viittaamaan Ruotsin esitöihin. 
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15 luvun turvaamistoimi. Vastaavaa muutosta voidaan puoltaa edelleen Suomeen. Kuten 

Ruotsissa on oikeuskirjallisuuden mukaan käytäntönä, 551  muutos voitaisiin kirjoittaa 

muotoon, jonka mukaan yleinen turvaamistoimi soveltuisi OK 7 luvun muiden 

turvaamistointen rinnalla silloin, jos hakijan oikeussuojan täysimääräinen suojaaminen 

sitä edellyttäisi. Tällöin pääsääntöisesti oikeus, jonka turvaaminen nykyään tapahtuu 

takavarikolla, tulisi edelleen turvattavaksi takavarikolla, ja yleiseen turvaamistoimeen 

turvauduttaisiin vain, jos takavarikkojen soveltaminen ei tapauksessa riittäisi. 

Yleisen turvaamistoimen soveltamisala lienee jatkossakin äärirajoiltaan epäselvä. 

Eurooppaoikeuden vaikutuksen ja esimerkiksi EIS:n edellyttämän oikeussuojan 

tehokkuuden vaikutusta yleisen turvaamistoimen soveltamisalaan ei ole aiemmin 

juurikaan pohdittu. Mainitut perusteet voivat taitavan argumentoijan käsissä johtaa 

siihen, että yleisen turvaamistoimen soveltamisala laajenee entisestään. Eräänlaisena 

vastaisuudessa todennäköisesti yleisen turvaamistoimen soveltamisalaan vaikuttavana 

asiana on hallituksen hanke uudeksi laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Mikäli laki 

annetaan hallituksen esityksen mukaisena, poistuu yleisiltä tuomioistuimilta toimivalta 

määrätä turvaamistoimista silloin, kun asia on vireillä hallintoprosessissa.552 

Turvaamistoimien väärinkäyttöpotentiaali on aikaisemmassa tutkimuksessa jäänyt 

pitkälti käsittelemättä. Vastaisuudessa aihealuetta olisi kuitenkin hyvä tutkia. Lisäksi 

tässä tutkimuksessa aihepiirin laajuuden vuoksi tutkimatta jäänyt OK 7:3:n 

keinovalikoima olisi luonnollisesti hyvä aihe jatkotutkimukselle. 

 

 

                                                           
551 Ks. tästä esimerkiksi Gregow 2014, s. 142. 
552 HE 29/2018, s. 56. 


