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Taustaksi kansainvälisen rikosoikeuden kehityksestä ja tilasta 

Kerrotaan antiikin viisaan lainsäätäjän Solonin sanoneen, ettei isänmurhasta tulisi määrätä lais-
sa lainkaan rangaistusta, koska se rikos oli niin kauhistuttava, ettei ihminen voinut sitä käsittää 
eikä keksiä siihen sopivaa rangaistusta. Sotarikoksissa ja rikoksissa ihmisyyttä vastaan on vas-
taavia piirteitä. Ne ovat pahimmillaan niin kammottavia, että tuntuu mahdottomalta ajatella, 
millaisia rangaistuksia niistä tulisi määrätä. Jos olet ollut mukana tappamassa ja raiskaamassa ja 
kiduttamassa ehkä kymmeniä, jopa satoja viattomia siviilejä, mikä olisi tästä rikoksesta oikeu-
denmukainen rangaistus? 

Kansainvälisen rikosoikeuden aihealueelle tultaessa pitääkin oivaltaa, että ollaan tekemisissä 
jonkin hyvin erityislaatuisen kanssa. Voidaanko pitää edes oikeudenmukaisena, että jokin yli-
kansallinen tuomioistuin käsittelisi rikossyytteen? Eikö kansainvälinen oikeus ole suvereenien 
valtioiden keskinäisissä suhteissa pätevää oikeutta? Voiko kansainvälinen rikosoikeus oikeuttaa 
itsensä, voidaanko sitä soveltaa ja toteuttaa vastoin joidenkin valtioiden vastustusta? Voiko yk-
silö olla vastuussa kansainvälisen oikeuden rikkomisessa?

Kansainvälinen yhteisö on pitkään tunnistanut sen, ettei usein vakavistakaan rikoksista ole 
seurannut mitään. Tästä on seurannut rankaisemattomuuden kulttuuri, joka on heittänyt var-
jonsa ylimalkaan sen ylle, onko oikeudella merkitystä. Miksi tutkia ja tuomita tavallisiakaan 
rikoksia, jos ne kaikkein suurimmat rikokset jäävät rankaisematta esimerkiksi sen vuoksi, että 
rikoksentekijät ovat edelleen asemissa ja vallassa?

Kansainvälisen rikosoikeuden luomisen projekti on reaktiota siihen massiiviseen vääryyden 
kokemukseen, joka rankaisemattomuuteen on liittynyt. Samalla myös kysymys siitä, miten ri-
kosvastuun toteuttamista voitaisiin tehostaa, on vaikea ja kiistanalainen. Sinänsä yksilön rikos-
vastuu on jo eräällä tapaa hyväksytty ja lyönyt itsensä läpi. 

Viime vuosien kokemus kertoo, että vähin mitä voidaan tehdä, on osoittaa, että rikosvastuuta 
toteutetaan mahdollisimman reilun ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin avulla. Kansain-
välisessä rikosoikeudessa ei olekaan olennaisinta se, kuinka ankaria rangaistuksia tuomitaan. 
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Olennaisempaa on, että oikeutta ylipäätään käydään.1 Että teot ja tapahtumat tulevat selvitel-
lyiksi ja että eri osapuolet pääsevät ääneen. 

Vanhastaan sotarikoksista on joutunut tuomiolle lähinnä, jos on hävinnyt sodan. Toisen 
maailmansodan päätyttyä voittajavaltiot loivat mekanismit, joilla varmistettiin, että Saksan ja 
Japanin valtioiden johto saatiin vastaamaan rikoksistaan. YK:ta ei tietenkään vielä ollut. Kan-
sainliitto oli hajonnut. Kansainliiton viimeinen päätös oli muuten se, että se erotti Neuvostolii-
ton. Erottamisen syynä oli kansainvälisen oikeuden loukkaus, nimittäin sotilaallinen hyökkäys 
Suomeen marraskuussa 1939. 

Sodan voittajavaltioihin kuulunut Neuvostoliitto oli mukana toteuttamassa häviäjien rikos-
vastuuta. Neuvostoliiton omia sotarikoksia ei koskaan tutkittu eikä niitä liene käsitelty, aina-
kaan vakavimpia. Vuonna 1940 Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu tuhosi sotavangeiksi otetun 
Puolan armeijan lähes koko upseeriston Katynin metsässä. Tämä lienee yksi syy siihen, miksi 
vielä tänäkin päivänä Puolassa on esiintynyt hyvin vähän ymmärrystä Venäjän toimille Ukrai-
nassa. Tiedetään, ettei Neuvostoliiton sen paremmin kuin Venäjän tapa käydä sotaa ole ollut 
moitteetonta.

Kansainvälisen rikosoikeuden ydinalueen rikoksissa sotarikokset edustavat vanhinta ker-
rostumaa. Niillä onkin osin vuosisatainen historia. 1800-luvun mittaan niitä saatettiin yhä 
enemmän kirjalliseen muotoon. Esimerkiksi Punaisen Ristin toiminnan suojaaminen sodan 
oloissa on ollut tunnettua jo 1800-luvulla. Haagin sopimukset maa- ja merisodan laeista ja ta-
voista vuodelta 1907 veivät sääntelyä eteenpäin, ja toisen maailmansodan jälkeen solmittiin 
Genèven yleissopimukset. Siviiliväestön suojaa turvaavaa oikeutta kutsutaan humanitaariseksi 
oikeudeksi. 

Erotuksena ihmisoikeuksista humanitaarista oikeutta voi ajatella oikeutena, jonka tarkoitus 
on soveltua silloin, kun sodan tai muun aseellisen konfliktin vuoksi valtiovalta ei pysty tavan-
omaisella tavalla suojaamaan ihmisiä, vaan ollaan sodan tai aseellisen konfliktin osapuolten 
armoilla. Sodan säännöillä säännellään myös sodankäynnin tapoja. Esimerkiksi kemiallisten, 
biologisten ja ydinaseiden käyttö on kielletty.

Nürnbergin oikeudenkäyntien yhteydessä luotiin uusi käsite, rikokset ihmisyyttä vastaan, 
erotuksena sotarikoksista. Niissä on olennaista, että rikosteot tehdään osana siviiliväestöön 
kohdistuvaa järjestelmällistä hyökkäystä. Kolmas ydinalueen sotarikos, joukkotuhonta, luotiin 
vuonna 1948 solmitulla kansainvälisellä yleissopimuksella. Kumpikin näistä rikoksista oli tu-
losta kansainvälisen oikeuden piirissä tapahtuneista kehittelyistä. 

Rikos ihmisyyttä vastaan oli kuulun Hersch Lauterpachtin työtä, kun taas Raphael Lemkin 
hahmotteli joukkotuhonnan käsitteen. He olivat kumpikin Itä-Euroopasta olevia juutalaisia ju-
risteja ja tutkijoita, ja he saivat kumpikin oppinsa samassa Lvivin yliopistossa, joka on nykyisen 
Ukrainan alueella.2 Hyökkäysrikosta rikoksena rauhaa vastaan esitti puolestaan Nürnbergin oi-
keudenkäynnin yhteydessä ja jo sitä ennen venäjänjuutalainen Aron Trainin, joka vaikutti Neu-
vostoliiton alkuvuosikymmeninä. Hän lienee ollut tosin valikoiva sen suhteen, milloin rauhaa 
vastaan hänen mielestään todellisuudessa hyökättiin. Trainin oli pikemmin rikosoikeuden kuin 
kansainvälisen oikeuden tutkija. On joka tapauksessa suorastaan hämmentävää, että kansain-

1 David Luban, Fairness to rightness: Jurisdiction, legality, and the legitimacy of international criminal law, 
teoksessa The Philosophy of International Law, (eds) Samatha Besson – John Tasioulas. OUP 2010. 

2 Ana Filipa Vrdoljak, Human Rights and Genocide: The Work of Lauterpacht and Lemkin in Modern Interna-
tional Law, The European Journal of International Law Vol. 20 no. 4, 1163–1194. 
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välisen rikosoikeuden keskeisen käsitteenmuodostuksen juuret palautuvat näin voimakkaasti 
Itä-Euroopan juutalaisintellektuellien työhön. Trainin oli kotoisin Vitebskistä, nykyisen Val-
ko-Venäjän alueelta.

Kansainvälisen rikosoikeuden projekti nytkähti 1990-luvulla eteenpäin, kun YK:n turvalli-
suusneuvosto osoitti yllättävää päättäväisyyttä Jugoslavian hajoamissodan jälkiselvittelyissä. 
Sota Euroopassa oli järkyttänyt kaikkia länsimaisia toimijoita ja kansainvälistä yhteisöä laajem-
minkin. Turvallisuusneuvosto päätti asettaa toimivallaltaan rajatun ad hoc -tuomioistuimen 
käsittelemään väitettyjä eri osapuoliin kuuluneiden henkilöiden tekemiä rikoksia. Vastaavaa 
mallia käytettiin pian myös Ruandan verisen sisällissodan oikeudellisissa jälkiselvittelyissä. Ve-
näjä, Kiina ja USA olivat YK:n turvallisuusneuvostossa yhteisessä rintamassa. 

1990-luvulla neuvoteltiin pysyvän Kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisesta, vaik-
ka maailman mahtivaltioilla oli suuria epäilyksiä tällaisen hankkeen suhteen. Niille sopi paljon 
paremmin se, että YK:n turvallisuusneuvosto olisi käsitellyt tallaisia asioita sopivan valikoivasti 
ja tapauskohtaisesti. Neuvottelut kuitenkin johtivat 1998 Rooman sopimuksen allekirjoittami-
seen, joskin suurvallat jäivät käytännössä kaikki sen ulkopuolelle. Sopimus tuli voimaan vuon-
na 2002. Näin syntyi se erikoinen tilanne, että vakavimpia kansainvälisiä rikoksia varten saatiin 
luoduksi ylikansallinen toimivaltainen tuomioistuin, mutta sen ulkopuolelle jäivät kuitenkin 
niin Venäjä, Kiina, Intia kuin USA:kin. 

Mainittakoon sivumennen, että jos kansainvälisen rikosoikeuden kehityksen polveilua vertaa 
YK:n turvallisuusneuvoston aktiivisen rooliin terrorisminvastaisissa toimissa, ero on valtava. 
Ehkä tämän voi nähdä niin, että suurvalloilla oli ja on kullakin omat terroristivastustajansa, 
mikä mahdollisti toimien kohdentamisen niihin. Terrorismin vastaiset toimet eivät rajoittaneet 
valtion suvereenisuutta, vaan pikemmin entisestään korostivat sitä.   

Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan tulivat sotarikokset, rikokset ihmisyyttä 
vastaan sekä joukkotuhonta, ja samalla sovittiin, että hyökkäysrikos (aggression) lisättäisiin 
sen toimivaltaan, kunhan hyökkäyksen määritelmästä päästäisiin sopimukseen. Vuonna 2010 
käynnistyi tätä tarkoittava niin sanottu Kampalan kierros. Tarvittavat sopimusmuutokset on 
erinäisten vaiheiden jälkeen saatu hyväksytyiksi. Suomen rikoslakiin lisättiin vuonna 2015 
hyökkäysrikosta ja hyökkäysrikoksen valmistelua koskevat uudet rikossäännökset.

Hyökkäysrikoksessa syytteeseen asetettaisiin nimenomaan valtion johtoa. Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen suhteen mitään valtiojohdon immuniteettia koskevia rajoituksia ei ole 
asetettu, vaan valtionpäämies voi virassaan ollessaankin joutua syytteeseen mistä tahansa Tuo-
mioistuimen toimivaltaan kuuluvasta rikoksesta.

Maailman noin kahdestasadasta valtiosta 123 on allekirjoittanut ja ratifioinut Tuomiois-
tuimen perussäännön. Ne tunnustavat Tuomioistuimen toimivallan ja ovat velvoittautuneet 
yhteistyöhön Tuomioistuimen kanssa sen toiminnassa. Hyökkäysrikoksen suhteen tähän vel-
voittautuneita on merkittävästi vähemmän. Tuomioistuin on käytännössä täysin riippuvainen 
sopimusosapuolten antamasta tuesta, koska sillä ei itsellään ole käytännössä muita resursseja 
kuin mitä päätehtävän suorittaminen vaatii. Kansainvälinen rikostuomioistuin toimii Haagissa. 
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Venäjän sotilaiden, sotilasjohdon ja valtiojohdon rikosvastuusta Ukrainan sodan 
perusteella

Lienee hyvinkin selvää, että Venäjän toiminnassa helmikuusta 2022 lähtien toteutuu kansain-
välisoikeudellisesti määritelty, YK:n peruskirjan vastainen hyökkäysrikos. Venäjä ei ole oikeas-
taan edes yrittänyt väittää, että sillä olisi hyökkäyssotaan oikeutus, jollei sellaisena pidetä täysin 
epämääräisiä väitteitä siitä, että Itä-Ukrainassa toteutettiin venäläisväestöön kohdistuvaa kan-
sanmurhaa. Hyökkäys ei edes kohdistunut tuolle alueelle, vaan sen tavoitteena oli valloittaa 
suuria osia Ukrainan valtion alueesta, jossa elettiin aivan normaalia arkea. Yksi hyökkäyksen 
kärjistä suuntautui Kiovaan. Tätä kirjoitettaessa Venäjä on vetäytynyt Kiovan suunnalta ja luul-
tavasti valmistautuu uuteen suurhyökkäykseen idässä. 

YK:n yleiskokous otti heti hyökkäyksen jälkeen hyvin suurella enemmistöllä sen kannan, että 
Venäjän toimissa oli kyse kansainvälisen oikeuden vastaisesta hyökkäyksestä. 141 maata äänesti 
päätöslauselman puolesta, ja vain viisi sitä vastaan, niiden joukossa Venäjä itse. 

Venäjä ei tähän tyytynyt, vaan vei asian YK:n turvallisuusneuvoston käsittelyyn, jotta se voisi 
estää hyökkäyksen tuomitsemisen paitsi itse, myös Kiinan tukemana. Kiina oli yleiskokoukses-
sa pidättäytynyt äänestämästä. YK:n yleiskokouksella on kuitenkin YK:n peruskirjan nojalla 
tietty mandaatti myös tehdä päätöksiä silloin, kun YK:n turvallisuusneuvoston päätöksenteko 
on estynyt. Näin ollen yleiskokous otti asiaan uudelleen tällä perusteella kantaa, ja jälleen 141 
maata äänesti hyökkäyksen tuomitsevan ja Ukrainan suvereniteettia puolustavan päätöslausel-
man puolesta.3

Rikosvastuun toteuttaminen tästä hyökkäysrikoksesta tulee kuitenkin olemaan vaikeaa ja 
epätodennäköistä, jollei Venäjällä valta ensin vaihdu. Hyökkäysrikoksesta rikosvastuu kohden-
tuu ylimpään valtiojohtoon. Venäjän rikoslakiin (1996), sen 34 lukuun (Rikokset rauhaa ja ih-
miskunnan turvallisuutta vastaan), sisältyvät hyökkäysrikosta samoin kuin muita niin sanottuja 
ydinrikoksia koskevat kriminalisoinnit. Lienee selvää, ettei Venäjän viranomaisilla ole mahdol-
lisuutta selvittää ja toteuttaa rikosvastuuta näistä rikoksista, jollei valtionjohto tätä salli ja tue.

Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa hyökkäysrikosta sovelletaan joko sillä perusteella, 
että YK:n turvallisuusneuvosto niin päättäisi, mikä ei tietenkään tule tapahtumaan, jollei valta 
Venäjällä ole vaihtunut, tai sitten niin, että kyse on allekirjoittajavaltiosta, joka on tämän toimi-
vallan hyväksynyt. Tällaiset ehdot eivät toteudu. En osaa sanoa, olisiko YK:n yleiskokouksella 
mahdollisuutta puuttua tähän asiaan, mutta ainakaan se ei ole mikään helppo tie. 

Voisiko sitten Suomessa käsitellä Venäjän hyökkäysrikosta Suomen rikoslain perusteella? 
Vaikka rikoslakiin on lisätty tarvittava kriminalisointi, Suomi ei kuitenkaan ole ulottanut ri-
kosoikeudellista toimivaltaansa niin sanotun universaaliperiaatteen mukaisesti. Näin ollen 
hyökkäyksellä tulisi olla liittymä Suomeen, Suomen kansalaisiin tai suomalaisiin intresseihin. 
On varsin epätodennäköistä, että riittäviä yhteyksiä olisi löydettävissä. Suomi rajasi lainuudis-
tuksessa tietoisesti hyökkäysrikosten soveltamisalan niin sanotun universaaliperiaatteen ulot-
tumattomiin, koska kansainvälisen oikeuden kehitys tällä saralla on vasta alussa. Voi myös aja-
tella, että kansallinen tuomioistuin olisi sangen epäluonteva foorumi käsitellä tämäntyyppisiä 
rikoksia, joissa rikoksentekijänä on oikeastaan valtio, sillä tällaiset rikokset ovat lähes määritel-
mällisesti poliittisia, vaikka hyökkäysrikos sinänsä voidaan oikeudellisesti määritellä. 

3  YK:n kotisivuilta löytyy runsaasti aineistoa tästä prosessista. 
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Suomi, samoin kuin esimerkiksi Saksa, on rajannut rikosoikeudellista toimivaltaansa. Toi-
sen maan valtiojohdon hyökkäystoiminta voisi siis tulla Suomen rikoslain nojalla arvioitavaksi 
lähinnä, jos se hyökkää Suomeen tai hyökkäys muuten suoraan kohdistuu suomalaisiin etui-
hin. Säännösten kaikkein ilmeisin mahdollinen soveltamistilanne onkin se, että Suomi päättäisi 
hyökätä naapurimaahan. Suomen valtiojohtoa voitaisiin syyttää Suomessa hyökkäysrikoksesta. 
Ehkä tässäkin voi lähinnä ajatella tilannetta, jossa valta olisi päässyt keskittymään hyvin pienel-
le piirille, ja tämän piirin rikosvastuu ajankohtaistuisi esimerkiksi vallan vaihduttua tai hävityn 
sodan jälkeen. Suomi siten tukee myös esimerkkiä näyttämällä ajatusta siitä, että hyökkäysso-
dan aloittaminen pitäisi saada kokonaan pois kansainvälisen politiikan keinovalikoimasta. 

Hyökkäysrikosta voitaisiin mahdollisesti käsitellä sellaisen maan kansallisessa rikostuomio-
istuimessa, joka on niin edistyksellinen, että se on ulottanut kansallisen rikoslakinsa soveltami-
salan hyökkäysrikoksessa universaaliperiaatteen mukaisesti. Samalla on kuitenkin sanottava, 
että tällainen ulottaminen saattaa olla ainakin jossakin määrin ongelmallinen sen vuoksi, ettei 
hyökkäysrikoksen asema ydinalueen kansainvälisenä rikoksena ole kenties vielä niin vahva, että 
tällaista tulkintaa voisi perustella myös kansainvälisen oikeuden kannalta. Juuri Kansainvälinen 
rikostuomioistuin tai sitten jokin ad hoc -tuomioistuin olisi sellainen arvovaltainen paikka, jos-
sa olisi tarkoituksenmukaista ja mahdollista todellisuudessa käydä oikeutta valtionpäämiesta-
son vastaajia vastaan. 

Vaikka Venäjän valtiojohtoa ei koskaan saatane tästä hyökkäysrikoksesta oikeudellisesti tilil-
le, silti hyökkäysrikoksen asema kansainvälisessä oikeudessa vahvistuu hiljalleen kaiken aikaa. 
Venäjän hyökkäys on saanut kansainvälisen yhteisön tuomitsemaan sen varsin yksituumaisesti. 
Kansainvälisen rikosoikeuden kehitysprojektia tuleekin ajatella pitkällä tähtäimellä. Pidän täy-
sin mahdollisena, että tämä kehitys saa nyt vauhtia, joskaan varmaa se ei ole.

On samalla syytä huomauttaa, että sotarikosten määritelmissä on viittauksia hyökkäyksen 
yhteydessä tehtyihin tekoihin. Sotarikoksen yhteydessä tällä luonnollisesti tarkoitetaan jos-
sain määrin eri asiaa, nimittäin konkreettisia sotilaallisia hyökkäystoimia eikä niinkään sodan 
käynnistävää rajaloukkausta tai vastaavaa. Esimerkiksi hyökkäyksen yhteydessä tapahtuva kau-
pungin tai vastaavan paikan ryöstely rangaistaan sotarikoksena, samoin hyökkääminen, joka 
aiheuttaa suhteettoman paljon ihmishenkien menetyksiä tai ympäristön pilaantumista hyök-
käyksellä saatavaan sotilaalliseen hyötyyn nähden. Näin juuri hyökkäystoimet voivat tyypilli-
sesti tulla arvostelluiksi sotarikoksina. Tämä yhteys ei tietenkään ole sattumaa, sillä mittavan 
maasodan yhteydessä voidaan helposti syyllistyä sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan, 
mikä puolestaan on tietenkin syy kieltää hyökkäyssodan aloittaminen ylimalkaan.     

Entä sitten nämä muut mahdolliset kansainväliset ydinalueen rikokset, kuten muut sotari-
kokset, rikokset ihmisyyttä vastaan ja joukkotuhonta, voitaisiinko niitä käsitellä tuomioistui-
messa? Tältä osin kehitys on jo paljon pidemmällä, mikä lisää olennaisesti mahdollisuuksia 
siihen, että jollakin aikataululla rikosvastuu voi tulla kyseeseen. 

Yksi mahdollisuus olisivat jälleen kansalliset tuomioistuimet. Suomi on monen muun valtion 
tavoin ulottanut rikosoikeutensa toimivallan näissä rikoksissa universaaliperiaatteen mukaises-
ti, ja kansainvälinen oikeus sen myös sallii. Näin olleet esteet sen suhteen, voitaisiinko tällaisia 
rikosjuttuja käsitellä Suomessa, ovat lähinnä käytännöllisiä. Kansainvälisen rikosoikeuden ko-
konaisjärjestelmässä kansallisilla rikosprosesseilla on olennainen merkitys. 

Jälleen voi aloittaa siitä huomautuksesta, että laajamittainen rikosvastuun toteuttaminen Ve-
näjän toimijoiden mahdollisista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan tuskin voinee 
toteutua Venäjän omissa tuomioistuimissa, jollei ensin selkeästi valta vaihdu. Venäjä ei ole tätä 
kirjoitettaessa edes myöntänyt käyvänsä sotaa, vaan kutsuu hyökkäystään erikoisoperaatioksi.  
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Vaikka sen paremmin Venäjä kuin Ukrainakaan eivät ole osapuolina Kansainvälisen rikos-
tuomioistuimen perustavassa Rooman sopimuksessa, Tuomioistuimella on kuitenkin kiistat-
tomasti toimivalta käsitellä Ukrainan alueella tapahtuneita sotarikoksia, rikoksia ihmisyyttä 
vastaan ja joukkotuhontarikoksia sillä perusteella, että Krimiin ja Itä-Ukrainaan vuonna 2014 
kohdistettujen toimien jälkeen Ukrainan johto antoi vuonna 2015 ilmoituksen siitä, että se hy-
väksyy Tuomioistuimen toimivallan näiden rikosten osalta. Tämä on osoittautunut viisaaksi 
päätökseksi.

Tuomioistuin on maaliskuussa 2022 päättänyt aloittaa tutkinnan Ukrainan tilanteessa. Ti-
lanteella tarkoitetaan yleisemmin asiakokonaisuutta, johon yksittäiset väitetyt rikokset liittyvät. 
Tutkinta koskee rikoksia, jotka ovat tapahtuneet 21.11.2013 jälkeen. 

41 Rooman sopimukseen kuuluvaa maata on nimittäin pian tämän uuden hyökkäyksen alka-
misen jälkeen ilmoittanut Ukrainan tilanteen Tuomioistuimelle toimivallan käyttämistä varten. 
Tuomioistuimen syyttäjä on ilmoittanut käynnistävänsä tutkintatoimet. Tuomioistuin on avan-
nut internetportaalin, jonne yksittäisiä väitettyjä rikoksia koskevia tietoja voidaan tallentaa. 
Tuomioistuin lienee jo lähettänyt tutkintaryhmän alueelle kokoamaan havaintoja. 

Käytännössä hyvin olennaista onkin se, kuinka laadukasta näyttöä väitetyistä rikostapahtu-
mista on saatavissa. Tähän puolestaan vaikuttavat monet seikat, kuten se, miten järjestäytynyt 
yhteiskunta on, ja myös miten vaikeaselkoinen itse konflikti on. Esimerkiksi Syyrian/Irakin 
alueen konfliktissa oli useita aseistautuneita osapuolia, eikä esimerkiksi ISISin hallitsemalta 
alueelta välttämättä saatu jälkeenpäinkään tietoja. Ukrainan tilanne on ainakin varsinaiseen 
hyökkäyssotaan liittyen selväpiirteisempi. Tuomioistuimen syyttäjä Karim A. A. Khan vieraili 
maalikuussa 2022 Ukrainassa ja Puolassa ja hän on pyrkinyt saamaan yhteyden Venäjän viran-
omaisiin, jotta ne tukisivat häntä näissä tutkinnoissa. 

Tässä vaiheessa lienee epätarkoituksenmukaista esittää edes alustavia arvioita siitä, millaisia 
syytteitä ja keitä vastaan Ukrainan sodan perusteella mahdollisesti tulisi nostaa. Uutiskuvat 
kertovat viattomiin siviileihin kohdistetusta summittaisesta väkivallasta. Venäjän puolelta on 
saatu viitteitä siitä, että tavoitteena on saattanut olla Ukrainan perinpohjainen tuhoaminen. 
Tämä kaikki selviää, kun tutkinta etenee. Tuomioistuin itse päättää syytteiden nostamisesta. 
Tuomioistuin myös antaisi kansainvälisiä pidätysmääräyksiä niitä henkilöitä kohtaan, jotka tu-
lisi saada tuomioistuimeen vastaamaan. 

Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivalta on toissijainen, joten etenkin jos puhutaan 
Venäjän tai Ukrainan kansalaisista vastaajina, niiden tulisi siis myös itse tutkia ja tuomita väi-
tetyt rikokset. Sekä Ukrainalla että Venäjällä on epäilemättä kaikki edellytykset näin toimia. 
Ensisijainen toimivallan käyttö ei kuitenkaan sulje pois sitä, että syytteitä voidaan nostaa myös 
Tuomioistuimessa, jollei kansallinen oikeudenkäynti ole ollut todellinen. Asiasta on sääntelyä 
Tuomioistuimen perussäännössä. 

YK:n piirissä kaiken aikaa myös etsitty ja koeteltu erilaisia kansallisen ja kansainvälisen tuo-
mioistuimen välimuotoja, hybridejä. Tämä on siinä mielessä hyvin luontevaa, että ensisijainen 
toimivalta on kuitenkin aina kansallisilla tuomioistuimilla. Jos kansallinen tuomioistuinjärjes-
telmä on toimintakykyinen ja jos sillä on valmius ja mahdollisuudet käsitellä näitä rikosjuttuja, 
järjestely on pyritty laatimaan siltä pohjalta, että tätä toimivallan käyttöä tuetaan mahdolli-
sin erityisjärjestelyin.4 Esimerkiksi Sierra Leonen sisällissodan jälkiselvittelyissä samoin kuin 

4 Ks. esim. Taru Kuosmanen. Bringing Justice Closer. Hybrid Courts on Post-Conflict Societies. Erik Castrén 
Institute of International Law and Human Rights, 2007.
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Kambodjassa on käytetty tällaista mallia, kun vakavimpia sotarikoksia varten esitettiin erityi-
nen tuomioistuin. Hybridituomioistuinmallikaan ei ratkaise kysymystä siitä, kuinka venäläiset 
epäillyt saataisiin tuomioistuimeen vastaamaan.  

Kansainvälisen rikosoikeuden järjestelmän kokonaisarkkitehtuuri muodostu siten kansal-
listen viranomaisten, tuomioistuinten ja oikeusjärjestelmien ja vastaavasti kansainvälisen oi-
keuden ja sitä toteuttavien kansainvälisten toimielinten ja tuomioistuinten eräänlaisesta yhteis-
pelistä. Kansallisetkin tuomioistuimet ovatkin eräässä mielessä kansainvälisiä tuomioistuimia 
silloin kun ne toteuttavat rikosvastuuta kansainvälisen rikosoikeuden ydinalueen rikoksissa 
tai kun ne hoitavat tehtäviä, jotka liittyvät toisen valtion viranomaisten tai vaikkapa Rikos-
tuomioistuimen toiminnan tukemiseen. On liian aikaista esittää arvioita, missä laajuudessa 
rikosvastuuta tutkintojen perusteella tullaan toteuttamaan. Mediasta välittyneiden tietojen pe-
rusteella ei olisi yllättävää, vaikka syytetoimia seuraisi muillakin nimikkeillä kuin yksinomaan 
sotarikoksina. 

Edellä aloitimme siitä, että kansainvälisessä oikeudessa se käsitys, että hyökkäyssodan aloit-
taminen on rikos rauhaa vastaan, saa entistä enemmän tukea. Voinee sanoa, että tämä kysymys 
on jo pitkälle ratkaistu. Kansainvälisen oikeuden piirissä keskustelu koskenee pikemmin  sitä, 
voisiko sodan aloittaminen joissakin poikkeustilanteissa kuitenkin olla hyväksyttävää esimer-
kiksi jonkin suuren vääryyden, kuten kansanmurhan, estämiseksi, tai silloin, kun hyökkäysso-
dan kohteen puolelta on toivottu saatavan sotilaallista tukea omalle asialle. Valtiot ovat luon-
nollisesti taitavia verhoilemaan toimintaansa ainakin näennäisen oikeutetuksi ja perustelluksi. 

Samalla kun sodan aloittamisen kansainvälisen oikeuden vastaisuus on kirkastunut, myös 
ajatus hyökkäysrikoksesta rauhaa vastaan on saanut entistä laajempaa tukea. Vaikka maailmas-
sa on ollut jatkuvasti sotia ja aseellisia konflikteja, YK:n yleiskokouksen Venäjän toimet tuomit-
sevan päätöslauselman saama laaja tuki kansainvälisessä yhteisössä kertoo siitä, ettei tällaista 
toimintaa enää pidetä tavanomaisena tapana ratkoa kansainvälistä kiistaa. 

Aivan erityisen asiasta tekee se, että Venäjä on YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen, 
jolla on sen mukaisesti veto-oikeus sen päätöksenteossa. Venäjä on aikaisemminkin käyttänyt 
asemaansa estääkseen itselleen epäedullisia päätöksiä. Syyrian sisällissodan aikana Venäjä esti 
useita kertoja turvallisuusneuvoston päätöksenteon, jolla olisi tuomittu Syyrian johdon toimin-
ta ja muun muassa kielletyn kaasuaseen käyttö sen omia kansalaisia vastaan. Samaan hengen-
vetoon on sanottava, että myös USA on käynyt sotaa, jota on pidetty kansainvälisen oikeuden 
näkökulmasta oikeutukseltaan ongelmallisena. Irakin sodassa syrjäytettiin presidentti Saddam 
Hussein, mutta perusteeksi väitettyä kehiteltyä ydinasetta ei löytynytkään. 

Maailma ei siten ole täydellinen, ja kansainvälinen oikeus on välillä joutunut joustamaan 
ja taipumaan suurvaltaintressien mukaan. Kaikki tämä heijastuu luonnollisesti myös nykyti-
lanteen arviointiin. Onko ajateltava, että oikeuden toteutumista on edelleen odotettava? Pääs-
täänkö ehkä vasta joskus kaukaisessa tulevaisuudessa siihen, ettei kansainvälisen oikeuden sen 
paremmin kuin kansainvälisen rikosoikeuden vastaista toimintaa jätetä vaille seurauksia?

Jo nyt lienee selvää, että Ukrainan sodasta on muodostumassa niin kansainvälisen oikeuden 
kuin kansainvälisen rikosoikeudenkin melkoinen happotesti. Ne voivat menettää arvostustaan 
ja asemaansa, jollei kansainvälinen yhteisö löydä keinoja osoittaa niiden merkitystä. Näkisin, 
että kohtaamme tässä suorastaan aivan perustavimman oikeusfilosofisen kysymyksen oikeu-
desta: oikeus pohjaa periaatteeseen, joka on arvo itsessään. Oikeuden välinearvo on täysin tois-
sijaista. Jos menetämme uskon siihen, että hyökkäyssodan kielto on pätevä tai että humanitaa-
risen oikeuden loukkauksilla on väliä, siirrymme aivan toisenlaiseen järjestykseen. Siirrymme 
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valtatasapainojen maailmaan, jossa valtaa ei rajoita oikeus, vaan toinen valta, viime kädessä 
aseellinen valta. 

Hiukan vastaavasta ajatuksesta keskusteltiin terrorisminvastaisten toimien yhteydessä, kun 
pohdittiin sitä, tulisiko kidutus sallia, jos kidutuksen avulla voidaan saada tietoja, joilla terro-
ristisia tekoja voidaan estää. Siinäkin kysymys oli siitä, tuleeko tehdä kompromisseja; tuleeko 
ajatella, mistä on hyötyä, vai sitä, mikä on oikein.

Venäjän hyökkäyssota, ja mitä siitä tiedämme, vaikuttaisi kertovan sellaisesta oikeuskäsityk-
sestä, jossa valta oikeuttaa määrittelemään itselleen omat säännöt ja jossa ikään kuin jo etu-
käteen nojataan siihen, että oikeudenloukkauksiin voidaan syyllistyä rankaisematta ja seuraa-
muksetta. Edes oman rikoslain säännökset eivät hillitse valtiojohdon ja sodanjohdon toimintaa.

Tässä mielessä Venäjä haastaa eurooppalaisessa oikeuskäsityksessä hyvin syvällä olevia peri-
aatteita. Ukrainan armeija onkin siten puolustaessaan omaa maataan samalla puolustanut myös 
näitä eurooppalaisia ja kansainväliseen oikeuteen kirjattuja arvoja pyrkiessään rajoittamaan 
kiistattoman hyökkääjän menestystä. Kansallisessa rikosoikeudessakin on tapana katsoa, että 
hätävarjelu hyökkääjää vastaan on oikeutettua paitsi koska se on itsepuolustusta, myös koska 
siten puolustetaan oikeusjärjestelmää oikeudettomalta hyökkäykseltä.

Kansainvälisen rikosoikeuden projektille haaste on niin ikään valtava. Tuomioistuimen pe-
rustaminen oli hanke, jolla pyrittiin lisäämään sotarikosten käsittelyn legitimiteettiä, olihan 
kyse pysyvästä tuomioistuimesta, ettei enää oltaisi niin riippuvaisia YK:n turvallisuusneuvos-
ton kyvystä ja halusta asettaa erityisiä ad hoc -sotarikostribunaaleja. 

Venäjän sota – siitä oikeastaan pitäisi puhua eikä Ukrainan sodasta – on happotesti siinä mie-
lessä, että jollei Tuomioistuin lainkaan pysty tässä asiassa etenemään, se kärsii valtavan arvo-
valtatappion. Tämä tekisi näkyväksi sen, että Tuomioistuin kykenee saamaan käsiteltäväkseen 
ainoastaan sellaisia rikoksia, joissa epäiltyjen ja vastaajien taustalla on sopivalla tavalla heikko 
valtio, joka sen sallii tai joka ei sitä pysty estämään. Rikostuomioistuimella on nyt siten mahdol-
lisuus joko lunastaa siihen kohdistettuja ehkä liiankin korkealle viritettyjä odotuksia, tai se voi 
tuottaa pettymyksen, jolloin ollaan edelleen samassa tilanteessa: miten voimme estää kansain-
välisen rikosoikeuden heikkoutta ja sen toteutumisen valikoivuutta todellisessa maailmassa. Ei 
ole aivan kaukaa haettua myöskään ajatella, että monen autoritaarisuuteen taipuvaisen valtion 
johdossa tällä hetkellä tarkkaillaan sitä, mihin suuntaan ollaan menossa. Konfliktin ja sodan 
aihioita on maailmassa edelleen runsaasti. 

Oikeusvaltiollisuuden alamäki

Venäjän tapauksessa lienee erityistä ja myös merkille pantavaa se, että sodan aloittaminen 
on yhteydessä jo pidempään jatkuneeseen demokratian, oikeusvaltion tilan ja ihmisoikeusti-
lanteen heikkenemiseen. Median toimintaa on voimakkaasti rajoitettu, kansalaisjärjestöjä on 
lakkautettu ulkomaisina agentteina, poliittista oppositio vastaan on ryhdytty toimenpiteisiin, 
poliittisia vastustajia on surmattu tai yritetty surmata, seksuaalivähemmistöt on ajettu ahtaalle. 
Oikeuslaitosta on käytetty tällaiseen ajojahtiin, kuten Euroopan neuvostokin on todennut Alek-
sey Navalnyin kohdalla.

Suomessa ja muualla Euroopassa oli 1990-luvulta lähtien elätetty toivoa siitä, että Venäjän 
yhteiskuntakehitys vahvistuisi eurooppalaisten mallien suuntaiseksi. Venäjän liittymistä Eu-
roopan neuvostoon vuonna 1996 pidettiin lupaavana, tuntuihan se viestivän siitä, että Ve-
näjä osoitti halua sitoutua eurooppalaisiin perusarvoihin: ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja 
oikeusvaltioon. 
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Tuo suhde oli kuitenkin kaiken aikaa jännitteinen, ja on esitetty käsityksiä, että tämä johti 
Venäjän oikeuden sisäiseen jakautumiseen tavallisia juttuja koskevaan oikeuteen ja niihin, jois-
sa on mukana politiikkaa. Poliittisesti herkkien asioiden suhteen valtiovalta ei nimittäin ollut 
valmis luopumaan tiukasta kontrollista. Oikeusvaltiollisuuden juurtumista heikensi puuttuva 
historiallinen ja kulttuurinen tuki tällaiselle ajattelulle. Tuomioistuimet ja viranomaiset näkivät 
itsensä valtiokoneiston osaksi, ja kun tähän vielä liitetään vahvasti välineellinen käsitys oikeu-
desta, olemassa olevatkaan oikeudelliset instituutiot eivät saaneet aikaan sellaista, mitä tarkoi-
tamme oikeusvaltiollisuudella.5    

Presidentti Putinin puhetta vuodelta 2013 hänen tultuaan uudelleen valtaan on pidetty tär-
keänä käänteenä. Konservatismi syrjäytti aikaisemmin vallalla olleet liberaalimmat painotuk-
set. Muutosta edisti lainsoveltamisen teknisyyden perinne, jossa tuomioistuimet ja viranomai-
set täytäntöönpanevat lainsäädännön velvoitteet kyselemättä ja sen sisällöstä riippumatta. Näin 
lainsäätäjän konservatiiviset uudistukset toteutettiin mukisematta, mikä heijastui muun muas-
sa ihmisoikeuksien heikentymisenä, perinteisten arvojen ja seksuaalimoraalin korostumisena, 
erityisten kansallisesti tärkeiden muistojen vaalimisena ja niiden loukkaamisen kriminalisoin-
tina ynnä muuna. Kansalaisjärjestöjä alettiin määritellä vieraiksi agenteiksi, mikä rajoitti niiden 
toimintamahdollisuuksia. Venäjän perustuslakituomioistuin rajoitti viittaamista kansainvälis-
oikeudellisiin lähteisiin, mitä perusteltiin Venäjän perustuslain etusijalla. Euroopan ihmisoi-
keussopimuksen velvoitteita heikennettiin tämän myötä, mikä oli vastoin jäsenyysvelvoitteita. 

Venäjän oikeutta koskevassa keskustelussa on kiinnitetty huomiota konservatismin koros-
tumiseen lainopissa ja erityisesti Venäjän perustuslakituomioistuimen tulkinnoissa. Tähän on 
kuulunut juuri kansallisen valtiosäännön korostaminen suhteessa esimerkiksi Euroopan ih-
misoikeussopimuksen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön velvoittei-
siin. Perustuslakituomioistuin lähestyi kysymystä siten, että EIT:n tulkitessa alkuperäistä EIS:ää 
luovin tulkinnoin, se saattoi katsoa EIT:n näin ylittäneen alkuperäisen toimivaltansa, jolloin 
sen tekemää ratkaisua ei tarvinnutkaan pitää velvoittavana.6 Venäjän on katsottu väljentäneen 
laajemminkin yksipuolisesti sitoumuksiaan, joita sillä on kansainvälisoikeudellisten sopimus-
velvoitteiden nojalla. Euroopan neuvoston Venetsia-toimikuntakin on tästä huomauttanut.7

Mediatietojen perusteella sotilaallinen operaatio Ukrainassa ei ollut kansan vaatimus, vaikka 
se ehkä saikin jälkeenpäin ainakin osittain kansalaismielipiteen tuen. Hyökkäys oli aivan ilmei-
sesti nimenomaan presidentin päätös. On liian aikaista esittää mitään arvioita siitä, millä tasolla 
sodankäyntitavoista on päätetty ja voidaanko vastuuta mahdollisista sotarikoksista ulottaa val-
tiojohtoon asti. Entisen Jugoslavian alueen tapahtumien rikosoikeudellisissa jälkiselvittelyissä 
syytteeseen sotarikoksista ja joukkotuhonnasta asetettiin mm. Serbian presidentti Slobodan 
Milošević, joka kuitenkin menehtyi oikeudenkäynnin aikana.  

Vaikka tässä ei voida lähteä asiaa kovin pitkälle avaamaan, Venäjän toteutunut ja sotaan joh-
tanut kehitys antaa aiheen siihen huomautukseen, että autoritaarisuuden vahvistuminen sen 
hallinnossa ja oikeusvaltiollisuuden heikkous ovat saattaneet myötävaikuttaa siihen, että päätös 
sodan aloittamisesta on tullut mahdolliseksi. On toki esimerkkejä siitä, että hyökkäyssota voi-

5 Muravyeva, M. (2019). Is There Rule of Law in Russia: Revisiting the Concept and Practice, Review of Central 
and East European Law, 44(3), 269–274. doi: https://doi.org/10.1163/15730352-04403007 

6 Marianna Muravyeva (2017) Conservative Jurisprudence and the Russian State, Europe-Asia Studies, 69:8, 
1145–1152, DOI: 10.1080/09668136.2017.1377504 

7 Lauri Mälksoo, Current developments. International law and the 2020 amendments to the Russian Constitu-
tion. The American Journal of International Law, 115:1, s. 78–93.  
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daan aloittaa, vaikka yhteiskunta olisi demokraattinenkin, mutta Venäjän tapauksessa autori-
täärisyyden vahvistumisen yhteys sodan aloittamiseen on ilmeinen. 

Median kontrolli on mahdollistanut sen, että valtiojohtoinen viestintä on valmistanut kan-
salaisia tulevaan sotaan ja voimistanut viholliskuvia niin paljon, etteivät räikeätkään vääryydet 
enää näyttäydy sellaisina. Vastaavaa on aikaisemmin havaittu Jugoslavian hajoamissotien ja 
Ruandan kansanmurhan yhteydessä. Kun vastustaja esitetään ihmisarvoa vailla olevana vihol-
lisena, joka pahantahtoisesti valmistelee hyökkäystä meitä vastaan, ihmiset on helppoa saada 
puolelleen. Vaikuttaakin siltä, että menneisyyden suuruuden ihailuun yhdistyy todellista tai 
kuviteltua pelkoa siitä, että ikuiseksi ajateltua Venäjää, imperiumia, halutaan heikentää. 

Venäjän kehitys tulee varmasti olemaan monien historian ja politiikan tutkimusten ja tul-
kintojen kohteena.8 Uskoakseni tarkasteluissa tullaan ottamaan esille se, että Venäjän historian 
pitkää linjaa leimaa keskitetty valtiojohtoisuus, voimakas eriarvoisuus sekä eurooppalaisittain 
suhteellisen heikko ja kehittymätön kansalaisyhteiskunta.9 Maaorjuus kumottiin vasta 1800-lu-
vulla. Takapajuisesta sääty-yhteiskunnasta hypättiin suoraan sosialistiseen neuvostovaltaan. 
Neuvostoliiton kaatumisen seurauksena ja sen raunioille syntyneeseen yhteiskuntaan ei voinut 
muodostua sellaisia rakenteita, jotka olisivat sisäisesti valvoneet valtiovallan kehitystä, eikä Eu-
roopan neuvoston tai muiden vastaavien rakenteiden, kuten ETYJ:n, painokaan siihen riittänyt. 
Yhä suppeampi eliitti on voinut päättää yhteiskunnan kehittämisestä. Venäjän yksipuolinen 
energian vientiin perustuva talous on pidetty valtion tiukassa kontrollissa, ja korruption mah-
dollisuudet ovat olleet ilmeisiä. Ehkä sitä ei edes ole pidetty tärkeänä kitkeä.   

Venäjän oikeusvaltiollisuuden profiilissa korostuu se, että valtiovallan rajoitteet ovat olemat-
tomat, perusoikeuksien suoja ja rikosprosessin laatu hyvin heikkoa, mitkä laskevat Venäjän 
sijoitusta kansainvälisessä vertailussa samoin kuin rikosprosessin laatu. Sen sijaan esimerkiksi 
hallinnon avoimuudessa on päästy suhteessa parempiin tuloksiin.

Eurooppalaisittain on houkutus ajatella, että oikeusvaltiollisuus, demokratia ja ihmisoikeu-
det muodostavat kokonaisuuden, jossa yhden niistä heikentyminen heijastuu kokonaisuuden 
heikentymisenä. Näin varmasti sinänsä onkin. Voi kuitenkin myös ajatella, että tämän tapainen 
kansalliskonservatiivinen projekti voi myös aidosti saada kansansuosiota, etenkin silloin, jos 
ja kun aidosti moniarvoisen yhteiskunnallisen keskustelun taustaa ja historiaa ei maassa ole. 
Venäjän ikiaikainen imperiumi, jossa ortodoksinen kirkko on ollut tekijänä mukana, luo kan-
salliselle tarinalle suuruudesta ja Venäjän omalakisesta kehityksestä luontevan kehikon, joka 
poikkeaa pienempien eurooppalaisten valtioiden vastaavasta. Eurooppalaisittain on kenties 
helpompaa nähdä eri valtioiden ja kansojen keskinäisriippuvuudet. Ne ovat sinänsä pitkälle 
synnyttäneet aikanaan myös ajatuksen kansainvälisestä oikeudesta, järjesteltiinhän sillä jo aika-
naan Westfalenin rauhan myötä juuri niiden valtioiden välisiä keskinäissuhteita.  

Venäjän hyökkäyksessä onkin jotain etäisesti samaa kuin Jugoslavian hajoamissodassa. Ve-
näjä pyrkii oikeuttamaan hyökkäyksen sillä, ettei Ukraina ole todellinen valtio, vaan ainoastaan 
keinotekoinen konstruktio. Laajasti otettuna Ukraina kuuluisi näin Venäjään, kuten se histo-
rian aikana on toisinaan kuulunutkin, erityisesti Neuvostoliiton aikaan. Tähän kokonaisuuteen 
liittyy se, että Venäjän johto on kokenut Ukrainan pettävän Venäjän kääntyessään Euroopan 
suuntaan samalla kun Venäjä on nimenomaan päättänyt tehdä pesäeroa Eurooppaan, joka on 

8 Ks. esim. Timothy Snyder, The Road to Unfreedom. Russia, Europe, America. Tim Duggan Books 2018.
9 Daron Acemoglu — James A. Robinson, The Narrow Corridor. States, Societies, and the Fate of Liberty. Pen-

guin Press 2019.
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tästä näkökulmasta liian maallistunut ja poliittisesti ja sotilaallisesti liian lähellä Yhdysvaltoja. 
On mahdollista, että näin kuvitettuna sotaa käydään suorastaan tuhoamistarkoituksessa eli hä-
vittämällä se Ukraina, joka voisi tehdä tällaisia Venäjästä erillisiä ja eroavia poliittisia ratkaisuja 
omasta kohtalostaan.  

Jos tällainen kokonaiskuva on Venäjän kohdalla ollut totta, voi ennakoida, että historian 
asioiden käsittely tulee vaatimaan vuosikymmenien työn, ehkä useita sukupolvia. Tämä vas-
tannee lähinnä Saksan jälleenrakennustyötä toisen maailmansodan jälkeen. Saksan tilinteko 
menneisyytensä kanssa ei ole vieläkään tullut valmiiksi, vaikka sodan tapahtumista on kulunut 
pian kahdeksankymmentä vuotta.   

On hämmentävää ajatella, että kuten edellä mainittiin, kansainvälisen rikosoikeuden teoreet-
tisessa kehityksessä Itä-Euroopasta olevat juutalaiset oppineet ovat olleet suuressa roolissa. On 
aika kaivaa esille heidän teoksensa ja pohtia, miten maailman valtiot saataisiin hyväksymään ne 
sittenkin vähäiset rajoitteet toiminnalleen, joita kansainvälinen rikosoikeus ja kansainvälinen 
humanitaarinen oikeus niille asettavat. Vaikkei Immanuel Kantin haaveilemaan ikuiseen rau-
haan olisi tietä, kuitenkin sellaiseen, jossa rikoksista pahimmilta vältyttäisiin.
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