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Asia: Lausunto eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoinnin tarvetta koskevasta arvio-
muistiosta.

Yleistä

Arviomuistio koskee siinä mainittujen tiettyjen rikosten valmistelun säätämistä 
rangaistavaksi ja muistion on tarkoitus toimia pohjana mahdolliselle tulevalle 
jatkovalmistelulle. Muistiossa valmistelun kriminalisoinnin problematiikkaa 
on tarkasteltu sangen monipuolisesti ja ansiokkaasti sekä samalla myös kriitti-
sesti. Yleisesti voi todeta, että muistiossa esitetty kritiikki on perusteltua. Ky-
symys on vaikeaselkoisesta kokonaisuudesta, jolla on liityntää sekä rikosoi-
keuden yleisiin että erityisiin oppeihin. 

Ministeriö on lausuntopyynnössään pyytänyt kiinnittämään huomiota tiettyihin 
nimeämiinsä seikkoihin. Jäljempänä hovioikeus rajoittaa lausuntonsa sanottui-
hin seikkoihin.

Tarve valmistelun jatkamiselle

Tähän liittyy myös se, onko yleensäkään tarvetta puheena olevalle sääntelylle. 
Muistiossa (s. 25) selostetun lakivaliokunnan kannan mukaan kriminalisoinnil-
le on oltava osoitettavissa painava yhteiskunnallinen peruste ja kriminalisoin-
nin on oltava ennaltaehkäisevää. Käytännössä on esiintynyt törkeän ryöstön 
kohdalla muutama vakava tapaus, joissa valmistelun kriminalisointia koske-
valle säännökselle olisi ollut käyttöä. Myös niin sanotuissa sarjamurhatapauk-
sissa, joissa henkilö on jo toteuttanut yhden murhan ja valmistelee uutta vas-
taavaa rikosta, valmistelun kriminalisoinnille saattaisi olla käyttöä. Sanotut ta-
paukset ovat olleet harvalukuisia, joten kriminalisoinnille ei näyttäisi olevan 
muuta painavaa yhteiskunnallista perustetta kuin rikosten vakavuus. Ei myös-
kään ole oletettavaa, että kriminalisoinnilla olisi ainakaan merkittävää ennalta-
ehkäisevää vaikutusta, kuten muistiossakin (s 53) on todettu. Kun otetaan li-
säksi huomioon rikosoikeudellisen sääntelyn laillisuusperiaatteeseen kuuluvas-
ta korostuneesta täsmällisyysvaatimuksesta johtuva säännösten laatimisen vai-
keus,  poliisiviranomaisten käytössä rikosten ennalta ehkäisemisessä olevat 
keinot ja sääntelystä aiheutuvat todisteluvaikeudet, kaavaillulle sääntelylle ei 
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näyttäisi olevan ainakaan selkeää perustetta taikka tarvetta.

Toisaalta lainsäädännössämme on jo nykyisin runsaasti säännöksiä, joissa val-
mistelu, joko tiettyyn nimettyyn rikokseen liittyvänä tai itsenäisenä, on krimi-
nalisoitu. Sille on saattanut aikanaan olla painava yhteiskunnallinen peruste, 
mutta pääosin säännösten käytännön soveltaminen on jäänyt erittäin vähäisek-
si. Voidaan olettaa, että sanottujen säännösten soveltamisessa kuten muussakin 
voimassa olevan osallisuusopin sääntelyssä ovat olemassa ne samat näyttö-, 
tulkinta- ja muut vastaavat ongelmat, jotka on tuotu esille muistiossa. Hovioi-
keus ei näe tätä esteenä puheena olevalle sääntelylle taikka merkittävänä vai-
keutena säännöksen soveltamiselle. Valmistelun rangaistavuuden ulottaminen 
muistiossa mainittuihin vakaviin rikoksiin saattaa myös ehkäistä ulkomaalais-
ten yksittäisten rikollisten tai jopa rikollisjengien rantautumista Suomeen sekä 
yleisesti lisätä kansalaisten turvallisuuden tunnetta. Säätämisen tarvetta ei voi-
da puolustella poliisin tutkinnallisilla syillä, sillä nykyinen lainsäädäntö antaa 
poliisille riittävät keinot puuttua puheena olevien vakavien rikosten valmiste-
luvaiheeseen.  

Hovioikeus, muistiossa esitetyin tavoin, suhtautuu varauksellisesti valmistelun 
nykyistä laajempaan kriminalisointiin. Kysymys ei kuitenkaan ole sellaisesta 
hankkeesta, joka tulisi tässä vaiheessa haudata. On olemassa riittäviä perusteita 
jatkaa valmistelutyötä. Jatkovalmistelussa tulee tarkoin selvittää muun muassa 
rikollisen valmistelun liityntä muuhun rikosoikeudelliseen osallisuusoppiin.

Rikosten rajaus

Hovioikeus hyväksyy kriminalisoinnin rajaamisen muistiossa käsiteltyihin ri-
koksiin. Vaikka voidaan olettaa, että joillain tahoilla saattaa olla haluja ulottaa 
kriminalisointi myös joidenkin muiden, esimerkiksi rikoslain 20 tai 39 luvun 
tarkoittamien vakavien rikosten valmisteluun, ei sellaista tarvetta tällä hetkellä 
ole näköpiirissä. On kuitenkin varsin mahdollista, että tulevaisuudessa ilmenee 
sellaista suunnitelmallista ja järjestäytynyttä valmistelua sanotuissa tai muissa 
vakavissa rikoksissa, jonka johdosta sanotun toiminnan kriminalisointi on tar-
peen. Lainsäädännön ja sen valmistelun tulee seurata yhteiskunnan kehitystä.

Säännösluonnokset

Pääosin muistiossa esitetty tunnusmerkistö on hyväksyttävissä. Rangaistava 
valmistelu voi tulla kyseeseen vasta sen jälkeen, kun henkilö on päättänyt to-
teuttaa kyseisen rikoksen. Ennen päätöstä tehdyt tunnustelut, esimerkiksi ri-
kospaikkaan tutustuminen, pankkirakennuksen pohjapiirroksen hankkiminen 
ja muut vastaavat toimet eivät vielä ole rangaistavaa valmistelua vaan pikem-
minkin sitä, että henkilö itselleen selvittää, onko rikos ylipäätään toteutettavis-
sa. Se seikka, että henkilöllä on jo hallussaan kaavaillussa rikoksessa käytettä-
vä ampuma-ase, ei ole rangaistavaa valmistelua, jos päätöstä rikoksen tekemi-
sestä ei vielä ole tehty. Merkitystä ei myöskään saa olla sillä, onko ampuma-
ase tai muu vastaava väline laillinen vai laiton. Sen toteaminen, milloin henki-
lö on päättänyt toteuttaa rikokseen, saattaa käytännössä olla vaikeaa. Mitä 
enemmän henkilö käyttää rahaa tunnusteluun ynnä muuhun vastaavaan, sitä 
todennäköisempää on se, että hän on päättänyt toteuttaa rikoksen. Palkkion 
maksaminen rikoksentekijälle on vahva osoitus päätöksestä. Säännösluonnok-
sessa käytetty termi "tehdäkseen" hovioikeuden käsityksen mukaan tarkoittaa 
juuri sitä, että päätös rikoksen toteuttamisesta on tehty. 
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Hovioikeus kiinnittää huomiota siihen, että kun säännösluonnoksessa teon ran-
gaistavuus on rajattu vain ehdotuksessa mainittuihin esineisiin, kriminalisoin-
nin ulkopuolelle jäisivät esimerkiksi myrkyllä tai lääkkeellä toteutettaviksi aio-
tut henkirikokset tai räjähteiden käyttö törkeässä ryöstössä. On lisäksi vaikea 
nähdä, mikä ero moitittavuuden kannalta on välineellä tapahtuvalla valmiste-
lulla verrattuna valmisteluun, jossa henkilö on päättänyt tehdä henkirikoksen 
käyttämättä siinä välinettä tai edes ainetta esimerkiksi hukuttamalla uhrinsa, 
mutta teko keskeytyy ulkopuolisista syistä, ennen kuin teko on edennyt edes 
yrityksen asteelle. Ainakin vaara rikoksen täyttymisestä on kummassakin ta-
pauksessa yhtä suuri. Säännöksen tulee olla sellainen, että se kattaa mahdolli-
simman monien, sanottujen tekojen toteuttamiseen soveltuvien esineiden ja ai-
neiden hallussapidon sekä muunkin rikoksen toteuttamiseen liittyvän toimin-
nan tilanteessa, jossa tekijä on päättänyt käyttää niitä sanottujen vakavien ri-
kosten toteuttamisessa tai toiminnallaan muulla tavoin osoittaa päättäneensä 
tehdä rikoksen.

Säännösluonnoksessa käytetään käsitettä "hengenvaarallinen esine", kun taas 
rikoslain 21 luvun 6 §:ssä ja 31 luvun 2 §:ssä mainitaan "hengenvaarallinen 
väline". Käsitteiden erilaisuudelle ei liene perustetta. Säännösehdotuksen laati-
ja on pohtinut myös mahdollisuutta kriminalisoida ehdotuksessa tarkoitetun 
valmistelurikoksen tekemisestä sopiminen. Tällainen ns. salahanke on kuiten-
kin niin etäinen rikoksen toteutumiseen nähden, että vaara rikoksen tai sen yri-
tyksen täyttymisestä on vähäinen, eikä sen kriminalisoinnille ole tarvetta. Sen 
sijaan säännösehdotuksen 2 momentin rajoitussäännös on tarpeen, jotta krimi-
nalisointia ei uloteta liian laajalle.

Arviomuistiossa on kaavailtu enimmäisrangaistukseksi törkeän henkeen ja ter-
veyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta 4 vuoden vankeusrangaistusta ja 
törkeän ryöstön valmistelusta 3 vuoden vankeusrangaistusta. Sen sijaan vähim-
mäisrangaistuksia ei muistiossa ole käsitelty. Ennen kuin rangaistusasteikkoi-
hin voidaan ottaa kantaa, tiedossa tulisi olla, miten suhtaudutaan valmistelu-
vaiheessa toteutuvan muun rikoksen, esimerkiksi ampuma-aserikokseen ran-
gaistavuuteen. Tuomitaanko valmistelusta ja tuollaisesta muusta rikoksesta yh-
teinen rangaistus vai syrjäyttääkö valmistelusäännös muuta rikosta koskevan 
säännöksen. Esimerkiksi törkeän ampuma-aserikoksen enimmäisrangaistus on 
4 vuotta vankeutta, joten yhteistä rangaistusta määrättäessä enimmäisrangais-
tukseksi muodostuisi rikoslain 7 luvun 2 §:n mukaan 7 vuoden vankeusran-
gaistus, mikä vaikuttaa liian ankaralta ottaen huomioon, että rikos on vasta val-
misteluvaiheessa. Yleisesti voidaan todeta, että rangaistusmaksimi ei voi olla 
korkeampi, kuin mikä on rangaistus avunannosta yritykseen.

Sovellettavuus ja vaikutukset

Sanottuja seikkoja on osittain käsitelty jo edellä pohdittaessa kriminalisoinnin 
tarvetta. Säännökset tulevat sovellettaviksi varsin harvoin ja tuolloin saattaa il-
metä tulkintaongelmia, jotka eivät kuitenkaan ole sen kummallisempia kuin 
nykyiset osallisuuden näyttöongelmat. Harvalukuisuus tarkoittaa myös sitä, 
että oikeuskäytännön muodostuminen vie aikaa, mikäli sitä yleensäkään muo-
dostuu. Säännösten ennaltaehkäisevä vaikutus lienee vähäinen mutta ei olema-
ton. 

Lausunnon ovat valmistelleet hovioikeudenneuvokset Esko Lähdevuori (eri 
mieltä), Ulla Rantanen ja Jarmo Kilpelä. 
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Hovioikeudenneuvos Lähdevuori esitti hovioikeuden lausunnoksi seuraavan.

Arviomuistiossa valmistelun kriminalisoinnin problematiikkaa on tarkasteltu 
sangen monipuolisesti ja myös kriittisesti. Muistiosta ilmenevään kritiikkiin on 
helppo yhtyä.

Muistiossa (s. 25) selostetun lakivaliokunnan kannan mukaan kriminalisoinnil-
le on oltava osoitettavissa painava yhteiskunnallinen peruste ja kriminalisoin-
nin on oltava ennaltaehkäisevä. Käytännössä on esiintynyt muutama vakava 
tapaus, joissa valmistelua koskevalle säännökselle olisi ollut käyttöä. Tapaus-
ten harvalukuisuudesta johtuen kriminalisoinnille ei kuitenkaan voida katsoa 
olevan painavaa yhteiskunnallista perustetta. Ei myöskään ole oletettavaa, että 
kriminalisoinnilla olisi ennaltaehkäisevää vaikutusta kuten muistiossakin (s 
53) on todettu. Kun otetaan lisäksi huomioon rikosoikeudellisen sääntelyn lail-
lisuusperiaatteeseen kuuluvasta korostuneesta täsmällisyysvaatimuksesta joh-
tuva säännösten laatimisen vaikeus,  poliisiviranomaisten käytössä rikosten en-
nalta ehkäisemisessä olevat keinot ja sääntelystä aiheutuvat todisteluvaikeudet 
hovioikeus katsoo, että muistiossa käsitellylle kriminalisoinnille ei ole tarvetta. 

Sen varalta, että asian jatkovalmistelu kuitenkin toteutuu, hovioikeus ilmoittaa 
hyväksyvänsä kriminalisoinnin rajaamisen muistiossa käsiteltyihin rikoksiin. 
Huomattava kuitenkin on, että kun säännösehdotuksessa teon rangaistavuus on 
rajattu vain ehdotuksessa mainittuihin esineisiin, kriminalisoinnin ulkopuolelle 
jäisivät esimerkiksi myrkyllä tai lääkkeellä toteutetut henkirikokset tai hapolla 
toteutetut törkeät ryöstöt. On lisäksi vaikea nähdä, mikä ero moitittavuuden 
kannalta on välineellä tapahtuvalla valmistelulla ja valmistelulla, jossa tekijä 
päätettyään toteuttaa henkirikoksen työntämällä uhrinsa syvään rotkoon on jo 
saanut hänet houkuteltua rotkon reunalle, mutta teko keskeytyy ulkopuolisista 
syistä ennen kuin se on edennyt edes yrityksen asteelle. Ainakin vaara rikok-
sen täyttymisestä on kummassakin tapauksessa yhtä suuri.

Säännösehdotuksessa käytetään käsitettä "hengenvaarallinen esine", kun taas 
rikoslain 21 luvun 6 §:ssä ja 31 luvun 2 §:ssä mainitaan "hengenvaarallinen 
väline". Käsitteiden erilaisuudelle ei liene perustetta. Säännösehdotuksen laati-
ja on pohtinut myös mahdollisuutta kriminalisoida ehdotuksessa tarkoitetun 
valmistelurikoksen tekemisestä sopiminen. Tällainen ns. salahanke on kuiten-
kin niin etäinen rikoksen toteutumiseen nähden, että vaara rikoksen tai sen yri-
tyksen täyttymisestä on vähäinen, eikä sen kriminalisoinnille ole tarvetta. Sen 
sijaan säännösehdotuksen 2 momentin rajoitussäännös on tarpeen, jotta krimi-
nalisointia ei uloteta liian laajalle.

Arviomuistiossa on kaavailtu enimmäisrangaistukseksi törkeän henkeen ja ter-
veyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta 4 vuoden vankeusrangaistusta ja 
törkeän ryöstön valmistelusta 3 vuoden vankeusrangaistusta. Sen sijaan vähim-
mäisrangaistuksia ei muistiossa ole käsitelty. Ennen kuin rangaistusasteikkoi-
hin voidaan ottaa kantaa tiedossa tulisi olla, miten suhtaudutaan valmisteluvai-
heessa toteutuvan muun rikoksen esimerkiksi ampuma-aserikoksen rangaista-
vuuteen. Tuomitaanko valmistelusta ja tuollaisesta muusta rikoksesta yhteinen 
rangaistus vai syrjäyttääkö valmistelusäännös muuta rikosta koskevan sään-
nöksen. Esimerkiksi törkeän ampuma-aserikoksen enimmäisrangaistus on 4 
vuotta vankeutta, joten yhteistä rangaistusta määrättäessä enimmäisrangaistuk-
seksi muodostuisi rikoslain 7 luvun 2 §:n mukaan 7 vuoden vankeusrangaistus, 
mikä vaikuttaa liian ankaralta ottaen huomioon, että rikos on vasta valmistelu-
vaiheessa.
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Hovioikeuden arvion mukaan säännökset tulisivat sovellettaviksi harvoin. Nii-
den sovellettavuus riippuu tietysti syyteharkinnassa tehtävistä ratkaisuista. 
Säännöksiin liittyvien todisteluvaikeuksien perusteella voidaan kuitenkin olet-
taa, että  syyttäjät tyytyvät useimmissa tapauksissa vaatimaan rangaistusta vain 
säännösehdotuksissa mainittujen esineiden hallussapidosta sikäli kuin niiden 
hallussapito on rangaistavaa.
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